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Convênio premia
associado

Uma parceria firmada
entre a Afalesp e o restaurante Mais, da Alesp,
concede vantagens ao associado e a novos sócios
da Afalesp. O convênio
foi firmado em coquetel
oferecido pelo restaurante para a diretoria da associação. (Foto) - Pág. 5

João Borba:
o último samba
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Festas reuniram centenas de
funcionários da Assembleia Legislativa
As festas do Dia das
Mães, Festa Junina e
Festa do Dia dos Pais
receberam grande número de associados. A
cada ano, a Afalesp se
esmera mais na organização dos eventos,
que conquistam pela
música boa, gastronomia de alta qualidade e
muita alegria. Pág. 3

Festa em homenagem às mães

PLP 257: luta teve resultado positivo
A Afalesp
participou ativamente, junto
a outras entidades que
representam os servidores públicos, das manifestações, audiências
públicas, reuniões, que
discutiram o PLP 257/16.
O projeto penalizava fortemente o funcionalismo
sob a alegação de controle dos gastos públicos como contrapartida
para a renegociação da
dívida dos estados com a

União. Graças ao empenho das entidades para
sensibilizar deputados
federais acerca desses
malefícios para o Serviço Público, a matéria foi
modificada antes de ser
votada pela Câmara dos
Deputados e foram retirados os pontos polêmicos, como o aumento da
alíquota previdenciária e
a proibição da realização
de concursos públicos
por dois anos.
Pág. 7

Rita discursa em carro de som: “não ao 257”

A Afalesp quer estar sempre em contato com você, associado!

Atualize seus dados cadastrais pessoalmente, na sede da Afalesp, pelos telefones
3886-6945/6946, ou ainda pelo endereço eletrônico contato@afalesp.com. br
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| A PALAVRA DA PRESIDENTE

Afalesp 69 anos
Associação aniversaria e quem ganha o presente é o associado
Quase 70 anos de Afalesp e
não podíamos deixar passar em
branco essa data tão importante.
Mais uma vez, quando a Afalesp
aniversaria quem ganha o presente é o associado. O sorteio
da Loteria Federal de 9/7/2016,
em que todos concorreram pelo
número de matrícula na Casa,
contemplou Sonia Maria Rossini, funcionária aposentada, com
uma joia oferecida pela Afalesp.
Há 69 anos, no dia 9 de julho
de 1947, era fundado o Grêmio
9 de Julho, hoje Associação dos
Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Afalesp). Durante todos esses
anos, além do papel de entidade
recreativa, a Afalesp fez as vezes
de sindicato quando era vedado
ao funcionalismo o direito de
constituir seus próprios sindicatos. Assim, nossa associação participou das diversas lutas em prol
do funcionário da Casa, como a
que instituiu a Gratificação Le-

gislativa, a Gratificação de Representação para todos os funcionários, Auxílio Alimentação, Auxilio
Saúde para ativos e inativos, vale-refeição e indenização de parte da licença-prêmio.
A Afalesp tem incessantemente buscado a eficiência na
gestão dos assuntos relacionados ao funcionalismo e estado
presente nas discussões de temas que afetam o cotidiano de
seus associados. Um deles foi o
PLP 257/2016, que foi aprovado
pela Câmara dos Deputados em
condições bem menos desfavoráveis para a classe, graças à mobilização das entidades em todo
o país. Agora vai para votação
no Senado Federal, onde ainda
pode ser modificado. A matéria
permite a renegociação da dívida dos estados, mas é considerada um verdadeiro golpe mortal
contra o funcionalismo. Estavam
previstos no texto original do
Executivo, entre outras providên-

cias, o congelamento salarial e a
proibição da realização de concursos públicos por 24 meses,
por exemplo. A Afalesp compareceu a todas as audiências que
discutiram o tema, no Estado de
São Paulo, em outros estados e
em Brasília e marcou sua posição
contrária ao projeto. Não somente este projeto, mas a Reforma
da Previdência e outros, terão o
acompanhamento da Afalesp,
pois é compromisso da associação lutar em defesa da classe que
representa.
Nas férias de julho, como habitualmente acontece, as colônias
de férias de Socorro e de Caraguatatuba tiveram grande procura.
Uma atividade da associação, que
muitas vezes passa despercebida,
é a manutenção dessas colônias
para sempre atender a contento
o associado. Assim, a diretoria tem
feito visitas a ambas as sedes para
identificar as demandas e resolvê-las. A piscina de Caraguatatuba,

que há muitos anos não passava
por reforma, recebe agora uma
atenção especial e poderá voltar
a ser utilizada pelos hóspedes em
breve. O sinal de internet, que deixava a desejar nas duas colônias,
será ampliado, com a instalação de
novos roteadores.
Com essas ações, esperamos sempre beneficiar nossos
associados.
Um grande abraço a todos!
Rita Amadio Ferraro
presidente

A Afalesp quer estar sempre em contato com você, associado!

Atualize seus dados cadastrais pessoalmente, na sede da Afalesp, pelos telefones
3886-6945/6946, ou ainda pelo endereço eletrônico contato@afalesp.com. br
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| COMEMORAÇÕES .

