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Excursão a Holambra encanta os associados

Uma grande festa marcou, dia 18 de junho,
a inauguração de um apartamento adaptado para
pessoas com deficiência. na Colônia de Férias Ônibus lotado e muito sol garantiram um dia especial - leia na Pág. 8
José da Cruz Almeida, da AFALESP, na Estância Hidromineral de Socorro.
SESSÃO DE CINEMA COM PIPOCA
AFALESP participa
PÁGINA 3
NO DIA DAS CRIANÇAS
de ato público pelos
CHÁ DOS APOSENTADOS

Dia 9 de novembro, a partir das 16h30, no
Restaurante Villa Fiore, ä R. Abílio Soares, 1251,
Ibirapuera , será realizado o tradicional
CHÁ DOS APOSENTADOS.
Os convites já estão sendo enviados às residências dos aposentados e pensionistas e será necessário
confirmar a presença.
Aguardamos a presença dos velhos amigos para
um gostoso bate-papo .

Associado da AFALESP:
Retire o seu
extrato on line pelo site:

www.afalesp.com.br
(Mais de 195 mil acessos
desde 10/5/2003)

aposentados em
Brasília
Pág. 3
Servidores da Alesp
lançam novos livros
Pág. 4
Conheça os
ganhadores de
prêmios no sorteio
para novos
associados
Página 5
Boleiros têm novo
encontro em
Socorro
Página 7

Mais uma vez, como acontece há muito tempo, a
AFALESP não deixou o Dia da Criança passar em branco.
Em comemoração à data, a AFALESP promoveu no dia 11 de
outubro, terça-feira, uma Sessão de Cinema com pipoca, refrigerante e algodão doce, no Auditório Teotônio Vilela, que
atraiu crianças, filhos de servidores e convidados.
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EDITORIAL
Estamos chegando ao final de mais
um ano.
Ano em que as negociações com a
Mesa não foram tão difíceis como no
ano passado, mas ainda não conseguimos conquistar todos os pontos de nossa pauta de reivindicações, sendo que alguns deles ainda vêm sendo negociados,
como a reforma da Resolução 776, o
auxílio-saúde para todos, inclusive aposentados, e o abono de final de ano com
as sobras orçamentárias.
Esperamos conseguir ainda com a
Mesa Diretora a reforma da 776, que foi
promulgada em 1996 e já está bastante
defasada, necessitando de ajustes urgentes, pois a realidade hoje é outra. Reunião com os chefes de gabinete da Mesa
Diretora, com o Secretário Geral de Administração e com o diretor do DRH foi
realizada com esse propósito no dia 19
de outubro passado.
Além das negociações com a Mesa
Diretora, a AFALESP tem procurado atuar também em diversas outras frentes,
pois nós servidores públicos temos sido
alvo de diversos projetos, a maioria com
o objetivo de retirar nossos direitos.
Entre os projetos que vêm trami-

tando e que preocupa as entidades dos
servidores está o Projeto de Lei nº 840/
2011, que cria a Previdência Complementar no Estado de São Paulo, sendo que
em Brasília tramita o Projeto de Lei 1992/
2007, que cria a Previdência Complementar para os servidores federais.
Ou seja, são projetos que mexerão
com o bolso dos futuros servidores, pois
eles só receberão aposentadoria superior ao teto do Regime Geral da Previdência Social (R$ 3.600,00) se contribuírem com mais 7,5%. As entidades, entre elas a AFALESP, apresentaram su-

gestões de emendas aos deputados, inclusive para a criação de um conselho
paritário, para que os interessados possam também participar da gestão da empresa
que vem sendo criada pelo
novo projeto.
Outra participação importante da AFALESP ocorreu n Ato Público de 31 de
agosto, quando centenas de
aposentados e servidores da
ativa, representando um grande número de sindicatos, associações e federações de
todo o País, participaram de Ato Público
em defesa das PECs 555/2006 (fim da
contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas) e da PEC 270/2008
(integralidade salarial e paridade entre
ativos e inativos para os servidores aposentados por invalidez permanente). E é
importante salientar que a AFALESP há
muitos anos participa de todas as lutas
do funcionalismo, tanto em São Paulo
como em Brasília, juntando esforços
comas demais entidades de classe através da FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado

