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Que tal uma colônia de férias a 20
minutos de Campos do Jordão?
Quando a Afalesp realizou assembleia geral extraordinária para propor a venda da
sede campestre do Cipó, os
associados presentes decidiram que o dinheiro referente à
venda deveria ser aplicado em
outro imóvel para utilização
dos associados.
Depois de muito procurar, a Diretoria da Afalesp encontrou um imóvel na medida
para aquisição. A Diretoria já
aprovou o envio de proposta
ao proprietário da Pousada
Santo Antonio do Pinhal, na cidade de mesmo nome, a 20
minutos de Campos do

Chá dos Aposentados
Aposentados:
a cada ano melhor!

A cada ano aumenta o número
de participantes do Chá dos
Aposentados

Jordão. Agora está aguardan- deliberar sobre a compra do
do resposta do proprietário imóvel, onde se pretende insAconteceu, dia 18 de novem- peram pela data para rever os amipara submetê-la à assembléia talar a nova colônia de férias. bro, no Restaurante Villa Fiore, o gos, muitos vindos do interior de
tradicional Chá dos Aposentados, Sáo Paulo e outros ainda vindo de
geral que será convocada para
PÁGINA 7

Criançada se diverte no seu dia

Artistas e guloseimas dividiram a atenção
das crianças que compareceram, em 7 de
outubro, aos festejos do Dia das Crianças
no Hall Monumerntal.
Página 8

ENTID
ADES
ENTIDADES
REIVINDICAM
ABONO
A AFALESP e o
SINDALESP protocolaram,
no dia 23 de novembro, ofício a Mesa Diretora pleiteando a concessão do abono
para este final de ano, com
os recursos das sobras orçamentárias, para todos os servidores . ativos e inativos.
O abono vem sendo
concedido, ano a ano, pelas
sucessivas Mesas Diretoras,
incluindo a atual, e este ano,
a exemplo de 2009, esperase que seja implantado na
forma de acréscimo ao Auxílio-Alimentação.

com apresentação dos músicos
Rafael Leite e Manoel Camargo
(produção de Vera Campos) e o tradicional sorteio de brindes. O Chá
dos Aposentados é sempre muito
elogiado pelos associados, que es-

outros estados.
A cada ano o clima é mais
agradável e temos a presença de
um maior número de aposentados.
Veja as fotos do evento no site da
Afalesp.

A
AFALESP
DESEJA A TODOS UM
FELIZ NATAL E UM ANO NOVO
REPLETO DE PROSPERIDADE,
REALIZAÇÕES E CONQUISTAS!
__________
FELIZ 2011
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EDITORIAL

E 2010 chega ao seu final.
O ano de 2010 foi bastante
atípico. Uma boa notícia foi a realização de Concurso Público para diversos cargos da Casa, uma verdadeira
conquista, pois há muitos anos não tínhamos concurso público no
Legislativo e muitos servidores se aposentaram nesse período.
No primeiro semestre a Campanha Salarial foi relativamente vitoriosa, tivemos reajuste do vale-refeição
e do auxílio alimentação, mas a reposição foi de apenas parte da inflação
em virtude de uma interpretação da
lei eleitoral, por parte da Mesa Diretora, que concedeu um reajuste inferior ao solicitado pelas entidades.
Logo após, houve a difícil negociação do reajuste anual com a
Medial Saúde, hoje administrada pela
Amil. A principal dificuldade se deu
em virtude da alta sinistralidade da
carteira. O resultado das negociações,

depois de muitas reuniões com os representantes da Medial, não foi o que
pretendíamos. Como sempre fizemos
nessas situações , ouvimos as opiniões de nossos associados, que são
informados através deste jornal, por
carta ou por e-mail dos resultados da
negociação da Afalesp com a Medial.
Ainda no campo associativo, é
ideia da Diretoria convocar, o mais

breve possível, uma
Assembleia Geral propondo 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
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.
Estamos também finalizando a
construção de um apartamento para
pessoas com deficiência, em Socorro, adequando assim nossa Colônia de
Férias à legislação vigente.
No campo reivindicatório, em
breve iniciaremos nosso movimento
,em conjunto com o Sindicato, visando a negociação salarial, tendo em vis-

