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Entidades ne gociam
Pauta de Reivindicações
com a Mesa Diretora
Logo após a posse da nova Mesa Diretora, dirigentes das entidades representativas de servidores da ALESP, foram
recebidos pelos membros da Egrégia Mesa, quando entregaram a Pauta de Reivindicações 2009 - Página 3

Obras na Colônia de Férias de Socorro continuam a todo vapor

EM MAIO, RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS

Todos os aposentados da ALESP devem se recadastrar no
mês de MAIO de cada ano. Neste ano, o recadastramento será
feito de 4 a 29 de maio, das 10 às 19 horas, na sala 2074 (2º
andar) , no Serviço de Aposentados e Pensionistas - Fone: 38866520. Não esqueçam de levar documentos pessoais (RG, CPF,
comprovante de residência).

Ainda neste ano os associados da AFALESP poderão contar
com boas novidades na Colônia de Férias da Estância de Socorro.
As obras de ampliação da colônia, com quatro novos apartamentos, estão a todo vapor.
A Diretoria da AFALESP vem fazendo o possível para concluir
também as obras da academia, brinquedoteca e lavanderia, proporcionando assim mais conforto a seus usuários.

ENTENDA OS MOTIVOS QUE LEVARAM A AFALESP
A ENCERRAR AS ATIVIDADES DO RESTAURANTE
Página 7
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EDITORIAL
Estamos em plena campanha salarial, em tempos de crise mundial, mas temos certeza que conseguiremos, mais uma vez, sensibilizar a Mesa Diretora, que já tem em mãos a Pauta de Reivindicações, elaborada por todas entidades representativas de servidores e aprovada em assembléia geral
de servidores.
Conclamamos todos os servidores a participarem das mobilizações para que possamos alcançar êxito em nossas reivindicações.
Precisamos garantir um aumento real de salário, além do índice da inflação, a fim de que não
tenhamos perdas no nosso poder aquisitivo e consigamos fazer frente aos nossos compromissos financeiros.
Estamos ainda lutando para que sejam aprimorados os critérios de concessão da GED - Gratificação Especial de Desempenho, de forma que a
maioria dos servidores consiga esse benefício, assim como temos reivindicado que os aposentados
também tenham recebam a GED, com base na paridade salarial.
O Programa de Saúde Suplementar, previsto
por Resolução, ainda não regulamentado, também
precisa ser revisto, a fim de que seja estendido também aos aposentados, além de ser definido com
urgência qual sistema será implantado, sendo que a
maioria dos servidores têm preferência por uma

quantia em pecúnia, podendo assim complementar
o plano de saúde que tiver preferência.
É preciso regulamentar a Licença Prêmio no
âmbito do Legislativo para todos e também porque
muitos servidores aguardam essa medida para solicitarem sua aposentadoria.
Queremos também uma ampla reforma da
Resolução nº 776/96, com a valorização do servidor efetivo, assim como a realização urgente de

concurso público para preencher os cargos vagos.
Com relação à parte administrativa da
AFALESP, estamos publicando neste jornal algumas matérias sobre o funcionamento da nossa entidade e pontos importantes como a construção dos
novos apartamentos, de academia e brinquedoteca
na Colônia de Socorro, além de esclarecimento
sobre a necessidade da utilização de apartamento
por membro da Diretoria nas colônias, principalmente nos feriados prolongados e nas temporadas
de férias e também os motivos que levaram ao fechamento do restaurante do Palácio 9 de julho.
Esperamos assim, com essas reportagens, estar
esclarecendo alguns assuntos que muitos associados têm mostrado interesse e curiosidade, pois procuramos agir sempre com transparência, esclarecendo dúvidas ou mal entendidos.
Não poderia deixar de registrar a eleição da nova
Diretoria da Coooperalesp e desejar sucesso na gestão, cumprimentando o seu Presidente Joacy Carneiro de Mesquita, e também o Presidente Sérgio Costa
que dirigiu esta entidade nos últimos dois anos.
Estamos sempre à disposição de todos
associados para esclarecer esses e quaisquer outros assuntos de interesse da categoria.

RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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Entidades negociam Pauta de Reivindicações com a Mesa Diretora
O SINDALESP – Sindicato dos Servidores Públicos da Assembléia Legislativa
e do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo sob a sua coordenação, juntamente
com entidades de representação do conjunto dos servidores ativos e inativos desta Casa, com: AFALESP – Associação dos
Funcionários da Assembléia Legislativa do
Estado de S.Paulo, ASPAL–Associação
dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembléia Legislativa de S.Paulo,
AATL–Associação dos Agentes Técnicos
Legislativos, AATL-P-Associação dos
Agentes Técnicos Legislativos Procuradores, AAALALESP - Associação dos
Agentes Auxiliares e Legislativos da Assembléia Legislativa do Estado de S.Paulo
encaminharam à Mesa Diretora a pauta de
reivindicações aprovada na 1ª Assembléia
Geral da Campanha Salarial de 2009, realizada em 19 de fevereiro de 2008, nos termos do disposto na Lei nº11.375/2003, que
fixou a data de 1º de março como data-base
da categoria.
A Pauta de Reivindicações tem como
principal item o REAJUSTE SALARIAL,
sendo solicitada a recomposição salarial
calculada com base na variação integral do
INPC-IBGE no período compreendido entre 01 de março de 2008 até 28 de fevereiro
de 2009, acrescido de aumento real de 7%
(sete por cento) que deverão incidir sobre
todas as parcelas constitutivas dos vencimentos e proventos (salário base, gratifi-

cações legislativa e de representação.
Constam ainda da pauta:
REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO
para R$ 22,00, sendo que o valor atual não
foi reajustado na campanha salarial de 2008
e atualmente é insuficiente para cobrir despesas com a refeição diária do servidor.
REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO para R$ 500,00. O valor foi
calculado de acordo com as despesas básicas de uma família para um mês.
GED-GRATIFICAÇÃO ESPECIAL
DE DESEMPENHO - Esta gratificação
deve ser concedida a todos os servidores
efetivos, ativos e inativos, de forma
isonômica, bem como aos comissionados.
PLANO DE SAÚDE - Implantação
do Programa de Assistência à Saúde Suplementar da Assembléia Legislativa a to-

dos os servidores ativos, inativos e aos
membros do Poder Legislativo, bem como
a seus dependentes.
REFORMULAÇÃO DA RESOLUÇÃO 776/96 - Após 13 anos, a Resolução
776/96 precisa ser urgentemente reformada
para abrigar as emendas constitucionais
posteriores à sua edição. Dentre outras inovações a LC 1080/2008 estabelece carreiras mais enxutas (art. 28 até art.31), valoriza
a qualificação do servidor, não exclui dos
reenquadramentos os inativos, reserva privativamente aos servidores efetivos os
cargos de chefia (art.6º).
PROMOÇÃO - Mudança nos critérios na aplicação de provas para o próximo
episódio de promoção, como forma de corrigir minimamente as distorções, até que a
reforma da Resolução 776/96 estabeleça

novos critérios para as carreiras.
CONCURSO PÚBLICO - Realização
imediata de concurso público para suprir a
necessidade de pessoal nas várias unidades da ALESP.
9- PAGAMENTO DA LICENÇA
PRÊMIO - Que sejam ultimados os entendimentos entre a Mesa, e as entidades representantes dos funcionários, visando à
regulamentação definitiva da concessão do
benefício no âmbito deste Poder: a) Pagamento urgente dos meses remanescentes;
b) Pagamento na aposentadoria; c) Pagamento de licença não fruída na data de
aniversário do servidor como indenização.
10- ABONO SALARIAL - Participação dos servidores por meio dos representantes indicados pelas entidades representativas dos funcionários da ALESP, na
elaboração e fiscalização da execução orçamentária, notadamente da dotação de
pessoal, com vistas a assegurar que eventuais sobras orçamentárias sejam revertidas em benefício dos servidores, preferencialmente na forma de abono salarial de fim
de ano, conforme se tem aplicado nos anos
anteriores.
11- AUXÍLIO-EDUCAÇÃO - Implantação deste benefício para auxiliar os
servidores, na complementação de sua
educação e de seus filhos, desde a idade
pré-escolar (dos 04 aos 06 anos) ensino de
I, II, e III Graus, e que assim seja feito até o
término do ensino universitário.

CCM Iamspe reelege sua Mesa Diretora para o biênio 2009/2011
A Comissão Consultiva Mista do
Iamspe, Plenária de entidades do funcionalismo que militam em prol do Instituto
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual reelegeu, dia 26 de fevereiro,
por aclamação, sua Mesa Diretora,
encabeçada por Sylvio Micelli da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Assetj).
Micelli afirmou que “o trabalho continua e que foi aprovado pela Plenária por
meio da reeleição”. No entanto ele disse
que o trabalho precisa ser ampliado. “Tivemos algumas conquistas importantes
nesses dois anos e estamos no caminho
certo, mas não podemos esmorecer em
busca de mais recursos e da efetiva participação dos servidores na gestão do
Iamspe”, ponderou.
Para os próximos dois anos, a CCM
terá como principais metas a serem conquistadas a ampliação de recursos para o
Iamspe, por meio do repasse e da
contrapartida do Governo do Estado e a
criação de um Conselho de Administração
para o Instituto com a participação de servidores. “Precisamos definir como quere-

