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Afalesp participa da luta pela aprovação do fim da
contribuição previdenciária dos aposentados

Representantes da Afalesp participaram, juntamente com outras
entidades do funcionalismo, do Ato Público realizado dia 7 de agosto,
na Câmara dos Deputados, pela aprovação da PEC 555/2006, que
trata do fim da contribuição previdenciária dos
aposentados e pensionistas.

Página 3
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL DA AFALESP
A Comissão Eleitoral, constituída nos termos estatutários, convoca os associados da AFALESP –
Associação dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para as eleições para a
renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da entidade, que se realizará dia 07 de
novembro de 2012, das 10 às 18 horas, nas dependências do Espaço de Convivência, no Palácio 9 de Julho.
O registro das chapas concorrentes deverá ser feito por requerimento de inscrição de chapas completas,
por escrito, e com assinatura de todos os concorrentes, na mesma folha ou declaração anexa, em duas vias,
devendo ser apresentada na secretaria da AFALESP, a partir da data da convocação até às 18 horas do dia
08 de outubro de 2012. O candidato ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva será responsável pela
Chapa e receberá o protocolo de inscrição. São Paulo, 03 de setembro de 2012. Dr. JOSÉ AUGUSTO
TOLEDO - Presidente da Comissão Eleitoral
(PUBLICADO NO JORNAL “O DIA SP” - 04/092012 – PÁG. 11)

CONVOCAÇÃO
A diretoria da AFALESP – Associação dos Funcionários da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo - CONVOCA, nos termos estatutários, os
associados para a Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 22 de
outubro de 2012, às 18h30, no Plenário José Bonifácio do Palácio 9 de Julho,
para deliberar sobre a seguinte ordem do Dia: 1) Leitura e aprovação da Ata da
Assembléia Geral anterior; 2) Prestação de Contas do triênio.

São Paulo, 21 de setembro de 2012
RITA AMADIO DE BRITO ANDRADE FERRARO
Presidente
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EDITORIAL
Estamos iniciando o último
trimestre de mais um mandato
da Gestão Democrática na
Afalesp.
Um mandato cheio de conquistas muitas atividades sociais para nossos associados.
Lembramos a todos os associados que em 7 de novembro teremos para a nova Diretoria. É muito importante que
os associados participem da eleição, que elegerá a nova Diretoria da Afalesp e os Conselhos
Deliberativo e Fiscal.
Antes da eleição, em 22
de outubro, no Plenário Jose
Bonifácio, teremos nossa
assembleia geral de prestação
de contas, momento em que
os associados podem tomar
conhecimento,
mais
detalhadamente, do que foi feito por esta gestão, nos últimos três anos.

Falando no que foi feito, tivemos neste ano uma campanha salarial vitoriosa, como todos sabem, culminando principalmente com a implementação
do Auxílio Saúde para todos os
servidores, inclusive aposentados.
Dois itens da pauta ficaram pendentes a época: o
reenquadramento e a GED -

Gratificação Especial de Desempenho. Para discutir e
procurar solução para esses
itens uma comissão foi formada, entre as entidades de classe e os representantes da
Mesa Diretora.
Com relação à GED não
houve avanços, ficando o assunto para futuras negociações,
devendo, portanto, fazer parte
novamente da pauta de reivindicações da Campanha Salarial
2013, que deve ter início em
breve, uma vez que nossa data
base é 1º de março.
Quanto
ao
novo
reenquadramento, face à Resolução 878/2012, a Comissão,
após inúmeras reuniões, chegou à conclusão de que deveriam ser concedidas até três referências para todos os servidores, uma vez que a maioria,
mesmo com mais de 20, 25

anos de Casa, não chegou ao
topo da tabela que é de 20 referências. A Mesa Diretora, então apresentou o Projeto de
Lei nº 34, de 2012, contendo
este e outros pontos. Aprovado em Plenário, o artigo que
dizia
respeito
ao
reenquadramento foi vetado
pelo Sr. Governador. Precisamos estar atentos e atuarmos
para que o veto, que deve ser
pautado para a Ordem do Dia
após as eleições, seja derrubado, garantindo que o
reenquadramento tenha validade a partir de primeiro de dezembro.
É uma justa reivindicação
que
esperamos
seja
implementada pela Casa no próximo mês de dezembro.
Um grande abraço,
RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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Aposentados: Afalesp pede
aprovação da PEC 555

