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Colônia de
Caraguá terá
novo apartamento
Em breve, a Afalesp
vai inaugurar um novo
apartamento na Colônia
de Férias de Caraguatatuba, para maior comodidade de seus associados.
Pág. 2

Grande festa
junina da Afalesp:
muita alegria
e diversão

O Parlamentar
Órgão Oficial da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Afalesp - Entidade filiada a: FESPESP, FENALE, SESPESP, MOSAP, CCM-IAMSPE e PÚBLICA CENTRAL DO SERVIDOR

Colônias de férias agora têm unidade para pets
Muitos associados há
tempos reclamavam permissão para irem às colônias de férias acompanhados de seus bichinhos
de estimação. Finalmente,
depois de a diretoria estudar essa possibilidade e
a conveniência de adotar
essa medida, foi criado o
Espaço Pet nas colônias
de Caraguatatuba e de
Socorro. A ideia parece ter
agradado aos associados,
que agora podem desfrutar de seus momentos
de lazer com seus melhores amigos.
Pág. 3

Em Caraguá, uma unidade está preparada para receber pets e em Socorro, duas

Filhote de jabuti é novo mascote
da Colônia de Caraguatatuba

Associada à caráter na festança

No dia 22 de junho, a
Afalesp realizou seu tradicional Arraial. Teve pipoca,
paçoca, pé de moleque,
canjica, cachorro quente,
pamonha, curau, bolo de
milho, arroz doce, pinhão,
vinho quente, churrasco,
quentão e muito mais!
Teve quadrilha, barracas e bandeirinha colorida,
sorteio de brindes! Tudo
muito animado, como
sempre!!!
Págs. 4 e 5

O Parlamentr 122.indd 1

É motivo de encantamento e de alegria para os
associados que visitam a
Colônia de Caraguatatuba
uma filhotinha de jabuti,
nascida há cerca de um
ano, que foi batizada pelo
gerente da colônia, Manfredo e por seu filho, Cauã,
de Nina. Nina é uma jabutizinha esperta e muito

Nina nasceu há um ano

bonitinha, se alimenta de
frutas, verduras e adora tomar sol. Em dias frios chega a se esconder em um
buraco que cava na areia
até o tempo esquentar,
conta Manfredo.
Nina é filha de um casal de jabutis, que habita
a colônia há mais de dez
anos, mas já tem mais
idade: o pai cerca
de 20 anos e a mãe
cerca de 45 anos.
O tempo de reprodução dos jabutis é de
setembro a janeiro,
e eles fazem os seus
ninhos no meio de folhagens. Normalmente, eles botam de um
a 14 ovos.

TJ acata recursos da
Afalesp impedindo
a cobrança do auxílio-saúde
A Afalesp foi vitoriosa
nos recursos interpostos junto ao Tribunal de
Justiça de São Paulo em
Mandado de Segurança e Ação Civil Pública
que visam impedir que
a Assembleia cobre ou
desconte os valores pagos a título de auxílio
saúde dos associados,
relativamente ao período
compreendido
entre junho de 2012
até junho de 2013, caso
deixem de apresentar
os comprovantes de
despesas médicas e hos-

pitalares destes meses.
Assim, de acordo com
o julgamento do TJ, ocorrido em 30 de julho, mantém-se o pagamento desses valores nos termos do
Ato de Mesa 12/2012, em
vigor na época destes.
A decisão judicial confirma liminar concedida
em maio de 2018 que já
impedia a cobrança e os
descontos dos associados da Afalesp.
Mais informações
poderão ser obtidas no
departamento jurídico
da associação.
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| A PALAVRA DA PRESIDENTE

Uma nova etapa
No dia 10 de dezembro de 1979,
eu subia pela primeira vez a rampa
do Palácio 9 de julho para tomar
posse no cargo de taquígrafa da
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. Me lembro dessa data
e consigo até sentir a emoção invadindo o meu coração naquela tarde.
Tenho o hábito de me planejar para
tudo o que quero e espero da vida,
na ilusão de que ela siga o rumo
que tracei. É assim em minha vida
pessoal, bem como na profissional.
Não imaginei que o tempo bateria tão repentinamente e de surpresa em minha porta avisando
que chegou a hora de findar uma
etapa tão importante e significativa, para a qual, admito, não fui
capaz de me planejar (emocionalmente falando) e, em dezembro
de 2017, quase num impulso, solicitei minha aposentadoria, após
37 anos de serviços prestados à

