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Afalesp tem nova diretoria
Tomou posse em
13/2/2018 a nova diretoria da Afalesp, eleita em
7/11/18. A chapa, liderada por Carlos Alberto
Marinho, tem Mariana
Pereira de Oliveira na secretaria-geral e Gilmar de
Souza Manoel na tesouraria. Os três, funcionários de carreira da Casa e
oriundos de setores estratégicos, comprometidos
com o servidor. Marinho,
ingressou na Assembleia
em1989, foi coordenador de Serviço, gestor de
Divisão e substituto de
diretor do Departamento de Finanças; Mariana é
a mais nova funcionária
entre os três. Ingressou
em 2000, foi gestora de
Divisão, Serviço de Compras e Gilmar, que ingressou em 1985, lotado no
Serviço de Folha de Pagamento, foi chefe de seção,

Marinho entre Mariana e Gilmar

coordenador de Serviço e
assistente legislativo.
A experiência dessa diretoria executiva, associada à vontade de trabalhar
em prol do associado levou à formação da chapa
vencedora. O objetivo da
gestão é investir na modernização da atual estru-

tura da associação sempre buscando oferecer
o melhor ao associado e
também criar novas ações
e atividades que possam,
inclusive atrair novos sócios. Marinho salienta
que uma das prioridades
da Afalesp a ser mantida
será luta em defesa dos

interesses dos servidores da Casa, seja ela no
âmbito do Legislativo
paulista, junto ao Sindalesp, à Aspal e ao Sindap
ou fora dele, como a luta
contra a Reforma da Previdência, em que a Afalesp promete permanecer
atuante.
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Reforma da Previdência: como fica a minha aposentadoria?
Pág. 10

A recente proposta de Reforma
da Previdência, apresentada pelo
governo Bolsonaro, tem sido bastante comentada nos noticiários e
tem gerado muitas incertezas ao
trabalhador. Assim como em outras
reformas feitas anteriormente, o
servidor público tem sido apontado
pela mídia e o governo como o vilão
responsável pelo propalado déficit. Ainda mais do que as anteriores,
essa reforma aparenta ser pior para

a categoria, por isso a Afalesp está
comprometida na defesa da Previdência e tem participado ativamente
dos movimentos contrários à PEC 6.
Pensando em evitar atitudes
precipitadas e às vezes errôneas a
serem tomadas com base em dúvidas, tentamos esclarecer alguns
pontos que consideramos principais
da atual proposta, que deverá ainda sofrer muitas alterações até a sua
aprovação.
Págs. 12 e 13
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| A palavra do presidente	

O desafio de estar à frente da Afalesp
A decisão de aceitar o convite
para concorrer à presidência da
Afalesp passou por uma profunda
reflexão de minha parte e muitas
ponderações com minha mulher,
Heloísa, uma vez que considerei
a importância desse cargo e a responsabilidade que ele carrega.
A Afalesp é uma entidade que,
junto ao Sindalesp, à Aspal e ao
Sindap, representa o servidor da
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, a Casa legislativa que
elabora leis estaduais para mais de
43 milhões de paulistas. Esses servidores atuam como defensores
do Estado e ajudam a garantir a
qualidade dos serviços públicos de
qualidade prestados ao cidadão.
Assim, a função da Afalesp,
além de proporcionar o lazer e o

bem-estar a esse servidor, zelar
por sua qualidade de vida, é lutar
para que seus direitos sejam respeitados e preservados. Nosso país
vivencia uma grande alteração em
seu quadro político e severas mudanças se anunciam. A Reforma da
Previdência é uma delas e a Afalesp estará unida a outras entidades do funcionalismo na luta para
que a nossa categoria não seja penalizada e tenha sua imagem restaurada perante a opinião pública.
Além disso, é compromisso da
chapa vencedora a qual encabeço
e que tem Mariana na secretariageral e Gilmar na tesouraria, tratar
com rigor e zelo das contas da Afalesp, dar continuidade à política de
convênios, sempre procurando facilitar a vida do associado; promo-

