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Auxílio-saúde foi a principal conquista
da Campanha Salarial 2012

A Comissão de Negociação entregou a Pauta de
Reivindicações à Mesa Diretora e em 24 de abril foi
assinado o Acordo Salarial 2012.

Página 3
Mulheres homenageadas em seu Dia Internacional
Como acontece todos os anos,
AFALESP não deixou passar em branco
o Dia Internacional da Mulher.
Foram distribuídas rosas para as
associadas durante todo o dia.
Para Rita Amadio Ferraro, presidente da AFALESP, as mulheres merecem todas homenagens possíveis, uma
vez que a maioria enfrenta dupla jornada e ainda consegue se sobressair no
trabalho, ocupando hoje importantes
posições na sociedade e até mesmo aqui
na Casa, onde tempos diversas deputadas e servidoras ocupando funções destaque, como assessorias, chefias de gabinete e diretorias.

AFALESP INAUGURA NOVA SEDE E
HOMENAGEIA EX-FUNCIONÁRIA

A nova sede da AFALESP
está com novo visual, localizada
em espaço agradável e melhor distribuído, no subsolo da ALESP,
com entrada pela área do prédio
anexo. A reforma do local foi feita
pelo Banco do Brasil em acordo
com a Mesa Diretora. Após as
adaptações necessárias a
AFALESP se mudou no dia 2 de
fevereiro.
Em solenidade de inauguração, na noite de 22 de maio, com
a presença da quase totalidade de
sua diretoria e convidados, a presidente da AFALESP, Rita Amadio
Ferraro, descerrou a placa comemorativa, e enalteceu o avanço da
entidade nessa nova conquista
que valoriza o engrandecimento da
associação perante seus associados e a comunidade da ALESP.
A convite da presidência da
AFALESP, a Mesa Diretora da Casa
enviou representantes; pelo 1.º secretário, Elcio Avelino Araújo, do
Depto. de Recursos Humanos;

pelo 2º Secretário, o sr. Ednilson
Vicente. Presente, também,
também o Deputado Major
Olímpio, grande entusiasta das
ações da entidade.
HOMENAGEM
Especial homenagem foi
dedicada a MARISA VALÉRIA DE
SOUZA CARREIRA, funcionária
da AFALESP por 36 anos, falecida
recentemente, dando seu nome ao
espaço que ela sempre ocupou durante todos esses anos. A surpresa da iniciativa, sugerida pelo Deputado Major Olimpio, com o
descerramento da placa de homenagem, causou comoção generalizada a todos os presentes.
Para registrar a importância
do momento da mudança, não só
do espaço físico, como também de
novos estímulos de atuação da
associação, a presidente Rita
Ferraro convidou a todos para o
plantio de duas mudas da espécie
de manacá da serra, em frente à
nova sede da AFALESP.

Recadastramento dos aposentados da ALESP,
de 2 a 31 de maio de 2012, das 11 às 19 horas,
no Palácio 9 de Julho - 2º andar - Sala 2074 Fones: (11) 3886-7206 ou 3886-6520
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EDITORIAL
Mais uma vez, tivemos uma
campanha salarial tranquila, com
uma boa conversação com a Mesa
Diretora e um resultado
satisfatório para os servidores,
com reposição salarial e uma vitória histórica: a conquista do auxílio saúde para todos os servidores, inclusive aposentados.
Essa é uma reivindicação que
merece destaque, pois foram muitos anos de luta e finalmente conseguimos chegar a um acordo.
Neste ano, a novidade na
Campanha Salarial foi a constituição, em Assembleia Geral, de uma
Comissão de Negociação, formada por representantes das entidades (SINDALESP, AFALESP e
ASPAL) e servidores eleitos pelos próprios servidores para participarem das reuniões com os representantes da Mesa Diretora.
Dessa forma, a Assembleia
Geral realizada em abril pode
aprovar a contraproposta apresentada pela Mesa Diretora, de rea-

juste de 6,91% a partir de 1º de
março, vale-refeição reajustado
para R$ 25,00, e vale-alimentação
de R$ 235,00 e o auxílio-saúde
de R$ 150,00 para todos servidores, inclusive aposentados, a partir de 1º de junho. Restam ainda
dois pontos, enquadramento dos
servidores face à recente Resolução 878/2012 que provocou
modificações na Resolução 776/
96 (Plano de Cargos, Carreiras,