Casa, destes 17 junto à Afalesp.
Ao longo desse tempo, digo
com toda a certeza, vivi os melhores anos de minha vida, de
dedicação e amor por este trabalho. Também foram muitos afetos, muitas amizades, que espero
sempre poder contar.
Nessa nova condição - de inativa -, mas com a mesma vivacidade
de quando iniciei minha carreira
na Assembleia, vejo-me na obrigação de alertar aos que ainda não
se aposentaram, que a hora da
aposentadoria é um momento delicado, por isso é fundamental preparar-se para quando ela chegar.
Se possível, pense em alguma atividade que sempre gostou, que lhe
traga satisfação e felicidade. Assim,
é muito mais fácil se manter ativo;
volte a estudar, comece a dançar,
dedique-se a algum trabalho humanitário; eleja um hobby como parte

importante de sua vida; programe
viagens, faça novas e diferentes
amizades. O essencial é não parar!
Aqui na Afalesp, continuamos
até o final de nosso mandato no
propósito de fazer da associação
um lugar cada vez melhor para
você, associado, seja na nossa sede,
onde você é sempre muito bem recebido, seja nas colônias de férias
de Caraguatatuba e de Socorro.
A luta por melhores salários para
a nossa categoria é permanente.
Este ano, obtivemos a reposição
da inflação do período, perfazendo um total de 2,84% de reajuste,
mas persistimos na luta pela aprovação dos itens remanescentes da
Pauta de Reivindicações 2018 principalmente o adicional de qualificação; a retomada do auxílio-alimentação para os aposentados;
e o desbloqueio das indenizações
de licença-prêmio para servido-

res que se encontram no Abono
de Permanência, entre outros.
Além disso, continuamos vigilantes quanto à tramitação da PEC
287/2016 (Reforma da Previdência), em Brasília e também participando de encontros na Capital
para nos inteirar do assunto, embora a matéria esteja, por tempo
indeterminado, suspensa de votação em decorrência da intervenção federal na segurança pública
no Rio de Janeiro.
Rita Amadio Ferraro
Presidente

| COLÔNIA DE FÉRIAS

Caraguá terá novo apartamento

Planta do apartamento
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Com capacidade para
até cinco hóspedes, novo
apartamento que está
sendo construído na Colônia de Férias de Caraguatatuba está em fase
de acabamento e deverá ser inaugurado em
breve. A presidente Rita
Amadio Ferraro afirma
que tem sido grande a
procura por unidades em
Caraguá, principalmente nas férias de final de
ano. “Com o aumento da
capacidade de acomodações, nossos associados poderão aproveitar
melhor suas férias”, disse.
Aguardem, que a surpresa será muito boa!

Academia da Colônia de Socorro
ganha novos equipamentos

Associados usam esteiras ergométricas e equipamentos

A academia da Colônia de
Férias de Socorro recebeu duas
esteiras ergométricas e alguns
equipamentos para muscula-

ção para uso dos associados.
O sinal de internet local também
foi otimizado para melhor atender
ao público que visita a colônia.
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| COLÔNIA DE FÉRIAS

Para atender demanda dos servidores,
Afalesp cria Espaço Pet em suas colônias
Animais são bem vindos e tornam ambiente mais humanizado, diz presidente
Uma demanda antiga dos
servidores da Casa foi atendida
recentemente pela Afalesp, a
associação inaugurou no feriado de Páscoa em suas colônias
de férias de Caraguatatuba e
de Socorro a unidade pet, (duas
em Socorro e uma em Caraguá)
onde o usuário poderá usufruir
do espaço da melhor forma,
acompanhado de seu animal
de estimação. A presidente Rita
Amadio Ferraro está bastante satisfeita de ver atendido o anseio
dos funcionários: “animais são

sempre bem vindos e o convívio
com eles torna qualquer ambiente mais humanizado”, salientou.
Todavia, por tratar-se de área
coletiva, a Afalesp exige o cumprimento de regras por parte dos tutores dos animais, com o objetivo
de preservar a saúde dos associados e demais usuários, bem como
dos animais e dos funcionários.
No ato da inscrição, o usuário da colônia deverá preencher
formulário de responsabilidade
(sem o qual não será permitida
a entrada do animal).

Conheça as regras e usufrua do espaço das colônias
juntamente com seu animal de estimação:
1. É permitida a presença de
pets de pequeno e médio porte, pesando até 15 quilos e, no
máximo, dois pets por apartamento em unidades destinadas
a este fim;

pet, desde que esteja com a guia,
pelas vias públicas das colônias;
8. Pede-se evitar que o pet fique
sozinho na unidade por longos
períodos de tempo;

2. É proibida a presença de filhotes antes do término do período de vacinação;

9. É importante que se procure
respeitar o silêncio, principalmente à noite, não perturbando
os demais hóspedes das colônias;

3. É obrigatória a comprovação
da vacinação contra as principais doenças e prevenção contra verminoses;

10. A Afalesp não se responsabiliza por eventuais acidentes na
área da unidade mesmo ou em
caso de fuga do pet;

4. É proibida a presença de fêmeas não castradas e em período
fértil, pois isso irá agitar os machos presentes no entorno;

11. Em caso de banho do pet, aconselha-se a utilização do serviço de
Petshop na cidade, sendo proibido banhar o animal nas colônias;

5. Todo material de higiene do
animal, alimentação e guia são
de responsabilidade do hóspede,
bem como a limpeza de resíduos
sólidos e líquidos do animal;

12. A permanência dos pets está
condicionada ao comportamento do animal.

6. Não é permitida a circulação
dos pets nas áreas destinadas à
alimentação e área das piscinas,
exceto “cão-guia”;

14. Será cobrada uma taxa no
valor de R$ 20, por período de
até três dias e R$ 40, acima de
quatro dias, de permanência de
cada animal.