Afalesp promove festas com muita animação e alegria
É sempre um enorme prazer para a Afalesp receber seus
associados nas festas que promove. Com animação de sobra,
gastronomia cuidadosamente
escolhida, sorteio de brindes e
música de qualidade, os encontros ficam marcados pelo sucesso que alcançam. Confira as fotos das festas do Dia das Mães,
em 12 de maio; Festa Junina,
em 23/6 e Festa do Dia dos Pais,
em 11/8, lembrando que no site
da Afalesp (www.afalesp.com.
br) estão publicadas todas as fotos dos eventos.
No dia 9 de Julho, em comemoração ao 69º aniversário da
Afalesp, foi sorteada pela Loteria Federal uma joia em ouro e
pérolas para um associado, de
acordo com seu número de matrícula na Casa. A contemplada
foi Sonia Maria Rossini, funcionária aposentada.

Muita alegria e farta gastronomia na Festa do Dia das Mães

Festa do Dia das Mães

Joia sorteada pelos 69 anos da Afalesp

Giovanna Vilarinho canta no Dia dos Pais

Festa dos Pais recebeu muitos associados

Neuber e Gandolfi animam Festa Junina

Alegria permeou a Festa Junina de 2016

Comidas típicas à vontade
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Museu Catavento: efeitos da física no nosso dia a dia
Afalesp e a Aspal promoveram visita ao espaço, em 19/4
A vivência de experimentos que procuram aproximar
o visitante dos efeitos da física em seu dia a dia é uma das
propostas do passeio guiado
ao Museu Catavento – Espaço Cultural da Ciência, em
São Paulo. A Afalesp e a Aspal
promoveram a visita em 19/4
e os participantes puderam
também se encantar com a
beleza do lugar e da arquitetura do prédio que foi sede
da Assembleia paulista, antes
desta se mudar para o Palácio
9 de Julho.

A exposição do Museu Catabento, monitorada por experientes guias, proporcionou
aos visitantes a possibilidade
de conhecimento sobre pesquisa científica e sua importância para a preservação do
meio ambiente. No roteiro,
um simulador de submarino
de pesquisa interativo, em clima de aventura e suspense, foi
atração para o grupo. Os visitantes transitaram pelo espaço
Vida, que é dividido em quatro
partes: biodiversidade, corpo
humano, evolução e DNA.

Visitantes participam de experiência

Passeio a Aparecida do Norte
inspirou fé e religiosidade

O Triunfo da Cor, exposição no CCBB,
encantou associados

Associados, seus familiares e convidados
participaram no sábado, 25/6, do passeio à
Aparecida do Norte.
Além de divertir e entreter o grupo, o passeio serviu, principalmente, para inspirar a
fé e a religiosidade que
o local proporciona.
Fizeram parte do roteiro a navegação pelo
Rio Paraíba do Sul, onde
foi encontrada a imagem de Nossa Senhora
Aparecida; visita à casa
do Frei Galvão e à fonte; almoço no Seminário Bom Jesus - local em
que os papas se hospedaram quando em visita à Aparecida -; visita
à Basílica Nacional e à Catedral
Santo Antonio do Menino Jesus,
com entrada pela “Porta Santa”.
O papa Francisco foi o ter-

Associados da Afalesp e da Aspal visitaram, em 30/6, uma das
exposições mais comentadas e
vistas nos últimos anos em todo
o mundo – a mostra O Triunfo da
Cor - que exibiu obras que vieram
dos museus d’Orsay e l’Orangerie,
ambos sediados em Paris. Em temporada que esteve no Brasil, a exposição apresentou o trabalho de
uma geração de artistas que sucederam os impressionistas, buscando novos caminhos para a pintura
a partir do século 20. Estiveram
reunidas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 75 telas de 32

ceiro Pontífice em toda a milenar história da Igreja Católica a
pisar em solo brasileiro. Antes
dele, João Paulo 2º e Bento 16
estiveram no País.

Grupo reunido na entrada da exposição

pintores, como Vincent van Gogh,
Paul Gauguin e Paul Cézanne.
O grupo, organizado pela Afalesp e a Aspal, se encantou com
as obras e pode também degustar um delicioso lanche na Casa
Mathilde, especializada em quitutes portugueses.
Em 28 de março, aposentados
e funcionários da ativa também
estiveram no CCBB, visitando a
exposição do pintor modernista
neerlandês, Piet Mondrian.
Mondrian
Mondrian foi um pintor modernista holandês e fundador do conhecido
movimento neoplasticismo - movimento de
vanguarda que defendia uma total limpeza
espacial para a pintura,
reduzindo-a a seus elementos mais puros e
buscando suas características mais próprias.
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| ANIVERSÁRIO .