Salário e gratificações), e a substituição da GED por uma gratificação mais justa, temas esses que
já estão sendo discutidas por uma
comissão paritária entre servidores, através das entidades representativas, e representantes da
Mesa Diretora.
Infelizmente, nem só de alegria é feita a vida e tivemos algumas perdas expressivas nos últimos meses, entre elas a da
servidora Marisa Valéria Carreira, que há mais de 30 anos trabalhava na Secretaria da AFALESP,
do presidente da ASPAL, Nélio
Mazzutti, e do nosso ex-diretor
Etelvino Garcia de Souza, pai do
ex-tesoureiro Maurício Garcia de
Souza. A eles a nossa sincera homenagem e o pleito de saudade.
No campo associativo, a
AFALESP continua organizando
diversos eventos e neste ano sua
festa junina será novamente no
Espaço de Convivência do Palácio 9 de Julho, dia 21 de junho,

atendendo a pedidos de associados que não têm tido a oportunidade de participar na Colônia de
Férias Socorro, onde foi realizada nos últimos anos.
Benfeitorias continuam sendo realizadas nas colônias de férias, como pintura das instalações
de Caraguatatuba, colocação de
fornos microondas em todos os
apartamentos e troca de utensílios das cozinhas, procurando propiciar maior conforto a nossos associados.
Estamos chegando à metade
do ano e esperamos que até o final de 2012, quando teremos eleições para a renovação da Diretoria, possamos concluir nossa Gestão Democrática com novas conquistas e benefícios para nossos
associados.
Um grande abraço a todos e
até a próxima edição.
RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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Mesa e entidades firmam Termo de
Acordo da Campanha Salarial 2012

Servidores do Legislativo elegem
representantes para a SPPREV

Eugênia e Marinho: representantes do Legislativo nos Conselhos da SPPREV

Foi assinado, no dia 24 de abril, terça-feira, o Termo de Acordo da Campanha
Salarial 2012, entre a Mesa Diretora da
ALESP e a AFALESP e SINDALESP com
os seguintes itens.
Presentes ao ato de assinatura o presidente da Mesa Diretora da ALESP, deputado Barros Munhoz, o 1º secretário Rui
Falcão, o 2º secretário, Aldo Demarchi, a
presidente do SINDALESP, Rosely
Therezinha de Assis, a Presidente da
AFALESP, Rita Amadio Ferraro, além de
demais membros da Comissão de Negociação e chefes de gabinete da Mesa Diretora.
No Termo de Acordo constam os seguintes pontos, aprovados na Assembleia
Geral dos servidores da Casa:
1- Reajuste salarial de 6,91% a partir
de primeiro de junho;

2- Aumento do Vale refeição para R$
25,00 a partir de primeiro de março;
3- Aumento do Vale alimentação para
R$ 235,00, a partir de primeiro de março;
4- Auxílio Saúde -será implantado a
partir de primeiro de junho no valor de R$
150,00 para ativos e inativos;
5- Estudo de regras para o
reenquadramento dos servidores e análise
da Gratificação Especial em substituição ä
GED - início imediato dos trabalhos da comissão de representantes dos servidores
e da administração;
6- Utilizar eventuais sobras orçamentárias (abono de final de ano);
Foram aprovados na quarta-feira, dia
25 de abril, em sessão extraordinária, os projetos de lei e de resolução necessários aos
itens 1, 2, 3 e 4 do Termo de Acordo.

Comissão estuda reenquadramento e GED
Tendo em vista o item 5 do Termo de
Acordo da Campanha Salarial, firmado entre a Mesa, o SINDALESP e a AFALESP,
foi instituída, através Decisão nº 1125/2012,
comissão para efetuar o estudo de regras
para o reenquadramento dos servidores e
análise da Gratificação Especial em substituição ä GED - início imediato dos trabalhos da comissão de representantes dos
servidores e da administração.
A Decisão, publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo em 19 de maio,
cria uma comissão, coordenada pelo Diretor do Departamento de Recursos Huma-

nos, integrada por três representantes da
Mesa Diretora e mais três indicados pelas
entidades, assim constituída: representando a Mesa Diretora - Elcio Avelino Araújo,
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Edinilson Vicente e Maurílio
Maldonado; representando as entidades:
Solange Mary Amene de Mello Gibran
(SINDALESP); Adalberto Cristóvão
Moreira (AFALESP) e João Elísio Fonseca
(ASPAL).
A comissão terá o prazo de trinta dias,
prorrogável por igual período, para a conclusão dos trabalhos

