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Campanha salarial 2011
foi objetiva e vitoriosa

Nº 106 - MAIO DE 2011
Dia Internacional da Mulher
tem homenagens na ALESP
Entre as comemorações
ao Dia Internacional da Mulher, a AFALESP realizou, em
parceria com o SINDALESP,
um Ato em homenagem às Deputadas que deixaram a Casa
no dia 15 de março.
Página 7
Mesa Diretora altera
critério para
concessão do Abono
Permanência
Página 3

A AFALESP DÁ BOAS VINDAS AOS
NOVOS FUNCIONÁRIOS DA CASA

Assembleia Geral realizada em 3 de maio aprovou a
contraproposta apresentada pela Mesa Diretora, de reajuste de 7,91%
a partir de 1º de março, vale refeição de R$ 22,00, e vale-alimentação
de R$ 200,00. Restam ainda alguns pontos, como o auxílio saúde
para todos, inclusive aposentados, e a reforma da Resolução 776/96
(Plano de Cargos, Carreiras e Salários), que deverá tramitar no segundo semestre.
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Associado da AFALESP:
Retire o seu
extrato on line pelo site:

www.afalesp.com.br
(Mais de 175 mil acessos
desde 10/5/2003)

Caro Colega, Seja bem-vindo!
A Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apresenta
aos novos funcionários que chegaram com os 34 novos Deputados que tomaram posse dia 15 de
março para a 17ª Legislatura, suas boas vindas!
Somos cerca de 3.000 funcionários efetivos, comissionados, aposentados, pensionistas,
Deputados, e prestadores de serviço que trabalham no prédio do Palácio 9 de Julho.
A AFALESP tem 63 anos de existência, e durante todos estes anos de atividade, estivemos
empenhados em encontrar meios de facilitar a vida dos nossos associados, trazendo para dentro
da Casa serviços que pretendem atender às várias necessidades cotidianas que cercam a nossa
rotina, e trabalhamos para manter as conquistas alcançadas ao longo dos anos e para obter novos
benefícios frente às necessidades que surgem.
Contamos atualmente com uma ampla rede de parceiros e prestadores de serviços, que
atendem de forma diferenciada nossos associados. São serviços de farmácia, revelação de fotos,
despachante, agente de seguro, plano de saúde (através de um convênio com a Medial Saúde atual AMIL), telefonia celular, sapataria, costureira, todos em plantão semanal na sede da associação, e um grande número de empresas conveniadas localizadas em vários pontos da cidade, que
oferecem serviços de qualidade, descontos e facilidades de pagamento. Além desses parceiros e
do acompanhamento dos interesses da categoria profissional, a AFALESP possui duas Colônias de
Férias, localizadas em Socorro e Caraguatatuba, e está concluindo a compra de uma terceira na
estância turística de Santo Antônio do Pinhal. A AFALESP abre suas portas para você, e convida
a todos a se associarem. Venha nos conhecer! Teremos muito prazer em recebê-los!
Um forte abraço,

Rita Amadio Ferraro
Presidente da AFALESP
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EDITORIAL
2011, um ano mais tranquilo
Em primeiro lugar, queremos
externar os nossos votos de boas vindas a todos os deputados da nova
Legislatura, assim como aos novos servidores da Casa e queremos convidálos a conhecer a nossa Associação,
pois teremos muito prazer em recebêlos.
Após uma ano eleitoral, tumultuado e cheio de problemas, estamos vivendo um ano mais tranquilo, em que
nossa campanha salarial fluiu de maneira pacífica e muito objetiva.
Nossa Pauta de Reivindicações
foi elaborada ainda no mês de dezembro de 2010, quando foi protocolada, e
reiterada no mês de fevereiro. A nova
Mesa foi bastante receptiva às nossas
reivindicações, e as negociações com
os chefes de gabinete fluíram
tranquilamente, com rodadas de negociação bastante produtivas.
Dessa forma, a Assembleia Geral realizada em 3 de maio pode aprovar a contraproposta apresentada pela
Mesa Diretora, de reajuste de 7,91% a

partir de 1º de março, vale-refeição
reajustado para R$ 22,00, e vale-alimentação de R$ 180,00 para R$ 200,00.
Restam ainda alguns pontos, como o
auxílio saúde para todos, inclusive aposentados, a reforma da Resolução 776/
96 (Plano de Cargos, Carreiras, Salário e gratificações), o abono salarial do
final do ano, temas que serão discutidos entre as entidades e os representantes da Mesa Diretora durante o res-

tante do ano.
No campo associativo,
realizamos no início do ano,
em 8 de fevereiro,
Assembleia Geral que aprovou, por unanimidade, a aquisição de uma pousada em
Santo Antonio do Pinhal, a
20 minutos de Campos do
Jordão. É um imóvel agradável e confortável numa
cidade muito 2011, um ano
mais tranquilo aprazível. A
aquisição de uma nova colônia de férias vai atender a
um maior número de associados que
procuram um lugar para passar suas
férias e feriados.
A aquisição só não foi concretizada ainda, em virtude da pendência de

