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Eventos fazem
a alegria do
associado

Afalesp completa 70 anos e
é homenageada em sessão solene

Ano 34 | nº 121

A Afalesp mantém a sua
tradição de realizar festas
em comemoração ao Dia
das Mães, Festa Junina, Dia
dos pais, Chá dos Aposentados e Festa de Final de
Ano. Além dessas festas,
que contam com a participação de inúmeros associados, a Afalesp promove
periodicamente visitas a
museus, cidades históricas
e lugares pitorescos, como
o passeio a Jaguariúna
(foto). Tudo com o objetivo
de entreter e proporcionar
bons momentos aos associados.
Págs. 14 e 15

Órgão Oficial da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Afalesp - Entidade filiada a: FESPESP, FENALE, SESPESP, MOSAP E CCM-IAMSPE

Fundada em 9 de julho
de 1947, a Afalesp completou neste ano, 70 anos. Para
comemorar a data, a Assembleia Legislativa realizou
uma sessão solene
no plenário Juscelino Kubitschek, presidida pelo deputado Aldo Demarchi,
que contou com a
presença de ex-presidentes da associação, dirigentes de

entidades de defesa do servidor público, associados e
funcionários. Foi uma bela
festa, à altura da grandeza
da Afalesp.
Págs. 6 a 9

Colônias: nova piscina em Caraguá Não à PEC 287
Reforma Previdenciária
aguarda você neste verão - Pág. 3

Feliz Natal e próspero 2018
A Afalesp deseja a todos os seus
associados um Natal cheio de Paz
e que o Ano Novo traga esperanças
e prosperidade.
Festa de Final de Ano dia 13/12
às 20 horas - Restaurante Villa Fiore
Rua Abílio Soares, 1251
Não falte!

Com a finalidade de
manter-se informada a
respeito da PEC 287/16,
que tramita no Congresso
Nacional e trata da Reforma da Previdência, a Afalesp tem participado de
diversos encontros sobre
o assunto, em Brasília e
em São Paulo, nas reuniões períodicas no escritório político do deputado
federal Arnaldo Faria de

Sá (foto), incansável militante crítico à proposta.
Desses encontros, além
das informações relevantes, surgem estratégias de
ação para a categoria de
servidores poder cobrar
de seus parlamentares a
rejeição da matéria, tão
nociva à classe trabalhadora como um todo, mas,
principalmente, à dos servidores públicos. Pág. 10
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| A PALAVRA DA PRESIDENTE

Comemoração dos 70 anos da Afalesp:
Um dia para se guardar no coração!
Depois de tantos anos à frente
da Afalesp, duas vezes como presidente, outras como tesoureira
e como secretária, não imaginava ainda vivenciar a emoção que
vivi na sessão solene que comemorou os 70 anos da nossa associação. Tudo, desde a abertura
dos trabalhos até o encerramento, superou minhas expectativas
e me proporcionou uma alegria
imensa e um forte sentimento de
emoção. Foram momentos que
me levaram a revisitar a história
da nossa associação, à qual dedico meu trabalho.
Creio ser também essa a sensação que prevaleceu entre os que
participaram. No dia 4 de agosto,
o Plenário Juscelino Kubitschek
foi palco de uma sessão extremamente bem conduzida pelo nosso
querido deputado Aldo Demarchi,
sob a organização da competente equipe do Cerimonial da Casa,
que tem sob seu comando minha
querida vice-presidente, Izabel de
Jesus Pinto. Dezenas de convidados lotaram as cadeiras do plenário
e posso afirmar que a solenidade

teve a extensão adequada. Não foi
curta e nem foi longa demais. A Orquestra de Câmara da Polícia Militar
do Estado de São Paulo executou
com brilhantismo o Hino Nacional
Brasileiro para abrir os trabalhos e
foi merecidamente aplaudida pelos presentes (nossos associados e
amigos). A partir daí, foi exibido um
vídeo com momentos especiais da
Afalesp que contaram sua história
de 70 anos: o papel de luta da entidade em defesa do servidor; sua
função tão bem cumprida de proporcionar lazer e entretenimento
aos associados, nas colônias, nos
passeios, as lojinhas que disponibiliza; os convênios e parcerias que
oferece sempre colocando o associado em primeiro lugar.
A seguir, a associação homenageou com uma medalha alusiva aos
70 anos seus ex-presidentes que lá
estiveram: Edson Martins Moraes, o
Neguinho e José Carlos Gonçalves e
a funcionária mais antiga, Maria Lúcia Rodrigues, representando todos
os funcionários da Afalesp, além dos
sócios mais antigos Dona Léo e Erasmo de Freitas Nuzzi.