7. Será permitido circular com o

13. Eventuais danos serão cobrados do associado.

Um dos primeiros hóspedes de quatro patas já se sente em casa
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| COMEMORAÇÕES .

Na Afalesp, sempre um sucesso!
Sempre que a Afalesp realiza suas festas, a preocupação é
uma só: proporcionar ao associado algumas horas de entretenimento, alegria, boa música, diversão, com ótima comida e bebida, onde ele possa encontrar seus amigos e colegas.
E não tem sido diferente em todas as comemorações da

nossa associação. Confira abaixo algumas fotos de momentos que marcaram o encerramento do ano de 2017,
em 13/12/2017, e das festas do Dia das Mães, em 17/5 e da
Festa Junina, em 22/6. Mais fotos podem ser vistas no site
www.afalesp.com.br, ícone eventos.

Festa de Encerramento de 2017 e Boas Vindas a 2018

Alegria na quadrilha da festa junina

Banda Roça’n Roll anima festa junina

Mãe é homenageada durante a festa

Ação Social

Em tempo, comemoramos o sucesso da
campanha de arrecadação alimentos feita
pelos associados, no
mês de dezembro de
2017, que doou 100 kg
para a Paróquia Santa
Teresa de Jesus, da rua
Clodomiro Amazonas,
entregue à população
assistida pela igreja.

Festa Junina

Comida sempre deliciosa
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Deliciosas comidas juninas

A associada Suzete e sua filha Lílian
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| DIVERSÃO .

Tarde no cinema
A Afalesp iniciou em 14/3 um
novo projeto, chamado Tarde no
Cinema. Voltado especialmente aos
servidores aposentados ou servidores que trabalham no período da
manhã, o projeto tem o objetivo de

Grupo no cine Belas Artes

promover a cultura e o entretenimento para os associados, além da
interação e sociabilização tão importantes para uma vida saudável.
A intenção é diversificar bastante
os gêneros de filmes escolhidos a fim

de atrair um publico cada vez mais
heterogêneo. Foram três encontros
até o fechamento desta edição, para
assistir a comédia Os farofeiros, o
documentário Adoniran, meu nome
é Rubinato e o drama Paraíso per-

dido. Tem sido cada vez melhor e
atraído cada vez mais associados.
Você é nosso convidado na próxima
Tarde no cinema! Fique atendo aos
nossos e-mails e visite também nosso site para saber da programação.

e no Centro Cultural onde assistiu ao documentário sobre Adoniran Barbosa

2018:
Dia Internacional da Mulher Carnaval
Bloco Amoribunda mais animado a cada ano
Com a entrega de uma linda necessaire para as associadas, a

Afalesp comemorou o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de
março de 2018. Mulheres que fizeram e fazem a história da Afalesp posaram para a foto.

A alegria correu solta no sábado de Carnaval, com a saída
do bloco Amoribunda, no dia 10
de fevereiro. O bloco animou as
ruas da Aclimação e Vila Mariana e atraiu centenas de foliões.
Com o apoio da Afalesp pelo
terceiro ano consecutivo, desta

vez, apresentou as marchinhas
antigas executadas pela Orquestra de Frevo de Caruaru e
ainda contou com a animação
de Armandinho e do DJ Ddy Fernandes. A cada ano que passa o
Amoribunda surpreende ainda
mais! Foi bom demais!

Foliões da Afalesp no Carnaval deste ano
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Ato comemora 35 anos da ASSETJ
Um ato solene comemorou,
em 19 de março, os 35 anos da
ASSETJ. O evento, realizado no
Auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo contou com a presença

de associados da entidade, diretores, funcionários e autoridades.
A AFalesp esteve presente, junto
a outros representantes de diversas entidades do funcionalismo.
A cerimônia foi uma iniciativa

Carlos Giannazi (ao microfone) entre José Gozze (esq.) e Júlio Bonafonte

do deputado Carlos Giannazi, que
discorreu sobre as diversas conquistas da entidade para a categoria de servidores que representa.
Manifestaram-se o presidente
do Conselho Deliberativo, Júlio
Bonafonte e o presidente da Assetj, José Gozze, que agradeceram
aos participantes, destacando a
importância de união das entidades neste momento político em
que se faz necessário uma grande
renovação nos governantes e par
la
mentares. “Precisamos de uma
verdadeira limpeza no Congresso,
é muito importante termos representatividade que resguarde o
serviço público, um direito do cidadão” ressaltou Gozze.

