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Lançada a
Campanha Salarial
2017-2018
Por iniciativa do Sindalesp, foi lançada em 22 de
março a Campanha Salarial 2017-2018, em uma
Assembleia Geral de servidores em que foi aprovada
a Pauta de Reivindicações
para o período. Além dos
itens remanescentes do
exercício anterior, constam da pauta a reposição
das perdas decorrentes
da inflação no período de
1º de março de 2016 a 28
de fevereiro de 2017, de
4,76% (quatro inteiros e
setenta e seis centésimos
por cento), índice correspondente à variação integral do IPCA-IBGE no
mesmo período, mais aumento real de 2% (dois por
cento), incidentes a partir
de 1º de março de 2017; e
a valorização dos auxílios
(alimentação, refeição e
saúde), entre outros.
A Afalesp participará
das negociações, como em
outros anos, e conta com o
parecer favorável da Mesa
Diretora para tanto.

apoia
Campanha
salarial
2017 - 2018
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Afalesp assume posição
contrária à Reforma da Previdência
Neste momento de extrema importância para
o país, quando temas de
grande relevância, como
a Reforma da Previdência, vêm sendo discutidos
no Congresso Nacional,
a Afalesp, juntamente
com outras entidades
que representam os servidores públicos, tem
participado ativamente
das discussões acerca
do assunto e tem se aliado à luta contra a PEC
287/2016, do Governo
Federal, que trata da pro-

posta, por considerá-la
abusiva, principalmente
ao exigir a idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e
mulheres e a necessidade de 49 anos de contribuição para ter acesso
ao benefício integral.
Uma das ações deliberadas durante os encontros com as entidades de servidores foi o
envio de e-mails aos deputados federais pedindo que rejeitem a PEC e
elencando os principais

pontos
considerados
abusivos contra a classe
trabalhadora.
No entendimento das
entidades, não só o servidor público está ameaçado com a reforma, mas
todo o Serviço Público e,
por consequência, toda
a sociedade. Por isso, vamos permanecer unidos
e na luta para derrubar
essa proposta na forma
como está.
Procure seu deputado,
cobre dele a rejeição da
Reforma da Previdência!

Participe dessa luta contra a PEC 287! Págs. 6 e 7

Em 15 de março servidores vestiram Colônias: Piscinas em
luto contra a Reforma da Previdência Caraguatatuba revitalizadas - Pág. 3

Num gesto simbólico
de protesto contra a PEC
287/2016 (Reforma da
Previdência), a Afalesp
conclamou os servidores da Assembleia a ves-

tirem-se de preto no dia
15 de março de 2017. A
nível nacional, o dia foi
considerado de luta e de
manifestações contrárias
à proposta.
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| A PALAVRA DA PRESIDENTE

Ano de luta para o funcionalismo,
mas com fé e esperança renovadas
Neste início de ano, primeiramente gostaríamos de desejar a
todos os associados da Afalesp
que 2017 seja repleto de coisas
boas, sonhos realizados e de esperanças renovadas. Depois de
tantos problemas enfrentados
pelo povo brasileiro, esperamos
que nosso País encontre saídas
para retomar seu crescimento
e que isso traga de volta a auto-estima e a fé no futuro por
vezes deixadas de lado nesses
tempos de tantos escândalos e
denúncias. É sempre bom lembrar que há um aspecto positivo nisso tudo porque você
aprende com o que acontece e
trilha novos caminhos.
Nós, aqui da Afalesp, encaramos 2017 como um ano de desafios e lutas para o funcionário

público. Esperamos que o servidor, especialmente o do Poder
Legislativo, não seja penalizado
com a reforma pela qual irá passar o Regime da Previdência. É
hora de nos unirmos para que
a verdade se estabeleça, afinal,
não somos nós os responsáveis pelo rombo na Previdência, como a mídia e os governos
querem convencer a opinião
pública. Estamos receosos por
toda a classe trabalhadora, mas
sobremaneira pela categoria a
qual representamos, que corre o
risco de perder o direito à contagem recíproca, à paridade, entre outros. Vamos lutar até o fim
para fazer valer nossos direitos
conquistados e para que o servidor não seja prejudicado com
a reforma.

No serviço público há peculiaridades desconhecidas da
opinião pública que merecem
ser esclarecidas, como o fato
de que todo o servidor público
tem a Previdência descontada
em seu holerite sobre o total de
seu salário, diferentemente dos
demais trabalhadores.
Para finalizar, nosso associado continua ocupando lugar de
destaque na Afalesp, seja nas
festas que a associação organiza, nos passeios, nas lojinhas
que cuidadosamente selecionamos para poder atendê-lo, com
os serviços disponibilizados nos
mais variados convênios, a assistência jurídica, e principalmente
no cuidado com nossas colônias
de férias de Caraguatatuba e de
Socorro. Se você, funcionário da

Assembleia Legislativa, ainda
não se associou à Afalesp, nos
faça uma visita; conheça nossas
colônias e seja nosso sócio. Você
será muito bem vindo!
Um grande abraço,
Rita Amadio Ferraro
presidente

A Afalesp quer estar sempre em contato com você, associado!
Atualize seu endereço e telefone pessoalmente, na sede da Afalesp,
pelos telefones 3886-6945/6946, ou ainda
pelo endereço eletrônico contato@afalesp.com. br

AFALESP - Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Rita Amadio de Brito Andrade Ferraro
1º Vice-Presidente: Izabel de Jesus Pinto
2º Vice-Presidente: Marcos Francisco de Souza
1º Secretário: Marta Regina Rangel Neves
2º Secretário: Jamile Abou Nouh
1º Tesoureiro: Joacy Carneiro de Mesquita
2º Tesoureiro: Celia Regina de Palma Martins