Autoridades e amigos queridos,
ex-presidentes da Afalesp subiram
à tribuna para homenagear a associação e cada palavra teve grande
importância por traduzir a verdade,
a experiência e a emoção de quem
a falava.
Após tecer elogios à Afalesp, o
deputado federal Arnaldo Faria de
Sá, defensor implacável do servidor
público, aproveitou o momento
para lembrar os presentes das maldades embutidas em projetos voltados para prejudicar a categoria, que
tramitam no Congresso Nacional.
Da mesma forma, o presidente da
CNSP, Antonio Tuccilio, condenou
o que chamou de campanha dos
meios de comunicação para desqualificar o servidor e sua importância para a sociedade brasileira. Sem
dúvida, esse é momento de nos
unirmos contra isso e reagirmos à
altura pela preservação dos direitos
da nossa categoria.
João Moreira, José Gozze, Antonio Carlos Fernandes e Neguinho,
muito nos honraram com suas presenças. Ao Gaspar Bissollotti (Aspal)
e ao João Elísio (Sindap), que me

presentearam com uma belíssima
orquídea e uma placa comemorativa pelos 70 anos da Afalesp, registro
aqui meu muito obrigada.
Não poderia, entretanto, deixar
de mencionar a comoção geral,
talvez o ponto máximo da solenidade, causada pelo nosso querido
Erasmo Nuzzi ao usar da palavra.
Do alto dos seus 98 anos, Nuzzi demonstrou total lucidez e lembrou
passagens vivenciadas na Afalesp,
quando ainda era Grêmio 9 de julho, mostrando seu grande carinho
e apreço pela associação.
Após a sessão, um delicioso coquetel foi oferecido aos participantes. Verdadeiramente, foram momentos que guardarei para sempre
em meu coração! Obrigada Afalesp!
Obrigada a todos!
Rita Amadio Ferraro
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| COLÔNIA DE FÉRIAS

Sedes de Caraguatatuba e
de Socorro esperam por você, associado
As colônias de férias de Caraguatatuba e de Socorro continuam lindas para receber nossos
associados e seus convidados.
As novidades na sede de Caraguatatuba são a nova piscina,
totalmente reformada, em novo
formato e com revestimento de
pastilhas, iluminação interna e
cascata; nos apartamentos as TVs
foram substituídas por TVs de
LCD. Todas as cadeiras dos corredores foram reformadas e a sede
recebeu um lindo aquário para a

alegria das crianças. Em Socorro,
foi realizada a poda das árvores
da calçada, que dependia de autorização da Prefeitura local, os
funcionários passaram por treinamento de Brigada de Incêndio
e já temos em mãos o laudo do
Corpo de Bombeiros que torna a
colônia apta para enfrentar situações de emergência. A colônia
agora conta com local de compostagem para reciclar material
orgânico: especialmente grama e
folhas retiradas na limpeza local.
Socorro, muito arborizada

Novo aquário, em Caraguá

Churrasqueiras em Socorro. Ao todo, seis unidades

Sede de Caraguá, sempre linda

Unidades de Caraguá agora com novas TVs de LCD

Vista privilegiada, em Socorro
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| PARA O FUNCIONÁRIO

Alesp elege representantes na SPPREV (2018/2020)
As eleições para os representantes da Assembleia Legislativa na São Paulo Previdência
(SPPREV) foram realizadas no
dia 7/11. Votaram os servidores
efetivos da Casa, inativos e pensionistas. Foram eleitos para o
Conselho Administrativo Eugênia Netto de Andrade e Silva
Saaad e para o Conselho Fiscal

Renato Rodrigues Marquesini.
Daniel Gomes dos Reis e Vicente Sedrangulo Filho ficam como
suplentes dos cargos, respectivamente.
A SPPREV é o órgão encarregado de gerir as aposentadorias e pensões no Estado de
São Paulo.
Segue o resultado da votação:

Conselho Administrativo:
Eugênia Saad – 230
Daniel Gomes dos Reis – 106
Leonardo David Quintiliano 19
Conselho Fiscal:
Renato Marquesini - 280
Vicente Sedrangulo Filho 60
Votos Nulos - 6
Votos em Branco - 3

Entidades se
unem e servidor
sai beneficiado
Após meses de intensa negociação com a Mesa
Diretora, as entidades que
representam os servidores
da Casa (Afalesp, Sindalesp,
Aspal e Sindap) obtiveram
uma vitória para a categoria: um reajuste salarial de
5% para os ativos e inativos,
a partir de março de 2017,
índice este a incidir também
sobre os auxílios e implantado no holerite de outubro
de 2017. Os atrasados, de
março a agosto, serão creditados no primeiro trimestre
de 2018.
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Solene comemorou
65 anos da Fespesp

Novos desafios para dirigentes das entidades
são debatidos em encontro

Por solicitação do deputado
Carlos Giannazi, a Assembleia
paulista realizou um ato solene, em 26/6, em comemoração
ao 65º aniversário de fundação
da Federação das Entidades dos
Servidores Públicos do Estado
de São Paulo (Fespesp).
Na foto, Giannazi entre os diretores da entidade José Gozze
(à esq.) e Diógenes Marcelino.