Assembleia conquista vitória em torneio entre poderes
A Alesp sagrou-se campeã do primeiro Torneio Integração entre poderes, conquistando a vitória nos pênaltis sobre o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, após a partida terminar empatada em 1 a 1. O evento
ocorreu no Centro Olímpico da Prefeitura, no bairro do
Ibirapuera, e contou ainda com a participação do Tribunal de Contas do Estado. A organização foi da ASTCOM
- Associação dos Servidores do TCM.
Participaram do campeonato os seguintes servidores da Casa: Sylvio Fernandes, Celso Matsumoto, Leo,
César Bagini, Filipe e Rogerinho, Agnello e Pontes (ambos da Polícia Militar da Casa). Parabéns aos campeões!

Atletas da Alesp

Associada recebe
camisa oficial da
Seleção Brasileira
A Afalesp tem como tradição
entrar no clima de torcida animada
pelo Brasil durante a Copa do Mundo e nesta última, na Rússia, não foi
diferente. A sede da associação foi
totalmente enfeitada com bandeirinhas do Brasil e foi sorteada uma
camisa oficial da Seleção Brasileira.
Ilda Marina Grasso Senna Alves foi a
ganhadora da camisa.
O Brasil não saiu vitorioso; a França foi a campeã, merecidamente,
mas a competição e os jogos valeram muito a pena e a alegria, como
em todas as vezes, foi contagiante
a todos os países participantes.
Ilda vai poder torcer uniformizada
para o Brasil ser Hexa campeão mundial em 2022! Já torcemos para isso!

Ilda entre Joacy e Rita

Solenidade celebra 50 anos da Aecoesp
A presidente da Afalesp,
Rita Amadio Ferraro, participou de uma solenidade em
comemoração aos 50 anos da
Associação dos Escreventes
Técnicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(Aecoesp) em 4/4, no auditório Franco Montoro. O ato
celebrou o Dia do Escrevente,
comemorado anualmente no
dia 3 de junho.
O encontro também foi aberto para a posse do novo diretor-executivo da associação, Sylvio
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Micelli, para o mandato de 2018
a 2020. A Aecoesp luta hoje
pela adoção do nível superior
para a categoria dos escreventes, entre outras pautas, destacou Micelli em seu discurso.
O deputado Carlos Neder
presidiu a Mesa e lembrou haver
na Casa projetos de lei que tratam do reajuste salarial dos servidores do Judiciário, que estão
há anos em tramitação.
Além da Afalesp, compuseram a mesa várias entidades
e autoridades.

Jayme Oliveria, Manoel Calças, Carlos Neder, Sylvio Micelli, Gaspar Bissolotti e Rita Amadio

07/08/2018 16:10:31

Agosto 2018

O Parlamentar

Servidores recebem reajuste salarial
A Lei 1325/2018, que trata da Casa. Também foram reajusdo reajuste salarial de 2,84%, a tados, por intermédio de atos
partir de primeiro de março, aos administrativos os valores corresservidores da Assembleia Legis- pondentes aos auxílios refeição,
lativa do Estado de São Paulo, saúde e alimentação, em 4,89%.
foi publicada no Diário
Oficial de 13/6/2018.
O reajuste, que corresponde ao índice
da inflação registrada
no período foi fruto
da Campanha Salarial
levada a efeito pelas
entidades que representam os servidores Assembleia de servidores debate pauta de reivindicações

Aspal completa 14 anos em
defesa do aposentado da Alesp

Associados da Aspal comemoram aniversário da entidade

São 14 anos desde a criação da
Associação dos servidores aposentados da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Aspal), completados em abril de 2018, e comemorados no dia 5, com um ato solene,
realizado com a presença de representantes de diversas entidades de
defesa do funcionalismo, como a

Afalesp, a Fespesp, o Sindap, a Aecoesp, além de associados da entidade.
O presidente da associação,
Gaspar Bissollotti, lembrou aos
presentes as lutas e as conquistas
que resultaram do trabalho da entidade durante esse período. Ao
final, foi servido um coquetel e
um bolo aos presentes.

7

Rita Ferraro agora também
à frente da Pública e da Fespesp
A presidente da Afalesp, Rita
Amadio de Brito Andrade Ferraro,
assumiu recentemente a presidência de duas importantes entidades
de representação do funcionalismo: A Pública – Central do Servidor – seção SP e a Federação das
Entidades de Servidores Públicos
do Estado de São Paulo (Fespesp).
Rita, representando as duas
entidades participou do seminário Voto Consciente, promovido pela Associação dos
Agentes Fiscais de Renda do
Estado de São Paulo (Afresp),
pelo lançamento de uma bancada a nível nacional que represente de fato a categoria do
Servidor Público. Rita declarou
que considera importantíssima a iniciativa, principalmente
nesse momento tão difícil para

a política brasileira. “Precisamos de representantes que valorizem o servidor, que combatam a terceirização e valorizem
o servidor efetivo, o concurso
público, e especialmente lutem por um Serviço Público de
qualidade, entre tantas outras
coisas”, disse na ocasião.