Depto. Após./Pensionistas:
José Carlos Gonçalves, Marley Belina Marcceloni
e Manuel Tertuliano Silva
Depto. Imprensa e Divulgação:
Celso de Moura Leite Ribeiro e Cilso Jorge Elias
Depto. Cargos em Comissão:
Jorge Luiz Júlio, Claudiva Rodrigues Gusmão Silva
e Claudio Bedoni Topa

Depto. Financeiro: Carlos Alberto Marinho
Depto. Jurídico: Luciano de Oliveira Santos
Depto. Patrimônio:
Jean dos Santos e Álvaro Weissheimer Carneiro
Depto. Cultural/Social:
Naiara de Almeida Perrucci e Natacha Souza Jones
Depto. Desportivo:
Marisa F. da Silva Spinardi e Altair Souza Miguel

CONSELHO DELIBERATIVO
Anabela Jardim Teixeira,
Aluízio Soares Peixoto Filho,
Donizete de Souza Machado,
Gaspar Bissolotti Neto,
Jaime Fernandes da Silva,
Januário Antonio Marques, Marcio Gazzo,
Oriana Lídia Tossani e Wagner Longo Kasakevic

J 2017 120 250mm curvas.indd 2

SUPLENTES
Araceli Albino
Francisco de Assis Cardoso
Edson Martins

CONSELHO FISCAL
Gilmar de Souza Manoel
José Felix dos Santos Filho
Leonídia Martins de Lima
Suzete de Freitas Barbosa

SUPLENTES
Humberto Beloni Bizerra
João de Oliveira Borba (in memoriam)

O PARLAMENTAR
Diretor responsável:
Rita Amadio de Brito Andrade
Ferraro (Presidente da Afalesp)
Jornalista responsável:
Isabella Rangel - MTB 0079557/SP
Apuração e redação:
Isabella Rangel
Criação e diagramação:
Vilma Jacob
Fotografia:
Isabella Rangel
e-mail: editor@afalesp.com.br

Redação e administração:
Palácio 9 de Julho
Av. Pedro Álvares Cabral, 201
Subsolo - CEP 04097-900
Fones: 3886-6945 / 3886-6946
3886-6958
E-mail: afalesp@afalesp.com.br
Site: www.afalesp.com.br
Tiragem: 2.500 exemplares
Impressão:
Post Press Gráfica e Editora
As matérias assinadas são de inteira
responsabilidade de seus autores

27/04/2017 18:11:18

Maio 2017

O Parlamentar

3

| COLÔNIA DE FÉRIAS

Manutenção permanente garante conforto ao associado
Fortes chuvas, com a incidência
de raios, que ocorreram no final de
2016 causaram diversos danos na
Colônia de Férias de Socorro. Houve estragos no cabeamento do
wi-fi e em alguns aparelhos de tv,
antena parabólica, portão, bomba
do poço, e outros. Felizmente, o
problema já está resolvido.
Desde o início da atual gestão, em março de 2016, a diretoria da Afalesp tem feito visitas
periódicas às colônias de férias
de Caraguatatuba e de Socorro
para identificar eventuais deficiências, ouvir associados e tentar
saná-las na medida do possível.
Em cumprimento a exigências
da prefeitura de Caraguatatuba,
foram feitas as calçadas de toda
a extensão da colônia e está sendo providenciada a poda das
árvores do entorno. As piscinas

Colônia de Caraguatatuba

foram totalmente revitalizadas e
foram instalados aparelhos para
a Academia ao Ar Livre, mais um
estímulo aos associados para a
prática de atividade física. Lamentavelmente, o alagamento que
ocorre eventualmente na área externa da colônia, por ocasião de
chuvas fortes, persiste por falta de

providências da prefeitura local.
Na colônia de Socorro, foi instalado um portão de correr nos
fundos do campo de futebol para
facilitar a retirada do lixo orgânico. Parte desse material da vegetação será destinado a compostagem para posterior utilização
como adubo na própria colônia.

Para segurança do usuários da
colônia de Socorro, foram instalados hidrantes na área dos apartamentos. A construção inclui uma
caixa d’água de 12 mil litros, especificamente para este fim e atende
a exigência do Corpo de Bombeiros, por tratar-se de construção
com área superior a 750m2.

| ENTIDADES

Cooperalesp elege nova diretoria
em sua 17ª Assembleia Geral
A Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Cooperalesp) realizou no dia 3
de abril sua 17ª. Assembleia Geral
para, entre outros itens da pauta,
votar a prestação de contas dos 1º
e 2º semestres de 2016 e eleger sua
diretoria para o biênio 2017/2019.
Criada no ano 2001, a instituição
possui hoje um patrimônio líquido
de cerca de R$14 milhões e aproximadamente 700 cooperados.
Após a explanação do diretor
operacional Celso Matsumoto,

Gilmar, Cido, Mariana, Celso, Joacy e Jaime
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as contas foram aprovadas por
unanimidade. Os presentes elegeram para o cargo de diretor-presidente Aparecido Manoel
Pereira dos Santos; Celso Matsumoto para diretor operacional e
Gilmar Souza Manoel como diretor
administrativo e como diretores
adjuntos Jaime Fernandes, Joacy
Mesquita e Mariana Oliveira. Ao
final, os presentes participaram de
um delicioso coquetel e concorreram a brindes como fritadeiras
elétricas, cafeteiras automáticas e
uma adega de vinhos climatizada.