Roseli Silva- CCM Iasmpe

Mesa Diretora, Coordenadorias e Comissão Eleitoral durante a eleição da CCM Iamspe

mos o Iamspe e que futuro devemos almejar, por meio de uma discussão consistente
de um projeto de saúde para o servidor”,
conclui.
Confira a Direção da CCM Iamspe
para o biênio 2009/2011: DIREÇÃO DA
MESA - Presidente: Sylvio José Miceli
Júnior (ASSETJ - Judiciário); 1ª Vice Presidente: Célia Regina Palma Martins

(AFALESP - Legislativo); 2º Vice Presidente: José Luiz Moreno Prado Leite (CM
Tremembé / APEOESP - Educação) COORDENADORIAS - Capital:
Rosalina Chinone (UDEMO - Educação) e
Maria da Guarda Rocha (SINDSAÚDE Saúde); Grande São Paulo: Maria Antonia
de Oliveira Vedovato (CR Santo André /
APASE - Educação) e Amélia Saldiva (Liga

do Professorado Católico - Educação); Interior: Marcos Francisco Alves (CR
ARAÇATUBA / APEOESP - Educação) e
Luiz da Silva Filho (CM Presidente
Venceslau / SIFUSPESP - Sistema
Prisional); Litoral: Guilherme Coelho de
Souza Nascimento(CAPESP - Educação) e
Jupyra Dias de Campos Junqueira (CM
Caraguatabtuba/ CPP - Educação).
FRENTE PARLAMENTAR
Foi realizada, em 30 de abril, reunião
da Frente Parlamentar em Defesa do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), presidida pelo deputado Roberto Felício (PT), e da CCM/
Iamspe, na Assembleia Legislativa.
Sylvio Micelli, presidente da CCM/
Iamspe, lembrou a importância do dia em
que se realiza esta reunião, uma vez que é o
prazo final para o governo do Estado entregar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Parlamento. “Precisamos pressionar os parlamentares para obtermos os
recursos de que o Iamspe precisa”, ressaltou. Afirmou que os deputados conhecem
a reivindicação da contribuição paritária,
mas não votam a lei para efetivá-la.
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COOPERALESP ELEGE
NOVA DIRETORIA

A nova Diretoria foi eleita e tomará posse após a homologação pelo Banco Central
A Cooperativa de Credito Mútuo dos
Servidores da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, em 04/03/09 no Auditório Franco Montoro realizou a sua
Assembleia Geral - momento em que foi feita a prestação de contas do exercício de
2008, decidida a forma de distribuição das
sobras e finalmente a eleição da Diretoria e
do Conselho Fiscal.
A distribuição dos juros ao capital
no exercício foi de R$262.974,20, valor calculado e incorporado ao capital dos associados.
O patrimônio Liquido da cooperativa evoluiu para R$2.836.537,28, significando em acréscimo no exercício de 26,21%
O montante apurado das Sobras
Liquidas foi de R$153.508,96, o que equivale a devolução ao associado tomador de
empréstimo em media de 24,99% dos juros
cobrados - valores que aos inadimplentes
será amortizado da divida e aos adimplentes
a escolha entre amortizar da divida,
integralizar ao capital ou saque.

Enfim, entre tantas boas noticia e
em clima de festa, muitos sorteios e comes
e bebes, Foi realizada a eleição
concorrendo em chapa única para a Diretoria Executiva: Presidente - Joacy Carneiro de Mesquita, Dir. Administrativo -Jose
Carlos Borges e Diretor Financeiro - Modesto Falabella T. de Lima e Diretores Adjuntos: Carlos Alberto Franco, Célia Maria
Atienza e Maria Helena Alves Ferreira. Conselho Fiscal: Silvia Regina F. Brito, Mariana
Pereira de Oliveira, Célia Regina Palma
Martins, Celso Mitsuhiro Matsumoto, João
Elísio Fonseca e Robson Gonçalves Trindade. Os eleitos assumirão os cargos, logo
após a homologação pelo Banco Central.
Após a eleição foi ressaltado pelos presentes o clima de cordialidade e
companheirismo que permeou os trabalhos
e foram muitas manifestações de agradecimento e carinho pela diretoria que encerra
suas atividades, em especial pelo seu Presidente, Dr. Sérgio Costa, antigo funcionário e velho e querido amigo de todos nós.

FALECIMENTOS:
A Diretoria da AFALESP comunica
o falecimento dos seguintes servidores da
ALESP em 2008/2009:
2008
Hélio Corso - 19/01;
Nilza Aparecida Frangione - 26/03;
Carlos Eduardo Schleier - 23/06;
Lourdes Maria Lopes - 16/08;
Marly Kurkdjian Monjian - 19/08;
Geraldo Rodrigues - 21/08/2008;
Maria Ligia S. Almeida - 01/09;
Odila Naves - 3/09;
Paulo de Castro Nogueira - 18/10;
José Pedro Guimarães - 10/11;
Fanny Hyppolito - 17/12.