Grupo reunido em Belém

A Fenale realizou seu XXXIX
Encontro Nacional, em Belém do
Pará, de 14 a 16 de novembro,
cujo tema central foi a Negociação Coletiva no Serviço Público.

Outros desafios que surgem a
partir da Reforma Trabalhista
também foram discutidos e explanados por especialistas no
assunto. A Afalesp e a Aspal par-

ticiparam do evento, que serviu
de subsídio para buscar mecanismos de enfrentamento desse
grave momento vivido pelo servidor público.

Balanço Patrimonial do exercício de 2016
A diretoria da Afalesp, reunida em 19/5 de 2017, aprovou por unanimidade
o Balanço Patrimonial da entidade relativo ao exercício de 2016.
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| COMEMORAÇÕES .

70 anos da Afalesp: emoção e alegria
marcaram as comemorações

Mesa dos trabalhos da sessão solene

No dia 9 de julho deste ano,
a Afalesp completou 70 anos de
fundação. Para comemorar essa
data tão importante, a Assembleia realizou, no dia 4 de agosto,
uma sessão solene no plenário
Juscelino Kubitschek, presidida
pelo deputado Aldo Demarchi.
A emoção, a alegria, gestos de
carinho marcaram a solenidade,
que contou com a presença de
diversos associados, dos funcionários, de diretores da Afalesp, diversos presidentes de entidades de

Funcionários da Afalesp e convidados

defesa do funcionalismo e do deputado federal Arnaldo Faria de Sá.
A Banda da Polícia Militar executou o Hino Nacional no início dos
trabalhos, que acompanhado, de
pé, por todos os presentes e, antes
do início da sessão, foi transmitido um vídeoclipe com momentos
marcantes da história da Afalesp.
Foram agraciados com uma
medalha alusiva aos 70 anos da
Afalesp os ex-presidentes da entidade Edson Benedito Martins Moraes, conhecido como Neguinho

e José Carlos Gonçalves; a funcionária Maria Lúcia Rodrigues, em
nome da equipe de funcionários
da associação, Leonídia Martins
de Lima e Erasmo de Freitas Nuzzi, estes dois últimos representando o colegiado de associados da
Afalesp.
O presidente da Federação das
Entidades Associativas do Estado de
São Paulo (Fespesp), José Gozze, foi
o primeiro a fazer uso da palavra e
após parabenizar a Afalesp, lembrou
a história de lutas da associação.
A emoção de estar participando
da solenidade foi relatada pelo presidente da Federação Nacional dos
Servidores dos Poderes Legislativos
Federal, Estaduais e do Distrito Federal (Fenale), João Moreira, que recordou ter estado presente nas comemorações dos 60 anos da Afalesp.
Em seguida, agraciou a presidente
da Afalesp, Rita Amadio Ferraro, com
uma placa em homenagem aos 70
anos da Afalesp.
“Um farol que orienta as demais
entidades associativas” foi a expressão utilizada pelo presidente da
Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado (Conacate), Antonio Carlos Fernandes, para definir
a Afalesp. Segundo ele, a associação
tem significativa importância no
cenário do funcionalismo público

neste momento de crise polítca e
econômica vivido pelo país.
Servidor aposentado da Alesp, o
presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP),
Antonio Tuccilio, associado à Afalesp até hoje, destacou seu ponto
de vista quanto a importância da
união das entidades de defesa da
categoria para que haja um contraponto a campanha articulada pela
mídia e pelo governo para desmoralizar a classe. Referiu-se, ainda, a
emenda orçamentária aprovada
pela Alesp destinando contrapartida do Governo para o Iamspe, vetada pelo Executivo.
Neguinho recordou passagens
da época em que esteve à frente da
associação, declarou estar honrado
por participar da solenidade e defendeu o prosseguimento da luta em defesa do funcionalismo, independentemente das circunstâncias políticas.