Aspal comemora seu
13º aniversário de fundação

Guilherme Nascimento, Gaspar Bissolotti, José Eduardo Rangel e João Elísio Fonseca

A Associação dos Servidores
Aposentados e Pensionistas da
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Aspal) comemorou
no dia 6 de abril seu 13º aniversário de fundação, em uma reunião
do Plenário Tiradentes.
A tônica do pronunciamento
do presidente da entidade Gaspar
Bissollotti foi a defesa dos direitos
conquistados pelos aposentados da
Casa, por ora ameaçados pela PEC
287/2016, que tramita no Congresso

Nacional e põe em risco, por exemplo o direito à paridade salarial entre
ativos e inativos. “A Aspal tem participado ativamente das discussões
acerca do tema”, informou Gaspar,
bem como das manifestações contrárias à sua aprovação.
O secretário-geral da Fenale,
José Eduardo Rangel e o presidente da Comissão Consultiva Mista
do Iamspe, Guilherme Nascimento
prestigiaram a solenidade, além da
diretoria da Aspal e associados.
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| EVENTOS .
Festa das Crianças na Creche da Alesp

Ventríloquo faz show para as crianças

Maio 2017

Um brinde à vida!

A Creche da Assembleia Legislativa, ligada ao Departamento de
Recursos Humanos da Casa, realizou sua tradicional comemoração
da Semana da Criança, nos dias 10,
11, 13 e 14 de outubro de 2016.
Como em outros anos, a Afalesp
deu seu apoio ao evento, que teve
a alegria como marca registrada.

Afalesp deu apoio a bloco carnavalesco da Aclimação
O bloco Amoribunda saiu pela
segunda vez neste ano, no dia 25
de fevereiro, sábado de Carnaval
e animou as ruas da Aclimação.
Com o apoio da Afalesp, desta vez
o bloco apresentou as marchinhas
antigas executadas pela Orquestra
de Frevo de Caruaru e ainda teve a
animação de Armandinho
e do DJ Ddy Fernandes.
Além de proporcionar diversão, o evento
procurou ajudar os que
mais necessitam: quem
levou dois quilos de alimento não perecível,
que foram posteriormente encaminhados à
Cruz Vermelha Brasilei-

ra, recebeu um abadá do bloco.
O organizador do bloco, Gilberto Castilho, avaliou muito positivamente o encontro deste ano.
“O público praticamente dobrou
em relação ao ano passado. Foram calculados quatro mil participantes”, comemorou.

Chá dos aposentados em dezembro de 2016

As tradicionais festas de encer- Villa Fiore e receberam dezenas
ramento do ano da Afalesp trans- de funcionários, que puderam
correram da melhor forma possível: participar do sorteio de brindes,
muita alegria para celebrar a vida, oferecidos por expositores da
os encontros, a saúde, a prosperi- Afalesp, e saborear um delicioso
dade! O Chá dos Aposentados foi jantar, sobremesa e bebida farta.
realizado no dia 1º de dezembro ao som de repertório do rei Roberto Carlos
A Festa de Final de
Ano aconteceu no dia12
de dezembro, animada
pelo duo Âmbar, formado
por Fábio Lopez e Denise Matta, cantando hits
diversos. Ambas as festas foram no restaurante Festa de encerramento de 2016

Dia Internacional da Mulher é lembrado na Afalesp

Carol ainda precisa de nossa ajuda

A Afalesp vestiu amarelo em
homenagem às mulheres neste 8
de março de 2017. A intenção foi
lembrar a luta feminina por fazer

A funcionária da Cooperalesp, teio de uma cafeteira, doada em
Carol, está prosseguindo seu tra- benefício da Carol pela funcionátamento de saúde e ainda neces- ria aposentada Saiaka Yamaoka.
sita de colaboração para o
seu custeio. Nesse sentido,
a Afalesp realiza nova Ação
entre Amigos para sortear
pela Loteria Federal (sorteio
do dia 24 de maio) um colar
de pérolas mais uma vez cedido gentilmente pela Rose.
Além disso, interessados poderão, no balcão da Afalesp
autorizar débito em conta
de valores pré-estabelecidos
a serem direcionados para
essa finalidade.
O funcionário da Cooperalesp, André Luiz Alves da
Silva foi o ganhador do sor- André foi premiado com uma cafeteira

Funcionárias vestem amarelo
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valer seus direitos, sem deixar de
lado sua alegria e seu brilho. Associadas receberam um singelo
brinde comemorativo à data.
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| COMEMORAÇÕES .

Dia do Funcionário Público é festejado em Caraguatatuba
Em homenagem ao Funcionário Público, pela passagem do
dia a ele dedicado, a Afalesp realizou, no dia 29 de outubro de
2016, uma grande festa em sua
Colônia de Férias de Caraguatatuba. Após uma semana de chuva intermitente, o sol brilhou
pra valer no sábado. Dezenas
de associados e seus familiares
lotaram três ônibus e muitos se
deslocaram de São Paulo com
destino àquela cidade litorânea
com seus próprios veículos. A
festa começou bem cedo, ao redor das piscinas, totalmente revitalizadas, onde os associados
puderam degustar um delicioso buffet de frutas. Ao lado, foi
servido um farto coquetel que
antecedeu o almoço, que teve o
churrasco como prato principal
e acompanhamentos, durante Piscina de adultos após reforma
toda a tarde. A música animou a
todos e ficou a cargo do cantor
Cleyton Freitas.
Foi feita uma pausa durante a
festa para a inauguração do retrato de Rita Amadio Ferraro e de
Jean dos Santos, ex-presidentes
da Afalesp que passaram a integrar a Galeria de fotografias de
ex-presidentes.
A festa serviu também para
inaugurar o novo espaço de Ginástica ao Ar Livre e as obras de
revitalização da piscina de adultos,
que tem novo desenho e novo revestimento, como também o novo
revestimento da piscina infantil.