Seminário discute Combate às Drogas

Mesa do Seminário: Marcelo Ribeiro, Hamilton Pereira, Ulysses Tassinari, Marcos
Martins, Sergio Dualibi e Marisa Spinardi

A Afalesp participou, em 7 de agosto, de ato público realizado na Câmara dos
Deputados, em Brasília, em conjunto com
as demais entidades da Casa e do funcionalismo em geral, em favor da aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 555, de 2006, de autoria do ex-deputado Carlos Mota, que extingue a cobrança da contribuição previdenciária de 11%
que incide sobre o benefício de inativos
que recebem acima o teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualmente em R$ 3.916,00.
Apesar da falta de parlamentares, o
presidente do Instituto Mosap - Movimento dos Servidores Públicos Aposentados
e Pensionistas, Edison Guilherme Haubert,
disse que a ideia é aproveitar o período de
eleições municipais para pressionar os deputados a votarem a PEC.
“O argumento do governo de que a
Previdência será prejudicada com o fim da
taxação não procede. Abrimos mão do pagamento retroativo do que já foi descontado, mas é preciso acabar com essa taxação”, disse o presidente do Mosap. Na proposta reapresentada pelo deputado
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), o fim da contribuição ocorrerá de maneira progressiva.

Pelo texto aprovado na comissão especial que analisou a matéria, a contribuição teria um desconto de 20 pontos
percentuais ao ano a partir dos 61 anos de
idade até ser zerada aos 65 anos. O texto
prevê ainda que contribuição não será cobrada na hipótese de invalidez permanente
do titular do benefício. A PEC está pronta
para ser votada pelo plenário da Câmara,
mas ainda não há acordo para votação. Ela
precisa ser aprovada em dois turnos e depois seguir para a votação no Senado.
O ato público repercutiu de forma similar ao movimento realizado no ano passado, também em Brasília. Em 31 de agosto
de 2011, mais de mil representantes de todo
o país fizeram um ato no Senado Federal em
prol da aprovação da PEC 270/2008. De autoria da deputada Andreia Zito (PSDB/RJ)
e promulgada como Emenda Constitucional nº 70/2012, a medida garante ao servidor público que aposentar-se por invalidez
permanente o direito aos reajustes equivalentes dos servidores da ativa.
A AFALESP também encaminhou
email a todos os deputados federais e senadores por São Paulo, reiterando esse pedido de colocação em pauta, o mais rápido
possível.

Servidores da Casa são candidatos
nas eleições municipais
Lembramos que diversos servidores da Assembleia Legislativa, associados da
Afalesp, estão concorrendo a vagas em Prefeituras e Câmaras Municipais de diversos
municípios do Estado.
A Afalesp sempre procurou divulgar as candidaturas de seus associados, no
entanto nesta eleição a Diretoria foi alertada por sua assessoria jurídica de que a
atual legislação eleitoral é bastante rigorosa com o tipo de divulgação dos candidatos, podendo inclusive, em determinados casos, haver até mesmo a impugnação
das candidaturas.
Por essa razão, deixamos de publicar os nomes dos nossos amigos associados
que são candidatos, mas fazemos votos de que sejam bem sucedidos nas urnas.
Na próxima edição traremos matéria com os nomes dos servidores eleitos.

Por iniciativa dos deputados
Donisete Braga (PT), coordenador da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack
e Outras Drogas, e Marcos Martins (PT),
presidente da Comissão de Saúde, aconteceu, dia 26 de junho, no auditório Paulo
Kobayashi da Assembleia Legislativa, o
simpósio Drogas: Prevenção, Aspectos
Atuais e Dilemas Éticos.
O evento organizado pelo Departamento de Recursos Humanos da Alesp
marcou o Dia Internacional de Combate às
Drogas no Parlamento paulista. A data foi
instituída pela Organização das Nações
Unidas há 25 anos.
Compuseram a mesa os deputados
Donisete Braga, Marcos Martins, Hamilton
Pereira (PT), Ulysses Tassinari (PV) e Ge-

raldo Cruz (PT). Também participaram Marcelo Ribeiro, professor da Unifesp e autor
do livro Como Lidar com o Crack, e Maria
Regina Pisciano, representante da ONG
Amor Exigente. Coordenaram a exposição
e os debates Marisa Fernandes Spinardi,
diretora da Divisão de Saúde e Assistência
ao Servidor e da Afalesp, e Sérgio Duailibi,
coordenador do Serviço de Saúde.
Participaram do simpósio Maria de
Fátima Padin, que falou sobre a abordagem
e prevenção na adolescência; Marcelo Ribeiro, que expôs os aspectos atuais e impactos do crack na saúde pública; Clarissa
Homsi, que abordou o contexto atual do
controle do tabagismo no Brasil, e Mauro
Aranha, que falou sobre os dilemas éticos
na atenção às dependências químicas.