alguns documentos do imóvel e
estamos envidando esforços para que
em breve possamos concluir a negociação.
Muitas benfeitorias vêm sendo feitas nas colônias de férias, conforme
estamos divulgando nesta edição, mas
é importante ressaltar a construção de
um apartamento para pessoas com deficiência, em Socorro, adequando assim nossa Colônia de Férias à legislação vigente. Assim, estamos chegando
ao meio do ano de uma forma muito
positiva, e esperamos que até o final
do ano possamos ter mais conquistas e
benefícios para nossos associados.

RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE

Novidade no site
EM VISITA -Vários deputados/deputadas têm visitado a AFALESP,
alguns para conhecer a entidade e outros apenas retornando para um
novo mandato. Veja as fotos dos visitantes no site www.afalesp.com.br.

EXPEDIENTE
AFALESP - Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
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CAMPANHA SALARIAL 2011 VITORIOSA

Neste ano, a Campanha Salarial fluiu
muito melhor do que no ano passado, ano
eleitoral em que tivemos muitas dificuldades para conseguir ver atendidos, mesmo
que parcialmente, nossos pleitos.
A pauta de reivindicações foi
protocolada no dia 21 de dezembro de 2010
e depois disso diversas reuniões foram realizadas com os chefes de gabinete da Mesa
Diretora , até o Termo de Acordo fechado
agora em maio com o Presidente Barros
Munhoz, Primeiro Secretário Rui Falcão e
Segundo Secretário Aldo Demarchi.
Diversas Assembleias Gerais foram

realizadas e em 3 de maio foi aprovada a contra-proposta apresentada pela Mesa, que
está elaborando o termo de acordo que deverá conter os seguintes pontos:
1. Reajuste de 7.91% (sete inteiros e
noventa e um centésimos por cento), correspondente à reposição da inflação medida mediante o IPCA-IBGE no período de 1º
de março de 2010 a 28 de fevereiro de 2011,
ao resíduo de inflação remanescente de 2010
e a aumento real, incidentes sobre cada uma
das parcelas constitutivas dos vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos da Assembleia Legislativa, a partir de

ENCONTRO NACIONAL DA FENALE
ACONTECE EM MAIO, EM FLORIPA
A capital dos catarinenses vai sediar
o XXVI Encontro da Federação Nacional dos
Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal
(FENALE), entre os dias 17 a 20 de maio.
O evento será realizado simultaneamente com o XV Congresso Nacional da
UNALE - União Nacional dos Legisladores
e Legislativos do Brasil, no Costão do
Santinho e reunirá representações de todos
os estados do Brasil. No Encontro os diri-

gentes de entidades discutirão assuntos de
interesse da categoria, além de participar de
Curso de Formação que terá como tema central - Capacitação X Terceirização no setor
Público.” , tema que hoje representa o maior
entrave enfrentado em todas as esferas do
serviço público no Brasil e que é uma luta
permanente da Federação e suas entidades
filiadas. Os servidores da ALESP serão representados pela AFALESP, pelo
SINDALESP e pela ASPAL

1º de março de 2010;
2. Reajuste do valor unitário (diário)
do Auxílio-Refeição para R$ 22,00 (vinte e
dois reais), a partir de 1º de março de 2011;
3. Reajuste do valor mensal do Auxílio-Alimentação para R$ 200,00 (duzentos
reais), a partir de 1º de março de 2010; 4.
Apresentação, pela Mesa, em 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da presente data, de
projeto de lei complementar instituindo
novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e gratificações no âmbito da Secre-

taria da Assembleia Legislativa, a partir dos
estudos elaborados no âmbito da Comissão
instituída pelo Ato nº 15, de 13 de julho de
2010, da Mesa (D.O. 14/07/2010);
5. Estudos para a implantação do Auxílio-Saúde previsto na Resolução n 858/
2008, de modo a incluir os inativos no benefício; 6. Utilização, em favor dos servidores,
das sobras orçamentárias, eventualmente
apuradas ao final do exercício, preferencialmente na forma de abono salarial de fim de
ano.

Mesa Diretora altera
critério para
concessão do Abono
Permanência

INAUGURADO
RESTAURANTE DA ALESP

Tendo em vista solicitação do
SINDALESP, que deu origem ao Processo RG Nº 546/11, a Mesa Diretora
da ALESP, considerando o Parecer nº
451- 2/2010, da Procuradoria, através
da Decisão nº 3006/2011, deferiu a revisão do Ato nº 08/2008, “especialmente seu artigo 2°, quanto ao termo de início de concessão do abono de permanência, aplicando-se o estabelecido pelo
Decreto Estadual nº 56.386/10, ou seja,
a contagem do direito é a partir da
implementação dos requisitos à aposentadoria, ao invés da data da
protocolização do pedido”.
Essa decisão foi consubstanciada
através do Ato nº 9/2001. A decisão e o
Ato foram publicados no Diário Oficial
do Legislativo em 3 de maio de 2011.