Descerramento da placa de inauguração das obras

Rita e Jean na galeria de ex-presidentes

Muito entusiasmo e alegria durante as festividades
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| REFORMA PREVIDENCIÁRIA .

Entenda a PEC 287/2016
De autoria do Poder Executivo, a Proposta de Emenda Constitucional 287/2016, que trata da
Reforma da Previdência Social,
foi protocolada na Câmara dos
Deputados em 6 de dezembro
de 2016. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
aprovou em 15 de dezembro de
2016, por 31 votos a favor e 20
contrários, o parecer do deputado Alceu Moreira (PMDB-RS) pela
constitucionalidade da PEC 287.
Em 22/2, a proposta da reforma
estadual foi entregue ao então presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Fernando Capez, pelo
presidente do INSS, Leonardo de
Melo Gadelha. Na ocasião Capez
afirmou que a reforma se faz necessária e será amplamente discutida
em audiências públicas antes de
ser votada pelo Legislativo paulista.
Idade
Entre os principais pontos, a
medida propõe aumento da idade
mínima e do tempo de contribuição para todos os trabalhadores,
passando a ser de 65 anos (homens/mulheres) e 49 anos de contribuição, sem interrupção. Assim,

um trabalhador que queira receber
100% da sua aposentadoria aos 65
anos deve começar a contribuir
aos 16 anos. Se começar a contribuir aos 18 anos, garante a integralidade aos 67 anos. Se começar
aos 25 anos, sua aposentadoria integral só será possível aos 74 anos.
O cálculo do valor da aposentadoria, se a pessoa tiver 25 anos
de contribuição e 65 anos de idade, será de 76% do teto do RGPS,
hoje R$ 5.189. No caso do servidor
público, precisa ainda ter dez anos
de efetivo exercício no cargo.
Paridade e integralidade
A proposta prevê o fim da paridade e da integralidade – os servidores públicos que não adquiriram
o direito à paridade e à integralidade, não farão mais jus a essa
possibilidade, inclusive os que ingressaram no serviço público antes
de 2003, ou que não tenham sido
alcançados pela Emenda Constitucional 41. A referência para as aposentadorias do setor público, a partir de agora, será o teto do INSS e a
política de reajuste desse benefício.
Nas regras de transição, os
trabalhadores homens com 50

João Elísio, da Aspal (à esq.), em manifestação contra a PEC

anos ou mais, e as mulheres com
45 anos ou mais, na data da promulgação da emenda, estarão
submetidos a um pedágio de
transição que prevê o acréscimo
de 50% no tempo que falta para
a aposentadoria. Ou seja, o trabalhador que resta cumprir dois
anos para a aposentadoria na data
da promulgação da emenda terá
que trabalhar um ano adicional
(dois anos + um ano de pedágio).
Acúmulo
Não é permitido o acúmulo
de aposentadorias e de aposen-

tadoria com pensões. A proposta
de Reforma da Previdência proíbe o acúmulo de mais de uma
aposentadoria, exceto para os
casos já previstos em lei (áreas
de educação e saúde), bem como
veda o acúmulo de aposentadoria com qualquer tipo de pensão,
podendo o beneficiário, nesse
caso, escolher o de maior valor.
Isso vale, inclusive, para as pensões por morte, que agora serão
limitadas a 50% do valor do salário do ente falecido, sendo acrescido de 10% por dependente, até
o limite de 100%.

Entidades reunidas debatem estratégias contra a Reforma
Antes mesmo da apresentação da PEC 287/2016 (Reforma
da Previdência) ao Congresso
Nacional, em 6 de dezembro de

político do deputado federal
Arnaldo Faria de Sá para discutir ações diversas que possam
resultar em medidas de preservação de seus direitos.
A Afalesp e a Aspal participam assiduamente dessas reuniões, bem como
acompanham a agenda em
Brasília para discussão e
votação da proposta. Não
somente nesta, mas em
todas as questões que envolvem direitos dos servidores, o deputado Arnaldo
Faria de Sá tem se mostrado incansável defensor da
Rita e deputado Arnaldo Faria de Sá entre João Elísio Fonseca (à esq.) e Joacy Mesquita (à dir.)
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2016, entidades de representação de várias categorias de servidores públicos têm se reunido
periodicamente no escritório

causa e apoiador das entidades.
A Afalesp enviou ofício por
email aos deputados federais
solicitando a rejeição da PEC
287/2016.
A Afpesp realizou dois seminários para discutir a Reforma da
Previdência com a participação
de especialistas no assunto, como
o deputado Carlos Giannazi, Carmem Bressane, Fábio Macedo,
Sandra Miranda e Júlio Bonafonte.
A pedido da Afalesp e da Aspal,
o deputado Carlos Giannazi apresentou a Moção 8/2017, apelando
para o Congresso Nacional pela rejeição da PEC 287.
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| REFORMA PREVIDENCIÁRIA .