Fespesp comemora 60º aniversário,
realiza Seminário e elege nova diretoria
deputado federal Arnaldo Faria de Sá e o
deputado Carlos Gianazzi.
Durante a solenidade foram prestadas homenagens a todos os que colaboraram com a entidade nesses 60 nos de vida.

A Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo realizou Sessão Solene no Plenário JK, requerida pelo Deputado Olímpio
Gomes, dia 25 de junho em homenagem ao
60º aniversário da A Fespesp - Federação
das Entidades de Servidores Públicos do
Estado de São Paulo, à qual a AFALESP é
filiada.
A sessão foi presidida pelo Deputado Olímpio Gomes e usaram da palavra o
secretário geral da Fespesp, Antonio Carlos
Duarte Moreira, o presidente José Goze, o
presidente da Confederação Nacional dos
Servidores Públicos, Antonio Tuccilio, o

SEMINÁRIO E ELEIÇÃO
Ainda como parte das festividades
de aniversário, a Fespesp realizou, dias
26 e 27, de junho na sede da Apampesp
, o XI Seminário 2012 – Serviço Público
e Servidor.
Foram dois dias de palestras sobre
Orçamento publico Previdência Complementar, Formação do Servidor,
Associativismo e Sindicalismo e debates
entre os participantes.
A Afalesp foi representada no Seminário por sua presidente Rita Amadio
Ferraro, pelo diretor Joacy Mesquita e pelo
conselheiro Gaspar Bissolotti Neto, que
também foram eleitos para a nova Diretoria
da entidade em pleito realizado em 13 de
agosto, quando também foi eleito conselheiro o associado João Elísio Fonseca.
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Servidores da Alesp homenageados na
comemoração dos 80 anos da Revolução de 32

Os servidores Victorina Thereza
Frugoli, aposentada, e Antonio Sérgio
Ribeiro, historiador e diretor do DDI do Departamento de Documentação
e Informação da Casa, foram condecorados com a Medalha 9 de Julho
durante solenidade em comemoração
aos 80 anos da Revolução
Constitucionalista de 1932, realizada
dia 9 de julho no plenário Juscelino
Kubitschek.
Também foram homenageados o
governador Geraldo Alckmin, o presidente da Casa, Deputado Barros
Munhoz (ausente em virtude de compromisso no exterior), o presidente do
Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, o procurador geral de Justiça, Márcio Rosa,
os ex-governadores Laudo Natel,
Cláudio Lembo, Luiz Antonio Fleury
Filho, o gal. de Exército Ademar Cos-

ta Filho, comandante do Sudeste, o
vice-almirante Luiz Sá Gusmão, comandante do 8º Distrito Naval, o brigadeiro José Ferreira Malta, comandante
do 4º Comar, o secretário de Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto, o
presidente do Tribunal da Polícia Militar, cel. PM Orlando Geraldi, e o comandante da Polícia Militar de São
Paulo, Roberval França, entre outras
personalidades.
NOVA HOMENAGEM
Victorina Frugoli, diretora da
Afalesp, e outras personalidades também foram homenageadas na Casa,
pelos trabalhos exercidos em prol da
defesa dos direitos dos animais, em 28
de junho, durante o Seminário de Proteção Animal: Entender para Proteger,
promovido e coordenado pelo deputado Fernando Capez (PSDB),
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Holerites de servidores não serão mais impressos
Através do Decreto nº 58.291, de 19
de agosto último, o Governo do Estado decidiu dispensar a emissão em papel dos demonstrativos de pagamentos e dos comprovantes de rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, dos
servidores e empregados públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações.
Segundo o Decreto, os servidores e
empregados públicos que, em razão da atividade desenvolvida, não têm acesso rotineiro à Internet, poderão manifestar sua
opção pelo recebimento do demonstrativo
de pagamento e de comprovante de rendimentos pagos e do Imposto sobre a Renda

Retido na Fonte, em papel, junto ao seu
órgão Setorial/Subsetorial de Recursos
Humanos.
Ao justificar a medida, o Governo
afirma que os demonstrativos de pagamentos e os comprovantes de rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte são disponibilizados na Internet, de
forma organizada, para acesso pelos servidores e empregados públicos, mediante uso
de senha pessoal, e a medida, que tem o
objetivo de gerar economia de gastos envolvidos com a emissão, separação e distribuição dos holerites, deverá ser implantada em até noventa dias a partir da data da
publicação do Decreto.