Arnaldo Faria de Sá recebe homenagem
como defensor do serviço público

CNSP empossa nova diretoria
A Afalesp participou da posse entidades de defesa da categoria, e
da nova diretoria da Confederação do deputado federal Arnaldo Faria
Nacional dos Servidores Públicos de Sá, que, pelo apoio ao serviço
(CNSP), realizada no dia 24 de mar- público que tem dado, recebeu hoço, no Clube Português. A soleni- menagem na noite.
dade contou com a
presença do presidente da entidade,
Antonio Tuccilio,
além de membros
da diretoria empossada, de representantes de diversas Tuccilio (ao centro) e autoridades e Arnaldo Faria de Sá (2º à dir.)
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Deputado (ao centro) agradece homenagem recebida

Uma solenidade, em 13/4, na
Casa de Portugal, homenageou o
deputado federal Arnaldo Faria de
Sá por seu trabalho em prol do serviço público. O deputado tem sido um
árduo combatente à reforma da Previdência Social. Desde 2017, Arnaldo reuniu diversas entidades, dentre
elas a Afalesp, para discutir ações
para impedir a votação da PEC 287.
Arnaldo também foi incansável
na luta pelo pagamento dos pre-

catórios alimentares, quando derrotou projeto de autoria do senador José Serra, que se tivesse sido
aprovado estenderia o prazo de
pagamento até 2030, um total de
10 anos a mais do que foi definido
pelo Congresso Nacional.
As entidades reunidas entregaram placa em homenagem ao
deputado por sua fidelidade e
dedicação à classe do funcionalismo público.
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PEC 287 e a importância de o assunto estar Parlamento Jovem 2018: Afalesp e Aspal
na pauta de discussões das entidades
doaram pen drives aos estudantes
Suspensa, por força da interven- cipalmente, a troca de informação federal na segurança pública ções atualizadas sobre a matéria.
do Rio de Janeiro, a votação da PEC
A Afalesp compareceu a vários
287/2016, que dispõe sobre a Re- encontros em Brasília e a manifestaforma da Previdência, ainda inspira ções na avenida Paulista contra a PEC.
atenção e vigilância por parte dos
Rita Ferraro considera essentrabalhadores e sobremaneira do cial que o assunto não seja deixafuncionalismo público. Ciente dis- do de lado e permaneça na pauta
so, a Afalesp, permanece vigilante e das discussões das entidades para
tem participado periodicamente de que a categoria não seja pega de
reuniões no escritório do deputado surpresa. “Não podemos baixar a
federal Arnaldo Faria de Sá, juntaguarda”, ela alerta.
mente com representantes de diversas entidades do funcionalismo.
Nesses encontros,
muito se discute sobre
possíveis ações a serem
elaboradas para manter
o assunto sempre na
pauta das entidades e
do funcionalismo como
um todo mas há, prin- Afalesp e Aspal unidas contra a PEC

47 alunos do ensino médio parDurante o período de inscrição
ticiparam este ano da 19ª edição do para participar do programa, cerca
Parlamento Jovem paulista. No dia de 295 projetos foram enviados à
26/4, vivenciaram a rotina de um Alesp. Desses, 266 estavam comdeputado na Assembleia de São pletos e foram analisados por uma
Paulo e debateram os principais comissão especial, que elegeu os
problemas do Estado, no plenário 47 deputados jovens. Neste ano, as
mulheres foram maioria dos eleitos,
Juscelino Kubitschek.
Anualmente, estudantes inscri- com 62,5%.
A Afalesp e a Aspal colaboraram
tos apresentam e votam propostas
que, algumas vezes são aproveita- com a edição do Parlamento Jovem
das pelos parlamentares estaduais, e doaram pen drives aos alunos.
como na edição passada, em que o deputado
Marco Vinholi (PSDB)
inseriu na tramitação
regular da Alesp um
projeto que criava a
biometria eletrônica
nos postos de saúde,
originária de um aluno
do Parlamento Jovem. Victória, da Aspal e Rita, da Afalesp, fazem a entrega aos alunos

Obituário
Vários funcionários queridos nos deixaram
desde o início de 2018. A Afalesp presta homenagem à sua memória e transmite sentimentos de pesar às famílias e amigos enlutados.
Sócio mais antigo unia jornalismo
à taquigrafia
Aos 99 anos, faleceu o associado mais antigo da Afalesp, Erasmo de Freitas Nuzzi. Jornalista, Nuzzi foi taquígrafo da Assembleia,
ex-professor e ex-diretor da Faculdade Cás-

per Líbero, tendo ocupado este último cargo
por 20 anos. Ele iniciou no jornalismo trabalhando com taquigrafia no jornal A Gazeta.
Formou-se em 1953 pela Faculdade Cásper
Líbero e começou a lecionar na instituição
dois anos depois.
Segundo nota divulgada pela faculdade,
Nuzzi foi o único jornalista a entrevistar o presidente Getúlio Vargas. Nuzzi sofreu falência
de múltiplos órgãos. Deixa a esposa, senhora
Neide Sette, uma filha e duas netas.