Foi inaugurado, em 8 de fevereiro, pela
Mesa Diretora da Assembleia, o novo Restaurante da ALESP, depois de um longo período de desconforto vivido pelos funcionários, amenizado apenas pelos convênios
firmados entre a AFALESP e restaurantes
da região.
A Presidente da Afalesp, Rita Amadio
participou d a inauguração acompanhada do
Tesoureiro Jean dos Santos.
O restaurante funciona pelo sistema
por quilo, ao preço de R$ 38,90, com desconto de 10% para os funcionários da Casa.
Atende também pelo sistema a la
carte, das 11 às 15 horas.

AGUARDE PASSEIO A EXPOFLORA , em Holambra ,
em setembro. Inscrições e Informações na AFALESP.
Venha participar e passar um dia muito especial
perto dos seus amigos.
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Livro conta a história
do Jardim da Luz

Carlos dias, auor do livro
sobre o Jardim da Luz
O historiador Carlos Ungaretti Dias, diretor do Acervo Histórico da ALESP, e o arquiteto Ricardo Ohtake, lançaram, dia 13 de abril, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o livro “Jardim da Luz – Um museu a céu aberto, que
conta a história do Jardim da Luz, de sua concepção a sua
restauração, e um pouco da história de São Paulo, em fotos,
desenhos, pinturas, postais e outras imagens.
Originado num viveiro de plantas criado em 1800 por
ordem real, o jardim foi a primeira área verde da cidade.
Vinte e cinco anos depois, seria convertido em passeio público, dando início ao conceito de área de lazer e
bem estar dos cidadãos. Também foi a porta de entrada da
cidade, com a construção da estação da Luz, em 1860, que
ficava dentro do jardim. Por ali chegavam milhares de imigrantes e visitantes, e nessa época o parque teve diversas
melhorias.
Outros parques foram sendo criados, e em 1954, o
Parque do Ibirapuera era inaugurado, em comemoração ao
4º Centenário da cidade. Nessa época, a região da
Luz já começava a ficar decadente, consequência da crise
do café. Até década de 1990, o jardim praticamente não teve
manutenção, e acabou tendo parte de suas edificações deterioradas, com risco de desabamento, lagos e chafarizes
ficaram secos e o projeto paisagístico ficou comprometido.
Além disso, o espaço foi tomado por atividades marginalizadas como prostituição, tráfico e uso de drogas, e se
tornou a área de maior criminalidade na capital.
Esse foi o quadro que Ricardo Ohtake e Carlos
Ungaretti Dias encontraram quando o primeiro assumiu a
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Carlos
Dias, então chefe de gabinete da secretaria, assumiu a coordenação do processo de restauração do Jardim da Luz,
com projeto da própria secretaria elaborado pelo Departamento de Patrimônio Histórico, e com o apoio de técnicos
da SVMA.
Carlos Dias explica que o livro é dividido em fases,
que vão da origem do bairro da Luz e criação do jardim
público até o tombamento do Jardim da Luz, sua restauração e devolução desse equipamento público aos
paulistanos. (Fonte:D.O- 26/4/2011)
O PARLAMENTARzinho

O nosso noticiário mensal
tem sido bem aceito pelos nossos associados. Ele tem a finalidade de informar mais rapidamente os acontecimentos. O informativo é impresso e pode também
ser acessado no nosso site
www.afalesp.com.br.

Aposentada lança livro
sobre a Pompeia

O bairro da Pompeia chega ao seu centenário algumas novidades. Entre elas o livro “Raízes da Pompeia”, que resgata a história de uma das regiões mais tradicionais da zona oeste de São
Paulo, de autoria de Maria Antonietta De Fina Lima e Silva, que
foi servidora da ALESP durante 31 anos.
O livro Conta a história da trajetória dos imigrantes italianos no bairro da Pompeia, onde nasceu . Formada em turismo,
Maria Antonietta hoje é Presidente da Associação Amigos de Vila
Pompeia e diretora do Consabs – Conselho das Associações Amigos de Bairros.
Em 200 páginas ricamente ilustradas com fotografias de
época e atuais, a autora do livro conta como se formou a Vila
Pompeia, cuja “certidão de nascimento” foi lavrada em 23 de
setembro de 1911.
Naquele dia foi comercializado o primeiro terreno nas glebas
loteadas pela Companhia Urbana Predial S.A. O lote, vendido
para a “Empresa Economisadora Paulista”, ficava na quadra 33,
tendo à frente a Avenida Central (atual Avenida Pompeia) e aos
fundos a Rua 3, bem em frente ao Hospital São Camilo. Mais para
trás ficava Rua do Córrego, atual Diana. “O registro acaba definitivamente com as dúvidas quanto à data de fundação do bairro”,
explica Maria Antonietta.