Roda de Conversa descontrai e
mostra o talento dos servidores
O Departamento de Recursos Humanos da ALESP organiza todos os meses, no restaurante do Palácio 9 de Julho, um evento bastante descontraído,
que reúne servidores de todos os seto-

res do Legislativo. Trata-se da Roda de
Conversa, que no mês de maio apresentou uma sessão musical com os servidores João Borba, Antonio Sérgio Oliveira
e Waltinho e seus convidados.

Foram eleitos, em 6 de fevereiro, para
representar os servidores do Poder Legislativo
no Conselho Fiscal e no Conselho Administrativo da SPPrev, os candidatos Carlos Alberto
Marinho e Eugênia Sahd, funcionários de carreira da Assembleia Legislativa.
O pleito, organizado pela AFALESP e
pelo SINDALESP, já se realiza pela segunda
vez. Os servidores da Assembleia são os únicos
dos três Poderes do Estado que escolhem pelo
voto seus representantes nos conselhos da
autarquia.
Na urna instalada na Assembleia
Legislativa foram depositados 481 votos, e na
urna instalada na subsede do Sindalesp, no cen-

tro de São Paulo, foram colhidos 19 votos. Carlos
Alberto Marinho, eleito para o Conselho Fiscal, obteve 227 votos, e Eugênia Sahd foi reeleita
para o Conselho Administrativo, com 383 votos.
Carlos Alberto Marinho trabalha no Departamento de Finanças e é o segundo tesoureiro da AFALESP. Eugênia Sahd é funcionária do
Departamento de Recursos Humanos.
Como suplentes foram eleitos Celso
Mtsumoto e Ana Meneguzzi para os Conselhos Fiscal e de Administração, respectivamente.
As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do dia 19 de maio de 2012.

FENALE reúne entidades em
Recife, Porto Alegre e Natal
Servidores dos Poderes Legislativos
de todo o País se encontraram no Recife,
de 23 a 25 de novembro de 2011durante o
27º Encontro da Federação Nacional da categoria, a FENALE.
Durante a Solenidade de abertura,
na Assembleia Legislativa de Pernambuco,
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 expresidentes da Federação, Trajano Ibarra
Gusmão, João Moreira e Nelson Menezes
Florisbal, além de Rita Amadio Ferraro, presidente da FENALE, representando o expresidente da FENALE e da AFALESP, Edson Kusma (in memoriam).
Organizado pelo SISALEPE e promovido pela FENALE, o encontro seguiu com
palestras e oficinas, além de mesa redonda,
com o objetivo de fomentar a discussão
sobre os desafios do servidor no Brasil, a
legislação trabalhista, a organização sindical, entre outros temas.
Foram votadas diversas moções
entre elas o apoio à Lei da Ficha Limpa, e as
propostas da Carta do Recife, quando as
entidades presentes se comprometeram,
entre outras coisas, a consolidar esforços
para a criação e implementação do Conselho Nacional de Relações de Trabalho, a
combater a terceirização e a promover ações
de aproximação com a sociedade em busca
de maior interação com os servidores das
Assembleias Legislativas e o cidadão.

REGIONAL - A entidade realizou,
ainda, dia 11 de abril, em Porto Alegre, o I
Encontro Regional Sul, Sudeste e CentroOeste, com a participação de entidades dos
estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
NATAL - Novo Encontro da FENALE
será realizado de 29 de maio a 1º de junho,
em Natal, RN, simultaneamente à XVI Conferência da UNALE, quando a delegação
paulista apresentará proposta para realizar
o XXIX Encontro e Congresso Eleitoral, no
mês de novembro, em São Paulo.
A AFALESP, o SINDALESP e a
ASPAL são entidades filiadas à FENALE e
participam ativamente de seus eventos.
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NOSSA HOMENAGEM A MARISA VALÉRIA DE SOUZA CARREIRA,
QUE DURANTE 36 ANOS TRABALHOU NA AFALESP

“Que chuva, hein!”