Nome

Nome

Nascimento Falecimento

Marisa Fava Pimentel
14/05/1953
Lourivaldo J. da Silva
21 /04/1954
Ataide Mazzucatto
11/02/1946
Dora Massari Reis
25/08/1929
Domingos A. Monteleone 13/09/1920
Conceição Hernandes
31/12/1937
Carlos Barbosa (Mancha) 24/03/1946
Maria de Fatima Souza
28/02/1954
Yara Martins
12/01/1941

O Parlamentr 122.indd 8

10/01/2018
15/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
05/02/2018
24/02/2018
10/03/2018
16/03/2018
12/04/2018

José Carlos Dias
Maria Angelina Barreto
Octavio Neuber Simões
Marli Terezinha Bruni
Kadmel Maldonado
Selma Apª R.Furtado
Wanda Ribeiro Aguiar
Wilson Fernandes Leite
Claudio Sanches Alves
Valmir Silva

Nascimento Falecimento
23/04/1934
28/03/1933
19/07/1939
23/03/1940
09/02/1942
08/12/1936
03/07/1923
30/03/1936
10/01/1942
18/08/1960

23/04/2018
05/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
23/05/2018
13/06/2018
13/06/2018
14/06/2018
14/06/2018
14/06/2018

Nome
Patrícia dos Santos
José Maria Barros
José Roberto Álves
Manoel Sérgio Perri
Lucília Neves Cunha
Cláudio Gonçalves
Bernardino Cioffi
Sergio Diamante
Erasmo Freitas Nuzzi

Nascimento Falecimento
30/07/1971
30/10/1933
19/04/1961
02/05/1940
30/12/1933
31/12/1925
27/09/1933
09/10/1953
14/07/1919

22/06/2018
29/06/2018
05/07/2018
12/07/2018
16/07/2018
18/07/2018
22/07/2018
27/07/2018
30/07/2018
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Gramado recebe o maior encontro
da Fenale realizado até hoje

PEC 5 aprovada

Diretores da federação posam para fotografia

De 8 a 11 de maio, a Afalesp,
a Aspal e o Sindap participaram
em Gramado do XL Encontro
Nacional da Federação Nacional dos Servidores dos Poderes
Legislativos Federal, Estaduais
e do Distrito Federal (Fenale).
O encontro recebeu o maior
número de participantes até
então registrado e foi um grande sucesso. Debateu o tema “O
legislativo que nós queremos!”
e, ao final, aprovou a Carta de
Gramado, com os principais
itens concluídos durante o
evento, a ser encaminhada ao
Congresso Nacional.
O presidente da Fenale, João
Moreira, em seu discurso de
abertura, destacou a necessi-

dade do comprometimento de
cada cidadão com com “essa
nova realidade que vem surgindo nesse novo Brasil”
A presidente Rita Amadio Ferraro participou do Pinga-Fogo
do Encontro e relatou a atuação
da Afalesp na defesa do restabelecimento do valor pago aos
servidores aposentados da Casa,
referente ao Auxílio-Alimentação,
bem como à luta travada contra a
aprovação da PEC 287. Rita considera de suma importância a troca
de experiência entre os representantes das entidades de diversos
estados durantes esses encontros,
que, segundo ela, “muitas vezes
resultam em benefícios aos servidores dos legislativos”.

Afalesp pleiteia retorno do
Auxílio-Alimentação aos aposentados
Em 28 de setembro de
2017, o Departamento de Recursos Humanos suspendeu
o pagamento do Auxílio-Alimentação aos servidores
inativos da Assembleia, em
cumprimento ao que determina a Súmula Vinculante
55, do Superior Tribunal Federal, quando determina que
o mesmo não se estende aos
servidores inativos, em virtude de tratar-se de verba de
natureza indenizatória. A Afa-

O Parlamentr 122.indd 9

lesp vem pleiteando a correção dessa injustiça e tem feito
várias gestões nesse sentido.
Juntamente com a Aspal, encaminhou recentemente requerimento questionando a
aplicação da referida súmula.
No final de 2017, a Mesa Diretora autorizou o pagamento
de um abono salarial no valor
de R$ 1.500,00, pago somente
aos servidores da ativa, justamente por conta dos efeitos
da Súmula 55.

Público lotou Plenário JK no dia da votação da PEC

Após dois anos de luta,
foi aprovada, em 5/6, a PEC
5/2016. De autoria do deputado Campos Machado, a emenda equipara o teto salarial de
servidores públicos de carreiras típicas do Estado ao do
desembargador do Tribunal
de Justiça.
A abordagem da mídia a
respeito do fator remuneratório que a emenda envolve,
deixou para trás o principal
da PEC 5, que foi desvincular
o teto salarial do funcionalismo do salário do governador.
Tratam-se de agentes diferentes, um público outro politico,
com interesses diferenciados.
A emenda coloca São Paulo em condições de igualda-

de com outros estados da
Federação, que já haviam
adotado a medida e com isso
deixa de perder seus servidores mais qualificados para
outros estados em busca de
salários melhores. Isso vinha afetando fortemente a
qualidade de serviços públicos prestados em São Paulo. A Afalesp fez parte dessa
luta pela aprovação da PEC
5, juntamente com outras
entidades que representam
as carreiras contempladas e
parabeniza aqui o deputado Campos Machado pelo
empenho em ver a matéria
acolhida e também agradece
aos deputados que votaram
favoravelmente a esse pleito.