Parabéns Afalesp – 69 anos
Desde a sua fundação, o associado é tratado como prioridade
Neste ano, a Afalesp completou 69 anos e para contar
sua história é necessário voltar
um pouco no tempo. No ano de
1947, mais exatamente, em 9 de
julho de 1947, data da promulgação da Constituição que marcou a redemocratização pós- Estado Novo.
Nesse dia tão marcante, foi
criado o Grêmio 9 de Julho, que
alguns anos depois passou a chamar-se Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Afalesp).
O que era para ser apenas
uma entidade recreativa, passou

a ser um órgão representativo
dos servidores e fez as vezes de
sindicato quando era vedado ao
funcionalismo o direito de constituir seus próprios sindicatos. Muitas conquistas foram obtidas pela
Afalesp em todos esses anos.
Atualmente, a associação,
além de estar sempre presente
nas lutas em defesa da classe que
representa, possui duas colônias
de férias, uma em Caraguatatuba
e outra em Socorro; tem em sua
sede as lojinhas, tão bem aceitas
pelo associado e que comercializam artigos diversos, além de
serviços de estética e massagem

terapêutica; serviços de costura,
sapateiro, entre outros
A Afalesp mantém inúmeros
convênios que oferecem vantagens ao associado. Além de tudo
isso, são referência e motivo de
orgulho as grandes festas que a
associação realiza em comemoração a datas diversas.
Por isso, nesta data, quando
completa 69 anos, nada mais
justo do que parabenizarmos
nossa associação, sua diretoria
e funcionários, que têm como
lema o interesse do associado sempre em primeiro lugar.
Parabéns, Afalesp!

Construção do Palácio 9 de julho

| COLÔNIAS

| PARCERIA

Após a constatação de sérios problemas nas piscinas da
Colônia de Férias de
Caraguatatuba, a diretoria decidiu reformar
inteiramente a piscina
de adultos, incluindo
sua estrutura e desenho e trocar o vinil da
Piscina da colônia de Caraguatatuba
piscina infantil. Assim,
dida: o aumento da capacidade
o associado poderá desfrutar do
lazer da melhor forma possível em de internet na Colônia de Férias
Caraguá. As obras têm previsão de Socorro. Empresa especializade término em outubro próximo. da fez um diagnóstico da atual
Outra obra que está sendo situação e está providenciando o
executada é a de reforma das reparo necessário à ampliação.

Uma nova parceria da Afalesp, firmada no dia 8/8, com o
restaurante Mais (da Alesp) está
proporcionando várias vantagens ao associado. O termo de
compromisso entre os dois parceiros foi firmado em um coquetel oferecido pelo restaurante.
Quem se apresentar com a
carteirinha da Afalesp e almoçar no restaurante, vai ganhar

Obras visam
o bem-estar do associado

cal
ç adas em todo o entorno
da colônia.
Ampliação do wi-fi em Socorro
Uma demanda persistente dos
associados será finalmente aten-

Segurança
Para maior segurança dos associados, foram colocados vidros
de proteção nas sacadas dos
apartamentos de Socorro.

Afalesp e restaurante Mais
agora são parceiros

Diretoria da Afalesp e equipe do Mais

uma sobremesa ou um café.
Na Quinta Musical, associados terão
direito a um drinque. Além disso, novos sócios terão direito a um almoço,
de até 500 gramas, no restaurante.
Todos devem lucrar com esse
convênio: o restaurante, que receberá maior público, a Afalesp, que
ganhará mais associados, mas
principalmente os sócios, que terão esses benefícios.
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Quinta Musical: sucesso garante continuidade do projeto
Evento do DDI foi criado para difundir a cultura musical
É notório o entusiasmo da
gestora da Divisão de Pesquisa
Jurídica, do Departamento de
Documentação e Informação
(DDI), Naiara Perrucci, na organização da Quinta Musical. Talvez esta seja uma das razões do
sucesso alcançado. “Já temos
um público fiel, de ‘carteirinha’,
que não falta a nenhuma apresentação”, conta Naiara. Para
ela, o trabalho cultural é infindável. “Existe muita gente talentosa, músicos profissionais,
que procuram novos espaços
para a divulgação de seus trabalhos. A Alesp está oferecendo mais uma opção para mostras musicais”, explica.
A Quinta Musical teve início
em 22/10/2015, com o objetivo
de promover a integração entre
os funcionários da Casa, difundir a cultura musical e dar espaço para novos e velhos talentos,
inclusive o de autores, sendo
o principal foco o funcionário
da Alesp, embora também seja
aberta ao público externo.
“Todos os estilos musicais são
bem vindos e não há qualquer
caráter comercial no projeto, que
tem entrada franca para quem
apreciar boa música” diz Naiara.

Difusão da cultura
O espaço musical na Alesp foi
criado por incentivo do presidente da Casa, Fernando Capez, que
tem entre suas propostas de atuação transformar a Assembleia
Legislativa em um local para difusão da cultura, um novo polo
cultural em seus vários segmentos na cidade de São Paulo. Naiara foi designada pelo diretor do
DDI, Rodrigo Tritapepe, para gerenciar a pasta musical, uma vez
que, desde novembro de 2015,
através do Ato de Mesa 29/2015,
o departamento passou a ter atribuições também culturais.
A princípio, a Quinta Musical
era realizada no Hall da Biblioteca (3º andar), mas foi transferida para o restaurante da
Casa, após este ser inaugurado, e onde até hoje é realizada.
Segundo Naiara, este outro espaço hospeda de melhor forma a
Quinta Musical e isso foi notado
graças à repercussão bastante positiva que o projeto alcançou. Atualmente, além dos talentos da Assembleia, apresentam-se também
profissionais de outras esferas.