ver as festas comemorativas, que
tanto agradam ao servidor; cuidar
e procurar melhorar cada vez mais
as colônias de férias e incrementar
nosso espaço de lojinhas e serviços de conveniências.
Aproveito este artigo para
agradecer ao convite para concorrer ao cargo que recebi da antiga diretoria (Rita, Marta e Joacy)
e dizer que espero corresponder
à altura da confiança em mim
depositada. Meu muito obrigado
também aos que votaram na Chapa Gestão Democrática.
Associado, servidor da Alesp,
digo com toda a certeza que assumo este desafio de estar à frente
da associação durante o triênio
2019/2021, com imensa alegria e
com muita vontade de trabalhar.

Estaremos à disposição para ouvir sugestões, para uma conversa informal, para tomar um café,
enfim, para recebê-lo, sempre de
braços abertos na Afalesp, que é
a sua, que é a nossa associação.
Conte conosco e um forte abraço!
Carlos Alberto Marinho
Presidente

novos rumos, faço isso com meu
coração tranquilo e a sensação de
dever cumprido e certa de que não
tem preço que pague tudo o que
aqui vivi.
Agradeço a Deus, a toda equipe
de funcionários da Afalesp, à minha
amada família, que tanta paciência
e compreensão teve comigo por
tantas vezes que tive que me ausentar e priorizar a Afalesp, e à diretoria e aos amigos que estiveram
comigo durante todos esses anos.
Parabenizo a nova diretoria
eleita, na qual depositei minha
confiança por conhecer a capacidade e lisura dos escolhidos e afirmo que estarei à disposição para
dar minha contribuição com trabalho, no que precisarem. Desejo
continuar engajada nas lutas em
favor dos nossos servidores ativos
e aposentados porque considero

que o momento pede a união de
todos contra mudanças anunciadas e que se mostram preocupantes para a classe de servidores.
Um grande abraço e meu muito
obrigada a todos.
Rita Amadio Ferraro
Presidente (2015/2018)

| A palavra dA EX-presidente	

Uma vida em 18 anos
Quanto tempo dura uma vida?
Para mim, o tempo de uma vida
pode ser medido pelo acúmulo de
experiência e vivência adquiridos.
Pensando nisso, posso dizer que o
tempo que estive com vocês na diretoria executiva da Afalesp, ora como
presidente, ora como tesoureira, ora
como secretária-geral, que perfizeram o total de 18 anos, significaram
uma vida. E uma vida extremamente rica de conteúdo. Aqui vivi momentos de muita alegria, de crises
também, de preocupação, mas sempre pude contar com muita ajuda,
primeiramente de Deus, que nunca
me abandonou, e depois dos funcionários, da diretoria e de amigos.
Todos - cada um a seu modo contribuíram para que tudo corresse bem e desse certo. Graças a esse
ambiente de harmonia, a Afalesp
é hoje o local onde o funcionário

sente-se bem, é recebido com muita alegria e com carinho. Nossa associação tem história que pode ser
contada com orgulho!
Dirigir uma associação como a
Afalesp foi uma experiência muito boa. É um trabalho árduo – que
muitas vezes passa despercebido –
e exige muita entrega e dedicação,
porém o retorno é gratificante.
Nossas colônias têm sempre
grande procura e oferecem o aconchego que o servidor e sua família
procuram; nossas festas recebem
muito bem o associado e procuram
dar a ele o melhor, seja em gastronomia, seja na música. A dedicação
e o amor envolvidos na administração da Afalesp fazem da nossa associação um lugar agradável de estar.
Por isso é que chegada a hora
de finalmente me distanciar da diretoria executiva da Afalesp e traçar
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| colônia de férias