Rita fala para TV Alesp
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Representando o colegiado de
associados da Afalesp, fez uso da palavra Erasmo de Freitas Nuzzi, que,
emocionando os presentes, recordou fatos ocorridos desde a fundação da Afalesp, então Grêmio 9 de
Julho, em 1947. Também externou
sua emoção por estar presente e
agradeceu a homenagem que recebeu da associação.
Ferrenho combatente à proposta de reforma da Previdência,
que tramita no Congresso Nacional, o deputado federal Arnaldo
Faria de Sá, aproveitou a oportunidade para conclamar a união
das entidades contra a medida e
elogiou a atuação da Afalesp em
defesa dos servidores que representa. Parabenizou a associação
pelos seus 70 anos de história.
A presidente da Afalesp, Rita
Amadio Ferraro, que ocupa o cargo pela segunda vez, agradeceu as
palavras elogiosas que recebeu e o
apoio e dedicação dos funcionários
da entidade, como também da diretoria que a acompanha. Declarou
estar grata e honrada pela oportunidade de estar mais uma vez no
comando de uma entidade que
com tanto afinco tem buscado o
melhor para a categoria que representa. Leia abaixo a íntegra do pronunciamento da presidente Rita:
“Primeiramente, quero agradecer ao deputado Aldo Demarchi,
que nos honra presidindo esta sessão e que terá seu nome gravado
na história da Afalesp, nos 70 anos.
Será para sempre, deputado. Agra-

Convidados lotam Plenário JK
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deço as palavras elogiosas de todos, do deputado
Aldo Demarchi, do Gozze,
do João Moreira, do Tuccilio e do Antonio Carlos.
Muito obrigada a todos!
Deputado Aldo Demarqui, presidindo a
sessão, Antonio Tuccilio,
presidente da CNSP, João
Moreira, presidente da Fenale, Antonio Carlos Fernandes Junior, presidente
da Conacate, José Gozze,
presidente da Fespesp. Em Erasmo Nuzzi (sentado) recebe homenagem
nome da Mesa, agradeço
É uma honra estar presidindo
a presença dos funcionários, dos as- a Afalesp, uma associação respeisociados e das entidades.
tada na Casa e por todas as entiSenhoras e senhores, a vida é dades do funcionalismo. A Afalesp
cheia de surpresas. Em 2007, quan- chegou até aqui com sucesso, não
do a Afalesp completou 60 anos e por acaso, mas graças ao trabalho
firme e dedicado
estivemos neste
De fundamental
dos seus presiplenário numa
sessão solene, importância para o adequado dentes e das diretorias que sempre
presidida pelos
funcionamento da associação souberam dar um
deputados )Vaz
norte para a nose bom atendimento ao
de Lima e Vítor
sa associação.
Sapienza, jamais
associado, a equipe de
A Afalesp é
poderia imaginar
uma
entidade refuncionários da Afalesp foi
que estaria novacreativa e também
mente à frente da
homenageada em um jantar representativa dos
Afalesp, na sua
para comemorar os 70 anos. servidores, que
c o m e m o ra çã o
luta por direitos
dos 70 anos. Sure
benefícios
para
seus
associados de
presa agradável estar aqui nesta
uma
forma
justa
e
equilibrada,
seja
sessão solene hoje, presidida pelo
em
negociações
com
a
Mesa
Diretora
deputado Aldo Demarchi, que tem
estado ao lado dos funcionários e ou através de ações judiciais, quando
ajudado nas nossas lutas ao longo necessário.
Fundada em 9 de julho de 1947,
de muitos anos.
com o nome de Grêmio 9 de Julho,
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ainda no antigo prédio
do Palácio das Indústrias,
sempre esteve em permanente evolução e hoje
conta com um grande
patrimônio à disposição
de seus associados, como
a Colônia de Férias de Socorro, hoje totalmente
reformada, inaugurada
em 1987 e a Colônia de
Férias de Caraguatatuba,
inaugurada em 1993. Depois de funcionar em vários locais do Palácio 9 de
julho, hoje tem sua sede
no subsolo, onde atende cerca de
300 pessoas por dia.
A Afalesp procura oferecer lazer e socialização, através de suas
colônias de férias e também com
excursões, passeios, grandes festas e eventos diversos. Oferece
benefícios através de inúmeros
convênios e parcerias. A Afalesp se
faz representar em encontros, congressos, seminários, sempre na defesa dos servidores. Tudo isso só é
possível pela diretoria atuante que
tem e pelos funcionários das colônias e da nossa sede em especial.
A Afalesp é importante na vida
de muitos associados e são vocês, nossos associados, que fazem
a Afalesp ser tão especial e querida. Todos podem sentir isso ao entrar na Afalesp, onde são sempre
recebidos com carinho e alegria.
Hoje é dia de festa! Dia de comemorar os 70 anos de existência da Afalesp! Por isso, quero agradecer a todos
que nos ajudaram a chegar até aqui,
ao deputado Edmir Chedid, que solicitou esta sessão, ao deputado Aldo
Demarchi, que nos honra presidindo
esta sessão, a todos os ex-presidentes
da Afalesp, em especial ao Neguinho e
ao Zé Carlos, aqui presentes, às autoridades presentes, aos representantes
de todas as entidades, aos representantes dos deputados, a cada um dos
nossos funcionários, a todos vocês,
nossos associados, que fazem a Afalesp ser grandiosa. A Afalesp é nossa, é
de todos nós! Muito obrigada.”
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Momentos que marcaram as comemorações
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do aniversário de 70 anos da Afalesp
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| EMENDAS .