Funcionário Valtinho (2º à esq.) e seu grupo de samba

Naiara Perruci:
(ao lado)
“Público, fiel cresce
a cada semana”.

Qualidade no som

Dr. Walter, (2º à esq.) da Divisão de Saúde

Telma Lovato canta blues
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| ATUAÇÃO >

Ação de entidades suaviza efeitos do
PLP257/2016 para o funcionalismo
Projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados
A Afalesp, juntamente com diversas entidades de representação
dos servidores públicos, esteve
presente em audiências, encontros e também na Câmara dos Deputados, em Brasília, por ocasião
da discussão do PLP 257/2016. O
projeto, de autoria do Executivo,
foi aprovado em 9/8 e visa imprimir aos Estados mais responsabilidade social, impondo mecanismos
para a contenção de gastos como
contrapartida para a renegociação da dívida destes com a União Rita, Gaspar, Joacy, Tuccilio e Célia, em audiência pública na Alesp
(vinte anos para pagamento da dí- cursos e congelamento salarial putados Arnaldo Faria de Sá e Major Olímpio mostraram-se bastanvida e descontos nas prestações). por dois anos, entre outras.
te atentos e sensíveis à questão.
Sem
as
modificações
por
que
Felizmente, a presença e a
A proposta de Reforma da
ação de lideranças dos servi- passou, o PLP prejudicaria fortedores junto aos deputados re- mente os servidores públicos e, Previdência, também temerásultaram em um substitutivo ainda mais os serviços públicos ria para os servidores, foi discuao texto original do PLP, que em geral, já tão precarizados, tida em seminário promovido
excluiu a maioria das medidas como Educação, Saúde e Segu- pela Federação das Entidades
de Servidores Públicos de São
danosas ao funcionalismo pro- rança Pública.
A presidente da Afalesp, Rita Paulo (Fespesp), em 24/6. A enpostas no texto original, como
a imposição de novas alíquo- Amadio Ferraro, conversou com tidade é presidida por José Gotas previdenciárias; o enqua- diversos deputados federais por zze e tem Rita Amadio Ferraro
dramento de despesas como São Paulo, na tentativa de conven- na vice-presidência.O evenaposentadorias e benefícios no cê-los quanto à necessidade de to destacou a importância da
limite de gastos com pessoal; a rever esses aspectos do projeto. união do funcionalismo na deproibição da realização de con- Dentre eles, especialmente os de- fesa da Previdência.

“Chefinhos” finalmente
têm reivindicação atendida
A Afalesp e a Aspal enviaram
ofício aos deputados estaduais
paulistas, em agradecimento à
aprovação, em 29/6, do Projeto de
Lei Complementar 20/2016, que
reenquadra na Tabela de Cargos,
Vencimentos e Salários do QSAL
cargos de chefes e encarregados
(extintos pela Resolução 776/96);
assistentes legislativos adminis-

trativos; assistentes de gabinete e
assistentes técnico legislativos I, II
e III, do Quadro de Servidores da
Assembleia Legislativa (QSAL).
Trata-se de atendimento a pleito da pauta de reivindicações em
favor dos servidores do Poder Legislativo paulista, há quatro anos e
visa dar tratamento justo e devido
a essas categorias.

Folha de S. Paulo
O jornal Folha de S. Paulo
publicou em 14/4, resposta da
Afalesp e da Aspal referente ao
editorial intitulado “Socorro irresponsável”, de 11/4. No entendimento das entidades, o referido
editorial apoia medidas previstas
no PLP 257/2016, que penalizam
o funcionalismo público.

Servidores da Casa ganham reajuste salarial
A
Lei
Complementar
1288/2016, que trata da concessão de reajuste salarial para
os servidores da Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo, foi publicada pelo Diário Oficial, em 3 de maio. A lei
complementar reajusta os vencimentos em 10,36% (índice
do IPCA), mais 1% de aumento real e passou a ter valida-

de a partir de 1º de março de
2016. Os auxílios alimentação,
refeição e saúde tiveram reajuste no mesmo percentual.
A conquista foi fruto de
negociações mantidas com a
Mesa Diretora da Casa. Ela integra pauta de reivindicações
de 2015. Demais itens ainda
não atendidos, continuam a
ser negociados.
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Autores da Casa mostram talento em suas obras
Crítica que virou livro
Fernando Jorge, jornalista, escritor e funcionário
aposentado da Casa, é o
autor de Vida e obra do
plagiário Paulo Francis –
O mergulho da ignorância no poço da estupidez.
Uma obra ousada e corajosa (publicada quando Francis ainda estava vivo), que
desmascara o intelectual supostamente rigoroso, apontando-lhe plágios, erros e injustiças. O
autor recebeu diversos prêmios por seu trabalho. Merece destaque o Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro.