A última homenagem prestada à nossa querida Marisa foi digna de uma alma
boa como a dela. Conhecendo um pouco
da sua personalidade, parece que estou
vendo sua surpresa e até constrangimento
com tanto carinho a ela dedicado, pura e
simplesmente pela sua forma generosa e
amiga de ser. Esse seu “jeitinho” provavelmente foi responsável por vínculos de afeto tão sinceros que construiu ao longo de
sua vida na Assembleia de São Paulo, durante os 36 anos em que foi funcionária da
AFALESP.
São provas desse afeto o fato de a
Mesa Diretora ter autorizado o uso do
subsolo para a realização da cerimônia de
sua despedida; a quantidade e beleza das
flores que homenagearam a sua partida; mas
principalmente a presença maciça de seus
amigos e conhecidos. Os que souberam de
sua repentina partida, lá estiveram ou por lá
passaram para dar o seu adeus à “Marisa da
AFALESP”, como era conhecida.

O carinho das pessoas presentes –
deputados (Campos Machado, Olímpio Gomes, Antonio Mentor e Hamilton Pereira), o
secretário-geral parlamentar, Marcelo Souza
Serpa; o secretário-geral de Administração,
Celso Pinhata Júnior, chefes de gabinete da
Mesa, assessores, funcionários da ativa e
aposentados, comissionados, pessoal
prestador de serviços; fornecedores da
AFALESP; policiais do efetivo da
Assembleia, o médico e ex-deputado
Fernando Mauro, ex-presidente da Medial,
que a ela conferiu a tarefa de praticamente
“administrar” os convênios mantidos com a
entidade por meio da AFALESP; além, obviamente, dos seus colegas da associação, que
com ela conviveram – uns por muitos anos,
outros por pouco tempo, até -, mostrou que
ela era querida mais do que poderia imaginar.
Todos, sem exceção, lá estiveram num
mesmo sentimento de tristeza e de carinho
pela nossa amiga de sempre. Com certeza,
muitos teriam uma história prá contar em
que ela foi a personagem principal: uma ajuda recebida, uma palavra amiga, um sorriso
que, sem distinção de pessoas ou qualquer
interesse ela dispensava a quem a encontrasse. “...Que chuva, hein!” (expressão que
ela tão bem usava quando lhe faltavam palavras para descrever seus sentimentos),
diria a Marisa se pudesse assistir, de alguma janelinha lá de cima, a linda homenagem
que recebeu.
(Marta Rangel - vice–presidente da
AFALESP)

Fabricante de colchões
personalizados
Conveniada com a
AFALESP
www.ciadoconforto.com.br
(11) 6552-2510

Saudades do Etelvino
e suas Etelvinadas
Durante muitos anos, os servidores
da Assembleia Legislativa se divertiram
com as famosas Etelvinadas (reprodução
abaixo), uma coluna de piadas que era
publicada no jornal O Parlamentar, organizada pelo nosso ex-diretor Etelvino Garcia
de Souza.
Falecido em 18 de abril último,
Etelvino já está fazendo muita falta nesta
Casa há um bom tempo em virtude de enfermidade. Ele foi diretor da AFALESP
durante diversas gestões, a última delas
na gestão do Augusto Carlos, e na

Assembleia foi diretor da Divisão Técnica
de Taquigrafia durante dez anos.

NÉLIO MAZZUTTI - Outra perda irreparável foi a do ex-diretor do Departamento
Parlamentar da ALESP, Nélio Mazzutti, falecido em 21 de dezembro de 2011. Nélio vinha
presidindo a ASPAL - associação que reúne aposentados e pensionistas da Casa, desde
sua fundação, em 2004.

ETELVINADAS (In Memoriam)
* Uma garotinha se recusava a entrar numa casa porque os donos tinham um
cachorro. Não tenha medo, disseram eles.
Ele não vai mordë-la , pois já a conhece.
Ah é? retrucou ela. Então mande-o dizer o
meu nome.
* Um dia, um homem rico de 75 anos
estava numa butique chiquérrima com a
jovem e linda mulher, quando deu de carao
com um velho amigo. Olhando o mulherão
inclinar-se no balcão para experimentar um
colar, o velho conhecido perguntou:
- Como foi que um velho como vocë
foi arranjar uma gata dessas para se casar?
E o outro respondeu sussurando: Foi fácil,
eu disse a ela que tinha 90 anos!

