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MAIS UMA VEZ COM GRANDE SUCESSO!

PÁG. 3

Aconteceu, dia 9 de
novembro, no
Restaurante Villa Fiore,
o tradicional Chá dos
Aposentados da
Assembleia Legislativa,
organizado anualmente

Sessão Solene lembra
visita de Mandela

PÁG. 4
Assembleia aprova criação da
Previdência Complementar e
revisão da Resolução 776/96

PÁG. 5

pela AFALESP.
Página 8

PEC 270/2008

Edson “Neguinho” de Moraes
e Celina Castro lançam livros

PÁG. 5

aprovada em 1º turno
A Proposta de Emenda à
Constituição nº 270/2008, de autoria da deputada Andréa Zito
(PSDB/RJ), que teve como relator
o deputado Arnaldo Faria de Sá
(PTB/SP), foi aprovada por unanimidade, com 401 votos, dia 14
de dezembro, devendo ser votada
em 2º turno no início de 2012.
A PEC 270 restitui a
integralidade e a paridade salarial
aos aposentados por invalidez e a
AFALESP participou, dia 31 de
agosto, de mobilização em Brasília
em apoio às PECs 270/12008 e 555/
2006 (fim da contribuição
previdenciária de aposentados e
pensionistas).

FESTA DE FINAL
DE ANO DA
AFALESP
Dia 22 de dezembro
às 20h no Restaurante
Villa Fiori, Rua
Abílio Soares, 1250.
Retire a pulseira para
a Festa na AFALESP

Cooperalesp reduz os juros

PÁG. 7
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EDITORIAL
Chegamos ao final de mais um
ano, com alguns significativos avanços.
As negociações com a Mesa foram bastante produtivas e conseguimos
alcançar a maioria das reivindicações
apresentadas em nossa pauta de reivindicações, embora nem sempre tenhamos alcançado a totalidade das pretensões.
Além dos pontos conquistados na
data-base (reposição salarial, reajuste
do vale-refeição e auxílio alimentação)
conquistamos no final deste ano. Mais
uma vez, o a abono com as sobras orçamentárias, acima do que foi concedido no ano anterior, na forma de vale
alimentação, com pagamento previsto
para 16 de dezembro.
Embora não tenha sido como pretendíamos, a Mesa Diretora, cumprindo o termo de acordo assinado com as
entidades no inicio do ano, apresentou
o Projeto de Resolução 37/2011, já
aprovado em Plenário, com a revisão
da Resolução 776/96, ampliando as
carreiras , com possibilidade de crescimento a médio e longo prazo para os
funcionários, corrigindo a forma de pro-

gressão e promoção, que deverá ficar
mais justa e equilibrada. . A tabela ficou agora vertical e as alterações precisariam ser mais amplas. O
enquadramento foi feito pelo salário e
não pelo tempo de serviço, não trazendo benefícios imediatos aos funcionários mais antigos e aposentados. Mas
isso e outros pontos da Resolução 776,
não alcançados com a revisão feita pela
Mesa e aprovada pelos deputados, ainda serão discutidos no próximo ano,

quando as negociações terão continuidade, conforme compromisso da Mesa
Diretora.
Cabe ressaltar que o auxílio-saúde ainda não foi implantado neste ano
e continua em pauta para discussão em
2012, sendo que não abrimos mão de
sua extensão aos aposentados.
Muita coisa vai mudar no próximo ano, inclusive o local da sede da
AFALESP, que estará no corredor perto do correio. Apesar do espaço não
ser maior, como gostaríamos, ficará
mais bonito, para melhor receber os
nossos associados.
No próximo ano, teremos as eleições municipais e por isso já estamos
preparando as nossas reivindicações
para 2012, a fim de que a Mesa decida nosso reajuste logo no início do ano,
para evitarmos o que ocorreu em 2010,
quando, em virtude da legislação eleitoral, tivemos sérios problemas para
obter nosso reajuste
Queremos também registrar aqui,
com muita tristeza, o falecimento do
ex-presidente da AFALESP, José
Garcia Galiano, que dirigiu nossa enti-