ta que a data-base é em 1º de março.
É um momento em que se faz necessária a união total dos servidores, da
ativa e aposentados, efetivos e
comissionados, para conseguirmos
alcançar nossos objetivos finais: a reposição salarial, aumento real e também reajuste no vale-refeição e no
auxílio-alimentação. Devemos lutar
também pela implantação do auxílio
saúde para todos, inclusive aposentados, uma meta que buscamos atingir
no próximo ano, contando com a boa
vontade da nova Mesa Diretora.
Quero aproveitar este espaço
para desejar a todos um Feliz Natal e
um ano novo de prosperidade, com
muitas conquistas para todos nós.
Um abraço a todos.

RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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EM SÃO LUÍS, FENALE REFORMA SEU ESTATUTO, SE
FORTALECE E VIABILIZA A CRIAÇÃO DE CONFEDERAÇÃO
Dezessete entidades representativas
de servidores legislativos, representando
doze Estados de todas as regiões do Brasil,
participaram do XXV Encontro Nacional da
Fenale – Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, realizado em São
Luís, Estado do Maranhão, Minas Gerais,
de 24 a 26 de novembro.
O evento é uma realização da Fenale,
com organização do Sindsalem - Sindicato
dos Servidores da Assembleia Legislativa do
Estado de Maranhão, contando com o apoio
da Asalem – Associação dos Servidores da
Assembleia Legislativa do Estado de
Maranhão, da Alema – Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e da Prefeitura Municipal de São Luís.
O tema principal do encontro: “A PREVIDÊNCIA ONTEM, HOJE E AMANHÃ?”,
foi proferido pelo Dr. Francisco Soares Reis,
procurador federal aposentado e ex-chefe da
Procuradoria Federal Especializada do INSS,
no Maranhão.
A palestrante convidada, Drª Maria da
Graça Marques Cutrim, Secretária Adjunta
da Seguridade Social ligada à Secretaria de
Estado da Administração e Previdência,
abordou o tema: “SEGURIDADE SOCIAL
DO SERVIDOR PÚBLICO”.

REFORMADO ESTATUTO
No segundo dia foi discutida a reforma estatutária, que adaptou a entidade ás
exigências da Portaria 186 do Ministério do
trabalho e Emprego, a fim de possibilitar a
conquista da Certidão Sindical, que possibilitará a participação da Fenale na criação
da Confederação dos Servidores
Legislativos e dos Tribunais de Contas do

Brasil e sua posterior filiação.
Após exaustivas discussão e votação
de inúmeros itens do estatuto, ele foi aprovado inclusive com a autorização para a criação e filiação à Confederação.
No terceiro dia foi realizada a reunião
do Conselho de Representantes, com a aprovação das contas e do relatório de atividades da Diretoria durante 2010.