Divulgação dos salários do Servidores: Mandado de Segurança
Marcelo Forneiro Machado*
Ainda aguarda julgamento o mandado de
segurança impetrado pela AFALESP, ASPAL e
SINDALESP em face da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa, com o intuito de impedir a divulgação dos salários dos servidores através da rede mundial de computadores ( internet).
A liminar concedida garantiu o direito dos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo de
São Paulo não verem divulgados, em um mesmo documento ou registro eletrônico, seus salários e sua identificação pessoal, salvaguardando, assim, sua intimidade e sua segurança, sem
que isso implique em prejuízo para o interesse
público, pois permanece o direito da Mesa Diretora da Assembleia em divulgar os valores dos

subsídios e da remuneração de seus cargos e
empregos, vedando-se, apenas, a menção ao
nome dos funcionários.
Entendemos que a divulgação dos salários com o respectivo cargo, por si só, já assegura
os objetivos da chamada Lei da Transparência,
eis que passa-se a divulgar os gastos do Poder
Público com cada um de seus funcionários, de
modo individual, permitindo ao cidadão fiscalizar os gastos do Poder Público com pessoal,
mas sem que isso represente uma injusta intromissão na vida pessoal dos servidores.
* O advogado Marcelo Forneiro Machado presta serviços à Afalesp
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Raios ultra-violeta e seus efeitos
A Luz do sol atinge nosso planeta
de três maneiras diferentes: Luz Visível,
Ultravioleta e Infravermelho. A mais
preocupante é a radiação ultravioleta
(UV), que causa diversos danos à pele –
como observamos diariamente através de
estudos de dermatologistas na criação de
cosméticos destinados a nos proteger
desta radiação – mas seus efeitos nocivos aos olhos não são tão comentados e
até omitidos. Hoje os usuários de óculos
contam com um novo benefício, a proteção contra os raios ultravioleta ou UV400, um recurso importante quando se fala
de buracos na camada de ozônio e aquecimento do planeta.
Para a maioria das pessoas, a principal origem de raios ultravioleta é o sol, mas
há exposição indireta a radiação UV. Ela está
presente também na luminosidade da primavera e nos dias nublados de inverno.
Existem também outras fontes de radiação
em potencial, que emitem graus variáveis
de raios UV, como lasers, lâmpadas de
bronzeamento, monitores de computadores, etc.
Os Efeitos da radiação
A radiação Ultravioleta “A” existe em
abundância em nosso meio, em virtude da
facilidade com que passa pela córnea. É a
radiação de maior potencial de agressão à
retina. Porém, em condições normais, a
maior parte dela é filtrada pelo cristalino, o
que preocupa particularmente os profissionais dos olhos, pois a irradiação UV é a
que causa maior dano aos olhos, ou seja,
uma vez transmitida para a retina, prejudica
o cristalino. Já a Ultravioleta “B” está presente em menor escala e provoca severos
danos na córnea. Pesquisas indicam que
uma pessoa receber aproximadamente 50%
da exposição ultravioleta de toda sua vida
nos primeiros 18 anos.
Uma descoberta indica que, a cada
1% de diminuição na camada de ozônio, o
número de pessoas com catarata aumenta
anualmente de 0,6 a 0,8%. Tal percentual,
traduzido em números, representa aproximadamente de 110 à 160 mil novos casos a
cada ano no mundo.