dade por dois mandatos: de 1967 a 1970
e de 1986 a 1988 e nesta edição há
uma matéria especial em homenagem
a Garcia.
No campo administrativo da Associação, podemos anunciar que, entre outras obras nas colônias de férias,
está sendo construída uma rampa de
acesso na colônia de Socorro, ligando
os chalés ao salão de jogos e campo
de futebol, que dará muito mais conforto aos nossos associados e seus convidados na locomoção por suas instalações. E em Caraguatatuba estamos
finalizando a pintura dos apartamentos,
reforma da piscina infantil e troca do
vinil nas bordas da piscina de adultos,
além da ampliação do muro para proporcionar maior segurança aos hóspedes. É a AFALESP facilitando a vida
do associado.
Queremos aproveitar esta última
edição do ano para desejar a todos um
Feliz Natal e que 2012 seja repleto de
conquistas, paz, fraternidade e muita
alegria!
RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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Fenale realiza 27º encontro em Recife

No Recife, servidores dos Poderes
Legislativos de todo o País se encontraram para discutir questões relativas ao Desenvolvimento Brasileiro e as Perspectivas para o Legislativo Autônomo e Democrático. O tema norteou as discussões
do 27º Encontro da Federação Nacional
da categoria, a FENALE, que teve início
em 22 de novembro com uma reunião solene na Assembleia Legislativa de
Pernambuco e prosseguiu até 25 de novembro no Hotel Golden Tulip, em Boa
Viagem.
Durante a solenidade foram entregues placas alusivas à solenidade e golas
de Caboclo de Lança, figura do Maracatu
Rural, ao atual presidente da FENALE,
Gaspar Bissolotti Neto, e aos ex-presidentes da Federação, Trajano Ibarra Gusmão,
João Moreira, Francisco Raposo e Nelson

Menezes Florisbal, além de Rita Amadio
Ferraro, representando Edson Kusma (in
memorian), que, além de presidir a FENALE,
foi também Presidente da AFALESP por duas
gestões: de 1989 a 1991 e de 1992 a 1994).
Para o presidente do Legislativo
pernambucano, deputado Guilherme Uchoa
(PDT), que presidiu a Sessão Solene, a relação entre os servidores e parlamentares tem
sido “benéfica”. “Os servidores da Alepe,
com justiça, têm alcançado avanços nos últimos anos, como o pagamento da URV (Unidade Real de Valor) atrasada, a reformulação
do Plano de Cargos e Carreiras e a
implementação de auxílios que prestigiam o
trabalho dos funcionários, fator essencial
para o bom funcionamento das Assembleias
Legislativas”, observou.
Organizado pelo SISALEPE e promovido pela FENALE, o Encontro seguiu com
série de palestras e oficinas, além de mesa
redonda. Todas com o objetivo de fomentar
a discussão sobre os desafios do servidor
no Brasil, a legislação trabalhista, a organização sindical, entre outros temas, além de
aprovar Moções e a Carta do Recife, que se
encontra à disposição de todos no site
www.fenal.org.br