INTELIGÊNCIA BIOLÓGICA
Silvana Vignini, servidora efetiva da ALESP, formada em psicologia e matemática pura, lançou o livro
“A inteligência biológica numa visão
quântica e sistêmica”, no qual a autora apresenta uma proposta terapêutica, buscando alternativas que possam reativar ou manter a inteligência
biologia em patamares saudáveis.
Ao longo deste trabalho e
numa linguagem também acessível
ao público que não tenha, necessariamente, formação na
área de Saúde, foram reunidos e comentados diversos textos (a maioria dos quais traduzidos de outros idiomas), relacionados a pesquisas e novas abordagens da ciência, sob
uma perspectiva mais integrada e sistêmica dos processos
vitais e sistemas vivos. Com base neste novo entendimento, que inclui os fundamentos da Física e Bioquímica
Quântica e a Psiconeuroimunologia, introduz-se os conceitos de “inteligência celular”, “códigos de comunicação celular”, “Internet Orgânica” e a proposta de uma terapêutica
apoiada na Glicologia e direcionada à manutenção e
restabelecimento da Inteligência Biológica. Sugere-se uma
alternativa que possa ser, ao mesmo tempo, viável e eficaz
como facilitadora dos processos de transmissão de informações e intercomunicação entre as células, promovendo
uma terapêutica integrada e mais próxima do que propõe a
Medicina e Nutrição Sistêmica.

MAIO/2011

No seu décimo ano de
vida, COOPERALESP
elege nova diretoria

Foi realizada no dia 18 de março, no auditório Franco
Montoro, a Assembleia Geral da Cooperativa dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –
COOPERALESP - para prestação de contas e eleição da
nova diretoria da entidade.
Modesto Falabella Tavares de Lima foi eleito diretor
presidente; Joacy Carneiro de Mesquita, diretor
operacional; José Carlos Borges, diretor administrativo; e
Carlos Alberto Franco, Luciano de Oliveira Santos e Mariana
Pereira de Oliveira, diretores-adjuntos. Modesto, Joacy,
Borges e Franco já ocupavam cargos na diretoria anterior.
No próximo mês de junho nossa Cooperativa, que já
conta com mais de 600 associados e tem prestado serviços
tanto na área de investimento e empréstimos quanto na
área de financiamento de produtos da linha branca, comemorará seu décimo aniversário e realizará uma festa aberta a
todos os servidores da Casa.

SINP realiza Seminário
sobre Previdência e SPPrev
O Conselho de Politica de Administração e Remuneração de Pessoal (SINP) realizou, dias 4 e 5 de maio, na sede
do Centro do Professorado Paulista (CPP) um seminário
sobre a São Paulo Previdência (SPPrev) e a previdência
complementar, que teve a participação da Presidente da
AFALESP.
Segundo a Comissão Organizadora do evento, a ideia
central do encontro foi fazer uma análise sobre aspectos da
Lei Complementar n° 1010/2007, que instituiu a São Paulo
Previdência, bem como estudar as questões relativas à Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Estado
de São Paulo que, cedo ou tarde, acontecerá.
Foram discutidos diversos temas de interesse dos
servidores nos painéis “A História do SINP” , “A SPPrev”,
“Diagnóstico dos Governos no Estado de São Paulo - A
Terceirização e a Situação do Funcionalismo no Estado”,
“Previdência Complementar” , além Debate sobre alterações da Lei Complementar n° 1010/2007.
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COMUNICADOS DA DIRETORIA
PARCERIA COM IAMSPE

Por iniciativa do DRH, através da Diretoria de Saúde, a Presidente da AFALESP Rita Ferraro, acompanhada
da Diretora do Departamento de Saúde, Marisa Fernandes
da Silva e da representante da AFALESP junto à CCM/
IAMSPE, Célia Regina Palma Martins, reuniram-se com o
DECAM – Departamento de Convênios do IAMSPE para
acertar a parceria de atendimento aos funcionários da
ALESP contribuintes do IAMSPE.
O Hospital do Servidor está passando por muitas
mudanças no atendimento. Exames laboratoriais na rede
conveniada só podem ser realizados desde que sejam solicitados pelos médicos do próprio hospital, com formulário específico. Porém, a equipe médica da Casa não estava
recebendo esses formulários. Na reunião, ficou acordado
entre as Diretorias, que os médicos da ALESP receberão
os formulários para requisitar os exames.
Lembramos ainda que desde o dia 1º de fevereiro,
para utilizar o Hospital é necessário apresentar além da
carteira do IAMSPE, o RG. Se você não possui a sua, procure o Setor de Cadastro do Hospital – Avenida Ibirapuera,
Sede da Administração.