Um passeio pelas
praias brasileiras
(à venda na Afalesp)

Marcio Luiz de Campos
Marques (Marcinho), funcionário atualmente lotado
na Comunicação Social, lançou sua primeira
obra: Praias Capitais – um relato de viagem.
De leitura agradável, o título detalha uma viagem
de trinta e cinco dias do autor por São Luís Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju,
Salvador, Vitória, Rio de Janeiro e Florianópolis.
Mais do que um relato de viagem, o livro é um
projeto pessoal que puxa um fio da história do
autor e motiva o leitor.

Obras de escritores da Casa têm espaço no DDI

Escritores na inauguração do espaço

Foi inaugurado, em 20/6, o
Acervo da Casa, espaço idealizado
pelo Departamento de Documentação e Informação (DDI) para
abrigar publicações de autoria de
parlamentares e servidores.
Os livros já estão catalogados

Sonhos

e à disposição para retirada de
leitores, obedecendo a regras da
Divisão de Biblioteca. O servidor
faz seu cadastro e pode emprestar por quinze dias o livro de sua
preferência. Novas obras têm lugar garantido no espaço.

Marco Antonio Hatem Beneton, procurador da Casa, lançou seu
segundo livro: Os Sonhos Do Terceiro Sono.
O título reúne 12 contos
que exploram situações
que misturam épocas, lembranças, questionamentos, buscas, contradições, tudo a
partir de uma visão particular do autor sobre o movimento da vida e o outro. O texto
aberto do conto permite deixar ao tempo
e aos sonhos do primeiro, segundo e, sobretudo, do terceiro sono as respostas, ainda que cheguem sabotadas pelas ilusões.

Adeus à Nega
O Parlamentar não poderia
deixar de prestar sua homenagem à Nega, que nos deixou
em 13/9.
Neguinha foi cuidada com
muita dedicação e carinho
por funcionários da Alesp,
principalmente por Victória
Frugoli e pelos bombeiros
do efetivo da Casa, Osório
Kyoharu, Antonio Carlos e
Gonçalves. A todos estes a
gratidão da Afalesp pela longa vida de alegria que proporcionaram a um animal de
rua, que fez da Alesp seu lar.
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Afalesp presente no XXXVI Encontro Nacional da Fenale
Linha fina
A diretoria da Afalesp participou do XXXVI Encontro Nacional
da (Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos
federal, estadual e municipal (Fenale), em Aracaju, de 31 de maio
a 1º de junho. De 1º a 3 de junho,
foi realizado o 20º Encontro da
União dos Legislativos Estaduais
(Unale). Ambos os eventos discutiram questões relevantes para os
servidores dos legislativos, assim
como para todos os servidores
públicos, atualmente ameaçados
por projetos nocivos à categoria.
Representando São Paulo no encontro, que teve a participação
de entidades de todo o país, Rita
Amadio Ferraro, presidente da
Afalesp, Joacy Carneiro Mesquita, tesoureiro, e Marta Regina
Rangel Neves, 1ª secretária, esti-

veram acompanhados de Gaspar
Bissolotti, João Elísio Fonseca e
Victoria Frugoli, da Aspal.
O presidente da Assembleia de
São Paulo, deputado Fernando Capez, entre outros parlamentares paulistas, esteve presente aos encontros.
Na sessão solene de abertura
do Encontro da Fenale, o palestrante, deputado Enivaldo dos
Anjos, primeiro secretário da Assembleia do Espírito Santo, abordou problemas sofridos pelos
funcionários das casas legislativas. “Existe um afastamento entre deputados e servidores, isso
não deveria ocorrer, pois são esses funcionários que sustentam
todas as instituições do Poder Legislativo. Infelizmente, vemos um
descaso e uma falta de interesse
em abrir diálogo com os servido-

Fernando Capez (ao lado do banner, à dir.) e representantes das entidades

res, visando encontrar soluções
para seus problemas”, afirmou.
Rita marcou posição da Afalesp
contra o PLP 257/16 e a Reforma
Previdenciária. Para ela, as duas propostas têm pontos que penalizam

o funcionalismo público de formas
diversas. Ao final do encontro, foi
votada a Carta de Aracaju, com os
principais temas desenvolvidos e
ações a serem futuramente feitas
pelas entidades filiadas à Fenale.

| SOLIDARIEDADE .

Campanha pró-Carol recebe reforço da Afalesp
Carol (foto), funcionária da
Cooperalesp, continua o tratamento de sua saúde e os associados da Afalesp prosseguem
colaborando para seu custeio e torcendo pelo seu êxito.
A associação vendeu 600
números de uma Ação entre
Amigos, cujo sorteio foi feito
pela Loteria Federal, de um
colar de pérolas legítimas,
como primeiro prêmio, um táblete, como segundo prêmio
e um soundbar (uma nova
experiência em áudio para jogos, filmes e séries com muito
mais imersão), como terceiro prêmio. A arrecadação foi
destinada ao custeio das despesas médicas de Carol.