CCM Iamspe realiza Encontro Estadual

A Comissão Consultiva Mista do
Iamspe, plenária de Entidades do Funcionalismo que milita em prol do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Estadual
e que conta com a participação das entidades da Alesp (AFALESP, SINDALESP e
ASPAL), realizou seu VIII Encontro Estadual. Intitulado “Iamspe e Funcionalismo:
Descentralização, Ampliação e Participação”, o evento aconteceu de 23 e 25 de
novembro no Anfiteatro “A” – Nemésio
Bailão do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) – Francisco Morato de Oliveira, na Capital.
A mesa de abertura do encontro trouxe a participação de Cibele Franzese, secretária de Gestão Pública do Estado; Latif
Abrão Júnior, superintendente do Iamspe;
dos deputados estaduais Marcos Martins
(PT), que preside a Comissão de Saúde na
Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo e Major Olímpio Gomes (PDT), além
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do presidente da CCM Iamspe, jornalista
Sylvio Micelli, vice-presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Assetj).
Foram três dias de palestras e debates sobre assuntos de interesse dos usuários do Hospital do Servidor Público Estadual, como “A reabertura do prazo de inscrição para agregados e o retorno dos
aposentados ao Iamspe – A posição da
CCM Iamspe”; “Relações Homoafetivas
no Funcionalismo – Legislação, Convivência e Respeito Mútuo”, e “Cuidados
Paliativos e Envelhecimento”. Foi também ministrado o curso “Comunicação
Sindical e a relação com o Funcionalismo – Criatividade, Inovações e Desafios
no séc. XXI”, com o professor Vito
Giannotti, do Núcleo Piratininga de Comunicação (RJ).
No último dia do Encontro foi aprovada a “Carta de São Paulo” que elencou
as principais posições da CCM Iamspe,
entre elas a defesa pela transformação do
Iamspe em Autarquia Especial; a defesa
pela contribuição paritária do Estado em
montante igual ao arrecadado pelo funcionalismo público do estado de São Paulo,
ou seja 2% da folha de pagamento dos servidores; e a urgente e inadiável instituição
do Conselho de Administração
deliberativo, fiscal e paritário com a participação do Governo do Estado, da Instituição e dos Servidores.

José Garcia Galiano
Ex-presidente da AFALESP

Funcionário exemplar que exerceu
diversos cargos nesta Casa. Foi Diretor do
Departamento Administrativo e Do Departamento de Comissões. Entretanto sua
maior contribuição para com os servidores
legislativos foi durante sua Presidência da
AFALESP. Construiu e colocou para funcionar a Colônia de Férias de Socorro e
iniciou com aterramento e projeto a Colônia de Caraguatatuba. Durante a construção da Colônia de Socorro ele ia duas vezes por semana acompanhar os trabalhos
para que a obra ficasse pronta dentro do
prazo previsto.
Em 28 de novembro de 2011 Garcia
nos deixou.
Em Socorro, às 16 horas deste dia,
peguei minha máquina fotográfica para fotografar algumas flores. A Colônia estava
vazia. Apenas funcionários, eu e minha
esposa em um dos apartamentos. Andei
entre as árvores, muitas delas, plantadas
pelo Garcia, quando ainda eram apenas pequenas mudas. Hoje estão com mais de
vinte metros de altura. Mas não havia flores no dia 28. Não havia canto de pássaros. Tudo muito limpo, conservado, mas
em um silêncio aterrador. Não havia como
saber o que estava acontecendo. Posso,
entretanto, afirmar que a natureza manifestava uma tristeza que nunca antes eu havia visto naquele lugar, onde fotografei e

escrevi sobre cada etapa da mais importante obra de nossa AFALESP. Quando acompanhava a rotina daquela obra sentia no
olhar do Garcia uma demonstração de carinho, afeto, respeito, amor a cada parede
concluída. E foi por iniciativa dele adquiridas mudas de diversos tipos de árvores.
Milhares delas. A cerca viva tinha mais de
mil e duzentas mudas que hoje são árvores
gigantescas. Um legado que não tem preço. Patrimônio não apenas de nossa Colônia, mas também da cidade de Socorro. Ao
ver o trabalho feito pelo Garcia o então prefeito desta cidade, Valdir Bortollaço, doou
outros terrenos anexos, onde foi construída
a quadra de futebol de salão, piscinas e
apartamentos. Em outra parte o campo de
futebol, parque infantil e área social com
salão de festas e churrasqueiras. Nenhuma
obra é completa sem a colaboração de diversas diretorias. E em Socorro o trabalho
foi iniciado pela gestão Edson “Neguinho”
de Moraes e Nelson Luigi, e prosseguiu
com Garcia, que concluiu e inaugurou a
colônia de férias. As diretorias posteriores
ampliaram e a atual foi responsável por um
apartamento para deficientes, construído e
mobiliado.
Os que conheceram Garcia e com ele
puderam conviver na AFALESP e na Alesp,
sempre em harmonia com o trabalho, respeito e dignidade honrando seus amigos
mais próximos e toda a categoria funcional,
receberam a notícia de seu passamento com
a dor de perda daquele que dedicou sua
vida ao exercício da atividade pública, servindo de exemplo aos sucessores. Todos
nós, servidores do legislativo paulista, temos muito orgulho de termos convivido
com este verdadeiro amigo. Sempre educado, cordial, respeitando seus mais humildes servidores.
Aos seus familiares nosso respeito,
nossa dor, mas acima de tudo nosso agradecimento por tudo que Garcia Galiano foi
as nossas vidas. A felicidade das crianças
passando férias em Socorro faz acreditarmos que valeu a pena ver o sonho realizado. Sonho que eterniza a memória, entre os
familiares e amigos desta Alesp, do honrado Presidente Garcia Galiano.
Com saudade!
Carlos Angelo