Aprovada a aquisição de
nova Colônia de férias

Foi aprovada por unanimidade pela Assembleia
Geral dos associados da AFALESP, realizada dia 8 de fevereiro, a compra de uma nova Colônia de Férias na cidade de Santo Antônio do Pinhal. Parte dos recursos são
provenientes da venda do Clube de Campo de Cipó, em
maio/2010.
Para a presidente da AFALESP, Rita Ferraro, um
patrimônio do porte da “Pousada Santo Antônio do Pinhal”, com 11 apartamentos, piscina, churrasqueira, play
ground e sauna, localizada na rua principal da cidade, e
distante 20 minutos de Campos do Jordão, é uma conquista do associado, que poderá contar com mais uma
opção de divertimento para toda a família, já que Santo
Antônio combina atrações para todos os gostos e idades.
A Assembleia Geral teve expressiva participação
dos associados e a decisão de compra foi festejada com
entusiasmo pelos sócios. A aquisição ainda não foi concretizada, pois ainda estão faltando alguns documentos
necessários para que se assine a escritura. Todos os esforços estão sendo feitos para que possamos tomar a
posse da nova colônia o mais breve possível.

CCM Iamspe elege nova Diretoria
Rosalina Chinone (Udemo)

Por decisão unânime da plenária da Comissão Consultiva
Mista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual (CCM-Iamspe), no último dia 24 de fevereiro, o atual
presidente Sylvio Micelli, Vice-Presidente e Diretor de Comunicação da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (Assetj), foi reconduzido ao cargo para o
período 2011 / 2013. Ao seu lado atuarão como primeiro e segundo vice-presidente, José Luiz Moreno Prado Leite (Comissão Municipal de Tremembé e Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo - Apeoesp) e João Elisio

Fonseca (Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ASPAL),
respectivamente. Eleita, também, para a Coordenadoria da Capital, Célia Regina Palma Martins, da AFALESP.
A CCM Iamspe é um órgão consultivo que reúne cerca de
50 entidades representativas do funcionalismo público estadual,
além de várias comissões regionais e municipais, que se encontram mensalmente para interagir com as ações administrativas e
discutir propostas de melhoria para o Iamspe. Completou 27
anos de existência no mês de janeiro.

Novidades nas
Colônias de Férias
A Diretoria da AFALESP tem, entre seus principais
objetivos, manter sempre muito bem estruturadas as colônias de férias, a fim de que os associados e seus dependentes possam usufruir da melhor forma possível suas
acomodações. As colônias ultimamente tem apresentado
um grande índice de ocupação, não somente nos meses
de temporada e nos feriados, mas em muitos finais de semana, o que incentiva a Diretoria a estar sempre melhorando suas dependências, além da manutenção de rotina. Por
isso, diversas benfeitorias têm sido providenciadas frequentemente em Socorro e em Caraguatatuba, atendendo
na maioria das vezes às reivindicações dos associados.

SOCORRO
Na Colônia de Férias José Cruz de Almeida, na Estância de Socorro, a Diretoria está finalizando a construção do apartamento especial para pessoas deficientes. Com
60m2, o novo apartamento foi construído para atender as
pessoas deficientes, dentro dos critérios estabelecidos
em lei, e tem uma visão privilegiada , pois está localizado
em parte alta da colônia.
Sempre procurando proporcionar mais conforto a
seus usuários, a diretoria também adquiriu novos móveis
para a piscina da colônia e pretende apresentar muitas
novidades ainda neste ano.

CARAGUATATUBA
Na Colônia de Férias Edson Kusma, em
Caraguatatuba, também vem sendo efetivadas novas
benfeitorias, entre elas a aquisição de móveis para piscina, nova tubulação de gás, mais geladeiras e novas camas
de casal, atendendo sempre à solicitação de associados.
Reserva de colônia
de férias pela Internet
A novidade deste ano para a inscrição nas colônias
de férias de Caraguá e Socorro, é que ela pode ser feita
pelo site da AFALESP.
Para facilitar a vida do associado, que frequentemente tinha que madrugar na fila para conseguir uma vaga
nas colônias de férias no período do Natal, do Ano Novo
e das férias de janeiro, a diretoria da entidade colocou à
disposição dos associados, através do site da Afalesp, a
inscrição para esses períodos. Em data e horário pré-estabelecidos e amplamente divulgados, o associado acessa o
site da AFALESP, coloca seus dados pessoais e recebe
uma senha com o número da inscrição.
Posteriormente uma funcionária da Associação entre em contato com o associado para que ele escolha o
chalé ou apartamento que deseja ocupar. Para garantir
transparência ao processo, é disponibilizada, on line, uma
lista dos associados inscritos.
ATENÇÃO:
REAJUSTE NO PLANO ODONTOLGICO
Odonto Amil - haverá reajuste de7,50% (MAIO)
REAJUSTE NO PLANO DE SAÚDE MEDIAL
(atual Amil/Medial) - 12,68% a partir de
01/06/2011, portanto será descontado
no holerite de julho).
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CONVÊNIOS E SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO
DOS ASSOCIADOS DA AFALESP
Assistência Médica
* Medial Saúde