Afalesp e Aspal homenageiam mandato do deputado Campos Machado.
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Novos convênios trazem
vantagens para associados

Afalesp firma parceria com a Casa Miracolli

O MAIOR SALÃO DE SÃO PAULO, SITUADO NO COR A ÇÃ O
DOS JARDINS, CASA M I RACOLLI EM PARCERIA C O M

A AFALESPI ANUNCIA O M I RACOLLI CLUB QUE BEN E FI CI A

Quando o assunto é beleza, o
nome que vem à cabeça é do novo
e maior salão conceito em São Paulo, a Casa Miracolli. Com uma área
de mais de dois mil metros quadrados e uma belíssima área verde, o
salão vem agitando a região do jardins, na Rua Colômbia, 84.
A Casa conta com profissionais
com know how no Brasil e no exterior, além dos proprietários, Carlos e
Sandra Pitta, que estão há 15 anos
no mercado de beleza, com três salões na capital paulista.
Agora, em parceria com Afalesp, a Casa Miracolli anuncia o
Miracolli Club, que beneficia os
associados com parcelamentos e
descontos exclusivos! E não é só

OS ASSOCIADOS COM DESCONTOS E PARCELAMEN T O S
EXCLUSIV OS EM TODOS NOSSOS SERV IÇOS!

CLUB

FAÇA PART E D O N O S S O C LU BE E DESF R UTE
DO S M E LHOR ES S ER V I Ç O S E TRATAMENTOS
E M C AB ELO, MA Q U I A G EM E E STÉTICA
C OR P O RAL , EN TR E O U TR O S BENEF ÍCIOS.

R U A C O LÔ M B I A , 8 4 – JA R D I M AMÉRICA
[ 1 1 ] 2638-0 6 6 2

Sempre com o objetivo de
atender aos associados e lhes proporcionar facilidades, a Afalesp
mantém contatos com empresas
e prestadores de serviços que possam se conveniar com a associação
e oferecer condições interessantes
e acessíveis de produtos e de serviços aos associados. Assim, nos últimos meses a Afalesp firmou algumas parcerias, das quais merecem
destaque a Core & Run, que possui
profissionais de educação física
aptos a desenvolverem um treinamento personalizado para pessoas
interessadas em condicionamento
físico, emagrecimento, atletismo,
treinamento funcional e corrida.
A empresa fornece o AtivoCoach,
aplicativo que disponibiliza planilhas vinculadas, com maior facilidade para visualização dos treinos.
Os profissionais ministram suas
aulas no Parque do Ibirapuera,
bem próximo à Alesp.
Outra conveniada, a Techimage, escola de fotografia, está há 25
anos no mercado e tem sua sede
no bairro do Campo Belo, Rua João
de Souza Dias, 603. A escola oferece diversos cursos profissionalizantes, desde o básico até o avançado. Se você deseja fotografar por
hobby, ou se deseja ganhar uma
renda extra, a fotografia pode ser
uma opção. Conheça a Techimage
e as promoções especiais para os
associados da Afalesp.
Se você se considera uma pessoa bem informada, certamente já

ouviu falar de coaching. Um treinamento comprovado cientificamente com o propósito de eliminar
Eventos
obstáculos emocionais
e auxiliar o
cliente a alcançar
metas
e objetivos
Corporativos
desejados, que podem ser alta performance pessoal e profissional; eliminação de autossabotagem para
facilitar o alcance da plenitude e do
bem estar; restaurar relacionamentos abalados e fortalecer vínculos
afetivos ou até eliminar vícios físicos, emocionais e comportamentais. A Yanez – Excelência em Relacionamentos - é nova conveniada
da Afalesp e tem sua sede bem próxima à Assembleia, na Rua Manoel
da Nóbrega, 1624, Paraíso. Oferece
cursos, palestras e treinamentos,
sob a supervisão da experiente profissional Mônica Vaz dos Santos.
Quer dar uma festa original no
campo? O Espaço Apoema tem a
solução ideal bem próximo de São
Paulo e com toda a estrutura. Ambiente único e sofisticado, somado
à beleza natural da região de Atibaia. Solicite seu orçamento, com
descontos especiais para associados e conheça as diversas opções
de cenários para a sua cerimônia.
www.espacoapoema.com.br
Os melhores tratamentos em
cabelo, maquiagem e estética corporal os associados podem encontrar na Casa Miracolli, nova parceira
da Afalesp. (veja quadro ao lado).
Mais informações sobre conveniados da Afalesp na próxima página ou no site www.afalesp.com.br