15ª Festa de Natal das
crianças especiais
Será dia 17 de dezembro, no Hall Monumental e pátio de estacionamento do Palácio 9 de Julho, a 15ª edição da Festa de Natal das
Crianças Especiais da ALESP, organizada pela administração da Casa,
com a colaboração de seus servidores, da Polícia Militar, através da
APMAL, e dos representantes da Polícia Civil na Casa. A Festa conta
também com a colaboração das entidades de servidores, entre elas a
AFALESP.
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Sessão Solene lembra visita de
Nelson Mandela à ALESP
Há 20 anos, o líder pacifista Nelson
Mandela visitou a Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, em uma sessão
solene histórica.
Na época a AFALESP homenageou
o grande da África do Sul com uma faixa
com grande destaque no Plenário.
Em 5 de dezembro, a Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos realizou sessão solene aberta pelo presidente da Casa,
deputado Barros Munhoz, e conduzida
pelo presidente da comissão, Adriano
Diogo (PT), de entrega do prêmio Santo
Dias 2011, em sua 15ª edição, a cinco vencedores: Movimento Mães de Maio; Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana (Condepe); irmã Michael
Mary Nolan; pastor Ariovaldo Ramos dos
Santos; e Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Campinas.

Durante a Sessão foram realizadas
diversas outras homenagens a personalidades que trabalharam em prol dos direitos
humanos, tendo sido lembrado pela deputada Leci Brandão a passagem de Nelson
Mandela pela Casa há 20 anos.
Leci mencionou em seu pronunciamento que ele esteve preso anos a fio por
sua luta contra o apartheid (regime de segregação racial) na África do Sul, instituído em 1948, o ano em que a ONU apresentou a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Mandela se tornou presidente
de seu país após o fim do regime
segregacionista.
O coral Luther King entoou, em vários dialetos, o hino da África do Sul.
A menção foi feita por sugestão do
SOS Racismo, dirigido pelo servidor Celso
Fontana.

.A sessão teve a presença dos deputados Carlos Bezerra (PSDB), Leci Brandão

(PCdoB), José Candido (PT) e o deputado
federal José Mentor (PT).
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Plenário da Assembleia aprova
PL 840/2011 e PR 37/2011
O Plenário da Assembleia Legislativa
aprovou, em 13 de dezembro, por 57 votos
favoráveis e 22 contrários o Projeto de Lei
840/2011, do Executivo, que institui o regime previdenciário complementar do funcionalismo estadual, na forma da Emenda
Aglutinativa Substitutiva 58, que altera o
texto original de acordo com nove emendas parlamentares apresentadas. A principal mudança introduzida pela Emenda 58
foi a exclusão da Polícia Militar da previdência complementar estabelecida pelo projeto.
As medidas contidas na matéria aprovada serão válidas apenas para novos
ingressantes das carreiras públicas. Para se
tornar lei, a medida precisa ser sancionada
pelo governador.
PREVIDÊNCIACOMPLEMENTAR
O PL 840/2011 institui, no âmbito estadual, o regime de previdência complementar dos servidores públicos, que nele serão
inscritos mediante adesão. Pelo texto aprovado, o Executivo fica autorizado a criar
entidade fechada, sob a denominação de
Fundação de Previdência Complementar do
Estado de São Paulo (SP-Prevcom), para