Afalesp presente no 38° Encontro da Fenale
Evento discutiu Reforma da Previdência e dívida pública
De 23 a 25 de novembro de
2016, foi realizado em João Pessoa-PB o 38º Encontro da Federação Nacional dos Servidores
dos Poderes Legislativos Federal, estaduais e do Distrito Federal (Fenale), do qual a Afalesp
mais uma vez participou. Representantes de entidades de servidores de todo o País, reunidos,
debateram temas atuais como a
Reforma da Previdência e a dívida pública. Houve unanimidade
acerca da importância da união
de servidores contra propostas

que tramitam no Senado Federal
e sucateiam o Serviço Público.
Rita Amadio Ferraro (presidente da Afalesp), Joacy Carneiro
de Mesquita (tesoureiro) e Marta
Neves (primeira-secretária) estiveram presentes e a Aspal esteve representada por Gaspar Bissolotti
Neto e João Elísio da Fonseca, respectivamente presidente e secretário-geral da entidade. Ao final
do encontro foi aprovada a Carta
de João Pessoa, com as ações a
serem adotadas pela Fenale em
defesa do servidor público.

Cartilha esclarece dúvidas sobre Reforma
A Afalesp, junto a outras entidades de defesa dos interesse
dos funcionários públicos, mantém parceria com a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, recriada
por iniciativa do senador
Paulo Paim e do deputado federal Arnaldo Faria
de Sá. A frente é autora
da Cartilha “Desmistificando o déficit da Previdência” – “Propostas para
uma Previdência Social
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pública, justa e solidária”, com
o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas quanto ao Sistema
Previdenciário e à reforma pela
qual deverá passar.
Associados da Afalesp
tiveram a oportunidade
de retirar seu exemplar
da publicação na sede da
associação, porém a versão digital da cartilha está
disponível no endereço
eletrônico www.frenteparlamentarprevidencia.org

João Moreira (2º à esq.) e comitiva paulista

Presidente da CNSP questiona dados
sobre Previdência em encontro
De 25 a 28 de agosto de 2016, a Confederação Nacional dos
Servidores Públicos
(CNSP) promoveu em
Serra Negra o Seminário “O Serviço Público
e o novo servidor”. Realizado no Radio Hotel
Resort & Convention,
o encontro recebeu Antonio Tuccilio em recepção a convidados
especialistas no tema,
divulgado. Tuccilio conclamou
como Alexandre Schwartzman, a todas as entidades à união em
Carlos Pio e Nildo José Luke, que torno da rejeição da matéria que,
proferiram palestras sobre o papel para ele, irá penalizar fortemente o
do servidor púbico no atual mo- funcionalismo.
mento vivido pelo País; a crise que
Ao final do evento, foi aproassola o Brasil, entre outros assun- vada a Carta Aberta de Serra Netos. Representantes de entidades gra, em que as entidades filiadas
de servidores de todo o país pude- à CNSP assumem o compromisso
ram debater o tema e trocar expe- de ratificar seu trabalho em deferiências positivas para a categoria. sa de treze itens deliberados. Entre
O presidente da CNSP, Anto- eles combater a Reforma da Prenio Tuccilio, em seu discurso de vidência; defender a auditoria da
abertura dos trabalhos, defendeu dívida pública; e lutar pela redução
o servidor público e destacou sua drástica dos cargos em comissão.
grande importância. Sobre a ReA diretoria da Afalesp esteve
forma da Previdência, opinou que representada pela presidente Rita
as contas apresentadas pelo Go- Amadio Ferraro, a secretária Marta
verno não são reais e a Previdên- Neves e o tesoureiro Joacy Carneiro
cia não está quebrada, conforme de Mesquita.
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Semana da Saúde 2016 atraiu grande público
Evento destacou enfoque sobre “Câncer, tipos e prevenção”
O Departamento de Recursos Humanos (DRH) da Casa, por
meio da Divisão de Saúde e Assistência ao Servidor (DSAS) realizou a 18ª Semana da Saúde, de
18 a 20 de outubro de 2016, que
atraiu grande público. A Afalesp
mais uma vez apoiou e foi parceira do departamento na realização do evento, que integra ações
do Programa Qualidade de Vida,
do DRH e tem o objetivo de conscientizar seu público alvo (servidores, deputados, terceirizados e
prestadores de serviços) a respeito da importância da adoção de
comportamentos saudáveis para
promoção da saúde, incluindo
práticas preventivas.
Além da abordagem habitual
que a Semana da Saúde faz acerca das principais doenças crônicas que acometem os adultos, foi
destaque no ano passado o tema
“Câncer, tipos e prevenção”, com
o objetivo de orientar os participantes sobre a incidência e as
formas de prevenção de diversos

tipos da doença. A prevenção é
enfatizada e levada a efeito pelos
profissionais da DSAS e graças
a essa política muitas enfermidades foram diagnosticadas no
início e os pacientes obtiveram a
sua cura ao procurarem o tratamento adequado, conta a gestora da divisão, dra. Marisa Spinardi.
Cuidando de Você
A novidade da Semana da
Saúde 2016 foi o lançamento
do Programa Cuidando de Você,
que visa incentivar o servidor a
zelar melhor por sua saúde, eliminando a prática de hábitos
prejudiciais. Trata-se de um programa que tem obtido bastante
aceitação em diversos ambientes
e vem sendo aplicado inclusive à equipe de funcionários do
Hospital Israelita Albert Einstein.
O procedimento é o seguinte: a
Divisão de Saúde recruta e prepara um representante de cada
setor da Casa para que este
atue como agente incentivador

Diretoria da Afalesp e equipe da DSAS

de cuidados com a saúde da
equipe de trabalho de que faz
parte. Segundo Marisa Spinardi, o Cuidando de Você utilizou
dados de estudo que apontam
que grande parte das doenças
se agravam porque os pacientes

negligenciam a saúde depois de
um primeiro resultado positivo
obtido após prescrição médica
de alguns cuidados. “A ideia é
‘lembrar’ esses pacientes que os
cuidados com a saúde devem
ser permanentes”, explica Marisa.