Urologia
* Dr. Pierre D. Gonçalves

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

Fonoaudiologia
* Vanessa Andrade * Andrea C. Penteado

Dentistas
* Mário Alberto Fernandes * Dra. Marisa Fernandes
* Dra. Isabela Borges * Dr. William Kanaji
* Dra. Regina Marino * Dr. Fábio Pereira Silva
* Dra. Roberta Gazebayoukian * Dra. Rosana Cortez
Nigro * Dra. Sumaia Ahmed El Zoghbi
* Dr. Marcos Vianna Gayotto
* Dr. Leandro Hortêncio
* Dra. Hellen Matos Gonçalves * Dra. Érica Manfrin
Hernandes * Dr. Marcelo de Melo Quintela
* Dra. Kátia Cristina * Dra. Hevelin Amorim
* Dr. Alessandro Costa
* Dr. Maurício R. Luz * Dr. Cândido Araújo
* Dr. Eduardo Branco
Dra. Kátia Cristina * Dr. José Antonio Tinoco
* Dr. Geraldo Avanzi Jr.
* Dr. Marcelo José B. Fontana * Dra. Maristela
Corazina * Ben-Hur Amaral
* Hospital dos Defeitos da Face (Ortodontia)
* Clinica Odontológica Nagamati
* Dr. Christian Wehba * Dra. Joseli F. Setton
* Dra. Ana Cristina Azar
* Dr. Ronaldo Tuma * Dr. Rodrigo Ruy da Silva
Oftalmologia
* Dr. Rubens Ávila * Dr. José Roberto
* Clínica de Olhos Nova Visão (Ótica Triângulo)
Dr. Emerson F. Pereira * Isnt. Oftalmológico Ipiranga
Psicologia
Maria Cristina Marques * Romilda Leonardo Rojas
* Heloisa Helena
*Gisele da Silva Machado *Jane de Carvalho Ribeiro
* Elza de Almeida
*Silvana M. Monteiro *Salomão Fiks* Eglacy Cristina
* Maria Carolina
*Silvia Zacharias *Sandra Maria Fernandes
*Morgana Gama Cruz
* Alzira Ciampelini * MariaTereza Góes
* Carlos Augusto Dias de Oliveira * Cidalia Oliveira
* Carlos Augusto Dorigon *Solange R. Castro Bulcão
* Ana Cássia
Óticas
* Ótica Fiore e Gianini * Ótica Nilton * Ótica Fenícia
* Óticas Carol *Ótica de Roma * Ótica Modelo
* Ótica El Shadhai
Ocularium Óptica * Ótica Interativa

Terapia Alternativa
• Cláudia Ribeiro * Instituto Ahau (terapias
especializadas) “ Centro Médico de Terapias * Terapia
Holística * Salutis per Aqua * Spa Urbano
Farmácias de Manipulação
* Natuvita * Orthofarma * Empório Magistral
*Pharmacia Pangella
Farmácia Ho Pharma * Mano Farma * Vico Farma*
Farmácias
*Portugal * Droga Certa * Droga Dandi
*Mano Farma * Droga Della
Cabeleireiros
*Ville de France * Revelation Cabeleireiros
Lhotus Beauty Center * Regina Monteiro
Sombrancelhas
Agências de Viagem
*Belmontur Turismo CVC * Harmonia Viagens
Amazon Dream * Travel Brasil * Dreamline Turismo
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
Colônias de Férias
* Caraguatatuba - 18 apartamentos, piscina, futebol de areia,
churrasqueira - * Socorro -16 chalés, 8 apartamentos piscina,
quadra poliesportiva, campo de futebol society, playground,
churrasqueiras, salão de jogos, salão de festas Parques de Diversão
* Playcenter * Parque da Xuxa* Hopi Hari
* Wet´n Wild * Aquário São Paulo e Planetário
Calçados e Bolsas
* Gato e Princesa * Mentha Pimentha * Grotta Giusta
* Glamour Calçados * Belly Magazine*
* IN Bolsas & Acessórios * Enzo Calçados
Roupas
* Galeria Koisa & Modas - Masc. Fem * Via Gialla
*Helenice Confecções * Any Way Confecções*
* Lucia Roupas Pintadas* Via Gialla* Miss Pimenta
Celulares
*Celulariun - Aparelhos Celulares * M.R.Tech
Celulares