Quem necessita da proteção U.V.?
Todos, especialmente pessoas que
passam grande parte do tempo em ambientes com alta intensidade de U.V., trabalhando ao ar livre, trabalhando sobre iluminação fluorescente por mais de 40 horas semanais, pacientes submetidos a cirurgias
ocular como catarata e procedimentos de
correção.
Mitos sobre a proteção
1.
As lentes devem ser escuras para bloquear estes Raios UV. Mito!
Hoje as lentes claras podem receber um tratamento químico que bloqueia em até 100%
a passagem destes raios.
2.
Todas as lentes escuras bloqueiam os Raios UV. Mito! Nem todas, algumas causam efeito contrario; o fato de
ser escura faz com que a pupila se dilate –
se a lente não tiver um bloqueio total de
proteção, o pouco que passa é
potencializado pela falta total de proteção desta forma incide mais intensamente sobre o Cristalino e a Retina.
3.
Tratamento de proteção de
Raios UV é caríssimo. Mito! Este valor não
é superior a quarenta reais. Algumas lentes
já vêm com o tratamento e não causam nenhum ônus adicional ao consumidor.
4.
Só o oftalmologista pode
prescrever está proteção. Mito! Se assim
fosse, só o dermatologista poderia prescrever um protetor solar.
Como Funciona a absorção da radiação pelas lentes?
A lente recebe um tratamento químico especial no qual tem a capacidade de
absorver os raios ultravioletas, filtrando o
que entraria pelos olhos. Uma vez absorvidos, serão neutralizados e convertidos em
energia, que será transferida para o meio
ambiente a partir da superfície externa das
lentes. A indicação de protetor UV nas lentes oftálmicas está relacionada a uma conduta preventiva ao usuário, investindo em
evitar os problemas que podem ser causados pela radiação ao invés de ter de fazer
tratamentos para as conseqüências.
Josué da S. Arantes - Óptica Modelo

Jornalista da ALESP lança livro na cidade do Recife
A Secretaria de Cultura do Recife,
Pernambuco, lançou, dia 25 de agosto, o
livro PASSOS DE ONTEM, do jornalista
Luiz Carlos Ladeia, vencedor do Prêmio Literário Cidade do Recife 2008. O concurso
é um dos mais importantes de todo o nordeste. Luiz Carlos Ladeia é assessor do
Deputado Vitor Sapienza e já trabalhou no
Diário de São Paulo, antigo Diário Popular,
Jornal da Tarde, Radio Capital e vários jornais de bairro.
A noite de autógrafos foi no tradici-
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onal Teatro Apolo, no Recife Antigo, durante o 10º.Festival Recifense de Literatura, evento que reuniu a elite intelectual
pernambucana, e contou com a presen-

ça de um grande público.
Luiz Carlos Ladeia também é autor
do romance Troncos soltos na Água (Editora Marcozero) e A várzea que eu Vi, (Editora Scortecci). Outros dois trabalhos estão em fase de conclusão: Contos da
Pisadeira e Vozes que a Colina Escondeu.

Afalesp participa de Encontro na AFPESP

Nos dias 20 a 23 de setembro passado, aconteceu o 2º Encontro Estadual dos
Servidores Públicos Associados da
AFPESP, na colônia de férias da AFPESP
no Guarujá.
Sobre o tema “Sociedade, Estado e
Servidor Público - A parceria necessária” ,
tivemos as palestras: “Funcionário ou servidor. O que te impede de ser mais?” ,” Direitos da Cidadania”, “Política de Prevenção às drogas”, “Sistema de Controladoria

do Estado de S.Paulo”, “Ética profissional”,
“Sistema Público de Saúde e as Comunidades Periféricas da cidade de S.Paulo”, “População Negra e Indígena no Estado de São
Paulo” e “Reestruturação do IAMSPE”
Estiveram presentes ao evento inúmeras entidades do funcionalismo. Representando os servidores da Assembleia
Legislativa, participaram Rita Amadio
Ferraro e Victorina Frugoli, da AFALESP, e
João Elisio Fonseca da ASPAL.

ARTIGO

Aposentadoria Especial
do Servidor - Insalubridade
Marcelo Forneiro Machado*
O departamento jurídico da Afalesp
informa que fora julgada IMPROCEDENTE, no dia 19 de setembro de 2012, a Ação
Rescisória n.º 0139212-56.2011, em trâmite
perante o Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ação esta
movida pelo próprio Estado de São Paulo,
e na qual fora concedida tutela de urgência
para a suspensão dos efeitos do Mandado
de Injunção n.º 9056453-73.2008.
A improcedência desta ação é uma
vitória para todos os servidores do Estado
de São Paulo, já que ela impedia o exercício
de direito assegurado a todos os servidores através do citado mandado de injunção.
Este Mandado de Injunção, cuja
decisão já transitou em julgado, concedeu
a todos os servidores do Estado de São
Paulo o direito à aplicabilidade, por analogia, do art. 57 da Lei Federal 8.213/91, para
que estes façam jus à obter o direito à aposentadoria especial, nos exatos termos em
que previsto, para os trabalhadores do regime especial de previdência social.
Com o julgamento da ação rescisória
e a derrubada da liminar que havia sido
concedida, suspendendo os efeitos do
Mandado de Injunção, caberá imediatamente à Administração Pública reconhecer o