“Providência divina”
Um fato curioso foi que o colar
de pérolas foi gentilmente doado
pela Rose, que há muitos anos trabalha como vendedora de joias.
Rose, além da doação, adquiriu um
número da ação com o intuito de
ajudar ainda mais a campanha próCarol e comentou que se sentiria
constrangida caso seu número fosse sorteado. Na ocasião, a presidente da Afalesp, Rita Amadio Ferraro,
respondeu à Rose que não haveria
motivo para esse constrangimento,
muito pelo contrário. E disse: “Se
seu número for sorteado, será pela
providência divina, um sinal de que
seu gesto foi tão generoso que
você foi recompensada por isso”.
Passou o tempo, todos os núme-

ros foram vendidos e, para surpresa de
todos, justamente Rose foi contemplada. Assim, o colar de pérolas que
havia doado, voltava para suas mãos.
Foram também contemplados
Rosana Ferramenta, com o táblete e Aparecido Manoel dos Santos, com o soundbar.

Rose recebe o colar das mãos de Rita
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Tratamento estético, agora na sede da Afalesp A importância do planejamento financeiro
A cada 15 dias, desde quarta-feira, 10/7, Jussara Moro estará na sede da Afalesp para
atender clientes que desejarem
ficar mais bonitos e com saúde.
Esteticista, há mais 30 anos, Jussara vai oferecer tratamentos a
preços e condições convidativas
para associadas e associados.
Sua especialidade são rejuvenescimento de face, colo e mãos; re-

moção de manchas senis ou de outra natureza; redução de medidas e
de gordura localizada; redução ou
eliminação de estrias; clareamento
de olheiras e micropigmentação de
sobrancelhas, olhos e lábios.
Aproveite o inverno e curta a
primavera e o verão de cara nova.
Marque já um horário, pelos telefones 4142-8683 ou 95332-6894,
ou na Afalesp.

Representantes da SPPrev tomam posse

É muito comum que a decisão
por um financiamento seja tomada
com base no valor da parcela mensal. Isto porque reina a percepção
de que se esta couber no orçamento, está ótimo. Ocorre que isto é
um erro para as finanças pessoais,
principalmente em um país como
o Brasil, com uma das maiores taxas
de juros do mundo. Por exemplo:
ao financiar um carro de R$ 50.000
por quatro anos, o comprador
paga mais de R$ 25.000 de juros.
Ou seja, um carro e meio. Este tipo
de desperdício de dinheiro pode
ser totalmente evitado, com um
eficiente planejamento financeiro.
A importância do planejamento
financeiro está em contornar erros
comuns como esse ao manter um
controle dos gastos, trabalhando
com a adequação das finanças aos
seus objetivos pessoais, além da
precaução de grandes perdas com
eventos inesperados.
Com a ampliação do horizonte

com um planejamento, pode se evitar financiamentos caros, aumentar
o poder de compra e ganhar maior
segurança para a aposentadoria.
Pensando na saúde financeira
de seus associados, a Afalesp firmou
parceria com a W1 Finance, especializada na área, com equipe de economistas extremamente qualificados.
Mais informações pelos telefones:
11 4301 7707, 4301 707 e 99908 6993.

Fespesp tem nova diretoria
Assembleia realizada em 15/8
definiu, por unanimidade, a chapa
única da nova diretoria da Federação das Entidades de Servidores
Públicos do Estado de São Paulo
(Fespesp), que terá como presidente José Gozze (ASSETJ). A ges-

tão será para os anos 2016-2020.
Rita Amadio Ferraro (Afalesp) ocupará a vice-presidência; Joacy Carneiro de Mesquita
(Afalesp) a segunda tesouraria e
João Elísio da Fonseca (Aspal) a
primeira secretaria.

Renato Marquesim, Daniel Reis, Eliézer Ribeiro da Costa e Joalve Vasconcelos

Em 10 de junho, no auditório
da SPPrev, foi realizada a posse dos representantes da Alesp
junto à entidade. Foram empossados, para o Conselho de Administração, Renato Marquesim,
como titular e Joalve Vasconcelos, como suplente. Para o Con-

selho Fiscal, tomou posse Daniel
Reis e como conselheiro, Eliézer
Ribeiro da Costa.
A SPPrev é responsável pela
administração da Previdência
(aposentadorias e pensões) do Estado, à qual os servidores da Casa
são vinculados.

Rita Amadio e José Gozze sentados ao centro
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Encontro discute dívida pública e PEC 3

João Borba (1934-2016) - O dono da voz
Reportagem do Estadão, em
2012, definiu João Borba como
um homem discreto: “sua grandeza não é daquelas que vem
sob luzes, mas em pequenos
gestos e em uma capacidade de
sorrir que parece trazer o mundo a seus pés como se fosse uma
grande rede lançada ao mar”.

Rita Amadio Ferraro (esq) fez parte da mesa dos trabalhos

A Afalesp foi apoiadora do
encontro, promovido pelo Sindalesp e outras entidades para discutir A dívida pública e o ajuste
fiscal e a PEC 3, em 22/8, na Assembleia Legislativa. A palestrante Carmem Bressane, coordenadora do Núcleo São Paulo da
auditoria Cidadã da Dívida Pública, expôs vantagens de uma auditoria nas dívidas públicas para

o Estado e Hélio Lúcio Dantas da
Silva, procurador-geral adjunto
da Assembleia Legislativa de Pernambuco, discorreu sobre a PEC
3, que trata da unificação de teto
salarial nos legislativos.
Para a presidente da Afalesp,
Rita Amadio Ferraro, as palestras
foram bastante elucidativas e contribuíram para esclarecer aspectos
relacionados aos dois temas.