CARTA DE SÃO LUÍS
Reunidas na terra do grande poeta Gonçalves Dias, nesta cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, as entidades representativas filiadas à FENALE – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS FEDERAL, ESTADUAIS
E DO DISTRITO FEDERAL, participantes do XXV Encontro da FENALE, realizado de 24 a 26 de novembro de 2010, onde foram
debatidos sob o tema central “A Previdência Ontem, Hoje... e Amanhã? - Perspectiva da Previdência Social do Servidor Público”,
onde, após palestras e debates, DELIBERAM e tornam público a todos os poderes constituídos, às entidades da nossa sociedade
civil e ao povo brasileiro os compromissos de RATIFICAR as decisões tomadas em todos os congressos passados e no Encontro de
São Luís, no sentido de:
1 - Ampliar a discussão e aprimorar o entendimento do servidor público sobre os aspectos positivos e negativos da previdência
sob o novo regime;
2 - Que os cursos de aprimoramento e valorização visem à profissionalização dos servidores efetivos;
3 - Defender o cumprimento da imposição constitucional do acesso aos cargos do Poder Legislativo somente por concurso
público;
4 - Continuar a combater a terceirização no serviço público;
5 - Ampliar o combate à prática do assédio moral no serviço público, em todas as esferas;
6 - Defender a participação paritária dos servidores nos Conselhos Gestores dos Fundos de Previdência;
7 - Intensificar gestões junto à UNALE, no sentido de ampliar o diálogo acerca das questões relacionadas aos servidores do
Poder Legislativo;
8 - Lutar por condições adequadas de trabalho, saúde, higiene e segurança em todas as Casas Legislativas, bem como pelo
desenvolvimento de programas de preparação para a aposentadoria;
9 - Prosseguir na luta pelos direitos adquiridos, pela preservação da paridade e pelo tratamento igualitário entre os servidores
ativos, aposentados e pensionistas.
Finalmente, as entidades participantes do encontro RATIFICAM a FENALE como legítima representante do conjunto dos
servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
São Luís, 26 de novembro de 2010
FENALE
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS FEDERAL,
ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL
AFALESP/SP, AFIAL/RS, ASALEM/MA, ASALERJ/RJ, ASPAL/SP, SINDAL/MT, SINDALEMG/MG,
SINDALERJ/RJ, SINDALESC/SC, SINDILEGIS/ES, SINDSALEM/MA , SINDSEL/AP, SINFEEAL/RS, SINPOL/PB,
SISALEPE/PE, SISALMS/MS e STPLAL/AL.

Afalesp recepciona
novos servidores
No dia 3 de setembro, a Afalesp, o
Sindalesp e a Cooperalesp participaram do
encerramento do curso Introdutório para
os novos funcionários da Alesp, promovido pelo Departamento de Recursos Humanos em parceria com o Instituto do
Legislativo Paulista. Para a presidente da
Afalesp, Rita Amadio Ferraro, é uma grata
satisfação poder assistir ao ingresso de
novos servidores no Legislativo, pois o
concurso é fruto de uma luta de vários anos.
Esperamos que outros sejam realizados em
breve, pois a Casa necessita de novos servidores, tendo em vista o alto número de aposentadorias que ocorreram nos últimos anos.
Para Alexandre Isolla, que ingressou
como ATL e trabalha na Divisão de Contabilidade, o curso foi uma ótima oportunidade de integração entre os antigos e novos
servidores, além de trazer uma visão bastante ampla das atividades e funcionamento da Casa. Alexandre fez parte da equipe
Tropa de Elite (Terceiro lugar na Copa Palácio 9 de Julho de Futebol de Salão), terminando a competição como vice-artilheiro.
Na palestra sobre funcionamento do
gabinete parlamentar – uma das atividades
fim da Assembléia Legislativa – que foi ministrada por Carlos Nunes, (funcionário da
ALESP desde 1987), a abordagem foi bastante abrangente sobre o dia-a-dia das várias demandas que envolvem a atividade
parlamentar.
As entidades - Afalesp, Sindalesp e
Cooperalesp ofereceram o coquetel de encerramento quando tiveram a oportunidade de apresentar aos novos colegas o trabalho desenvolvido por cada uma delas.
Representante da Afalesp que acompanhou
o evento falou sobre os benefícios oferecidos e destacou a importância de participar
da associação.

Reforma da Resolução 776.
Como parte da pauta de negociações
da Campanha Salarial deste ano, foi formado um Grupo de Trabalho composto por representantes da Afalesp, do Sindalesp, da
Presidência, da Primeira Secretaria, da Segunda Secretaria e do DRH , para estudar a
tão almejada reforma da Resolução 776. O
Grupo de Trabalho concluiu seu trabalho
em outubro e fez exposição, em assembleia
geral, explicando os critérios adotados para
elaboração do anteprojeto. Em seguida foi
aberto prazo para que fossem apresentadas
emendas e sugestões pelos servidores,
visando o aperfeiçoamento do anteprojeto.
Todas as sugestões foram entregues
ao Grupo de Trabalho que, em breve, deverá apresentar nova proposta a ser avaliada
pelos servidores e encaminhada ä Mesa Diretora.
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3º P
asseio Cic
lístico da Prima
ver
a
Passeio
Ciclístico
Primav
era