Clínicas de Saúde
* Pneumologia - Cessação de Tabagismo
* Clínica Colombini - Cabeça e Pescoço
* Clínica Regina Piazza * Clinica Embaré
* Cetrus Ultrason * Espaço Aono *
* Insituto Paulista Doenças Infectos * Clinica Holus
* Áudio Global Aparelhos Auditivos

Lavanderias
*Qualitá Lavanderia * Quality Cleaners Lavanderia
Disk Lavanderia

Fisioterapeutas
Equilibrium - Reabilitação e Consultoria * Physicus
Fisioterapia * SSN Fisioterapia
Denise Ravoi * Maria Lucia Niedo * Karina
Vasconcelos Bruna Gastaldelli * Marcos Matsukura

Hotel
*Hotel Estância Águas de São Pedro * Costamar
Pousada no Guarujá
* Hotel Jóia - Poços de Caldas * Pousada em Paraty –
RJ * Pousada Iguatiba * Pousada Sétimo Céu

Animais
*Hotel para Cães e Gatos - Socorro *Clínica Veterinária
e Pet Shop * Pet Shop do Parque
Automóveis
* Auto Posto Jardim Paulista
*Auto Escola Moema
* Daiseg - Corretora de Seguros
* Midas Autocenter *
Mecânica Fronte Car
* Comercial Douglas Pneus*
Tecdesp Despachante *
Central do Óleo * Centro Automotivo Luvin*
JSW locadora de Equipamentos e Veículos
* Oficina Moema
• Nova Distribuidora de Veículos
* Hyundai Caoa do
Brasil * Satnews * Auto Center Lusitano *
• NVG Serviço de Despachante
* Fis Centro Automotivo
Serviços na AFALESP
*Assistência Jurídica * Táxi: ponto Alesp
*Delta Táxi * Fotos para documentos, Restauração de
Fotos e Gravações em DVD
Reformas de Roupas *Revelação, Filmes e
Equipamentos - Fuji * Sapataria Joel *
Seguros
*Assistência Funeral Familiar * Nobre Seguradora:
Seguro de Vida em Grupo e Mútua (Auxílio Funeral)
Diversos
*Madeborda Marcenaria* Mundi Livros
* Colégio Joana D’Arc *Colégio Ability
* Colégio Bilac
* Banca de Jornal * PV8 Informática
* 3T Com. e Eventos Esportivos
* Planeta Ferramentas
* Faculdades: Ibirapuera (Unib), Integradas de
Guarulhos (FIG)
*Universidade Paulista (Unip)
* Dante Fotografia * Floricultura Aldeia das Flores
* Bellus Flores *Buffet Manancial
Charlotte Brinquedos * Winsdom Inglês*
Curso de Inglês * Fisk * SLCenter Inglês
Academias
Holiday Academia * On Shape Atividade Física
* Profa. Sonia – Yoga Aquasport Academia
* Personal Trainer: Rafael Sedrani
* Dynamic Fitness Academia
Alimentos e Bebidas
Agever Delivery de Doces e Salgados
* Belles Cestas
* Alimento do Cérebro * Buffet Manancial
Ktiva Vinhos * Adega Tutóia
* Bóia Fria Congelados
*Pinguino Congelados * Preparato Massas
* Carmem Chocolates
Bijuterias
W&R Jóias * Maricota Bijou
Restaurantes
Ana Bela * Como Lá em Casa – Bistrot * Flor de Mamão *
Villa Fiore Carlitos Pizzeria * Nono Paolo Pizzaria * Verde
Terra - Vegetariano
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Dia Internacional da Mulher:

O PARA...LAMENTAR

homenagens e sorteio de colar de pérolas
Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a AFALESP ofereceu às associadas um lindo
colar de pérolas, que foi sorteado pela Loteria Federal do dia 5 de março, através do número da matrícula das sócias. A Presidente Rita Amadio Ferraro
entregou a jóia à Maria Aparecida Lobo, pensionista de José Carlos Reis Lobo.
HOMENAGEM
Ainda como parte das comemorações ao Dia
da Mulher, foi realizado em parceria com o
SINDALESP, um Ato em homenagem às Deputadas que deixaram a Casa no dia 15 de março. Foram convidadas as Deputadas Haifa Madi, Terezinha
da Paulina, Beth Sahão e Maria Lúcia Prandi, que
esteve presente para se despedir e lembrar de momentos marcantes nos 16 anos em que atuou na
Casa. O Ato contou ainda com a participação da
ex-Deputada Bia Pardi, que fez uma avaliação do
papel da mulher no momento atual, suas conquistas
e sobre a importância de uma mulher alcançar pela
primeira vez o cargo de principal mandatária do
poder executivo do país.
A Diretora-Presidente da APASE, Maria Cecília Mello Sarno, também compôs a mesa de homenagens e deu seu testemunho sobre a importância da mulher na educação e na sociedade como
um todo. Um grande número de associados e associadas esteve presente para prestigiar as Deputadas e levar seu abraço e votos de muito êxito a
todas.