de São Paulo e da FENALE - Federação
Nacional dos Servidores dos Poderes
Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
No campo associativo, queremos
comunicar que, infelizmente, por desistência do proprietário, alegando diversos
problemas, não foi possível concretizar
a aquisição do imóvel de Santo Antonio
do Pinhal, onde pretendíamos instalar
nossa Colônia de Férias, adiando assim
a realização de uma antigo sonho de termos nossa colônia de férias nas proximidades de Campos do Jordão. Enquanto isso, continuamos melhorando cada
vez mais as colônias de férias de Socorro e Caraguatatuba par proporcionar
mais conforto aos nossos associados,
sendo que em junho tivemos a inauguração do apartamento para pessoas com
deficiência. Muitas outras obras estão
sendo realizadas em nossas colônias,
como podem verificar em matéria desta
edição.
Queremos aproveitar e desejar a todos um bom Dia do Funcionário Público!

RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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Estância de Socorro: Colônia da AFALESP inaugura
apartamento adaptado para pessoas com deficiência

Uma grande festa marcou, dia 18 de junho, a inauguração de um apartamento adaptado para pessoas com
deficiência, na Colônia de Férias José da Cruz Almeida, da
AFALESP, na Estância Hidromineral de Socorro,
Construído com base em legislação específica, com
base nos padrões necessários para proporcionar conforto, comodidade e total acessibilidade, o novo apartamento da Colônia foi inaugurado em solenidade que contou
com a presença do vice-prefeito da Estância de Socorro,
Jorge Fruchi, representando a prefeita Marisa Fontana, e
do vereador Luciano Kyochi Taniguchi, presidente da
Câmara Municipal de Socorro, do vereador Tomas D’

Aquino Frattini e da deputada estadual Célia Leão. Participaram também do evento, além do engenheiro construtor,
Dr. Herlan Bonfim, os diretores da AFALESP, associados e
funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo.
A presidente Rita Ferraro agradeceu a presença das
autoridades socorrenses e da deputada paulista, em nome
de toda a Diretoria, e salientou a importância da Colônia de
Férias naquela estância para os servidores da ALESP, sendo que muitos deles já adquiriram imóveis na região e alguns, principalmente aposentados, até estão ali residindo.
Enfatizou o orgulho de ter uma colônia de férias numa
cidade pioneira em exigir e proporcionar acessibilidade às

AFALESP participa de mobilização de
aposentados em Brasília

Representantes da AFALESP, da ASPAL e do
SINDALESP se juntaram à da Diretoria da Federação dos
Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e
do Distrito Federal - FENALE e de suas entidades filiadas
das cinco regiões do Pais que participaram, em 31 de agosto, do ato público pela aprovação das Propostas de emenda à Constituição (PECs) 555/2006 e 270/2008, promovido
pelo Instituto MOSAP e pela Frente Nacional SP pelas
PECs 555 e 270, no Auditório Petrônio Portela do Senado
Federal, em Brasília.
As duas PECs são da maior importância para os
aposentados e para o funcionalismo em geral, sendo que
a 555/2006 propõe o fim gradativo da contribuição
previdenciária dos aposentados e pensionistas e a PEC
270/2009 visa proporcionar a integralidade dos vencimentos e a paridade entre ativos e inativos para os aposentados por invalidez permanente. Para o primeiro secretário
da AFALESP, José Carlos Gonçalves, “todos nós servi-