Copa de Futsal da Alesp. Sagrou-se
campeão o time da APMAL. O vicecampeonato ficou com a Divisão de
Transportes e o 3o. lugar com a equipe
Tropa de Elite.
Outros destaques: artilheiro,
Cesar Bagini; o goleiro menos vazado
Thiago Nicoletti.
A premiação vai acontecer durante a Festa de Natal da Afalesp, que se
Numa parceria entre a Afalesp, realizará no dia 15 de dezembro, no
Sindalesp e DRH, aconteceu, nos me- Restaurante Villa Fiore, na rua Abílio
ses de novembro e dezembro, a 4a. Soares.

Campeão:
APMAL

O 3º’ Passeio Ciclistico aconteceu no dia 25 de setembro, num sábado ensolarado,
no Parque Ibirapuera, no portão 3.
Aqueles que participaram prometeram voltar no ano que vem. Numa cidade em
que todos tëm pressa, estão estressados e falta tempo para o lazer, o passeio ciclístico
procura integrar os servidores e seus familiares num momento de descontração, além
de incentivar a melhoria da qualidade de vida dos funcionários.

Palácio 9 de Julho tem bicicletário
A Alesp já conta
com Bicicletário, localizado no sub solo, próximo à garagem dos deputados.
A solicitação, feita pela Afalesp, foi atendida pelo Secretário Geral, Cel. Celso Pinhata
Júnior, que desde o inicio prometeu se empenhar em atender esse pedido.
Para Osvaldo
Abrão José, membro do
conselho Deliberativo
da Afalesp, que muito se dedicou para que sociação, que sempre luta para melhorar a
o Bicicletário se tornasse uma realidade, qualidade de vida do servidor da Casa, con“essa foi mais uma conquista da nossa As- seguindo o apoio da Administração”.

Vice:
Divisão de
Transportes

14ª Festa das
Crianças Especiais
3º lugar:
Tropa de
Elite

Será realizada, em 11 de dezembro, na área do estacionamento e Hall
Monumental do Palácio 9 de Julho, a
14ª Festa das Crianças Especiais. A expectativa é de que participarão mais de
2.500 crianças. Todos os anos participam da organização da festa servidores da Casa, voluntariamente, além de
colaboradores (empresas) e o pessoal
da Polícia Militar.

Associado da
Afalesp:
Retire o seu
extrato on line
pelo site:
www.afalesp.com.br
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COMUNICADOS DA DIRETORIA
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 ä disposição dos associados,,
através do site da Afalesp, a inscrição para
esses períodos.
Em data e horário pré-estabelecidos
e amplamente divulgados, amplamente divulgado anteriormente, 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.
Escola São Bento
A Afalesp firmou novo convênio
com a tradicional Escola São Bento, com
descontos de até 20% para associados.
Informações na Secretaria.
Novo convênio com o
Instituto Fepaf
A Afalesp firmou convênio com o
Instituto Fepaf, que agrega associações, e
com isso você terá direito a descontos em
diversos estabelecimentos, como escolas,
cursos, faculdades, academias, hotéis etc.
Vale a pena conferir. Acesse o link do
Instituto no site da Afalesp.

Almoço comemor
ati
vo aos
comemora
tiv
63 anos da nossa Associação

Foi realizada licitação da folha de pagamento da ALESP, e o única instituição
bancária que participou, apresentando a
oferta mínima, foi o Bradesco. No prazo de
60 dias após a assinatura do contrato com
o novo Banco, os funcionários, ativos e
inativos, passarão a receber seus vencimentos pelo Bradesco.
Vocë vai ter conta no Bradesco e receber seu salário por lá, mas como a
data ainda náo está fixada, FIQUE ATENTO, e tendo dúvida a respeito, entre em
contato com a AFALESP ou com o RH.