administrar e executar o plano de benefícios, vinculada à Secretaria da Fazenda.
Com a Emenda Aglutinativa aprovada, incluiu-se no texto direito à previdência
complementar para funcionários contratados em regime de comissão e pela CLT.
Outra alteração foi a relativa aos policiais militares, que devem ser enquadrados em regime previdenciário definido por
lei específica, respeitando-se a peculiaridade de suas atividades.
Também foi incluída a instituição de
um código de ética e conduta que deverá
conter regras de confidencialidade, relativa a dados e informações, através de decisão do Conselho Deliberativo. O objetivo
é prevenir conflito de interesses, e proibir
operações dos dirigentes com partes relacionadas.
REFORMA DA RESOLUÇÃO 776
Na mesma sessão foi aprovado o Projeto de Resolução 37/2011, da Mesa Diretora, que faz a revisão da Resolução 776/
1996, que cuida da estrutura administrativa
da Casa e do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimento, sendo que novas alterações
devem ocorrer no próximo ano.

APMAL comemora 57º aniversário

O Hall Monumental foi palco nesta
terça-feira, 13/12, das comemorações do 57º
aniversário da Assessoria Policial Militar
da Assembleia Legislativa (Apmal).
Conduzida pelo deputado Barros Munhoz,
presidente da Assembleia, e pelo deputado Vitor Sapienza (PPS), a cerimônia contou com a presença do comando da Polícia
Militar, deputados, familiares, representantes de entidades sindicais e de classe, entre elas Rita Ferraro, presidente da
AFALESP, dos secretários-gerais da
Assembleia, dos diretores dos departamentos de Comunicação e de Documentação e
Informação, e dos componentes da assessoria militar.
Organizada para dar destaque aos
PMs que estão em atividade na Apmal e
aos que já passaram por ela, durante a cerimônia foram agraciados com a medalha
Valor Militar os componentes da
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corporação que completaram 10, 20 ou mais
anos de serviço na PM, e com a Medalha 9
de Julho os policiais que completaram dez
anos de serviço na Assembleia. Também
foi alvo de homenagem, com a Medalha
Cruz de Sangue, o capitão PM Antonio
Carlos Luz Magalhães por ato de bravura.
Estiveram presentes ao evento, além
dos já citados, os deputados: Sebastião
Santos (PRB); Gilmaci Santos (PRB); André
Soares (DEM); Orlando Bolçone (PSB);
Roberto Engler (PSDB); Carlão Pignatari
(PSDB); Jooji Hato (PMDB); Welson
Gasparini (PSDB); Heroilma Soares Tavares
(PTB); Pedro Tobias (PSDB); Leci Brandão
(PCdoB); Antonio Salim Curiati (PP);
Olimpio Gomes (PDT); Telma de Souza (PT)
e Pedro Bigardi (PCdoB).
Os deputados presentes também foram homenageados pela Apmal, bem como
o Estado Maior da PM e os ex-chefes da
Assessoria. Ao final do evento, o último
comandante da Assessoria, coronel PM
Pinhata, teve seu retrato afixado na Galeria
dos Eternos Chefes, que está localizada na
sala da chefia da Apmal.
Os PMs homenageados, além dos já
citados, foram: coronel Navarro; cabos reformados D”Arco e Cláudia; cabos Wagner,
Bispo, Ednéia, Xavier, Barbosa, Raphael,
Carmo e Priscila e os soldados Dezembro,
Ruside, Poltronieri, Herivelto, Brandão,
Porto, Jacira, S. Gomes, Brandão e Auristela.

Celina Castro lança, com sucesso,
o livro “Santos de Vento”

Sucesso de crítica e de público,
Celina Castro, servidora aposentada da
Alesp, lançou, dia 17 de novembro, durante a Balada Literária, no Centro Cultural
B_arco, seu primeiro livro de contos: Santos de Vento, pelo selo Edith.
O escritor Jorge Miguel Marinho escreveu a apresentação de Santos de Vento
e disse:
(…) trata-se de uma literatura que
se confessa despida e desarmada de artifícios, fluida, espontânea, poeticamente sincera e, por força da palavra literária a
serviço e a favor da vida, poética e amorosamente trabalhada.