Liminar proíbe desconto
Afalesp e Aspal apoiam caminhada
de valores do Auxílio-Saúde de combate ao sedentarismo
Atendendo a Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Afalesp, o Tribunal de
Justiça do Estado concedeu em 11/01, liminar
que determina que a Secretaria Geral de Administração da Assembleia Legislativa (SGA)
se abstenha de promover descontos em folha
dos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo paulista de créditos correspondentes
ao Auxílio–Saúde atribuído de junho de 2012
a junho de 2013, que não tiveram despesas
comprovadas à administração da Assembleia.
Apesar de estar em vigor a liminar, a Casa
tem enviado cobrança a servidores.
A Afalesp, entretanto, tem feito gestões
juridicamente com a finalidade de impedir a
cobrança desses valores.
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Com o objetivo de alertar os
servidores da Casa para a importância da prevenção de doenças
e adotar um hábito saudável de
vida, a Divisão de Assistência à
Saúde do Servidor (DASS) promoveu, no dia 28/3, uma caminhada no Parque do Ibirapuera.
O médico cardiologista, Valter
Kisukuri, explicou aos participantes os vários benefícios alcançados com a prática regular de exercícios físicos, tanto
psicológicos quanto físicos e
a Afalesp e a Aspal distribuíram squizes aos participantes. Participantes da caminhada noturna no Monumento às Bandeiras
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| SAUDADE .

Sem Januário Juliano Júnior,
Alesp perde um pouco de sua memória

Obituário
É com pesar que comunicamos o falecimento dos co-

Oriana Tossani

legas da Alesp abaixo relacionados, que nos deixaram no

No último dia 23 de janeiro a
comunidade da Alesp perdeu um
bom colega, um grande profissional e um querido amigo: na madrugada, uma parada cardíaca levou Januário Juliano Junior. Ele
se foi em sua casa, com sua família, depois de um longo período
de tratamento de doença renal.
Aposentado há 23 anos, Doutor
Januário, ou Janu, como os amigos
mais antigos costumávamos chamá-lo, desempenhou várias funções
no quadro da Assembleia Legislativa, entre outras, de Assessor Técnico Legislativo-Procurador, Diretor
Geral da Casa (como era chamada
a Secretaria Geral de Administração
de antes da reforma administrativa), e de Assessor Legislativo de
Planejamento e Organização, com
o mais dedicado zelo e com grande competência e profissionalismo.
Aqueles que, como eu, tiveram
a oportunidade e a sorte de trabalhar com ele, aprendemos muito,
mas muito mesmo. Aprendemos
sobre trabalho, é verdade, sobre
administração também, sobre direito, sobre o Poder Legislativo,
mas também aprendemos a ter
memória, a compreender como
as coisas começaram, evoluíram e
chegaram ao ponto em que estão,
aprendemos a ler com olhos atentos e, conhecendo a história das
coisas, encontrar soluções que
antes não se haviam visto.
Chamávamos Januário de Doutor talvez menos por sua formação
acadêmica e mais pelo respeito
profissional que granjeou entre
todos, e ainda muito por sua inteligência e cultura, que era vasta,
diversa. Tinha gosto por ler, entre
outros assuntos, sobre a História do
Mundo, em especial a Antiguidade
Clássica, o Império Romano e a Idade Média, bases de nossa formação

período de novembro de 2016 a março de 2017. Aos fa-
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miliares e amigos enlutados, externamos os sinceros sentimentos da Afalesp.

cultural, moral e legal. Compartilhava comigo desse interesse.
Como gostava de receber livros, tive o prazer de presenteá-lo com alguns: lia-os com gosto
de crítico literário, com espantosa memória para detalhar certas
passagens que lhe interessavam.
Era um conversador interessante
e agradável, e dessa maneira informal, Januário suavemente nos
ia transmitindo conhecimentos
para o trabalho, para a Assembleia
e, sobretudo, para a vida. E era divertido também: tinha um humor
às vezes fino, às vezes escrachado,
mas sempre muito engraçado.
Querido e respeitado por todos que o conheceram, Januário
era uma alma bondosa, um coração grande como sua própria
figura. Era um consultor, mas era
também um conselheiro a quem
procurávamos para encontrar saída para aquilo que parecia perdido. A uns dava respostas, a outros,
opiniões e, a muitos, esperanças.
Januário Juliano Junior ingressou
na Assembleia Legislativa em 1963
e se aposentou em 1993. Profissional reconhecido por sua expertise,
ainda permaneceu na assessoria da
Casa em cargos de confiança, na Secretaria Geral de Administração e no
Gabinete da Presidência.
Januário nasceu em 16 de dezembro de 1940 e faleceu aos 76
anos, em 23 de janeiro de 2017.
Foi casado com Marilena e é pai de
Caio, Otávio e Milena. Seu corpo foi
sepultado no Cemitério São Paulo
na manhã de 24 de janeiro de 2017.