PEC 287: Afalesp presente na luta pela sua rejeição
A PEC 287/2016, do Poder Executivo, que trata da Reforma da
Previdência, tramita na Câmara
dos Deputados e foi objeto da última ação legislativa: o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), aprovado em abril deste ano.
No momento, a PEC está em condições de ir a Plenário e ser votada.
Desde sua apresentação, a matéria tem sido debatida e fortemente
criticada por entidades que representam os servidores públicos, por
julgá-la extremamente nociva à
categoria. Segundo análise de algumas entidades, o parecer aprovado
ainda cria condições mais duras para
o funcionalismo do que a proposta
original do governo, principalmente
para quem ingressou na administração pública antes de 2003. Para os
futuros servidores, o texto aprovado
fixa idades mínimas de aposentadoria de 62 anos para a mulher e 65
anos para o homem. O tempo mínimo de contribuição será de 25 anos.
Já os atuais servidores serão submetidos a regras de transição, conforme
a data de ingresso no setor público.
A Afalesp tem participado de diversos encontros em Brasília e em
São Paulo, das reuniões períodicas
no escritório político do deputado
federal Arnaldo Faria de Sá, incansável defensor dessa causa. Nesses encontros surgem estratégias possíveis
de levarem os deputados a reverem
as regras para a aposentadoria do
funcionalismo na votação em plenário, e convencê-los de que o Estado
deve buscar alternativas para melhorar a receita, diminuir isenções e

anistias e ser mais austero na cobrança da dívida ativa. Essas reuniões,
além de nos proporcionarem a troca de ideias, servem para nos manter informados acerca do assunto.
Na Assembleia de São Paulo,
a Afalesp esteve juntamente com
outras entidades de defesa dos
servidores públicos, em 14/9, na
reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) que investiga as
contas da Previdência Social, que é
presidida pelo senador Paulo Paim
(PT-RS) (terceiro à dir. na foto). A
reunião contou com a presença da
deputada estadual Leci Brandão
(de amarelo na foto) e do deputado
federal Arnaldo Faria de Sá, além de
representantes da Associação dos
Juízes federais; da Procuradoria da
Dívida Ativa; da Associação Paulista
do Ministério Público; da Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal e do Tribunal
de Justiça do Trabalho. O Relatório
fina da CPI foi aprovado em 25/10
e prevê, entre outras coisas a pena
de prisão para os sonegadores. Trata-se de uma grande evolução em
prol da justiça social e da ampliação dos recursos previdenciários.
Principais mudanças
O parecer aprovado prevê regras
diferentes de acordo com a data de
entrada no serviço público. Quem
entrou depois da criação dos fundos
de previdência complementar, em
2012, vai seguir as regras dos trabalhadores do setor privado para o cálculo da aposentadoria: 70% da média das contribuições desde 1994,

Afalesp e Aspal em reunião da CPI da Previdência

mais um percentual por ano que
contribuir acima do mínimo de 25. O
teto é o mesmo do INSS, e o reajuste vai ser feito pela inflação. A idade
mínima será de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com regra de transição começando com 60
anos para eles e 55 anos para elas –
que já são a idade mínima para aposentadoria dos servidores públicos.
Antes de 2003
Os que ingressaram na administração pública antes da reforma de 2003 têm duas opções. Pela
regra atual, podem se aposentar
com 60 anos se forem homens e
55 se forem mulheres, recebendo
o valor do último salário – a chamada integralidade – com reajuste igual ao de quem está na ativa
– a chamada paridade.
Com a nova reforma, para garantir a integralidade e a paridade, terão
de trabalhar até os 65 anos, se forem
homens, ou 62, se forem mulheres.
Se preferirem se aposentar antes,
com a idade prevista nas regras de

transição, o valor da aposentadoria
vai ser igual a 100% da média das
contribuições desde 1994. Como
essas contribuições são de 11% do
total do salário, superando o teto do
INSS, o valor da aposentadoria também poderá ficar acima do teto.
Já quem entrou no serviço público depois de 2003 e antes de
2012 passa a receber 70% da média
das contribuições desde 1994, mais
um percentual por ano que contribuir acima do mínimo de 25. O valor
da aposentadoria ainda poderá ser
superior ao teto do regime geral.
O reajuste ocorrerá pela inflação.
Participação
Rita e o tesoureiro da Afalesp,
Joacy Mesquita, participaram do
ato, promovido pelo Movimento Acorda Sociedade (MAS), na
Câmara Municipal de São Paulo,
contra a Reforma. Estiveram presentes os deputados federais major Olímpio e Arnaldo Faria de Sá.
Com informações da Agência
Câmara