Aspal elege sua nova diretoria

Reunião que deu posse aos diretores

A Associação dos Servidores
Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Aspal) deu posse, em 6/6,
a seus novos dirigentes. Assumiram
como presidente Gaspar Bissolotti Neto, secretário-geral João Elísio
Fonseca e tesoureiro-geral José Carlos Gonçalves. A direção eleita tem
mandato de três anos.

A Associação, fundada em 2004,
tem como objetivo defender e garantir direitos dos aposentados. Durante a posse, o tema central do debate foi a questão do PLP 257/2016,
que prevê a renegociação da dívida
dos Estados com a União, mas impõe
uma série de condições que comprometem diretamente os serviços
públicos e a vida dos servidores.
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Assim era João Borba,
compositor de sambas maravilhosos e dono de uma
voz gigantesca. Ao mesmo
tempo amigo caloroso que
conservou a humildade e a
doçura sempre. Começou sua
carreira musical aos 18 anos
e nunca mais parou. Integrou
a ala de compositores da
Escola de Samba Pérola
Negra. Lançou dois discos:
“João Borba canta Jorge
Costa”, em 2007 e “Eu comigo e meus amigos”, em
2013. Morreu aos 82 anos,
em 20/9.
Na Afalesp, Borba ocupava cargo de conselheiro fiscal. Era presença marcante
nas festas, nas colônias de
férias e na sede da associação. A ele, nossa gratidão e
homenagem.

Obituário
Abaixo a relação de associados da Afalesp que faleceram no
período de março a agosto de 2016. A Afalesp presta condolências às famílias e amigos enlutados. Entre os falecidos, figura
Luis Gonzaga de Lima, o Chapéu de Couro, que merece as homenagens da associação pelo grande envolvimento com a Casa
e presença sempre marcante na Afalesp, inclusive até a véspera
de seu falecimento.
Nome
Paulo Vieira Lima
Bertha Fuentefria
Alfredo Spínola de Mello Neto
Agenor Queiroz Pereira
Marcos Paulo Lima Silva (PM)
Nelson Gomes
Dolores Parra Zajac
Waldemar Rossi
Corasi Alves de Andrade
Luis Gonzaga de Lima
(Chapéu de Couro)
Mário Ribeiro Costa
Iracema Soares Faria
Cid Adão Del Gallo
Natal Calabro Neto
João Odair de Oliveira Borba

nascimento
1926
1925
1949
1937
1966
1930
1929
1933
1951
1949

falecimento
30/3/2016
17/4/2016
17/4/2016
18/4/2016
20/4/2016
21/4/2016
30/4/2016
4/5/2016
23/5/2016
19/6/2016

1928
1947
1922
1956
1934

30/6/2016
24/7/2016
31/7/2016
3/8/2016
20/9/2016
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Convênios mantidos pela Afalesp facilitam vida do associado
Várias empresas e serviços fazem parceria com a Afalesp e oferecem vantagens
a seus associados. Confira abaixo:
Assistência Médica - Medial Saúde
Assistência Odontológica e Clínicas
Odontoprev, Hospital Defeitos da Face,
Amil Dental, CRO,
Sodesp Serviços Odontológicos,
Prevident, Rope Odontologia e Ciro-Centro
Integrado de Reabilitação Oral
Clínicas de Saúde
Clínica Colombini - Cabeça e Pescoço,
Clínica Regina Piazza,
Pneumologia - Cessação de Tabagismo,
Instituto Paulista Doenças Infectos e
Clínica Holus *
Dentistas
Dr. Geraldo Guedes Martini
Dra. Marisa Fernandes, Dra. Cristina Weaba,
Dr. Geraldo Avanzi Jr., Dr. Ronaldo Tuma,
Dra. Josele F. Setton, Dr. Marcelo Quintela,
Dr. Fábio Pereira Silva, Dra. Hellen M.
Gonçalves,
Hospital dos Defeitos da Face (Ortodontia)
e Centrodex Odontologia
Assistências Odontológicas e Clínicas
Clínica Odontológica Grassi de Souza e
Hospital Odontológico Cetao
Dermatologistas
Ana Paula Jordão Visioli
Fonoaudiologia
Centro Auditivo Praia Grande,
Vanessa Andrade e Andrea C. Penteado
Oftalmologia
Dr. José Roberto, Clinica Nova Visão,
Óticas S. B. Birelli e
Centro Oftalmológico de Guarulhos
Psicologia
Alzira Ciampolini Leal, Cidalia Oliveira,
Elza de Almeida Lima Velloso,
Eglacy Cristina Sophia, Gisele da Silva
Machado, Heloisa Helena Bernardi, Jane de
Carvalho Ribeiro, Maria Carolina C.C. Garcia,
Morgana Gama Cruz, Marcia Aparecida de