direito dos servidores à contagem diferenciada, beneficiando os servidores que
laboraram em condições de insalubridade
com o direito à aposentar-se com mais brevidade, repercutindo, ainda, em outros aspectos, como por exemplo no direito aos
servidores de gozarem por mais tempo o
abono permanência.
O servidor deverá solicitar administrativamente seu benefício e, aqueles que
tiverem seus direitos negados poderão ingressar na Justiça pleiteando o reconhecimento do direito à averbação do período
laborado em condições especiais, para fins
de obtenção de aposentadoria especial ou
para gozar de outros benefícios a que o
servidor vier a fazer jus em virtude do reconhecimento desse direito.
Insta salientar que cada caso deve
ser analisado isoladamente, observandose as condições de cada servidor. Outras
informações acerca desse assunto poderão ser obtidas com o departamento jurídico da AFALESP.

* O advogado Marcelo Forneiro
Machado presta serviços à
AFALESP
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COMUNICADOS DA DIRETORIA
Melhorias nas colônias de férias

Sempre preocupada em proporcionar
maior conforto aos associados que procuram suas colônias de férias para fins de
semana e temporadas, a Diretoria da
Afalesp continua fazendo uma série de
melhorias nas instalações de suas unidades sediadas nas estâncias de Socorro e
Caraguatatuba.
Em Socorro, destacam-se a iluminação da quadra poliesportiva, a reforma da

piscina e a tela de proteção na divisa entre
o campo de futebol e a Prefeitura, alem da
instalação de microondas em todos os apartamentos e chalés.
Em Caraguatatuba a colônia recebeu
uma nova pintura interna e externa, reforma dos quintais dos apartamentos, troca
de colchões, instalação de novos brinquedos e a piscina ganhou nova borda.

Sor
teio em comemor
ação aos 65 anos da Af
alesp
Sorteio
comemoração
Afalesp

Todos os associados da Afalesp
concorreram com o seu número de matrícula, pela Loteria Federal do dia 7 de julho,
a um Tablet Samsung em comemoração ao
aniversário da entidade, fundada em 9 de
julho de 1947.
O felizardo ganhador foi o associado Ademar Gonçalves da Cruz, funcionário lotado na Garagem.
DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
- Uma joia e um pacote de hospedagem
numa das colônias de férias serão sorteados por ocasião do Dia do Funcionário Público pela loteria federal de 27 de outubro.
Consulte
as
regras
no
site
www.afalesp.com.br.

Maestro João Carlos Martins visita a Afalesp

A Afalesp recebeu a visita,no início
de setembro, do Maestro João Carlos
Martins, acompanhado de sua esposa, a
servidora da Casa Carmen Silvia Valio de
Araújo
O maestro foi recebido pela presidente Rita Amadio Ferraro, com quem manteve
uma conversa bem animada.
MAESTRO
Um dos músicos mais conceituados
de nosso País, o maestro João Carlos
Martins tem recebido inúmeras homenagens em virtude das vitórias que têm obtido como profissional exemplar e ser humano de inúmeras qualidades, tendo vencido
diversas dificuldades impostas por problemas de saúde, nunca desistindo de seu trabalho em prol da música e da formação de
jovens músicos.
Considerado como o maior intérprete das músicas de Bach, João Carlos
Martins viu-se por diversas vezes privado
de seu contato com o piano, até não mais
poder tocar o instrumento, passando, depois de um pequeno tempo longe de uma
de suas principais paixões, a música, a atuar como maestro, regendo grandes orques-

tras, com o detalhe de que não conseguia
segurar a batuta ou virar as páginas das
partituras dos concertos. João Carlos então fez um trabalho minucioso de memorizar nota por nota, demonstrando ainda mais
seu perfeccionismo e dedicação ao mundo
da música.
Um dos momentos mais emocionantes da vida do Maestro ocorreu durante o
Carnaval de 2011, quando ele foi homenageado pela escola de samba paulistana VaiVai com o enredo "A Música Venceu", tendo o maestro como destaque no último carro e em alguns momentos do desfile "regendo" a bateria da agremiação. Nesse ano,
a escola sagrou-se campeã do Carnaval.
Após passar por uma cirurgia no cérebro para a colocação de um estimulador
para reverter uma distonia muscular, que
tem como uma das características a perda
dos movimentos das mãos, João Carlos
Martins (71) se apresentou novamente ao
piano durante o concerto da Orquestra
Bachiana Filarmônica.na noite de 28 de
abril deste ano , na Sala São Paulo, na capital paulista, emocionando ao todos os presentes.