dores precisamos defender essas PECs, pois elas pretendem fazer justiça aos aposentados e retomar direitos que a
Constituição de 1988 garantia e que as reformas
previdenciárias retiraram” Durante todo o dia houve pronunciamentos de parlamentares, inclusive líderes das bancadas, que se comprometeram a votar favoravelmente nas
referidas PECs. Usaram também da palavra diversos presidentes de entidades representativas de servidores, inclusive o presidente da FENALE e conselheiro da AFALESP,
Gaspar Bissolotti Neto.
Na opinião de todos os dirigentes associativos e
sindicais presentes, o Ato Público foi excelente e deverá
ser o ponto de partida para a vitória e a aprovação das
duas PECs, que são de extrema importância para a categoria.
A AFALESP esteve representada pelo seu secretário José Carlos Gonçalves, pela diretora Victória Frugoli e
pelo conselheiro Oswaldo Abrão José.

pessoas com deficiência. O presidente da Câmara, o viceprefeito e a deputada Célia Leão também usaram da palavra e todos parabenizaram a Diretoria pela construção do
apartamento adaptado. Após os pronunciamentos, foi
descerrada a placa comemorativa à inauguração e foi oferecido um churrasco aos presentes.
Em seguida foi realizada uma divertida e concorrida
festa junina, com direito a bebidas, comidas típicas e churrasco, além da bem animada e tradicional quadrilha junina,
formada por diretores, funcionários e associados da
AFALESP. Não faltou também o casamento caipira, com
três noivas participando.

15ª Festa de Natal das
crianças especiais
A ALESP, através de funcionários, a Policia Militar,
através da APMAL, a Policia Civil, através de seus representantes, lideram e organizam há 14 anos a Festa de Natal das Crianças Especiais. Este ano realizaremos a 15ª
edição, no dia 17 de dezembro.
Por que crianças especiais? Porque todas, sem exceção, ou são portadoras de câncer, ou de Aids, ou de
tetraplegia ou de Síndrome de Down.
A história dessa maravilhosa festa teve na sua primeira edição a presença de 200 (duzentas) crianças especiais. No ano passado, compareceram a essa festa 3.026
(três mil e vinte e seis) crianças especiais. Perto de 50
entidades filantrópicas.
Foi um verdadeiro sucesso!
No entanto, para esse verdadeiro sucesso foram
necessários muito trabalho e dedicação, muita colaboração, principalmente com recursos.
Assim sendo, estamos de braços abertos para quem
queira engrossar o nosso grupo de voluntários. Basta
procurar alguém da Policia Militar, da Policia Civil, da
Afalesp ou do Sindalesp que, imediatamente estará
agregado(a) a essa obra meritória que leva a essas crianças especiais a alegria, pelo menos por um dia no ano.
Pode ter certeza absoluta de que sua vinda ao nosso grupo será de grande valia e você comprovará “in loco” a
alegria estampada em cada rosto de cada criança especial.
Venha até nós! Seja especial para as crianças especiais! Você será recompensado(a) e feliz, testemunhando
os sorrisos e a felicidade em quem possui um grave problema de saúde.
Seja bem vindo(a)!!!
A Comissão Organizadora
Natal de 2011
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XXVI Encontro da Fenale em Florianópolis
lança seu primeiro livro:
reúne 17 estados da Federação
“Gordo de A a Z”

Dirigentes de entidades sindicais e
associações que representam os servidores dos Poderes Legislativos de 17 Estados da Federação reuniram-se em
Florianópolis, de 17 a 19 de maio, participando do XXVI Encontro da Fenale Federação Nacional dos Servidores dos
Poderes Legislativos Federal, Estaduais
e do Distrito Federal, com o tema “o
tema: Capacitação X Terceirização no
Setor Público”, realizado paralelamente
ao Encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais
(Unale).
O presidente da FENALE, Gaspar
Bissolotti Neto, ressaltou a importância
do encontro, afirmando que os servidores devem se unir ainda mais na luta sindical, principalmente quando o governo
federal prepara uma série de pacotes
contra os servidores, dentre eles o congelamento de salários, mudanças na da
previdência e estagnação na realização
de concurso público.
CARTA DE FLORIANÓPOLIS
Foram três dias de debates, aprovação de moções e da “Carta de
Florianópolis”, que traz as seguintes decisões:

“1 – Lutar pela capacitação incentivando a promoção de cursos de formação e especialização em áreas específicas das carreiras dos servidores públicos, visando aprimorar e aperfeiçoar os
serviços prestados pelos servidores nas
áreas administrativas e parlamentar;
2 - Combater a terceirização, fenômeno cada vez mais presente no serviço público;
3 – Reiterar a defesa do cumprimento do preceito constitucional do
acesso aos cargos do Poder Legislativo
somente por concurso público, possibilitando a manutenção do quadro funcional efetivo, garantindo assim a capacidade técnica dos seus servidores;
4 – Continuar combatendo a prática do assédio moral no serviço público
em todas as esferas;
5 – Reivindicar a participação efetiva da FENALE e demais entidades representativas dos servidores dos
legislativos nas plenárias da UNALE, proporcionando um debate amplo acerca das
questões dos legislativos estaduais;
6 – Lutar contra a aprovação do
PLP nº 549/09 que fixa limites das despesas com pessoal, encargos sociais,
obras, instalações e construção na administração pública;
7 - Apoiar e defender o cumprimento da Convenção 151 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que
dispõe sobre a negociação e o dissídio
coletivo no âmbito do serviço público.”
A FENALE voltará a se reunir de
22 a 25 de novembro, em Recife (PE).

Entidades querem alterar projeto que cria a
previdência estadual complementar
As entidades representativas
de servidores públicos do Estado de
São Paulo, inclusive as que representam os servidores do Poder
Legislativo, conseguiram, através de
Deputados, apresentar diversas
emendas ao Projeto de Lei 840/211,
que limita o valor de aposentadorias
dos futuros ingressantes no serviço
público e cria um órgão de previdência complementar, o SPPrevcom, que
tramita em regime ordinário.
O PL 840/2011 determina, para
futuros servidores estaduais, o teto de
proventos do Regime Geral de Previ-

dência Social, atualmente fixado em
R$ 3.691,74. O servidor que quiser ter
um valor de aposentadoria maior terá
que contribuir para o fundo de aposentadoria complementar, com alíquota
de até 7,5% do valor de seus vencimentos.
Por consenso das entidades que
participaram de reunião realizada na
Casa em 13 de setembro, as emendas
se concentraram principalmente na
mudança da formação dos conselhos
deliberativo e fiscal e na criação de
regras de saída dos beneficiários do
fundo de previdência complementar.

O jornalista Gaspar Bissolotti Neto,
servidor aposentado da ALESP, conselheiro da AFALESP, vice-presidente da ASPAL
e Presidente da FENALE, lançou em julho
o livro “Gordo de A a Z”.
Com apresentação do também servidor e escritor Caio Silveira Ramos, do
Departamento de Comissões, o livro foi
escrito em forma de dicionário, com 244
verbetes, procura brincar com as palavras
e assim levá-las para o mundo do gordo,
sem se preocupar com o politicamente correto, que está tão em moda nos dias atuais, e também sem qualquer pretensão de
se transformar num defensor da causa do
gordo, que sofre grande discriminação
desde que começa a ganhar uns pesos a
mais, seja na infância, na juventude, na
vida adulta ou na velhice.
O lançamento foi realizado no Livraria Martins Fontes, da avenida Paulista,
em 7 de julho, e reuniu muitos servidores
da Casa. O livro “Gordo de A a Z” pode
ser adquiridos na AFALESP.