CIPA tem novo presidente

A presidente Rita Amadio Ferraro
convidou os ex-presidentes da Afalesp,
além de tesoureiros e secretários, para almoço comemorativo dos 63 anos da Entidade. A data de 9 de julho foi festejada
com a presença dos Senhores José Maria
de Barros, Andyara K. Sproesser, Edson

Benedito Martins de Moraes (Neguinho),
Nelson Luigi, José Mendes Tavares e sua
esposa Marina, José Carlos Gonçalves e
Jean dos Santos.
O bate papo e o reencontro foram
marcados pelas boas lembranças dos exdirigentes da Afalesp.

Encontro Estadual da CCM Iamspe ratifica luta
por Orçamento e Conselho de Administração
Rosalina Chinone (Udemo)

Sorteio de colchão

A empresa Daico – Móveis Planejados, que firmou recente convënio com a
Afalesp , sorteou, pela Loteria Federal do
dia 27 de outubro um colchão , cuja ganhadora foi a Adriana Spernega, que vai receber o prëmio em casa.

LICITAÇÃO DA FOLHA
DE PAGAMENTO

Presidente Sylvio Micelli e
vice-presidente Célia Palma.
Mais de 200 delegados de entidades associativas e sindicais estiveram presentes ao VII Encontro Estadual promovido pela Comissão Consultiva Mista do
Iamspe (Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual).
O encontro, realizado no final de novembro em São Paulo, ratificou as duas
bandeiras de luta da CCM: a necessidade
da contribuição paritária do governo para
o custeio da saúde do Servidor Público e
a necessidade de implementar um Conselho de Administração que contemple a
participação do servidor, de forma
paritária, na gestão do Instituto.

O presidente da CCM Iamspe
e diretor de Imprensa da Associação dos Servidores do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
(Assetj), Sylvio Micelli, lançou o livro “CCM Iamspe: muito mais que
2%” que conta a história de 27 anos
da CCM Iamspe.

O novo presidente da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da
ALESP, José Felix dos Santos Filho, tomou
posse no dia 6 de dezembro, tendo como
suplente Marcos Francisco de Souza.
Felix sempre demonstrou preocupação com a segurança e bem estar dos servidores. Agora como Presidente vai poder
implementar medidas nesse sentido.

Sespesp elege
no
va Dir
etoria
Diretoria
nov
Dia 5 de novembro, foi eleita a nova
diretoria do Sespesp - Sindicato das Entidades de Servidores Públicos do Estado
de São Paulo, entidade patronal que reúne
associações e sindicatos de servidores públicos. Foi reeleito presidente o jornalista
Antonio Carlos Duarte Moreira, da Afpesp,
tendo ainda em sua diretoria, como secretário adjunto, José Carlos Gonçalves, secretário geral da Afalesp, e como diretor de
marketing e relações públicas, Gaspar
Bissolotti Neto, conselheiro da Afalesp.
A presidente Rita Ferraro participou
da eleição, juntamente com os candidatos
indicados pela Afalesp.
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CONVÊNIOS E SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO
DOS ASSOCIADOS DA AFALESP
Urologia
* Dr. Pierre D. Gonçalves
Fonoaudiologia
* Vanessa Andrade * Andrea C. Penteado

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

·

Terapia Alternativa
Cláudia Ribeiro * Instituto Ahau
(terapias especializadas)
Centro Médico de Terapias
* Terapia Holística
* Salutis per Aqua * Spa Urbano