2009
Laércio Xavier Franco - 4/01;
Marilene Arcos de Souza- 17/01;
Sebastião Nascimento - 20/01;
João Nasser - 27/01;
Ângelo Henrique Ricchetti - 7/02;
Benedito Gêneros Filho - 24/02;
José Benedito Ramalho - 2/03;
Dimar Silva de Deus - 24/03;
Jorge Passos - 28/03;
Dirce Campos Freire - 4/04;
Desidério Monesi (Isidoro Barbeiro) 9/04;
Benedita Manicardi Thomé - 15/04.

Às famílias enlutadas nossos
enlutadas sinceros votos de pesar.
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Conselheiros da SPPrev
têm fiscalizado o órgão
Segundo José Carlos Gonçalves, representante dos servidores da ALESP no
Conselho de Administração da SPPrev -São
Paulo Previdência, os conselhos de Administração e Fiscal daquele órgão vêm fiscalizando as suas contas, seus procedimentos, em reuniões que se realizam mensalmente.
José Carlos enfatiza que os conselheiros, tanto do Legislativo, como do Judiciário e do Poder Executivo, têm procurado colaborar ao máximo com o bom andamento dos trabalhos daquele órgão, que é
responsável pelo pagamento das aposentadorias e das pensões de servidores públicos.
José Carlos diz ainda que todos os
servidores da Casa podem acompanhar os
trabalhos que vêm sendo realizados pelos
conselhos da SPPrev, pois a AFALESP, de
forma transparente, vem inserindo todas as

atas daqueles órgãos no seu site:
www.afalesp.com.br/spprev.
“Temos procurado dar toda assistência ao pessoal da Casa junto ao SPPrev
e recentemente lá estivemos com o pessoal do DRH para regularizar o problema das
certidões, pois muitos ex-servidores que
precisavam apresentar certidão de tempo
de serviço junto ao INSS não conseguiam, pois nem a Casa nem a SPPRev estavam providenciando”, afirmou José Carlos
Gonçalves.
Segundo a presidente Rita Amadio
Ferraro, que é suplente do Conselho Fiscal e também representa os servidores da
ALESP, é importante ressaltar que em julho os pensionistas já receberão os
holerites confeccionados pela SPPrev e
até o final do ano, provavelmente em outubro, o mesmo ocorrerá com os aposentados do Legislativo.

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

SER
VIDORES PÚBLICOS
SERVIDORES
MERECEM RESPEIT
O
RESPEITO
Tendo em vista a maciça campanha que alguns órgãos de imprensa vêm empreendendo contra os Poderes Legislativos Estaduais, atacando principalmente seus servidores, a Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e
do Distrito Federal - FENALE, órgão oficial que congrega as entidades representativas
dos servidores das Casas Legislativas do Brasil, vem a público enfatizar que não
compactua com os desmandos de parte da classe política em todas as esferas da administração pública e reafirma a sua luta contra tais práticas e a sua defesa pela absoluta
transparência de todos os atos públicos e pela adoção de medidas para o fortalecimento
do Poder Legislativo e da democracia, quais sejam: concurso público para o preenchimento de todas as vagas existentes, fim do nepotismo, fim da terceirização e tornar
pública a forma como é feita a aplicação dos recursos públicos sob a forma de verbas de
gabinete e indenizatórias.
A FENALE, como organismo representativo das diversas categorias dos profissionais dos legislativos, apóia e incentiva todas as medidas moralizadoras e providências
das autoridades que objetivem punir os culpados pela malversação do dinheiro do
povo, ao mesmo tempo em que manifesta o seu veemente repúdio aos ataques desferidos indiscriminadamente contra os servidores públicos de modo geral, e especificamente, aos dos Poderes Legislativos Estaduais, principalmente neste momento em que a
maioria dos Estados se encontra em campanha salarial tendo em vista a data-base,
lutando, no mínimo, pela reposição das perdas acumuladas.
Não podemos nos esquecer que os servidores públicos, incluindo os do Legislativo,
são também parte de toda a classe trabalhadora e merecem respeito, boas condições de
trabalho e remuneração justa.
Quanto aos que hoje estão representando a sociedade, cabe a nós, servidores
públicos, e aos demais cidadãos acompanhar a atuação de cada um com vistas ao próximo pleito de 2010.
Em 13 de abril de 2009

FEN A L E
Federação Nacional dos Servidores dos Poderes
Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal
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Viagem a Joinville foi um sucesso