E o livro ainda conta com a belíssima
ilustração de Jan Matula Jr e Gustavo
Matula e projeto gráfico de Francisco
Martins.
Mineira, de Candeias, Celina Castro
participou das antologias “Maus Escritores” (organizada por Marcelino Freire e
Vanderley Mendonça), “Mamãe, Vim SÓ
Fazer Uma Visita Rápida” (Edith) e Antologia de Haikai (organizada por Alice Ruiz).
Durante o Chá dos Aposentados, em
9 de novembro, Celina Castro doou três
livros para serem sorteados e que foram
entregues aos ganhadores após o seu lançamento. Na foto, Celina e Rita Ferraro.

Edson Moraes, ex-presidente da
AFALESP, lança o livro “Corredor”

O jornalista e advogado Edson
Moraes, Assessor Técnico LegislativoProcurador aposentado da Casa e ex-presidente da AFALESP, lançou neste ano seu
primeiro livro: “Corredor”.
Segundo Edson, ao lançar seu livro,
seu objetivo foi dar ao leitor a oportunida-

de para comparar ao longo do tempo acontecimentos e situações ocorridas em sua
cidade, no Estado e na Nação, e concluir
que nada ou quase nada mudou, apenas
as manchetes na mídia.
O livro traz entrevistas, reportagens
e crônicas de Edson Moraes, conhecido
na casa como “Edson Neguinho”, que
nasceu em Dois Córregos, SP. Em Rio Claro, cursou o 1º Grau no Colégio Puríssimo
Coração de Maria, 2º Grau e Magistério
na Escola Alem. Em São Paulo formou-se
em Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas e jornalismo nas Faculdades
Integradas Alcântara Machado.
Hoje mora em Rio Claro onde atuou
como Vídeo Maker e apresentador da TV
Rio Claro do programa “Edson Moraes
Convida”. Em 2008 apresenta na TV Claret
/ TV Cultura o Programa “Cidadania em
Ação” para uma rede de 30 cidades.
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CONVÊNIOS E SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO
DOS ASSOCIADOS DA AFALESP
Assistência Médica
*Medial Saúde

Urologia
* Dr. Pierre D. Gonçalves

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

Fonoaudiologia
* Vanessa Andrade * Andrea C. Penteado

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

Terapia Alternativa
Cláudia Ribeiro * Instituto Ahau (terapias
especializadas) * Centro Médico de Terapias
* Terapia Holística * Salutis per Aqua * Spa Urbano
Farmácias de Manipulação
* Natuvita * Orthofarma * Empório Magistral
* Pharmacia Pangella
Farmácia Ho Pharma * Mano Farma * Vico Farma*
Farmácias
*Portugal * Droga Certa * Droga Dandi
* Mano Farma * Droga Della

Cabeleireiros
*Ville de France * Revelation Cabeleireiros
Jonnie e Jack Atelier de Cabelos
* Regina Monteiro Sombrancelhas
Agência de Viagens
*Belmontur Turismo * Harmonia Viagens
Amazon Dream * Travel Brasil
Estética
* Saúde Estética *Woman Cirurgia Plástica
* Decorp Clínica de Estética * Medicina Estética
* Única Estética *Emagrecentro Pinheiros
* Beauty Company * Espaço Bem Estar
Colônias de Férias
* Caraguatatuba - 18 apartamentos, piscina, futebol
de areia, churrasqueira - * Socorro -16 chalés,
8 apartamentos piscina, quadra poliesportiva,
campo de futebol society, playground,
churrasqueiras, salão de jogos, salão de festas.
Parques de Diversão
* Playcenter * Parque da Xuxa* Hopi Hari
* Wet´n Wild * Aquário São Paulo e Planetário
Calçados e Bolsas
* Gato e Princesa * Mentha Pimentha * Grotta Giusta
* Glamour Calçados * IN Bolsas & Acessórios * Enzo
Calçados
Roupas
* Virge Maria Modas * Via Gialla
*Helenice Confecções * Any Way Confecções
* Lucia Roupas Pintadas* Via Gialla* Miss Pimenta