·
Dentistas
* Mário Alberto Fernandes * Dra. Marisa Fernandes
* Dra. Isabela Borges * Dr. William Kanaji
* Dr. Regina Marino * Dr. Fábio Pereira Silva
Farmácias de Manipulação
* Dra. Roberta Gazebayoukian
* Natuvita * Orthofarma * Empório Magistral
* Dra. Rosana Cortez Nigro
*Pharmacia Pangella
* Dra. Sumaia Ahmed El Zoghbi
Farmácia Ho Pharma * Mano Farma * Vico Farma*
* Dr. Marcos Vianna Gayotto * Dr. Leandro Hortêncio
* Dra. Hellen Matos Gonçalves * Dra. Érica Manfrin
Farmácias
Hernandes * Dr. Marcelo de Melo Quintela
*Portugal * Droga Certa * Droga Dandi *Mano Farma
* Dra. Kátia Cristina * Dra. Hevelin Amorim
* Dr. Alessandro Costa
Cabeleireiros
* Dr. Maurício R. Luz * Dr. Cândido Araújo
*Ville de France * Revelation Cabeleireiros
* Dr. Eduardo Branco * Dra. Kátia Cristina
Lhotus Beauty Center
* Dr. José Antonio Tinoco * Dr. Geraldo Avanzi Jr.
* Regina Monteiro Sombrancelhas
* Dr. Marcelo José B. Fontana * Dra. Maristela Corazina
* Ben-Hur Amaral * Hospital dos Defeitos da Face
Agência de Viagens
(Ortodontia) * Clinica Odontológica Nagamati
*Belmontur Turismo CVC * Harmonia Viagens
* Dr. Christian Wehba
Amazon Dream * Travel Brasil
* Dra. Joseli F. Setton * Dra. Ana Cristina Azar
* Dr. Ronaldo Tuma * Dr. Rodrigo Ruy da Silva
Estética
* Vitalitá Cirurgia Plástica * Saúde Estética
Oftalmologia
* Woman Cirurgia Plástica
Dr. Rubens Ávila * Dr. José Roberto
* Decorp Clínica de Estética
* Clínica de Olhos Nova Visão (Ótica Triângulo)
* Medicina Estética
* Dr. Emerson F. Pereira * Inst. Oftalmológico Ipiranga
* Única Estética * Zantut Médicos
Spaço Estética* Emagrecentro Pinheiros
Psicologia
* Beauty Company * Espaço Bem Estar
* Maria Cristina Marques * Romilda Leonardo Rojas
* Heloisa Helena * Gisele da Silva Machado
Colônias de Férias
* Jane de Carvalho Ribeiro * Elza de Almeida
* Caraguatatuba - 18 apartamentos, piscina, futebol
*Silvana M. Monteiro *Salomão Fiks* Eglacy Cristina
de areia, churrasqueira - * Socorro -16 chalés,
* Maria Carolina *Silvia Zacharias
8 apartamentos piscina, quadra poliesportiva,
*Sandra Maria Fernandes *Morgana Gama Cruz
campo de futebol society, playground,
* Alzira Ciampelini * MariaTereza Góes
churrasqueiras, salão de jogos, salão de festas * Carlos Augusto Dias de Oliveira
* Cidalia Oliveira * Carlos Augusto Dorigon
Parques de Diversão
*Solange R. Castro Bulcão * Ana Cássia
* Playcenter * Parque da Xuxa* Hopi Hari
* Wet´n Wild * Aquário São Paulo e Planetário
Óticas
* Neo Geo World
* Ótica Fiore e Gianini * Ótica Nilton * Ótica Fenícia
* Óticas Carol *Ótica de Roma * Ótica Modelo
Calçados e Bolsas
* Ótica El Shadhai Ocularium Óptica * Ótica Interativa
* Gato e Princesa * Mentha Pimentha * Grotta Giusta
* Ótica Beloni’s
* Glamour Calçados * Belly Magazine
* IN Bolsas & Acessórios * Enzo Calçados
Clínicas de Saúde
* Pneumologia - Cessação de Tabagismo
Roupas
* Clínica Colombini - Cabeça e Pescoço
* Galeria Koisa & Modas - Masc. Fem * Via Gialla
* Clínica Regina Piazza * Clinica Embaré
*Helenice Confecções * Any Way Confecções*
* Cetrus Ultrason
* Lucia Roupas Pintadas* Via Gialla* Miss Pimenta
* Espaço Aono * Insituto Paulista Doenças Infectos
* Clinica Holus * Áudio Global Aparelhos Auditivos
Celulares
*Celulariun - Aparelhos Celulares
Fisioterapeutas
* M.R.Tech Celulares
Equilibrium - Reabilitação e Consultoria
* Physicus Fisioterapia * SSN Fisioterapia
Lavanderias
Denise Ravoi * Maria Lucia Niedo
*Qualitá Lavanderia * Quality Cleaners Lavanderia
* Karina Vasconcelos
Disk Lavanderia
Bruna Gastaldelli * Marcos Matsukura