OUTUBRO/2011
“Lições da Cidade” :
servidores da Casa participam
de livro sobre São Paulo

Os servidores Antonio
Benedito
Margarido e
Aparecido
Manoel dos
Santos fazem
parte do grupo
que lançou, dia
1º de outubro,
na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, livro “Lições da
Cidade
–
questionamentos e desafios do desenvolvimento urbano na cidade de São
Paulo”, organizado pelo mandato do
vereador José Police Neto, ex-servidor
da Casa,
O livro compartilha a experiência da participação da população
paulistana em mais de 40 audiências
públicas que debateram a Revisão do
Plano Diretor Estratégico da capital.
O livro registra os quatro
macroproblemas apontados pela população das cinco regiões da cidade: Habitação; Trânsito/Transporte; Enchentes e Perda de Mananciais.
O texto é, nas palavras do
organizador, vereador José Police Neto,
“um esforço para compreender como
a cidade cria e resolve seus problemas”.
O grupo de profissionais que estudou profundamente o tema, por mais
de três anos, é formado pelo arquiteto
e urbanista Candido Malta Campos Filho, pela também arquiteta e urbanista
Mariana de Cillo Malufe, pelo advogado Antônio Margarido, pelo economista Aparecido Manoel dos Santos e pelo
jornalista Alexandre Gomes.

ILP lança caderno literário com obras de alunos

Com a presença da diretora Solange
Gibran, o Instituto do Legislativo Paulista -

ILP, lançou, dia 21 de outubro o Caderno
“Escrita em Movimento”, uma antologia de
autores da Oficina de Escrita realizada no
ILP em 2008. O lançamento faz parte das
comemorações do 10ª aniversário do instituto.
A Oficina, ministrada pela professora Tereza Isabel de Carvalho, que organizou o livro, teve a participação de diversos
servidores da Casa. A publicação tem textos dos seguintes alunos: Eliseu Visconti
Neto, Fernanda Otero, Gaspar Bissolotti
Neto, Irene Thal Brambilla, Isaac Soares
Bastos, Márcia Stamato, Mariana Mendes,
Maurício de Sá Malfate e Vanessa Ramos.
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COMUNICADOS DA DIRETORIA
Novidades nas Colônias de Férias

Como tem sido divulgado em todas as edições de O
Parlamentar, a Diretoria da AFALESP tem, entre seus principais objetivos, manter sempre muito bem estruturadas
as colônias de férias, a fim de que os associados e seus
dependentes possam usufruir da melhor forma possível
suas acomodações.
As colônias ultimamente tem apresentado um grande índice de ocupação, não somente nos meses de temporada e nos feriados, mas em muitos finais de semana, o que
incentiva a Diretoria a estar sempre melhorando suas dependências, além da manutenção de rotina.
Por isso, diversas benfeitorias têm sido providenciadas frequentemente em Socorro e em Caraguatatuba, atendendo na maioria das vezes às reivindicações dos associados.
SOCORRO - Na Colônia de Férias José Cruz de
Almeida, na Estância de Socorro, a Diretoria tomou as seguintes providências nos últimos meses: reforma externa
dos 4 blocos dos chalés, colocação de alambrado no fundo da quadra poliesportiva, criação de novas vagas de
estacionamento para os apartamentos, iluminação dos estacionamentos e da quadra, nova escada de acesso para
salão de jogos e reforma nas churrasqueiras.
CARAGUATATUBA - Na Colônia de Férias Edson
Kusma, em Caraguatatuba, também vem sendo efetivadas
novas benfeitorias, entre elas: continuação da pintura interna dos apartamentos, troca de vinil da piscina infantil,
finalização da obra de aumento do muro e instalação de
gira-gira no playground.

Divisão de Transportes
ganha mesa de bilhar

Dia 11 de outubro, foi realizada a inauguração de
uma nova sala de recreação da Divisão de Transportes,
com mesa de bilhar doada pela AFALESP e pelo
SINDALESP. Estiveram presentes ao evento o Deputado
Aldo Demarchi, 2º Secretário da Mesa Diretora da ALESP,
o Cel. Celso Pinhata Júnior,Secretário Geral de Administração, Rita Amadio Ferraro, presidente da AFALESP, e Cilso
“Tita” Jorge Messias, Diretor Social e Desportivo do
SINDALESP, que foram recebidos pelo Diretor dos Transportes, Ricardo e servidores daquela Divisão.