Nome

Nascimento Falecimento

Lazaro Bagini

30/06/1941

05/11/2016

Sergio Roberto Laurelli

19/11/1951

19/11/2016

Sonia Maria L.G.Fuzinatto

22/04/1952

31/12/2016

Maria Aparecida Gomes

04/11/1921

03/01/2017

Jose Roberto Praça

12/02/1964

05/01/2017

Paulo Roberto Weﬀort Oliveira

06/11/1952

14/01/2017

Januario Juliano Júnior

16/03/1941

23/01/2017

Edson Tadeu Zacharias

10/06/1953

24/01/2017

Milton Dias Baptista

03/06/1929

31/01/2017
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| MUDANÇA

Assembleia paulista sob novo comando
Nova Mesa vai dirigir os trabalhos da maior Casa Legislativa do País por dois anos
Foi eleita em 15 de março de
2017 a nova Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Composta por
Cauê Macris presidente, Luiz
Fernando T. Ferreira, 1º secretário e Estevam Galvão, 2º secretário, a nova mesa deverá dirigir
os trabalhos da maior Casa Le-

Estevam Galvão e Luiz Fernando

gislativa do País por dois anos.
O deputado Cauê Macris
já foi líder do Governo no Parlamento paulista. É filho do
deputado federal Vanderlei
Macris (PSDB-SP), ex-deputado estadual, eleito para sete
mandatos consecutivos na Assembleia paulista, a qual presidiu de 1999 a 2001.
O novo 1º secretário da Assembleia
Legislativa, Luiz Fernando T. Ferreira pauta seu mandato na
defesa de bandeiras
como a da criança e
do adolescente, da
moradia, dos esportes, da família e da
mobilidade urbana.
Foi vereador na
cidade de Casa Branca (1989/1992). Seu

pai e seu irmão mais velho
foram prefeitos de Águas
da Prata, no Estado de São
Paulo, e seu irmão Paulo Teixeira, que já foi deputado
estadual é atualmente deputado federal, eleito consecutivamente em 2006,
2010 e 2014.
O deputado Estevam
Galvão, eleito 2º secretário, tem mais de 43 anos
de vida pública, que compreendem, entre outros Presidente Cauê Macris recebe diretoria da Afalesp
cargos, quatro mandatos
na gestão de José Serra.
como deputado estadual na
A Afalesp cumprimenta os deAlesp, quatro como prefeito de putados eleitos e deseja total suSuzano e um como vereador cesso na gestão que ora se inicia.
da mesma cidade. O deputado Aproveita para agradecer à Mesa
foi líder da Bancada do DEM no Diretora anterior, composta pelo
Parlamento paulista por oito deputado Fernando Capez, depuanos consecutivos. Galvão tam- tado Enio Tatto e deputado Edmir
bém já assumiu os postos de Chedid, pelo apoio encontrado
deputado federal e subprefeito sempre que necessário.

| PRATA DA CASA .

Jornalista lança “Os Cristais”
Romance mostra cultura caiçara da região do Sul do Chile no período pós-guerra
Luiz Carlos Ladeia é funcionário aposentado da Assembleia desde dezembro de 2015.
Na Casa foi assessor de imprensa
do ex-deputado Vitor Sapienza,
mas sua trajetória profissional
iniciou-se na FAAP, onde se graduou em jornalismo em 1977.
Antes de ingressar na Alesp, Ladeia trabalhou no antigo Diário
Popular, Jornal da Tarde e foi assessor de imprensa da Siemens.
O jornalista é autor de sete
obras - o romance “Troncos
Soltos na Água” e “A Várzea que
eu vi”, ambos com edições esgotadas; mais três como ghost
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writer e o mais recente romance e destaque desta edição do
jornal O Parlamentar, Os Cristais de Magdalena Ríos além da
peça teatral “Passos de Ontem”,
que recebeu o Prêmio Literário
do Recife.
A trama de “Os Cristais de
Magdalena Ríos”, lançado em
novembro de 2016, permite que
o leitor entre em contato com a
cultura caiçara da região do Sul
do Chile no período pós-guerra.
A obra narra a história de uma
mulher de origem mapuche (indígenas do sul do Chile) que sai
pela América à procura do ma-

rido desaparecido. No decorrer
da história, a mulher viaja de
carona em barcos pesqueiros
disfarçada de missionária distribuindo imagens sacras, com a
esperança de que possam chegar ao amado.
O romance é fruto da inspiração
de Luiz Carlos Ladeia, que já está escrevendo o próximo livro: “As ideias
vão surgindo e eu vou colocando
no papel. Creio que isso acontece
com todos os que escrevem. Tenho
uma ideia e vou desenvolvendo
a trama”. Ladeia diz produzir suas
obras “sem pressa” - em média, entre iniciar a escrita e a publicação,

acredita ter levado aproximadamente dois anos para cada obra.
“Os Cristais de Magdalena Ríos”
está à venda pela editora Delicatta
(www.editoradelicatta.com.br).
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| DIVERSÃO E ARTE..

Escultura de São Francisco de Assis é entronizada na Alesp
Obra que remete ao santo protetor dos animais e da natureza está colocada em frente à Afalesp
No dia alusivo a São Francisco de
Assis, 4/10, foi entronizada na Assembleia, em frente à sede da Afalesp, com a benção do padre Oswaldo Gerolin Junior, do Portal Católico,
a escultura São Francisco, do artista plástico Francisco Rosa. Padre
Oswaldo representou o deputado
padre Afonso Lobato na cerimônia.