FALECIMENTOS
Nélio Mazzutti - 21/12/2011;
Jonisvaldo Ap.José Menegon -30/12/2011;
Dirce Alves - 31/12/2011;
Alfredo Casaro - 23/01/2012;
Marisa Valéria de S. Carreira -19/3/2012)
Décio Roodrigues Santos - 04/04/2012
Etelvino Garcia de Souza -18/04/2012
Ernesto Fenezol -17/05/2012

Às famílias enlutadas o nosso pesar
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Previdência: após a aprovação da PEC 270,
a luta agora é pela aprovação da PEC 555
PEC 270 (E.C. 70): integralidade e paridade salarial aos
aposentados por invalidez; PEC 555, fim da contribuição
previdenciária de aposentados e pensionistas.
Nos últimos anos, a luta dos dirigentes das entidades representativas de servidores públicos tem sido mais em defesa dos
direitos do que na busca de novas conquistas.
Nesse sentido, as duas reformas da
Previdência (Emendas 20/98 e 41/2003) representaram muitas perdas para os servidores, incluindo a cobrança da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas, única categoria a contribuir após
a aposentadoria, e também a instituição da
proporcionalidade e a negativa do direito
de paridade salarial aos servidores aposentados por invalidez.
Tem sido muito grande a luta dos representantes dos servidores na tentativa
de reverter essas situações. E uma manifestação ocorrida em 31 de agosto de 2011,
no Senado Federal, reunindo mais de mil
dirigentes de confederações, federações,
sindicatos e associações de todo o país,
sensibilizou os deputados que passaram a
pressionar a Mesa Diretora daquela Casa a
colocar as Emendas na Ordem do Dia, já
que estão prontas para a votação.
Uma delas, inclusive, a PEC 270/2006,
que trata da integralidade e paridade salarial dos aposentados, apresentada pela deputada Andréa Zito (PSDB-RJ) e que teve
como relator o deputado Arnaldo Faria de
Sà (PTB-SP), foi aprovada em dois turnos
na Câmara e no Senado, tendo sido transformada na EC 70, de __ de abril de 2012, e