Hotéis e Pousadas
*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* Quality Sound Acessórios *
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
* Antigona Livraria * 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)
* Danlex Moto Boy * Floricultura Aldeia das Flores
* Bellus Flores *Buffet Manancial * Instituto FEPAF
* Charlotte Brinquedos * Winsdom Inglês
* Curso de Inglês * Fisk * SLCenter Inglês
* Escola S.Bento (20% de desconto p/associados)
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
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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Pousada Santo Antonio do Pinhal

Semana da Saúde

A Diretoria da Afalesp reuniu-se no último dia 7 de
novembro para conhecer a Pousada Santo Antônio do Pinhal no município de Santo Antônio do Pinhal, estância
climática localizada a 20 minutos de Campos do Jordão.
A Diretoria foi conferir de perto os encantos da
charmosa Santo Antônio que é refúgio no inverno
paulistano, recebendo turistas para a prática de turismo de
aventura, asa delta, rafting entre outros, garantindo diversão para toda a família. A Pousada que está localizada no
centro da cidade, possui 11 apartamentos com frigobar,
TV, e acomodações para até 4 pessoas por apartamento. A
Diretoria pode conferir as instalações, que são muito agradáveis e estão bem conservadas. A área de lazer é composta por churrasqueira, piscina, sauna e playground para
as crianças.
Depois de amplo debate, foi apresentada proposta
de compra da Pousada, que deverá ser ratificada em Assembléia Geral a ser convocada para este fim. Será mais
opção de lazer e descanso aos associados da Afalesp..
Emenda ao orçamento visa garantir
reposição aos servidores do Legislativo
Atendendo à solicitação da Afalesp e do Sindalesp,
o deputado Edmir Chedid apresentou a emenda no.
7149 ao Projeto de Lei nº 711/2010, que orça a Receita e
fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2011.
A emenda remaneja recursos para o Poder
Legislativo, a fim de garantir a reposição inflacionária na
remuneração de seus servidores, a implementação do auxílio-saúde e o cumprimento das alterações propostas na
Resolução nº 776/1996 pela Comissão de Trabalho constituída pela Mesa Diretora da Alesp para esse fim, além de
recompor a perda salarial do último ano, que foi de 1,3%.
O Projeto de Lei está tramitando na Alesp, devendo
ser votado nos próximos dias.

De 8 a 12 de novembro, a Assembleia Legislativa
realizou, no Hall Monumental, a já tradicional Semana da
Saúde.
Em sua 12ª edição, o programa, coordenado pela
Divisão de Saúde e Assistência ao Servidor do DRH, voltado para deputados, servidores, estagiários e prestadores

Despedida da Sede Campestre do Cipó

No dia 26 de junho, foi organizado um churrasco no Clube do Cipó. A Diretoria da Afalesp, antes
da entrega do imóvel que foi vendido ä Prefeitura de Embu-Guaçu, homenageou o Sr. Severino José
Nascimento, administrador do clube, pelos bons serviços prestados durante o tempo que lá trabalhou, sempre cuidando com muita dedicação daquele espaço e também por sua aposentadoria, que
coincidiu com a época da venda do clube. Ao Sr. Severino, o nosso muito obrigado!