ASPAL COMEMORA 7º ANIVERSÁRIO
Em reunião realizada em 6 de abril, no Plenário Tiradentes, a ASPAL - Associação dos servidores aposentados e
Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidida por Nélio Mazzutti, comemorou seu 7º aniversário.
Presente à reunião, a presidente da AFALESP, Rita Ferraro, salientou a importância de uma entidade voltada aos
aposentados e pensionistas da Casa, destacando também o trabalho que vêm sendo realizado em conjunto entre as
entidades, uma vez que muitos deles são também seus associados.

PNEUTOP

BALANCEAMENTO - FREIOS EMBREAGEM-TROCA DE OLEO
E

hein?
* Que vocês acharam do estacionamento? Parece um cemitério, né?
*Uns gozadores dizem que em breve vão começar a dar nomes de antigos deputados àquelas ruas
que inventara...
* E que confusão deu a mudança de banco,
hein?
* E o engraçado é que a maioria continua no
Banco do Brasil. .Recebe pelo Bradesco e transfere
toda a grana no ato...
* Muito reclamam porque sofreram muito com
a mudança da Nossa Caixa para Banco do Brasil e
quando estavam começando a se acostumar, outra
paulada: a transferência para o Bradesco...
* Embora a presidente (desculpem-me, mas pra
mim esse negócio de presidenta é pura frescura)
Dilma Rousseff tenha falado no início de seu Governo que não iria mexer na Previdência, já tem um
zunzunzum de que há projetos prontos para propor
novas leis ordinárias (precisa quorum menor de votação) para mexer na pensão por morte, dificultando
para futuros viúvos e viúvas e filhos receberem tais
benefícios.. Os servidores e suas entidades vão precisar ficar atentos...
O ABELHUDO

FALECIMENTOS
José Fernando Toledo Monteiro - 14/10/2010
 Telmo Getúlio - 25/12/2010
 José Antonio C. Cardoso Alves - 22/01/2011
 Vivian Siman Casa Grande - 16/02/2011
Jorgino Daibs - 19/02/2011
 Elias Alves Delmond - 20/02/2011
 Mariano Celestino Ferreira - 16/03/2011
 Sergio Costa - 26/04/2011
Às famílias enlutadas o nosso pesar

CONVÊNIO
AFALESP

PNEUS - AMORTECEDORES - ALINHAMENTO

PNEUS BRIDGESTONE

* Quantas novidades no Palácio 9 de Julho,

FIRESTONE

INSPEÇÃO VEICULAR: FAZEMOS A PRÉ-AVALIAÇÃO

A Dreamline Turismo coloca-se à disposição para planejar e
viabilizar sua próxima viagem de lazer ou a trabalho,
maximizando roteiros e diminuindo custos de transporte e
hospedagem. Conte com nossos serviços.
 Reserva, emissão de passagens aéreas nacionais e
internacionais
 Reservas de hotéis no Brasil e no exterior
 Seguros viagem
 Cruzeiros marítimos
 Passes ferroviários
 Roteiros personalizados
 Venda de pacotes turísticos de todas as operadoras

Rua João Cachoeira, 899 – Piso I – estacionamento do Extra do Itaim – SP

 3078-8846 e 3071-1452

Tel. 11 3165-6125
dreamline@dreamlineturismo.com.br
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FESTA DE FIM DE ANO COM PREMIAÇÃO DOS TIMES
VENCEDORES 4ª COPA DE FUTSAL DA ALESP

Realizada no restaurante Villa Fiore, que serviu um lauto jantar, a festa de fim de ano da
AFALESP foi bastante animada, com muita música sob o comando do associado João Odair Borba.
Foram momentos de muita descontração e cordialidade, contando com a distribuição de um
grande número de brindes sorteados para os associados presentes.
O ponto alto da festa foi a premiação dos times vencedores da 4º Copa de Futsal da ALESP,
realizada pelo DRH com o apoio da AFALESP e do SINDALESP, tendo se sagrado campeão o time
da APMAL. O vice-campeonato ficou com a Divisão de Transportes e o 3o. lugar com a equipe
Tropa de Elite.

Uma gestão democrática

O PARLAMENTAR
ÓRGÃO OFICIAL DA AFALESP - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - IBIRAPUERA
04097-900 - SP
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Descontração e alegria
na Festa do Dia das Mães

Mais uma vez a AFALESP inovou na Festa do Dia
das Mães, com uma movimentada balada e muita gente
dançando ao som do DJ da Yesterdjays Eventos.

Além dos tradicionais comes e bebes, foram
realizados diversos sorteios com distribuição de
presentes para as mães.