o prazo que os órgãos públicos têm para
reenquadrar os aposentados por invalidez
é de 180 dias. Aqui na ALESP o DRH já está
tomando as providências nesse sentido.
A luta agora é pela aprovação da PEC
555/2006, que já está pronta par a ordem do
dia, e em seu relatório o deputado Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP) propõe redução gradual da cobrança: ao completar 61 anos de
idade, o servidor passará a pagar 80% da
contribuição. Esse índice será 20% menor
a cada ano, até chegar à isenção completa
aos 65 anos de idade. A regra vale para
todos os aposentados e pensionistas do
serviço público, em todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal). Os
servidores aposentados por invalidez permanente ficam isentos da contribuição.
MANIFESTAÇÕES
As entidades da ALESP (AFALESP,
ASPAL e SINDALESP) e a nossa federação nacional, a FENALE, têm participado
ativamente de diversas manifestações pela
aprovação da PEC 555, do mesmo jeito que
participaram pela aprovação da PEC 270.
Neste ano, já foram realizadas diversas reuniões, inclusive uma no Salão Nobre da Câmara Municipal, em 22 de março,
e outra dia 16 de abril, no Auditório do Centro do Professorado Paulista, organizadas
pela Frente Nacional São Paulo em Defesa
da Previdência Pública e pela confederação Nacional dos Servidores Públicos CNSP.
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Com servidores como Serginho, a memória
do Parlamento estará sempre preservada
A Assembleia Legislativa de São
Paulo tem entre seus funcionários muitos
que se sobressaem em outras funções fora
do Parlamento. Temos excelentes escritores, que já lançaram diversos livros, chefes de cozinha, advogados, professores,
atores e atrizes e uma série de profissionais de diversas áreas.
Entre eles, destacamos nesta edição
o servidor Antonio Sergio Ribeiro, mais
conhecido na Casa como Serginho.
Advogado, servidor efetivo da
Assembleia Legislativa desde 1982,
Serginho tem como hobby a coleção de
objetos, revistas, recortes de jornais e até
mesmo leis e sempre teve muito gosto pela
pesquisa.
Atual diretor do Departamento de
Documentação e Informação - DDI, ele
é, desde 2009, o responsável pelo arquivo de toda a legislação paulista, que
começa no tempo do Império e vem até
hoje, e da história do Parlamento de São
Paulo desde a província e é um dos maiores colaboradores do Diário da
Assembleia, onde sempre publica fatos
históricos e costuma ser o responsável
pela biografia dos ex-parlamentares
quando de seu falecimento.
BIOGRAFIAS - Esse gosto pela
pesquisa e pela coleção de documentos
tem feito Serginho ser muito procurado por
escritores, principalmente biógrafos, durante o ato de pesquisa sobre personalidades e celebridades nacionais. Entre eles
podemos citar o jornalista e ex-deputado
Fernando Morais, que teve o auxílio de
Serginho na elaboração dos nos romances Olga e Chatô - o Rei do Brasil, e o
apresentador Jô Soares, em O Homem que
Matou Getúlio Vargas e As Esganadas.
O interessante é que Serginho, mesmo tendo colaborado com diversos escritores, ainda não publicou seu livro, mas
garante que ele está a caminho e é justamente sobre a personalidade que despertou nele, durante um trabalho escolar, o
gosto e a fascinação pela pesquisa:
Carmem Miranda.
Hoje, Serginho tem mais de 100 mil
páginas de jornais em microfilmes no seu
acervo pessoal, e entre suas coleções estão revistas, jornais, discos e muito material iconográfico. Além dos automóveis,
mais uma de suas paixões.
PUBLICAÇÕES - Recentemente,
Serginho ocupou uma página inteira no
Caderno “Ilustrada” da Folha de S.Paulo e
também foi personagem de reportagem da
TV Bandeirantes e tem sido grande a procura dele pela imprensa, pois é considerado uma das maiores fontes de pesquisa
em nosso Estado.

Entre seus planos, além do lançamento do livro sobre Carmem Miranda, futuramente, ele quer publicar ainda este ano a
biografia de todos os senadores estaduais
paulistas, na internet e em volume para ser
distribuído a órgãos públicos e universidades. Também está nos seus planos um volume de biografias dos deputados do Império, e dos parlamentares estaduais a partir de 1947.
9 DE JULHO - Serginho está trabalhando também na preparação de um artigo
sobre os 80 anos da Revolução de 32 para
o Diário da Assembleia: "Não pode passar
em branco". E é interessante que Serginho
não deixa ninguém esquecer esse acontecimento histórico, ainda mais por que a
sede da Assembleia Legislativa se chama
Palácio 9 de Julho, a avenida se chama 23
de Maio, o que é o MMDC, dados da história paulista que o tempo e a correria da vida
diária vão apagando.
E a TV Brasil já entrou em contato
com Serginho para trabalhar numa reportagem sobre os 80 anos do voto feminino no
Brasil. "Fico contente de saber que nosso
trabalho aqui está dando resultados".
E em 7 de março deste ano Serginho
foi destaque nas páginas do Diário Oficial
da Assembleia, uma grande homenagem a
esse exemplar servidor, que muito orgulha
o Legislativo paulista, de onde foram retirados trechos desta matéria, pois ele está
viajando em gozo de licença prêmio e, sem
dúvida alguma, realizando alguma pesquisa de seu e de nosso interesse.
(Leia mais sobre Antonio Sérgio
Ribeiro no site www.al.sp.gov.br)
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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
*Dra. Marisa Fernandes * Dra. Isabela Borges
*Dr. Leandro Hortêncio * 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
* 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
*
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 * Terapia Holística
* Instituto Ahau (terapias especializadas)
Centro Médico de Terapias
* Salutis per Aqua * Spa Urbano
Farmácias de Manipulação
* Natuvita * Orthofarma * Empório Magistral
*Pharmacia Pangella * Vico Farma
Farmácia Ho Pharma * Mano 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
Agências de Viagens
*Belmontur Turismo * Harmonia Viagens
* Travel Brasil * Dream Line