AF
ALESP sor
teia prêmios aos Associados!
AFALESP
sorteia

A AFALESP realizou entre março e julho uma Campanha de Filiação com sorteio de prêmios pela loteria federal do dia 6 de julho entre todos os sócios. Os ganhadores são:
Isabel Marinho Paula Mariani—Um notebook
Celso Freire—Uma TV de 26” LCD
Além de participar do sorteio, todos aqueles que se

Inscrições, para fim de ano nas
Colonias de Férias, pela internet
A Diretoria comunica aos associados que, da mesma forma como ocorreu no ano passado, as inscrições para as colônias
de férias da AFALESP para o período do Natal e Ano Novo,
serão feitas pela internet, através do site www.afalesp.com.br,
a partir das 9 horas do dia 9 de novembro.

Semana da Saúde na ALESP
Será realizada de 7 a 10 de novembro, no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho, promovida pelo DRH, a XIII Semana
da Saúde, com vacinação Tríplice Viral, Dupla Adulto e contra
Hepatite B, além de diversos exames preventivos.
Durante a Semana da Saúde, será proferida palestra com
profissional do Hospital A.C. Camargo sobre os oito tipos de
câncer que mais acometem a população.
Os servidores terão também à sua disposição o tradicional Circuito da Saúde.
O evento contará com o apoio da AFALESP.

filiaram neste período, têm direito a uma diária em uma das
Colônias de Férias (Socorro ou Caraguá), que poderá ser
utilizada até o final de outubro de 2011. Se você se associou e ainda não desfrutou desse benefício, procure a Sede
da Associação e programe sua viagem! Os prêmios foram
entregues no dia 6 de setembro na sede da nossa Associação.

Socorro recebe associados e
seus animais de estimação
Nos dias 3 e 4 de setembro, a Colônia de Férias da
Estância de Socorro passou por uma nova experiência: foi
permitida a hospedagem de associados com seus animais
de estimação.
Foram dois dias para os associados desfrutarem da
companhia do seu animal de estimação, num espaço diferente, já que muitos não viajam porque não deixam o seu
bichinho.
Ao aceitar a inscrição dos associados, a Diretoria
reforçou a informação de que a responsabilidade pelo animal e pela limpeza e organização das instalações da Colônia ficaria por conta dos próprios hóspedes e tudo ocorreu como todos esperavam, sem qualquer problema.
A Diretoria está estudando novas datas para repetir
a iniciativa.

ANÚNCIO
SAPHIRAH JOIAS
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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 * Dr. Marcelo de Melo Quintela
* 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. Joseli F. Setton
* 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 * Alzira Ciampelini
* 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
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 * CVC * Dreamline 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, 10 apartamentos piscina, quadra poliesportiva, campo de futebol society, playground, churrasqueiras, salão de jogos, salão de festas, academia e briquedoteca.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 * Belly Magazine*
* IN Bolsas & Acessórios * Enzo Calçados
Roupas
* VirgeMaria 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 * 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 * Profa.
Sonia – Yoga
Aquasport Academia * Personal Trainer: Rafael
Sedrani * Dynamic Fitness Academia
Alimentos e Bebidas
Agever Delivery de Doces e Salgados* Belles Cestas *
Alimento do Cérebro * Buffet Manancial *Ktiva Vinhos
* Adega Tutóia * Bóia Fria Congelados* 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

OUTUBRO/2011

Encontro dos Boleiros da

O PARLAMENTAR
CCM Iamspe tem
ALESP
audiência na Capital

Aconteceu no último dia 6 de agosto mais um Encontro dos Boleiros da
Assembleia, funcionários apaixonados por futebol.
Com a participação do Clube Bangu, de Santos, mais de 80 pessoas confraternizaram e aproveitaram o dia em Socorro.
Até o final do ano, a AFALESP deve realizar mais um churrasco com Futebol
em Socorro. Acompanhe a agenda pelo Site e participe!