Negado pedido para que PEC do teto integre pauta de votação
Ação judicial movida pelo deputado Campos Machado com
o objetivo de que a PEC 5/2016
integrasse a Ordem do dia da Assembleia Legislativa foi negada,
em 25/10. A decisão afirma que os
argumentos em que se baseiam
o pedido são relevantes, mas a

urgência não ficou comprovada.
A ação alega que o pedido
está engavetado há meses pelo
presidente da Assembleia, Cauê
Macris, mesmo contando com o
apoio de 20 dos 21 partidos com
representação na Casa.
De autoria de Campos Macha-

do, a PEC altera o limite de remuneração do funcionalismo público,
hoje vinculado ao salário do governador do Estado (R$ 21.631,05).
A nova redação passa a considerar como subteto a remuneração
dos desembargadores TJSP (R$
30.471,11). Os ganhos salariais se-

riam implementados progressivamente ao longo de quatro anos.
De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, o estabelecimento
do subteto estadual representaria
um impacto anual de R$ 909,6 milhões aos cofres públicos a partir da
implementação integral da revisão.
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Não ao PL 920
Projeto similar à PEC 241, que
congelou os gastos públicos federais por 20 anos, tramita na Assembleia. Trata-se do PL 920/2017, do
Executivo, que tem tirado o sono
de muita gente, sejam servidores
da Casa, ou de outros poderes do
Estado. A medida limita investimentos em saúde, educação e demais
serviços, que somente poderão ser
feitos de acordo com o índice de
inflação do ano anterior. Por exemplo: caso o projeto seja aprovado, o aumento autorizado para as
despesas no ano de 2018 poderá
não ultrapassar 3%, que é o índice
previsto para a inflação deste ano.
A justificativa apresentada ao
projeto é a necessidade de honrar
acordo firmado com o Governo Fe-

deral na renegociação da dívida do
Estado feita em 2016.
Por outro lado, o projeto cai feito uma bomba sobre os servidores
e o Serviço Público como um todo,
com congelamento salarial, proibição da realização de concursos
públicos e do pagamento de indenizações, entre outras medidas.
Para dizer NÃO ao PL 920 e a outras matérias prejudiciais aos servidores, a Afalesp participou, em 17/10
da Plenaria #OCUPAlesp, organizada
por diversas centrais sindicais. Servidores lotaram o Auditório Franco
Montoro e os corredores da Alesp
em protesto contra as medidas.
A presidente Rita Ferraro,
na ocasião, condenou o PL por
considerá-lo extremamente pre-

judicial para os servidores e os
serviços públicos, já que congela por dois anos os investimentos em Saúde, Educação, Segurança e outras áreas essenciais.
Em 26/10, o projeto foi objeto de
uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O líder do governo

na Casa, deputado Barros Munhoz,
defendeu uma ampla discussão
acerca da matéria a fim de aprimorá-la e evitar danos para o Serviço
Público e para o Estado. Segundo
o líder, o projeto “é um tapa na cara
de uma categoria que já sofre sem
aumentos por três anos”.

Audiência debate PL na Alesp

Afalesp prestigia mais um evento da Fenale

XXXVIII encontro, em Foz do Iguaçu

A Afalesp, representada por
sua presidente Rita Amadio Ferraro e pelo tesoureiro Joacy Carneiro de Mesquita, esteve presente
no XXXVIII Encontro da Federação
Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal (Fenale), realizado de 6 a 9 de junho de
2017, em Foz do Iguaçu/PR.
O Encontro teve como tema
central “Não às Reformas que
Ameaçam o Serviço Público e

seus Servidores”. Foram proferidas palestras sobre a Reforma da Previdência, que depois
foi amplamente debatida pelos
participantes.
Ao longo do Encontro, diversos parlamentares paulistas compareceram e foram dar seu recado aos servidores do Legislativo.
Também receberam propostas
dos representantes e cobranças
em relação às reformas em tramitação no Congresso Nacional.

Seminário da CNSP debate o servidor público como agente da cidadania
O Servidor Público como
Agente de Cidadania foi o tema
do Seminário da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP), realizado em Serra Negra,
de 26 a 29 de outubro.
O encontro, que contou com a
participação da Afalesp e de diversas entidades de todo o Brasil. de
defesa do servidor, recebeu os palestrantes Júlio Bonafonte, coronel
Flammarion Ruiz e José Consenzo.