Governador veta
reenquadramento

FALECIMENTOS

O PLC 34/2012, que reenquadra os cargos dos servidores efetivos em até 3 níveis acima do atual, foi vetado parcialmente pelo governador do Estado.
As entidades repersentativas de servidores da Casa, inclusive a Diretoria da Afalesp,
têm trabalhado junto á Mesa e às Lideranças
para que o veto seja derrubado após o primeiro
turno das eleições municipais. A nova medida
que faz parte da pauta de reivindicações d Campanha Salarial de 2012, se derrubado o veto,
passará a vigorar partir de dezembro próximo,
com crédito no holerite de janeiro de 2013.



Juliana Alves de Melo
08/05/2012
 Paulo Fagundes Toledo
09/07/2012
 Remo José Pasqualin
14/08/2012
 Carlos Leão Pinto
31/07/2012
 Luiz Antonio Francisco Junior
18/09/2012

Às famílias enlutadas
o nosso pesar
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Dia dos Pais com Tarantella
Aconteceu no dia 9 de agosto, no Espaço de
Convivência a tradicional comemoração ao Dia dos
Pais da Afalesp, com a presença do cantor Fred
Rovella, apresentando o show Tarantella.
Com a colaboração da diretora da AFALESP,
Naiara Reis de Almeida Perrucci, os festejos foram realizados em clima bem descontraído, com
deliciosa comida típica italiana, muito vinho, sorteios de brindes e os associados dançando ate o final
da noite.

SETEMBRO/2012

Festa J
unina deste ano foi
Junina
realizada na Alesp

Associados aproveitam excursões promovidas pela Afalesp

Como tem feito há alguns anos, a Afalesp promoveu
em junho e em setembro dois passeios a seus associados.
O primeiro deles, em 24 de junho, foi a Paranapiacaba, e o
segundo, em 22 de setembro, a Jundiaí.
PARANAPICABA - Dia 24 de junho, diretores e associados da Afalesp visitaram a charmosa Vila de
Paranapiacaba, na Serra do Mar.
Um animado grupo de 44 pessoas partiu logo cedo
da estação da Luz num belíssimo domingo de sol, rumo a
uma viagem no tempo.
Paranapiacaba, que pertence ao município de Santo
André, possui um roteiro turístico do século XVIII/XIX,
com um museu funicular— único na América latina—, pas-

seio de Maria fumaça, entre outras atrações, que agradam
a todas as idades. Os participantes retornaram satisfeitos.
JUNDIAÍ - Dia 22 de setembro, mais de 60 diretores
e associados da Afalesp realizaram o passeio de trem turístico a Jundiaí. A viagem teve início na Estação da Luz no
Expresso Turistico, seguindo para a cidade de Jundiai.
Em seguida, a caravana da Afalesp dirigiu-se ao
Roteiro do Vinho, tendo visitado a Vinícola..Beraldo Di
Cale e a fabrica da Cereser. Comida feita em forno a lenha
foi servida no almoço que aconteceu em uma antiga fazenda de café, que mantem nas suas terras a casa sede, com
senzala, o Museu do Café, uma capela e plantação de café
para uso próprio e de seus visitantes.

Uma gestão democrática
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IMPRESSO

O Arraiá da Afalesp, que neste ano aconteceu no
espaço de convivência do Servidor, foi um enorme sucesso. Comida típica, quadrilha, casório e ótima música apresentada pelo acordeonista Antônio Bombarda garantiram
a animação da festa, que lotou o sub-solo da Casa.
Todos os presentes divertiram-se, dançaram e desfrutaram bons momentos em mais esse evento promovido
pela Associação. Outro marco das festas que a Afalesp
realiza é o sorteio de brindes, que tem o apoio das empresas conveniadas e parceiras, que graciosamente oferecem
seus produtos para sorteio entre os sócios que prestigiam
nossos eventos.