Hotéis
*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
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)
* Instituto FEPAF * Universidade Paulista
Colônias de Férias
* Dante Fotografia
* Caraguatatuba - 18 apartamentos, piscina, futebol de
* Floricultura Aldeia das Flores * Bellus Flores
areia, churrasqueira - * Socorro -16 chalés, 10 aparta* Art Box Colchões * Charlotte Brinquedos
mentos piscina, quadra poliesportiva, campo de fute* Winsdom Inglês* Curso de Inglês * Fisk
bol society, playground, churrasqueiras, salão de jo* SLCenter Inglês * CLIL School Idiomas
gos, salão de festas, brinquedoteca, academia
Academias
Parques de Diversão
Holiday Academia * On Shape Atividade Física
* Playcenter * Parque da Xuxa* Hopi Hari
* Aquasport Academia
* Wet´n Wild * Aquário São Paulo e Planetário
* Personal Trainer: Rafael Sedrani * Dynamic Fitness
Academia * Personal Trainer: Patricia Mendes
Calçados e Bolsas
* Gato e Princesa * Mentha Pimentha * Grotta Giusta
Alimentos e Bebidas
* Glamour Calçados * IN Bolsas & Acessórios
Agever Delivery de Doces e Salgados
* Enzo Calçados
* Alimento do Cérebro * Buffet Manancial
*Ktiva Vinhos * Adega Tutóia
Roupas
* Luciana Luzia – Produtos Forever
* Virge Maria Modas
* Pinguino Congelados * Preparato Massas
*Helenice Confecções * Any Way Confecções*
* Carmen Chocolate & Arte
* Lucia Roupas Pintadas* Via Gialla * Miss Pimenta
Bijuterias
Celulares
W&R Jóias * Maricota Bijou
*Celulariun - Aparelhos Celulares
* M.R.Tech Celulares
Restaurantes
Ana Bela * Como Lá em Casa – Bistrot
Lavanderias
* Flor de Mamão * Villa Fiore
*Qualitá Lavanderia * Quality Cleaners Lavanderia
Carlitos Pizzeria * Nono Paolo Pizzaria
Disk Lavanderia
Estética
* Saúde Estética *Woman Cirurgia Plástica
* Decorp Clínica de Estética * Medicina Estética
* Única Estética * Espaço Bem Estar
*Emagrecentro Pinheiros*Beauty Company

MAIO/2012

7

O PARLAMENTAR

COMUNICADOS DA DIRETORIA
Colônias de férias têm melhorias

HOMENAGEM - A Diretoria da AFALESP, através da presidente Rita Amadio Ferraro,
entregou ao associado Marcos Galeb Cônsul placa comemorativa à denominação de Dib
Cônsul, seu pai, à antiga Sede Campestre do Cipó, em Embu Guaçu, que foi vendida à
Prefeitura daquele Município. Muito emocionado, Galeb Cônsul agradeceu à Diretoria da
AFALESP pela placa, que guardará como recordação da homenagem prestada a seu pai,
que foi o jornalista responsável pelo jornal O Parlamentar durante muitos anos.

FESTA JUNINA 2012
Atendendo à solicitação de um grande número de associados, a Festa
Junina 2012 será realizadia 21 de junho no Espaço de Convivência do Palácio
9 de julho, com bebidas e comidas típicas, muita dança e a tradicional quadrilha caipira. Participe!

Cooperalesp realiza Assembleia
Geral e elege novo Conselho Fiscal
Em 27 de fevereiro, foi realizada a
12ª assembleia da Cooperalesp, na qual
foram aprovadas as prestações de contas
relativas ao exercício de 2011.
Os cooperados tiveram uma remuneração de juros ao capital no valor de R$
514.687,67, ou seja, 100% da taxa SELIC.
As sobras líquidas, no total de R$
435.783,09, foram distribuídas aos associados que contraíram operações de empréstimo na proporção direta realizada por cada
um no exercício findo.
Durante a Assembleia, foi ainda eleito o novo Conselho Fiscal para o Biênio
de 2012 a 2014, já homologado e com posse prevista para 24 de maio. Foram eleitos:
Efetivos: Célia Regina Palma
Martins, Silvia Regina Firmino Britto e
Dalessandro Adame de Carvalho;
Suplentes: Celso Mitsuhiro