Representantes de entidades de todo o país estiveram no encontro
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Como agir em situações de emergência foi
tema principal da Semana da Saúde 2017
Mais uma vez a semana alcançou sucesso e contou com o apoio da Afalesp
O tema “Urgências e emergências – você está preparado para
fazer a diferença?” foi o escolhido
pela Divisão de Saúde e Assistência
ao Servidor (DSAS) como principal
a ser tratado na Semana da Saúde
2017, realizada no período de 12
a 14 de setembro, na Assembleia
Legislativa. A semana procurou
dar aos participantes noções básicas de atendimento emergencial a
ocorrências como infarto, Acidente Vascular Cerebral (AVC), queimaduras e afogamento, além de
orientações a respeito de doenças
de caráter psiquiátrico e psicológico, como depressão, síndrome
do pânico e tendências suicidas.
A Afalesp, mais uma vez, deu seu
apoio para a realização desse evento, tão importante para a saúde e
o bem-estar do servidor da Casa.
Como de costume, o evento
contou com a presença de centenas de servidores da Casa, prestadores de serviço, terceirizados, que
assistiram a apresentações feitas
por profissionais de saúde e de ou-

tras áreas também, todas voltadas
a um melhor entendimento quanto
à saúde e a importância da prevenção de doenças e males em geral.
Na Oficina de Ressucitamento
Cardiopulmonar (RCP), a equipe
de enfermagem da Casa orientou
os participantes sobre capacitação
de socorros. “Ao se depararem com
alguém em Parada cardio-respiratória (PCA), essas pessoas agora
estão preparadas para agir e até salvar essa vida”, afirmou a gestora da
DSAS, Marisa Spinardi, idealizadora
da Semana da Saúde 2017.
Na área da odontologia, a Semana da Saúde abordou e esclareceu
dúvidas sobre abscessos e trauma
dentário. Odontologistas deram ins
truções sobre a forma ideal de tratamento para cada caso.
Sobre acidentes domésticos, os
bombeiros do efetivo da Policia Militar da Casa alertaram sobre risco e
prevenção de incêndios, ingestão de
substâncias tóxicas por crianças, queimaduras, afogamentos e explicaram
como agir diante dessas situações.

Marisa Spinardi dá orientações sobre socorros emergenciais

A importância da nutrição foi
ressaltada na Semana da Saúde, que
contou com a atuação de uma profissional da área, que, além de destacar o valor de alimentos funcionais adaptados para cada patologia,
promoveu uma degustação de pães
e patês naturais. Em parceria com
o restaurante da Alesp, a seção da

nutrição ofereceu um cupcake feito
com açúcar mascavo e outro feito
com xilytol - adoçante natural encontrado nas fibras de vegetais.
O restaurante da Casa também
deu seu apoio ao evento disponibilizando espaços especializados para
a orientação sobre alimentação saudável, além de incluir em seu cardápio diário um prato com esse mesmo conceito.
Biólogos alertaram sobre pragas, como zika vírus e dengue,
roedores e a importância da adoção
e posse responsável de cães e gatos
– tema que não deve ser descartado
quando se fala em saúde.
Uma equipe do Hospital CEMA,
especializado em olhos, falou sobre
a prevenção do glaucoma, catarata
e destacou a importância do exame
de fundo de olho. A turma da auriculoterapia e ginástica laboral, o engenheiro Fernando Mattiuz da equipe
de Medicina e Segurança do Trabalho
da Casa ministraram para os servidores terceirizados palestras sobre EPIS
e segurança no trabalho, enfatizando
técnicas de prevenção de acidentes no trabalho e sua importância.
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O associado Lamé, vereador em Guarulhos, deixou a Câmara
Municipal da cidade para assumir a Secretaria de Assuntos Difusos,
criada pelo prefeito Guti para tratar de políticas voltadas aos direitos humanos. A pasta concentra cinco subsecretarias: Igualdade Racial, Juventude, Políticas da Diversidade, Políticas para as Mulheres e
Acessibilidade e Inclusão.
Sylvio Micelli, servidor do Judiciário, vice-presidente da Assetj e
ativista em defesa dos servidores públicos tomou posse como titular do Conselho Administrativo da SPPREV, em 1º de setembro de
2017. Micelli também foi eleito presidente da AECOESP (2018-2020)

Iamspe reclama repasse
governamental de 2%

A Comissão Consultiva Mista (CCM) do Iamspe, presidida por Guilherme Nascimento, reuniu-se na Assembleia Legislativa no dia 25/10
para o seu 14º encontro estadual, que discutiu a importância do repasse de 2% do governo estadual para o instituto e rechaçou a possibilidade de sua privatização e de terceirização dos serviços prestados. O instituto, segundo os participantes, necessita de mais recursos
financeiros para prestar atendimento médico eficiente aos servidores.
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Obituário
É com grande pesar que comunicamos o falecimento dos
nossos colegas abaixo relacionados. Deixamos aqui registrado os
nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos enlutados.
Nome
Vera Lucia André
Aureliano Nobre Correia
Oswaldo Manna
Maria Estela B. Oliveira
Alvaro dos Santos
Maria das Graças Paulino
Alda Fernandes Decourt
Valdemar Domingos
Maria Ines De Moura Ferreira
Maria De Lourdes Monteleone
Vera Luiza S.mayer
Jose Santana Costa
Alberto dos Santos
Norival Francisco Senhora
Edward Vaz Lima
Jose Americo Montovani
Antonio Braz Filho
Andrea Guimarães Ferreira
Marcos Antonio D. Pietrafera