Celulares
*Celulariun - Aparelhos Celulares
* M.R.Tech Celulares
Lavanderias
*Qualitá Lavanderia * Quality Cleaners Lavanderia
Disk Lavanderia

Hotel
*Hotel Estância Águas de São Pedro
* Costamar Pousada no Guarujá
*Hotel Jóia - Poços de Caldas * Pousada em Paraty –
RJ* Pousada Iguatiba * Pousada Sétimo Céu
Automóveis
* Auto Posto Jardim Paulista *Auto Escola Moema
* Daiseg - Corretora de Seguros
* Mecânica Fronte Car * Comercial Douglas Pneus
* Tecdesp Despachante * W-Truffi Blindados
Central do Óleo * Centro Automotivo Luvin
* JSW locadora de Equipamentos e Veículos
* Oficina Moema * Nova Distribuidora de Veículos
* Hyundai Caoa do Brasil * Satnews
* Auto Center Lusitano * NVG Serviço de Despachante
*Fis Centro Automotivo
Serviços na AFALESP
*Assistência Jurídica * Táxi: ponto Alesp
*Delta Táxi * Fotos para documentos, Restauração de
Fotos e Gravações em DVD * Reformas de Roupas *
Revelação, Filmes e Equipamentos - Fuji
* Sapataria Joel
Seguros
*Assistência Funeral Familiar * Nobre Seguradora: Seguro de Vida em Grupo e Mútua (Auxílio Funeral)
Diversos
*Madeborda Marcenaria * Mundi Livros
* Colégio Joana D’Arc * Colégio Ability * FMU
* Colégio Bilac* PV8 Informática
* 3T Com. e Eventos Esportivos * CLIL School Idiomas
* Planeta Ferramentas * Faculdades: Ibirapuera (Unib)
* Integradas de Guarulhos (FIG)
*Universidade Paulista (Unip)
* Dante Fotografia *Floricultura Aldeia das Flores
* Bellus Flores *Art Box Colchões*
Charlotte Brinquedos * Winsdom Inglês
* Curso de Inglês * Fisk * SLCenter Inglês
Academias
Holiday Academia * On Shape Atividade Física
* Aquasport Academia
* Personal Trainer: Rafael Sedrani
* Dynamic Fitness Academia
* Personal Trainer: Patricia Mendes
Alimentos e Bebidas
Agever Delivery de Doces e Salgados
* Alimento do Cérebro * Buffet Manancial
*Ktiva Vinhos * Adega Tutóia
* Luciana Luzia – Produtos Forever
* Pinguino Congelados * Preparato Massas
* Carmen Chocolate & Arte
Bijuterias
W&R Jóias * Maricota Bijou
Restaurantes
* Ana Bela * Como Lá em Casa – Bistrot
* Flor de Mamão * Villa Fiore
Carlitos Pizzeria * Nono Paolo Pizzaria
* Verde Terra - Vegetariano
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23ª Semana de Saúde obtém resultados significativos

Na avaliação da odontologista Marisa Fernandes
Spinardi Silva, diretora da Divisão de Saúde e Assistência
ao Servidor (DSAS) da Assembleia, a 23ª Semana da Saúde, realizada de 7 a 10 de novembro, obteve resultados
bastante significativos, com atividades multidisciplinares
voltadas para a saúde e qualidade de vida de funcionários
e deputados.
Foram avaliadas pelo circuito de saúde 523 pessoas, e aproximadamente 250 visitaram os estandes, que ocuparam o Hall Monumental com profissionais e técnicos
que realizaram medições, exames e passaram informações
sobre os programas desenvolvidos pela divisão.