Matsumoto, Daniel Gomes dos Reis e Marcia Shimabukuro.
JUROS BAIXOS
Segundo a Diretoria da Cooperalesp,
graças aos bons resultados econômicos obtidos, estão sendo reduzidas as taxas de
juros de crédito pessoal destinada aos associados a partir de 19 parcelas e dessa
forma os prazos e taxas de juros passam a
ser os seguintes:

Empréstimos em até 06 parcelas – taxa de juros = 1,59%; mantido
Empréstimos de 07 até 12 parcelas – taxa de juros = 1,79%; mantido
Empréstimos de 13 até 18 parcelas – taxa de juros = 1,99%; mantido
Empréstimos de 19 até 24 parcelas – taxa de juros = 2,19%, passará a 2,09%;
Empréstimos de 25 até 36 parcelas – taxa de juros = 2,39%, passará a 2,19%;
Empréstimos de 37 até 60 parcelas – taxa de juros = 2,59%, passará a 2,29%;

Com a finalidade de propocionar maior conforto aos associados, a Diretoria da
AFALESP continua fazendo uma série de
melhorias nas nossas colônias de Férias.
Em Socorro, destacam-se a aquisição
de microondas para todos os apartamentos. Foi providenciada também a troca de
encanamento de esgoto dos apartamentos,
em especial do térreo, com a troca do piso
da área externa e já está também em andamento a pintura interna de todos os aparta-

mentos. Em breve será iniciada a pintura da
área externa.
Na colônia de férias da Estância
Hidromineral de Socorro, foram tomadas as
seguintes providências: lavagem dos telhados, conserto de goteiras nos chalés, colocação de tela no campo de futebol na divisa com a Prefeitura e a construção, já concluída, de uma rampa de acesso (foto) até
o salão de jogos, que está sendo utilizada
também pelo pessoal para caminhada.

Veículos TOYOTA com descontos para associados
com valores especiais e faturado diretamente da montadora através do Departamento de Vendas Diretas, à todos os seus
associados. Os valores à serem praticados
serão divulgados posteriormente através
de uma tabela de preços que será fixada
pela AFALESP em pontos específicos e será
A GRAND MOTORS TOYOTA e a divulgada através de um e-mail marketing
AFALESP firmaram uma parceria para for- com as informações e dados da pessoa de
necimento dos veículos da marca Toyota contato.

Próximas saídas:
06/07 e 24/08/2012
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Dia das Mães comemorado
com Festa Americana

A AFALESP realizou, dia 10 de maio, no Espaço de Convivência do Palácio 9 de Julho uma
Festa Temática Americana em comemoração à passagem do dia das Mães, que foi um sucesso.
A comemoração contou com a presença ma-

ciça dos associados. Foram servidas comidas típicas e a a grande atração foi a apresentação do cantor Jordão Santos, que interpretou clássicos do rock,
animando os participantes que se divertiram com
músicas de Elvis Presley e outros.

Uma gestão democrática
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Seminário da CNSP
discute “mudanças e
consequências na
Administração Pública”

A Confederação Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP), presidida por Antonio Tuccilio,
realizou o
Seminário “Mudanças e Consequências na Administração Pública – Panorama político, social e trabalhista”, de
19 a 21 de abril, no Hotel Pullman em São Paulo.
Durante o Seminário foram debatidos os seguintes
temas: “Terceirização do Serviço Público”, com os deputados Almir Pazzianotto e Lívio Giosa; “Planos de Governo”, com o professor e procurador aposentado da ALESP
Sergio Rezende de Barros e o pesquisador Antônio
Lassance; “A Proteção Previdenciária do Servidor Público e as Reformas”, com a procuradora da República Zélia
Luiza Pierdoná, e jurista Wagner Balera; “Reformas Estruturais”, com a jornalista Eliane Cantanhede e o economista
Raul Veloso. A última palestra contou com a presença do
deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP).
Participaram do Seminário os seguintes servidores
da ALESP: José Carlos Gonçalves, secretário da AFALESP
e diretor da CNSP, Rita Amadio Ferraro, presidente da
AFALESP, Rosely Therezinha de Assis, presidente do
SINDALESP, Gaspar Bissolotti Neto, presidente da ASPAL
e da FENALE, Eduardo Quadros, conselheiro da AFPESP,
e João Elísio Fonseca, secretário geral da ASPAL.