LADEIA VENCE
CONCURSO LITERÁRIO

A AFALESP realizou, de 3 a 5 de abril, uma viagem
turística a Joinville, da qual participaram 30 pessoas, entre
associados, dependentes e convidados.
O ônibus leito saiu do Parque do Ibirapuera às 22
horas da sexta-feira, dirigindo-se a Joinville.
Após o café da manhã no Hotel Tannenhof, o pessoal visitou a Catedral de Joinville e a Rua das Palmeiras
Imperiais. Em seguida, foi realizado embarque no Barco
Príncipe III, percorrendo toda a Baía de Babitonga, com
suas belas ilhas, com drink, almoço e direito de usar a
piscina. Houve uma parada em São Francisco do Sul, com
passeio de trenzinho e retorno a Joinville.
Às 20 horas foi servido jantar no hotel, seguido de
um show inesquecível, com a seguinte programação: Apresentação da Banda de Bandoneon de Joinville; de Balé
Clássico e sapateado pelo bailarino Delano Via Rosa; tango
com prof. Marcio Garcia e sua esposa Melly ; sambagafieira e valsa pelos profs Oswaldo e Cledy; apresentação de ginástica por Delano e Kleber.
No domingo, após o café da manhã, o ônibus se
dirigiu a Curitiba, onde foi realizado passeio com guia
ao Jardim Botânico, Ópera de Arame, Torre Panorâmica e Parque Tangá. Em seguida, os participantes almoçaram no famoso Restaurante Madalosso, no Bairro
Santa Felicidade.
Após um breve descanso, a viagem foi retomada
com destino a São Paulo, com chegada às 23 horas.
Foram momentos de muita descontração, com muitas brincadeiras, prêmios e diversão. Pergunte a quem foi e
se inscreva para o próximo passeio. VAI VALER A PENA!
Já estão abertas na AFALESP as inscrições para a
próxima excursão de um dia para MONTE SIÃO, no

Guarany Country Hotel, em 7 de junho (domingo).
Reservas e mais informações sobre a viagem na
AFALESP, com Patrícia.

O jornalista Luiz Carlos Ladeia, assessor de imprensa do Deputado Vitor Sapienza, foi o vencedor do Prêmio
Elpídio Câmara, Categoria Teatro, do Concurso Prêmio
Literário Cidade do Recife - 2008, com a obra “Passos de
Ontem”, promovido pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho Municipal de Cultura daquela capital.
No ano passado, Ladeia lançou o livro “Troncos
Soltos na Água”, pela Editora Marco Zero, e participou
também da 3ª Semana de Talentos da ALESP, expondo
artesanato em madeira.
Ao jornalista e servidor Luiz Carlos Ladeia os nossos parabéns!

VISITE O SITE DA AFALESP, COM NOVO LAYOUT,
QUE JÁ RECEBEU MAIS DE 117 MIL ACESSOS:

www.afalesp.com.br
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CONVÊNIOS E SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIADOS DA AFALESP
Assistência Médica
* Medial Saúde

Urologia
* Dr. Pierre D. Gonçalves

Laboratórios
* Laboratório Campana

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

Lavanderias
* Qualitá Lavanderia * Quality Cleaners Lavanderia
* Disk Lavanderia

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
* Hospital dos Defeitos da Face (Ortodontia)
* Dr. Christian Wehba * Dra. Joseli F. Setton
* Dra. Ana Cristina Azar
* Dr. Ronaldo Tuma * Dr. Rodrigo Ruy da Silva
Oftalmologia
Dr. Rubens Ávila * Dr. José Roberto
* Clínica de Olhos Nova Visão (Ótica Triângulo)
* Eye Care
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 * Ana Cássia
* Solange R. Castro Bulcão
Óticas
* Ótica Fiore e Gianini * Ótica Nilton * Ótica Fenícia
* Óticas Carol * Ótica de Roma * Ótica El Shadai
* Ótica Modelo * 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

Hotel
*Hotel Estância Águas de São Pedro
* Costamar Pousada no Guarujá
*Hotel Jóia - Poços de Caldas * Pousada em Paraty - RJ
Animais
* Hotel para Cães e Gatos - Socorro * Clínica Veterinária
e Pet Shop * Pet Shop do Parque

Agência de Viagens
*Belmontur Turismo CVC * Harmonia Viagens
* Amazon Dream

Automóveis
* Auto Posto Jardim Paulista *Auto Escola Moema
* Daiseg - Corretora de Seguros * Midas Autocenter
*
Mecânica Fronte Car* Quality Sound Acessórios
* Comercial Douglas Pneus * Bianco Despachante
* Central do Óleo * Centro Automotivo Luvin
* JSW locadora de Equipamentos e Veículos
* Oficina Moema * Flexlub Com. e Serv. Veículos
* Nova Distribuidora de Veículos
* Hyundai Caoa do Brasil
World Washed –Lava Rápido * Auto Center Lusitano
* NVG Serviço de Despachante
* Fis Centro Automotivo * RM Multimarcas