No total, foram imunizadas 159 pessoas e distribuídas 258 doses das vacinas contra hepatite B (1ª dose),
tríplice viral e dupla adulto (3ª dose). 73 voluntários apresentaram-se para a doação de sangue, foram recolhidas
61 bolsas, aumento de 22% comparado às doações do
ano passado.
Marisa destacou como principal inovação da Semana de 2011 o lançamento da campanha de redução de
sobrepeso “Alesp, vamos perder juntos uma tonelada”. A
proposta segue modelo da campanha realizada com os
funcionários do Hospital das Clínicas e terá prosseguimento durante o ano inteiro, com acompanhamento de
cada caso. Todas as pessoas que passaram pelo circuito
tiveram mensurados peso, altura, circunferência abdominal e índice de massa corpórea. Os avaliados pela
nutricionista receberam o cálculo da necessidade calórica
diária individual. “Oportunamente”, informou a dentista,
“as pessoas com sobrepeso e obesidade serão chamadas
ao Serviço, passarão pela nutricionista e receberão um
acompanhamento quinzenal, com nova aferição de medidas. O total do peso perdido conjuntamente será divulgado periodicamente nos tótens informativos da Casa e no
RH Online.”
A Diretora do DSAS agradeceu “a todos os que
ajudaram para que a Semana fosse possível e obtivesse
sucesso”, inclusive a AFALESP.

FALECIMENTOS
 Ana Lucia de Souza - 05/11/2011
 Ernestina Azevedo - 17/11/201
 José Garcia Galiano - 29/11/2011

Às famílias enlutadas o nosso pesar

Cooperalesp
reduz os juros
A Cooperalesp reduziu os juros para concessão
de empréstimos a partir de 01/12/2011 e continua remunerando o seu capital em 100% da taxa SELIC.
Taxa de Juros sobre Empréstimos:
A taxa de juros varia de 1,59% a 2,29% ao mês –
Tabela Price, como vem a seguir:
Empréstimos em até 06 parcelas - taxa de juros =
1,59%;
De 07 até 12 parcelas - taxa de juros = 1,79%;
De 13 até 18 parcelas – taxa de juros = 1,99%;
De 19 até 24 parcelas – taxa de juros = 2,09%;
De 25 até 36 parcelas – taxa de juros = 2,19%;
de 37 até 60 parcelas – taxa de juros = 2,29%.

BALANÇO PATRIMONIAL 2010
AFALESP - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLISLATIVA DE SP

RITA A. DE BRITO A FERRARO
PRESIDENTE

JEAN DOS SANTOS
TESOUREIRO

THYAGO AREIAS BISSOLOTTI
CRC-SP 1.SP. 259.092/O-0
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Tradicional Chá dos Aposentados:
sucesso mais uma vez!

Aconteceu, dia 9 de novembro, no Restaurante Villa Fiore, o tradicional Chá dos Aposentados da Assembleia
Legislativa, organizado anualmente pela AFALESP..
O Chá dos Aposentados é sempre muito aguardado e elogiado pelos associados, que esperam pela data para rever
os amigos, muitos vindos do interior de São Paulo e outros ainda vindo de outros estados.
A cada ano o clima é mais agradável e temos a presença de um maior número de aposentados. E um dos momentos
mais esperados é o sorteio de brindes oferecidos pelas empresas conveniadas.
Veja mais fotos do evento no site da AFALESP.

Uma gestão democrática
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Dia do Funcionário
Público comemorado
na ALESP

O Dia do Funcionário, 28 de outubro, foi comemorado na Alesp no dia 27, em virtude do feriado.
No período da manhã , nos diversos andares da
Alesp, e no período da tarde, no sub-solo, próximo ao
jardim interno, a AFALESP ofereceu mais de 200 kg de
bolo aos Funcionários.
Aqueles servidores que, por problema de saúde, não
podem comer açúcar não foram esquecidos, e tiveram um
bolo diet especialmente feito para eles.
A presidente Rita Amadio Ferraro e alguns membros
da diretoria da AFALESP estiveram presentes durante todo
o tempo parabenizando os funcionários pelo seu dia.