flyer_miracolli.pdf

1

26/07/18

19:42

cabelo: há tratamentos de pele,
unhas, sobrancelhas, enfim, tudo
que sua beleza precisa.
Grande nome do cenário da beleza, Mônica Aguirre foi quem propôs
a parceria à Afalesp. Mônica é responsável pelo visual de várias famosas como Cláudia Raia, Guilhermina
Guile, e várias top models! Além de
ser considerada a queridinha dos
sertanejos, inclusive Luciano da
dupla Zezé de Camargo e Luciano.
Mônica promete trazer muitas novidades para os associados. Aguarde!
Os melhores tratamentos em
cabelo, maquiagem e estética corporal você encontra na Casa Miracolli, novo parceiro da Afalesp!
O M AI OR SALÃO DE SÃO PAU LO, SI T U ADO NO C OR AÇ ÃO
DOS J AR DI NS, CAS A M IRACOL L I E M PAR C E R I A C OM
A AFAL ES P I ANU NC I A O M IRACOL L I CL U B QU E B E NE FI C I A
OS ASSOC I ADOS C OM DE SC ONT OS E PAR C E LAM E NT OS

1

E XC LU SI V OS E M T ODOS NOSSOS SE R V I Ç OS!

CLUB
C

M

FAÇA PARTE DO NOSSO CL UBE E DESF R UTE

Y

DOS MEL HORES SERV IÇOS E TRATAMENTOS

CM

MY

EM CABEL O, MA QUIAGEM E ESTÉTICA
CORPORAL , ENTRE OUTROS BENEF ÍCIOS.

CY

CMY

K

R UA COL ÔMBIA, 8 4 – J ARDIM AMÉRICA
[1 1 ] 2 6 3 8 -0 6 6 2
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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 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),
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
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, Ville de France
e Casa Miracolli
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, Nana Calil Design de Sobrancelhas e
Renovare Spa
Academias
Ômega 4 Estúdio do Corpo,
FEPAF - Integração e Bem Estar,
Ludias Assessoria Esportiva e Core & Run
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

e Mútua (Auxílio Funeral)
Daiseg Corretora de Seguros e
Liberty Seguros e Seguro Auto Itaú
Serviços na Afalesp
Assistência Jurídica,
Táxi: Ponto Alesp,
Ingressos Cinemark,
Fotos para documentos, Revelação,
Filmes e Equipamentos Fuji,
Conserto de Joias e Relógios,
Reformas de Roupas,
e Sapataria Butantã

Parques de Diversão
Hopi Hari e Wet´n Wild

Diversos
Aparelhos Auditivos,
Caixas para Ferramentas Mundo Verde,
SINPESP - Sind. Psicanalistas do E.S.P.,
Podologia - Benditos Pés,
Jane Presentes,
Espaço Apoema Eventos
Oliviei Promoções – Buffet do Wellington,
Adijon - C e G, Sam’s Club,
Carraro Empreendimentos Imobiliários
e You Incorporadora

Celulares
Celulariun - Aparelhos Celulares
e M.R.Tech Celulares

Alimentos e Bebidas
Massas Dona Vilma, Biscoitos e Cookies e
Sinha Cotinha - Panificadora Artesanal

Joias e Bijuterias
La Virtu e Rose Joias

Escolas e Universidades
FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas,
Universidade Cruzeiro do Sul,
IFEPAF,
FIG - Faculdades Integradas de Guarulhos,
Meninos da Vl Jaguaré - Escolinha de Futebol
e Techimage Escola de Fotografia

Roupas
Helenice Confecções,
Any Way Confecções e
Lucia Roupas Pintadas
Hotéis
Hotel Estância Águas de São Pedro,
Lavanderias
La Lavanderia
Seguros
American Life, Assistência Funeral Familiar,
Nobre Seguradora - Seguro de Vida em Grupo

Cursos de línguas e outros
Centro Cultural Brasil Italia,
Clil School Idiomas,
Escola Adijon Ltda,
All Net - Cursos Profissionalizantes,
Unyleya Editora e Cursos,
Yanez – Excelência em Relacionamentos,
Instituto Fepaf e
Big Band Music School

Contatos dos convênios podem ser obtidos na sede da Afalesp.
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Contas do segundo semestre de 2017 aprovadas por unanimidade
Dia 26 de abril, a Afalesp realizou
sua reunião de prestação do segundo
semestre de 2017. Na ocasião, a presidente Rita Ferraro discorreu sobre as
principais atividades da associação e o
tesoureiro Joacy Carneiro de Mesquita
apresentou o balanço fiscal do período, que foi aprovado por unanimidade
pelos membros da diretoria presentes.
Foram destacadas, além da manutenção habitual que as colônias de férias
recebem, as festas promovidas pela associação durante o período, mas principalmente as obras realizadas na piscina
de adultos da Colônia de Férias de Caraguatatuba, totalmente revitalizada e
revestida em pastilhas, a construção de
uma fonte decorativa e a iluminação em
toda sua extensão. Nos apartamentos,
as antigas TVs foram substituídas por
TVs de LCD. Todas as cadeiras reformadas e a sede recebeu um lindo aquário.
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