Estética
* Vitalitá Cirurgia Plástica * Saúde Estética
* Woman Cirurgia Plástica
* Decorp Clínica de Estética * Medicina Estética
* Única Estética * Zantut Médicos
Spaço Estética * Emagrecentro Pinheiros
* Beauty Company * Espaço Bem Estar

Serviços na AFALESP
*Assistência Jurídica * Táxi: ponto Alesp
* Delta Táxi * Vip Táxi * Fotos para documentos,
Restauração de Fotos e Gravações em DVD
Reformas de Roupas * Revelação, Filmes e
Equipamentos - Fuji

Farmácias
*Portugal * Droga Certa * Droga Dandi *Mano Farma
* Balmed produtos para saúde
Cabeleireiros
*Ville de France * Revelation Cabeleireiros
Lhotus Beauty Center * Ray Cabeleireiros * Regina
Monteiro Sombrancelhas

Colônias de Férias
* Caraguatatuba - 18 apartamentos, piscina, futebol de
areia, churrasqueira - * Socorro -16 chalés,
4 apartamentos piscina, quadra poliesportiva,
campo de futebol society, playground, churrasqueiras,
salão de jogos, salão de festas * Cipó - Embu Guaçu - sede, churrasqueiras,
piscina, campo de futebol
Parques de Diversão
* Playcenter * Parque da Mônica * Parque da Xuxa
* Hopi Hari * Wet´n Wild
* Aquário São Paulo e Planetário
* Neo Geo World
Calçados e Bolsas
* Gato e Princesa * Mentha Pimentha * Grotta Giusta
* Ardire Calçados * Glamour Calçados * Belly Magazine
* IN Bolsas & Acessórios * July Magazine
Roupas
* Galeria Koisa & Modas - Masc. Fem
* David’s Malhas* Helenice Confecções
* Any Way Confecções
* Lucia Roupas Pintadas
Celulares
* Celulariun - Aparelhos Celulares
* M.R.Tech Celulares

Seguros
*Assistência Funeral Familiar * Nobre Seguradora:
Seguro de Vida em Grupo e Mútua (Auxílio Funeral)
Diversos
Antigona Livraria * Mundi Livros
* Colégio Joana D’Arc * Colégio Ability
* Banca de Jornal * Site Power Informática
* PV8 Informática * 3T Com. e Eventos Esportivos
* Planeta Ferramentas
* Faculdades: Ibirapuera (Unib) * Integradas de
Guarulhos (FIG) * Universidade Paulista (Unip)
* W-Sete Esportes * Danlex Moto Boy * Floricultura
Aldeia das Flores * Invel - Produtos para Saúde
* Charlotte Brinquedos * Bellus Flores
* Winsdom Inglês * Curso de Inglês * Fisk
* Sapataria Joel
Academias
Holiday Academia * On Shape Atividade Física
* Profa. Sonia – Yoga * Aquasport Academia
Alimentos e Bebidas
Agever Delivery de Doces e Salgados * Belles Cestas
* Alimento do Cérebro Ktiva Vinhos * Adega Tutóia
* Jóia Fria Congelados
Bijuterias
W&R Jóias * Maricota Bijou
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COMUNICADOS DA DIRETORIA
INFORME SOBRE O FECHAMENTO
DO RESTAURANTE
A AFALESP comunica que, por motivos de força maior, encerra as atividades do
restaurante instalado no 3º andar do Palácio 9 de julho, a partir de 16 de março.
Esgotadas todas as tentativas de continuidade adequada dos serviços do restaurante da Casa, apesar do enfrentamento cotidiano de problemas técnicos e de infraestrutura
relacionados principalmente à baixa capacidade de energia elétrica no local, agravados
sobremaneira após o incêndio ocorrido na parte elétrica da Casa, fomos alvo de inspeção por parte da Coordenação de Vigilância da Saúde, da Prefeitura de São Paulo. Aquele
órgão técnico identificou vários problemas no local que inviabilizam o funcionamento
do restaurante.
Diante da impossibilidade de cumprir, a curto prazo, as novas exigências da fiscalização, e após intensa discussão com os membros da diretoria, decidimos pelo encerramento das atividades do restaurante.
Não bastassem tais fatos, como já é de conhecimento de todos, dentro de pouco
tempo deve ocorrer a escolha de um novo gestor do restaurante da Casa, que funcionará
no prédio anexo.
Em face do quadro exposto, a Afalesp entende que qualquer investimento em
obras no atual restaurante - que deixará de funcionar em pouquíssimo tempo - não
encontraria nenhuma justificativa.
Sempre procurando beneficiar os seus associados, a AFALESP firmou convênio
com vários restaurantes próximos que oferecerão descontos a quem apresentar a
carteirinha da AFALESP. São eles:
Restaurante Villa Fiore- R. Abílio Soares, 1251 – (10% de desconto, e aceita o
cartão Sodexho. Está incluído a refeição e a sobremesa).
Restaurante Obelisco- Av. Brig. Luiz Antonio, 3801 - (uma refeição grátis a cada 10
, e aceita o cartão Sodexho)
Restaurante Anabela – Av. Brig. Luiz Antonio, 3797 (10% de desconto e aceita
cartão Sodesho )
Restaurante Flor de Mamão-R.Tutóia, 126 (Preço fixo de R$ 15,00 incluída a refeição, suco e sobremesa).