Nascimento
23/03/1949
19/06/1934
06/09/1928
08/04/1944
04/11/1925
23/09/1947
23/08/1924
21/11/1940
02/02/1944
08/11/1922
21/05/1923
18/04/1950
20/06/1922
21/10/1948
16/09/1931
11/04/1945
23/09/1919
04/03/1946
16/03/2017

Falecimento
11 /02/2017
27/03/2017
21/04/2017
26/04/2017
01/05/2017
01/05/2017
13/05/2017
31/05/2017
14/06/2017
15/06/2017
19/06/2017
30/06/2017
10/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
08/08/2017
09/08/2017
17/08/2017
17/08/2017

Alesp suspende pagamento do
Auxílio-Alimentação para inativos
Os servidores inativos da Alesp
foram surpreendidos em outubro
ao receberem seu pagamento com
o corte do pagamento do Auxílio-Alimentação. O que ocorreu foi a
suspensão do crédito desse valor,
em conformidade com a Súmula
Vinculante 55, do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do dia 28/9.
As entidades da Casa (Afalesp,
Aspal, Sindap e Sindalesp) sugeriram

a implantação do valor ora retirado
em outro auxílio. Atendendo a essa
sugestão, o deputado Campos Machado apresentou emenda ao Projeto de Lei Complementar 28/2017
(cria a Controladoria da Alesp), alterando a denominação de Auxílio- Alimentação para Auxílio- Cesta Básica
para todos os servidores da Casa. O
projeto aguarda parecer e sua tramitação será acompanhada de perto pela Afalesp e demais entidades.

Campanha de arrecadação de lenços
de cabeça para pacientes com câncer
Afalesp e Aspal se juntaram na
campanha de arrecadação de lenços de cabeça para serem distribuídos a pessoas em tratamento contra
o câncer e que perderam o cabelo
por se submeterem à quimioterapia.
A campanha fez parte das ações
do Outubro Rosa, e estendeu-se
até 27 de novembro – Dia Nacional
de Combate ao Câncer de Mama - ,
quando os lenços arrecadados foram

entregues a entidades assistenciais.
Nosso agradecimento a quem
participou dessa ação!

Victória Frigoli (3ª à dir.) e voluntárias do Icesp
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Festas e passeios proporcionam
momentos de lazer a associados
Festas como a do Dia das Mães, realizada em 11 de maio; a Festa Junina, em 22 de junho; o Passeio a Jaguariúna,
em 20 de maio, e a visita à Exposição Di Cavalcanti, na Pìnacoteca, em 23/10, fizeram a alegria dos associados. No
dia 30/10, em homenagem ao Dia do Servidor Público, a Afalesp ofereceu bolo para comemorar a data. Mais uma
vez, o tradicional Chá dos Aposentados, no dia 23/11, foi um feliz momento de reencontro de colegas da Alesp,
que degustaram um delicioso jantar, com excelente música ao vivo, com Passarinho e seus parceiros musicais,
receberam brindes e participaram de um sorteio de prêmios. Confira as imagens com as legendas abaixo:

1

3

2

4

6
1 e 2 Passeio a Jaguariúna - 3 e 4 Visita à Pinacoteca - 5, 6 e 7 Festa do Dia das Mães

5

7
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11
10

12

13

14

15

8, 9, 10, 11 e 12 Chá Anual dos Aposentados - 13, 14 e 15 Festa Junina

15

16
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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,
Denise Rovai e Ana Cristina S. Ribas
Mario - Massoterapeuta
Pamela Ferreira S. Miguel - Nutricionista
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 e
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)

Contatos dos convênios podem ser obtidos na sede da Afalesp.

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,
Leo Esteticar - Limpeza de Autos e
Simonetti Ade Pneus - Centro Automotivo
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,
Carraro Empreendimentos Imobiliários
e You Incorporadora
Alimentos e Bebidas
Massas Dona Vilma, Loucos por Queijos,
Apogee Produtos Superbom,
Doce Mundo de Lili - Biscoitos e Cookies e
Sinha Cotinha - Panificadora Artesanal
Escolas e Universidades
FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas,
Universidade Cruzeiro do Sul, IFEPAF,
FIG - Faculdades Integradas de Guarulhos e
Meninos da Vl Jaguaré - Escolinha de Futebol
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