Servidores da Casa participam do
II Torneio Inter Secretarias

A Assembleia Legislativa, representada pela AFALESP e pelo
SINDALESP, participou, dia 22 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera, do II
Torneio Inter Secretarias de Futsal”,
promovido pela Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude - SELJ
“Na primeira edição do Torneio,
em 2010, participaram apenas órgãos
do Poder Executivo. Neste ano, a
Assembleia Legislativa também foi

De 7/11 a 5/12/2011

convidada e não poderíamos deixar de
participar, pois essa integração entre
servidores públicos está entre nossas
prioridades”, disse o secretário geral da
AFALESP, José Carlos Gonçalves.
O tesoureiro geral Jean dos Santos se entusiasmou com a participação
da Casa no torneio: “É primordial que
os servidores da Casa participem de atividades desse tipo, da mesma forma
como temos participado também dos
movimentos reivindicatórios dos servidores públicos em geral, pois essa
integração é mais do que necessária
para manter a categoria unida”, disse
ele.
O Torneio Inter Secretarias inclui
também outras modalidades esportivas,
inclusive voltadas ao público feminino.

Ação pelo meio
ambiente
Pilhas e baterias usadas
podem ser deixadas em recipiente próprio, disponível na Sede da
AFALESP. O meio ambiente
agradece o descarte adequado
desses produtos.

A Câmara Municipal recebeu, dia 22
de agosto, uma audiência pública para discutir o atendimento de saúde a servidores
públicos estaduais na Capital e Grande São
Paulo. O debate foi proposto por Sylvio
Micelli, presidente da Comissão Consultiva Mista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe),
e pelo vereador Carlos Neder (PT), que está
propondo a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa da Assistência à Saúde
do Servidor Público.
É a primeira vez que os debates sobre o sistema de saúde dos servidores estaduais ocorrem na capital paulistana. Além
de discutir sobre a qualidade dos atendimentos da rede do Iamspe, a administração e o financiamento da instituição foram
assuntos da audiência pública.
Micelli e outros membros da CCM
temem que o Hospital do Servidor sofra o
mesmo processo pelo qual passou a instituição municipal similar, que foi integrada
à rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
As entidades da Assembleia
Legislativa foram representadas no evento pela presidente da AFALESP, Rita
Amadio Ferraro, pela vice-presidente Célia
Regina Palma Martins, pelo secretário geral da ASPAL e 2º vice-presidente da CCMIamspe, João Elísio da Fonseca, e pelo presidente do Conselho Fiscal do
SINDALESP, Valdemar Domingos.