A DIRETORIA
TÁXI NO DIA DE PAGAMENTO
O serviço de transporte de associados,
principalmente aposentados, entre o Metrô Paraíso e a ALESP, nos dias de pagamento, vem
tendo sucesso total.
Todos os meses aumenta o número de
passageiros transportados pelos táxis
credenciados e muitos associados vêm elogiando mais essa prestação de serviço da AFALESP.
E o melhor: esse serviço é sem despesa
para os servidores, apenas com a apresentação
da carteirinha da AFALESP.
NO PARAISO, os táxis estarão à disposição dos associados no Posto de Gasolina ALE,
na esquina da Av. Bernardino de Campos com
R. Correia Dias, 195 ( saindo da estação do
Metrô Paraíso à direita. Os horários de saída do
metrô serão de meia em meia hora das 9 até as
15 horas.
NA ASSEMBLÉIA, no serviço de volta
à estação do Metrô Paraíso, os taxis sairão do
ponto em frente à Assembléia também de meia

em meia hora, das 10 às 16 horas. Haverá uma
tolerância de 10 minutos em cada saída. O número do telefone do ponto de táxi é 30522210 para você chamar ou confirmar sua chegada ao local.

ASSISTÊNCIAFUNERAL
FAMILIAR
Atendendo à solicitação de grande número de associados, a AFALESP implantou convênio com a empresa Argel, visando oferecer
Plano de Assistência Funeral Familiar. Os novos planos visam beneficiar aos cônjuges, pais,
sogros e filhos dos associados. Mais informações na Secretaria da AFALESP.

MASSAGISTAS
Nos meses de março e abril, na sede da
AFALESP, às segundas, quartas e sextas-feiras
tivemos a presença de massagistas, devido a
muitos pedidos. Os associados gostaram da novidade e a AFALESP estuda uma forma de continuar oferecendo este serviço.

SUA OPÇÃO ECONÔMICA E PLANEJADA DE ADQUIRIR UM IMÓVEL
Consórcio Porto Seguro. Quem compara, não escolhe outro

a
fir
on
*C

es
or
al
sv
tro
ou

Valor do Crédito
R$ 50.000,00
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00

180 Prest.
R$ 347,56
R$ 1.042,68
R$ 695,12
R$ 1.390,24

Agende uma visita com MÁRCIA ou VALÉRIA - Tel. 3852.6684 / 930055904 / 7461.5033

ENTREVISTA COM A
PRESIDENTE DA AFALESP

O jornal O Parlamentar entrevistou a presidente da AFALESP, Rita
Amadio Ferraro, a fim de esclarecer diversos assuntos referentes à administração da entidade.
O PARLAMENTAR - Rita, qual é a
situação da AFALESP hoje?
RITA - Na nossa opinião, a AFALESP
está numa situação muito boa. Tem um
número estável de associados, com um
patrimônio excelente, sempre crescendo
mais e procurando prestar serviços e representar a categoria em todos os níveis
possíveis, desde o trabalho conjunto com
o sindicato e demais entidades no encaminhamento da Pauta de Reivindicações até
as questões junto à MEDIAL, (que pelo
segundo ano consecutivo não reajusta as
mensalidades no mês de janeiro, como prevê o novo contrato), a melhoria das colônias de férias, novos convênios, inclusive
com escolas e faculdades. Enfim temos procurado prestar bons serviços aos nossos
associados.
O PARLAMENTAR - Vamos falar
das Colônias de Férias. Quais as novidades tanto em Caraguatatuba como em Socorro?
RITA - A principal novidade em Socorro é o término das obras dos quatro
novos apartamentos, de um total de nove,
academia de ginástica, brinquedoteca e lavanderia, que está previsto para junho próximo. A colônia está em constante manutenção e tem recebido muitos elogios dos
associados que lá tem se hospedado. Quanto a Caraguatatuba, também temos procurado manter a colônia à altura das exigências dos nossos associados, sendo que
há pouco tempo colocamos televisores em
todos os quartos, trocamos geladeiras,
colocamos um novo televisor na sala de
recreação, e vamos instalar dois micros com