A presidente da Afalesp, Rita
Amadio Ferraro, disse estar honrada pela escolha do local a ser
colocada a escultura em homenagem a este que é “praticamente uma unanimidade entre
pessoas de qualquer crença,
símbolo do amor e da caridade”.
Rita aproveitou para pedir pro-

Tritapepe, Rita, Victória, Francisco Rosa e Padre Oswaldo

Divisão de Transportes recebe
mesa de bilhar de entidades
A Afalesp e o Sindalesp doa- cou que a mesa vem sendo basram à Divisão de Transportes uma tante utilizada pelos funcionários.
O deputado Edmir Chedid tammesa de bilhar, a ser utilizada pelos
servidores durante seus horários bém elogiou a iniciativa da Afalesp
de folga. Os agentes de segurança e do Sindalesp. “Afalesp e Sindatêm uma rotina de trabalho bas- lesp sempre pensando no bem-estante estafante, pois muitos deles tar dos funcionários!”
enfrentam estradas diariamente, transportando os parlamentares
para suas bases eleitorais e são obrigados a
ter turnos de folga em
que o entretenimento
colabora para o seu descanso e desempenho
profissional adequado.
O diretor da divisão,
Rogério Pombo Dittrich,
agradeceu a iniciativa
das entidades e desta- Equipe e Chedid (4º à dir.) ao lado de Rita e Dittrich
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teção e respeito a todos os animais e ao meio ambiente.
Padre Oswaldo também referiuse à devoção de São Francisco aos
animais e à natureza, que faz dele
uma figura bastante respeitada por
todas as religiões e elogiou a obra
de arte, bem como o local onde foi
colocada, entre plantas e um jardim.
Francisco Rosa, que recebeu
esse nome em homenagem ao
santo por ter nascido em 4 de outubro, contou que a opção pelo
material usado para dar forma à
escultura (fios de cobre e arame)
foi feita deliberadamente, por ser
um material reutilizado, considerado lixo não orgânico, portanto
com identidade com a vida de
São Francisco de Assis.
O então presidente da Assembleia, deputado Fernando Capez,
foi representado na solenidade pelo
diretor do Departamento de Docu-

mentação, Informação e Cultura
(DDI-Cultura), Rodrigo Tritapepe.

Grupo visita exposição de Erwin Wurm
A Afalesp e a Aspal promoveram mais um passeio lúdicocultural a seus associados. Desta vez, a visita foi à Exposição O
Corpo é a Casa, do artista austríaco Erwin Wurm, no Centro
Cultural Banco do Brasil, no dia
30/3. Com obras realizadas em
linguagens diversas, Wurm coloca em questão as coisas e formas
presentes em nossa vida e propõe uma visão crítica da sociedade de consumo.
Seu trabalho é
conceitual e interativo. Com formas
distorcidas e expandidas, o humor é
um ingrediente forte
que, segundo o artista, leva as pessoas
a olharem para as coisas com mais cuidado.
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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
Mario Massoterapeuta
Urologia
Dr. Pierre D. Gonçalves
Farmácias de Manipulação
Natuvita, Orthofarma, Empório Magistral,
Pharmacia Pangella, Farmácia Ho Pharma,
Farmácia Amy e Mano Farma
Farmácias
Collor, Droga Certa, Mano Farma, Rede
Farmacêutica e Sindalesp
Terapias e Massagens
Centro Médico de Terapias, Instituto
Ahau (terapias especializadas), Terapia
Holística e Salutis per Aqua
Cabeleireiros
By Luciana Esper Cabeleireiros,
Edy Cabeleireiros,
Jonsantos Academy &Atelier,
Renovare Spa e Ville de France
Estética
Ambulatório Letizio - serviços de Atividade
Médica Ambulatorial (Cirurgias Plásticas)
Bellas Corpo e Beleza Atelier,

Clínica e Escola Adijon Medicina Estética,
Emagrecentro Pinheiros Bioplástica Brasil
Clínica Médica e Renovare Spa
Academias
Ômega 4 Estúdio do Corpo,
FEPAF - Integração e Bem Estar e
Ludias Assessoria Esportiva
Agência de Viagens - Belmontur Turismo,
Trip Destinos, Dream Line e Supertravel
Viagens e Turismo
Automóveis
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, e
Leo Esteticar - Limpeza de Autos
Parques de Diversão
Hopi Hari, Wet´n Wild e Aquário São Paulo
Celulares
Celulariun - Aparelhos Celulares
e M.R.Tech Celulares
Joias e 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,
e Pousada em Paraty – RJ

Lavanderias
La Lavanderia
Seguros
Anerican Life, Assistência Funeral Familiar,
Nobre Seguradora - Seguro de Vida em Grupo
e Mútua (Auxílio Funeral)
Daiseg Corretora de Seguros, Liberty seguros e
Seguro Auto Itau
Serviços na AFALESP
Assistência Jurídica, Táxi: ponto Alesp,
Ingressos Cinemark,
Design de Sobrancelhas - Nana Calil,
Fotos para documentos, Revelação,
Filmes e Equipamentos Fuji,
Conserto de Joias e Relógios,
Reformas de Roupas,
Jussara Cristo Lopoes de Oliveira - Esteticista
e Sapataria Butantã
Diversos
Aparelhos Auditivos,
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,
Carraro Empreendimentos Imobiliários
e You Incorporadora
Alimentos e Bebidas
Massas Dona Vilma, Loucos por Queijos,
e Apogee Produtos Superbom
Escolas e Universidades
FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas,
Universidade Cruzeiro do Sul, IFEPAF e
FIG - Faculdades Integradas de Guarulhos
Cursos de Inglês e outros
Centro Cultural Brasil Italia,
Clil School Idiomas, Escola Adijon Ltda,
All Net - Cursos Profissionalizantes,
Unyleya Editora e Cursos
e Big Band Music School

Contatos dos convênios podem ser obtidos na sede da Afalesp.
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