FALECIMENTOS

O PARA...LAMENTAR
* Tudo bem? Ninguém na espreita? O caminho tá
livre? Me disseram que eu andei sendo mais procurado
que bandido dos morros do Rio de Janeiro...
Tinha gente procurando minha identidade de qualquer jeito. .Ainda bem que eu sou pequenininho e ninguém me enxergou...
* Nem bem saiu meu décimo-terceiro e a grana já
foi... Paguei dívidas... E agora ainda vem aquela coleção
de “iiii”... IPTU, IPVA, IPQP...
* Espero que o Alckmin volte outra pessoa nesse
novo Governo... Que ele pense com mais carinho nos servidores públicos ,que sofrem há muito tempo na mão dos
tucanos.. E libere a Casa pra dar uns aumentinhos pra
gente.. Porque o Serra e o Goldman foram carrascos...
* Quero de antemão dizer que não tenho partido,

de serviços do quadro de funcionários do Legislativo
paulista objetiva orientar o servidor como prevenir doenças, detectá-las precocemente e tratá-las de forma adequada.
É feita a dosagem de colesterol e glicemia, aferição
de pressão arterial, peso e risco cardiovascular; teste rápido para detecção de Hepatite C; programas de Incentivo
ao Abandono do Tabagismo, Prevenção de Eventos
Cardiovasculares e Prevenção de Doenças Bucais; orientações sobre alimentação saudável e uso de cremes dentais; e orientações para detecção precoce de doenças renais e câncer de mama e de intestino. Neste ano estiveram disponíveis também a aplicação de vacinas para a gripe suína (H1N1) e dupla adulto ou antitetânica.
A Afalesp parabeniza a divisão médica e o serviço
odontológico pela iniciativa que já se repete há vários
anos, e apóia fornecendo a refeição daqueles que vêm
trabalhar no dia da doação de sangue, como incentivo
para que o número de doadores possa crescer a cada ano.

pois tem uma coisa: se fosse bom não se chamaria partido,
seria pelo menos unido...
*E pelo andar da carruagem a presidente Dilma deve
imitar Lula e logo nos primeiros meses de governo deve
presentear os trabalhadores com uma nova reforma
previdenciária... Para desespero dos mortais que estão para
se aposentar e vão ficar aflitos até que saibam se a nova
legislação vai mesmo mexer apenas com quem está entrando no mercado ou se pega quem também está no meio do
jogo... De novo...
* E por este ano chega e vou pedir revisão do meu
contrato pra ver como fica no próximo ano... Bom 2011
para todos....
O ABELHUDO

Fernando Sales Sampaio - 26/06/2010
Amezinda Cordeiro - 27/07/2010
Jose Roberto Zanon - 28/08/2010
Mauro Claudeano Teixeira - 30/08/2010
Terezinha Andrade - Set/2010
Jose Garcia - 07/09/2010
Isac Leopoldo Oliveira - 26/10/2010
Ideval David Faracco - 27/10/2010
Ivanny Espindola De Avila -14/11/2010
Olga Benetti Prado - 15/11/2010
Helena Vampre - 29/11/2010
Nereide Epifania L. Santos - 30/11/2010
Às famílias enlutadas o nosso pesar
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Afalesp comemora o
Dia das Crianças

Artistas e guloseimas dividiram a
atenção das crianças que compareceram,
dia 7 de outubro, aos festejos do Dia das
Crianças no Hall Monumerntal.
Como acontece todos os anos, os
filhos dos funcionários tiveram momentos encantadores de convivência com os
pais, dentro de seu ambiente de trabalho. A grande atração foi o show do Má-

gico Gurgurem que encantou as crianças e a apresentação da dupla Marcos
Vinicius e Ariela supreendeu a todos e
animou a platéia.
Brinquedos como o balão pula-pula
e a cama elástica disputaram a atenção das
crianças, fazendo a alegria de todos. Para
finalizar a festa foram distribuídos brindes aos filhos e netos dos funcionários.

Uma gestão democrática

O PARLAMENTAR
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Festa do Dia dos Pais
No dia 5 de agosto, a Afalesp realizou a Festa em homenagem ao
Dia dos Pais oferecendo um jantar organizado no Espaço de Convivência da Alesp, que contou com a apresentação de música ao vivo com
repertório variado que agradou a todos os gostos.
O evento transcorreu num clima alegre e animado. Ao final, houve o
tradicional sorteio de brindes, sempre muito aguardado por todos.