acesso à internet na área de lazer, ou seja
temos atendido às solicitações dos
frequentadores.
O PARLAMENTAR - Algumas pessoas reclamam que há um apartamento reservado para a Diretoria das colônias de
férias, principalmente nos feriados e nas
temporadas. Isso é necessário?
RITA - Sem dúvida nenhuma, nós
sempre precisamos deixar um membro da
Diretoria de plantão nas colônias de férias,
principalmente nos feriados e nas temporadas de férias. Isso porque muitas vezes
aparecem demandas que os zeladores não
têm condições de resolver. Ocorrem problemas de todos os tipos, às vezes até
inimagináveis, e quem costuma resolver
esses problemas é o diretor de plantão, que
é lógico, fica lá hospedado com a família e
fica à disposição do zelador e dos associados que lá estão hospedados. Parece incrível, mas infelizmente um associado nosso
veio a falecer há alguns meses, em Socorro,
e a diretora que estava de plantão foi quem
tomou as providências necessárias. Imagine, se o zelador estivesse sozinho num
momento desses, tendo em vista que ele já
tem uma rotina bastante atarefada nas temporadas.
O PARLAMENTAR - Como são feitas as inscrições para as férias e os sorteios nos feriados? O pessoal precisa ficar em
filas?
RITA - Durante o ano, as colônias de
férias tem tido um bom índice de ocupação,
mas sempre há vagas nos finais de semana
comuns. Nos feriados e nas temporadas de
férias é que a procura se torna muito grande e aí precisamos organizar a ocupação,
para evitar problemas. Nos feriados, o sistema utilizado é o de sorteio para as duas
colônias. Divulgamos o período de inscrição, marcamos a data de sorteio, em horário de expediente, para que os interessados
possam acompanhá-lo. Elaboramos também
uma lista de espera, para que os apartamentos sejam ocupados caso os sorteados
desistam da vaga. Dessa forma, todos os
interessados são atendidos.
O PARLAMENTAR - E nas temporadas como funciona?
RITA - para as temporadas de julho,
janeiro e fevereiro, abrimos as inscrições
para períodos semanais, beneficiando sempre os primeiros a se inscreverem. Às vezes ocorrem algumas filas, com pessoas se
dirigindo à Casa por volta de 7 ou 8 horas
da manhã, mas nunca tivemos qualquer
problema nesse sentido, pois a maioria dos
associados entende a nossa preocupação,
que é de dar oportunidade a todos.
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V CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE TAQUIGRAFIA

Aconteceu em Florianópolis o V Congresso Internacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária.
Estiveram presentes representantes de vários
estados brasileiros, além de taquígrafos da Argentina, Chile, Espanha e Uruguai.
Foi realizado neste período, entre 6 e 9 de novembro de 2008, o I Campeonato Ibero-Americano
de Taquigrafia.
O segundo lugar foi conquistado pelo Brasil,
por RITA AMADIO DE BRITO ANDRADE
FERRARO. O primeiro lugar foi para a Argentina.

CARNAVAL
AFALESP 2 0 0 9

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER

Mais uma vez a AFALESP não deixou passar em
branco o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que
neste ano caiu num domingo. Por isso, a AFALESP distribuiu em todas as salas flores às mulheres na segundafeira, dia 9.
A DATA - O dia 8 de março foi escolhido para homenagear as mulheres em alusão a 8 de março de 1857, quando 129 tecelãs que trabalhavam em uma fábrica na cidade
de Nova York – EUA, foram mortas por terem organizado
uma greve contra a jornada de doze horas. Ao serem reprimidas pela polícia, as trabalhadoras refugiaram-se dentro
da fábrica onde foram trancadas pelos patrões que atearam fogo no local matando todas carbonizadas.

Dia 14 de fevereiro, pelo segundo ano consecutivo,
o animado Bloco de Carnaval da AFALESP/Cascavel saiu
do estacionamento da Assembléia percorrendo as ruas das
imediações do Parque do Ibirapuera.
A festa contou com a participação de um grande
número de servidores e seus dependentes, assim como
moradores da região, tendo contado com o apoio do bar
Assembléia e do Bloco Cascavel do Paraíso.
Já se prepare, pois no ano que vem a festa será ainda
maior e contamos com a participação de todos.

O PARLAMENTAR
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SORTEIO DE DVD/KARAOKÊ
Foi realizado sorteio de um
aparelho DVD /
Karaokê, doado
pela Mano Farma,
e a ganhadora foi
a associada Maria
dos Santos.