Prevenção do câncer de
próstata no HSPE
Entre os dias 7 e 11 de novembro, os
servidores públicos estaduais e seus
beneficiários acima de 45 anos poderão
participar da Campanha de Prevenção ao
Câncer Prostático, realizada no Hospital do
Servidor Público Estadual. Não é necessário fazer inscrição prévia.
O atendimento será feito das 8h às
12h no Ambulatório de Urologia, localizado no 4º andar. O HSPE fica na Rua Borges
Lagoa, 1.755, Vila Clementino. Os participantes vão passar por avaliação médica e
terão o sangue coletado para dosagem de
PSA (proteína chamada Antígeno
Prostático Específico). Com esse exame é
possível obter um diagnóstico precoce de
câncer.
A iniciativa da campanha é do Serviço de Urologia do HSPE e tem como missão informar os usuários e atuar na prevenção do câncer de próstata, doença que
tem grande chance de cura se descoberta
no início. Homens com mais de 45 anos
devem fazer anualmente o exame de dosagem de PSA, principalmente aqueles que
têm ou tiveram casos na família.
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* Certas coisas que não dá pra acreditar. A AFALESP foi procurada por associados que reclamaram que tem gente usando de forma indevida as vagas do estacionamento da Casa destinadas a deficientes
e idosos. Um verdadeiro absurdo.
* Dizem, não sei se é verdade, que
com a nova sistemática de uso do estacionamento, com o chip, conseguiram acabar
com muitos abusos, inclusive aluguel de
vagas. Será?
* Com relação às vagas para idosos
e deficientes, quero enfatizar importância
desses espaços, que significam cidadania
e respeito às pessoas, principalmente àquelas que têm dificuldade em se locomover,
motivo pelo qual necessitam de vagas mais
bem posicionadas no estacionamento.
* Tenho certeza que todos colaborarão e não teremos mais a repetição de casos desse tipo.
* A cada dia os servidores ficam mais
preocupados com a questão da aposentadoria. Sempre inventam alguma coisa nova..
Agora é essa tal de Previdência Complementar, que vai aumentar a contribuição dos
servidores, que já não é pouca.
* Se somarmos todos os descontos
(Previdência, Iamspe e Imposto de Renda)
vai quase metade da renda do cidadão. É
muita coisa...
* E a Reforma da Resolução 776, sai
ou não sai? Eu vi que na Câmara e no Senado reformaram o Plano de Cargos, Carreiras e Salários há pouco tempo e já estão
reformando de novo... Por que aqui tudo é
tão difícil, hein?
O ABELHUDO

FALECIMENTOS
 Pompilio Domingos Grego - 5/5/2011
 Maria Celina Cesar Garcia - 6/6/2011
 Clotilde Campos - 27/6/2011  Santina Zacharias - 30/7/2011
 Helvio Magalhães Alcoba - 17/8/2011
 Jose De Oliveira Justino - 20/8/2011
 Ruth Seckler Muller - 25/8/2011
 Sinki Arakahi - 19/9/2011
 Fanny Germano de Oliveira - 22/9/2011
 Antonio José Feu Rodrigues - 24/9/11
 Edison Martins Da Cunha- 25/9/2011
 Sila Isolina Bregula Quaranta - 29/9/2011
 Dirceu de Macedo Araújo - 11/10/2011

Às famílias enlutadas o nosso
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Cover de Tim Maia abrilhanta
Festa do Dia dos Pais

Associados passam um dia
descontraído em Holambra

Aconteceu dia 17 de setembro, a excursão a Holambra.
Ônibus lotado e dia de muito sol garantiram um dia especial entre muitas flores na Expoflora.
Além da visita à exposição foi feito passeio turístico em uma fazenda produtora de flores

4 º PASSEIO CICLÍSTICO
DA PRIMAVERA

A AFALESP promoveu no último dia 4 de agosto
mais uma tradicional festa em homenagem ao Dia dos Pais.
O espaço de convivência ficou lotado com a expressiva participação dos funcionários da Casa.
Ao som de Charles Maia que faz apresentação cover
de Tim Maia, foi servida uma saborosa pizza.
Diversas lojas conveniadas ofereceram brindes que
foram sorteados entre os participantes. Agradecemos a
todos que estiveram presentes, desfrutando desse momento de lazer e confraternização entre os funcionários.

A AFALESP realizou dia 24 de setembro (sábado) o 4º Passeio Ciclístico da Primavera, em homenagem ao início da estação que começa dia 23.
O encontro dos ciclistas aconteceu às 10h no
portão 10 do Parque do Ibirapuera.
Embora ainda venha atraindo um número pequeno de associados, a cada ano é maior o número
de participantes e a Diretoria está estudando uma
forma de atrair novos participantes no próximo ano.

DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
No próximo dia 27 de outubro, a AFALESP homenageia todos os funcionários
públicos, com mais de 200 kg de bolo que serão oferecidos durante todo o dia
na ALESP.

Uma gestão democrática
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