Souza, Margareth T. Cassia Lima, MariaTereza
Góes, Magali Falavigna Abbud, Romilda
Leonardo Rojas, Sandra Maria Fernandes, Silvia
Zacharias
e Solange R. Castro Bulcão
Óticas
Óticas Carol, Ótica de Roma, Ótica Modelo,
Ótica El Shadhai, Fiore e Gianini Ocularium
Óptica e Ótica Nilton *
Fisioterapeutas
André Luis Orsi Macruz
Osteofisioterapia e Reabilitação LTDA
Equilibrium - Reabilitação e Consultoria,
Adriana Maria O. Ribeiro, Marcos Matsukura,
Karina Vasconcelos e Denise Rovai
Urologia
Dr. Pierre D. Gonçalves
Farmácias de Manipulação
Natuvita, Orthofarma, Empório Magistral,
Pharmacia Pangella, Farmácia Ho Pharma,
Farmácia Amy e Mano Farma
Farmácias
Collor, Portugal, Droga Certa,
Mano Farma e Rede Farmacêutica
Terapias e Massagens
Espaço Terapêutico Raiz e Vida,
Centro Médico de Terapias, Instituto
Ahau (terapias especializadas), Terapia
Holística, Salutis per Aqua e Elaine
Klaussner Rôa
Cabeleireiros
By Luciana Esper Cabeleireiros,
Jonsantos Academy &Atelier, Única Estética,
Renovare Spa e Ville de France
Estética
Ambulatório Letizio - serviços de Atividade
Médica Ambulatorial (Cirurgias Plásticas)
Bellas Corpo e Beleza Atelier,
Saúde Estética, Woman Cirurgia Plástica,
Clínica e Escola Adijon Medicina Estética,

Contatos dos convênios podem ser obtidos na sede da Afalesp.

Única Estética, Ômega 4 Estúdio do Corpo,
Emagrecentro Pinheiros Bioplástica Brasil
Clínica Médica e Renovare Spa
Academias
Holiday Academia, Ômega 4 Estúdio do Corpo,
FEPAF - Integração e Bem Estar e
Ludias Assessoria Esportiva

Lavanderias
La Lavanderia

Agência de Viagens - Belmontur Turismo,
Trip Destinos, Dream Line e Supertravel
Viagens e Turismo

Serviços na AFALESP
Assistência Jurídica, Táxi: ponto Alesp,
Use Taxi, Ingressos Cinemark,
Design de Sobrancelhas - Nana Calil,
Fotos para documentos,
Conserto de Joias e Relógios,
Reformas de Roupas,
Revelação, Filmes e Equipamentos Fuji,
Loucos por Queijos,
Jussara Cristo Lopoes de Oliveira - Esteticista
e Sapataria Butantã

Automóveis
Auto Escola Moema, Conduta Certa,
Recredit Negócios e Serviços,
Comercial Douglas Pneus,
Tecdesp Despachante,
Fis Centro Automotivo - Pneutop,
Central do Óleo, Centro Automotivo Luvin,
Mecânica Varga Serviços Mooca,
Oficina Moema, RM Mecânica de Autos,
Auto Center Lusitano,
Leo Esteticar - Limpeza de Autos
Daiseg Corretora de Seguros e Seguro Auto Itau
Parques de Diversão
Hopi Hari, Wet´n Wild e Aquário São Paulo
Celulares
Celulariun - Aparelhos Celulares
e M.R.Tech Celulares
Bijuterias
La Virtu e Rose Joias
Calçados e Bolsas
Gato e Princesa, IN Bolsas & Acessórios
e Enzo Calçados
Roupas
Helenice Confecções, Any Way Confecções,
Lucia Roupas Pintadas e Duvitá Costuras
Hotéis
Hotel Estância Águas de São Pedro, Costamar
Pousada, no Guarujá,
Hotel Jóia - Poços de Caldas
e Pousada em Paraty – RJ

Seguros
Assistência Funeral Familiar,
Nobre Seguradora - Seguro de Vida em Grupo
e Mútua (Auxílio Funeral)

Diversos
Aparelhos Auditivos, S.O.S Box,
Caixas para Ferramentas - Mundo Verde,
SINPESP - Sind. Psicanalistas do E.S.P.,
Podologia - Bendito Pés,
Jane Presentes,
Oliviei Promoções – Buffet do Wellington,
Adijon - C e G, Sam’s Club,
Fisioterapeuta Ana Cristina S. Ribas,
Nutricionista - Pamela Ferreira S. Miguel e
Carraro Empreendimentos Imoboliários
Alimentos e Bebidas
Carequinha das Massas, Massas Dona Vilma,
Bolo da Vez, Vinícula XV de Novembro e
Apogee Produtos Superbom e Bolo da Vez
Escolas e Universidades
FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas,
Universidade Cruzeiro do Sul e
FIG - Faculdades Integradas de Guarulhos
Cursos de Inglês e outros
Centro Cultural Brasil Italia,
Clil School Idiomas, Escola Adijon Ltda,
Fisk Curso de Inglês,
All Net - Cursos Profissionalizantes, Unyleya
Editora e Cursos e Big Band Music School