Novo apartamento em Caraguatatuba
tem agradado aos associados
Principalmente no período
de alta temporada, a procura
por unidades na Colônia de Férias de Caraguatatuba costuma
ser bem grande, muitas vezes,
superior à oferta de acomodações. Preocupada com isso,
a diretoria presidida por Rita
Amadio Ferraro decidiu entregar ao associado mais uma
unidade, que foi inaugurada no
dia 18 de dezembro de 2018.
Com capacidade para até cinco
hóspedes, o novo apartamento
tem acabamento refinado e de
bom gosto, que tem agradado
aos associados.
O projeto e a as obras ficaram a cargo da TM Arquitetura,
cuja responsável é a aqrquiteta
Thamyres de Moraes. No mesmo
dia, foi entronizada a imagem
de Nossa Senhora Aparecida no
jardim da colônia.
Não deixe para depois, faça
já sua reserva e visite a Colônia
de Caraguá!

Inauguração da nova unidade e imagem de Nossa Senhora

Socorro: Carnaval faz procura pela cidade aumentar
Um dos feriados mais concorridos para a Colônia de Férias de
Socorro é o feriado de Carnaval. E
neste ano não foi diferente. A procura foi grande, tanto pelas unidades que abrigam pets, quanto pelos chalés e apartamentos. Todos
reformados, garantiram a comodidade ao associado.
A cidade de Socorro, conhecida
por sua vocação turística voltada para a aventura, tem buscado
agora destaque para o Carnaval
família. A preocupação com a segurança, os blocos locais com suas
tradicionais marchinhas atraíram
para a cidade grande número de

visitantes (a população da cidade
chega a dobrar nesse feriado).
Socorro integra o Circuito das
Águas e está localizada em um vale,
na serra da Mantiqueira. A festa
popular é realizada na praça principal da cidade, em frente à Igreja da
Matriz Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, que deu nome à cidade e
também nas ruas Campos Salles e 13
de Maio. Ao todo, cerca de quatro mil
integrantes se dividiram entre duas
escolas de samba e 12 blocos (três
deles vieram de São Luiz de Paraitinga, município com o qual Socorro
mantém intercâmbio cultural).
(Com informação da Folha de S. Paulo)

Carnaval de rua em Socorro
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| eleições .

Nova diretoria toma posse
Os diretores eleitos em
7/11/2018 para a gestão 2019/2021,
tomaram posse de seus cargos em
uma cerimônia durante a Festa de
Final de Ano, no restaurante Villa
Fiore. As manifestações dos diretores giraram em torno da confiança
mútua entre a diretoria anterior, comandada por Rita Amadio Ferraro,
Joacy Carneiro de Mesquita e Marta
Neves e a que ora assume. A nova
diretoria é presidida por Carlos Alberto Marinho, tem Gilmar de Souza
Manoel na tesouraria e Mariana Pereira de Oliveira na secretaria-geral.
Marinho, Mariana e Gilmar
têm histórico em setores estratégicos da Alesp e decidiram
dar a sua contribuição à Afalesp,
compondo a chapa Gestão Democrática, baseada na relação
de afinidade que mantêm. O
objetivo é manter a Afalesp no
rumo desejável, que sempre
teve, mas buscando modernizar
sua estrutura, bem como as ati-

Marinho (centro) recebe a presidência de Rita, entre Gilmar e Joacy (atual e ex tesoureiro) e Marta e Mariana (ex e atual secretárias).

vidades desenvolvidas. “Vamos
procurar também fortalecer a
Afalesp como entidade representativa dos funcionários, tan-

Carlos Alberto Marinho – Presidente
Ingresso na ALESP: julho de 1989
Cargo: Analista legislativo
Cargos que ocupou: Coordenador de
Serviço, Gestor de Divisão e substituto
de Diretor de Departamento.
Última lotação:
Assessoria do Departamento de Finanças

Marinho, Gilmar e Mariana participam da votação

to nas questões internas como
nas questões externas”, reforçou
o presidente Marinho.
A nova diretoria foi eleita com

Gilmar de Souza Manoel – 1º Tesoureiro
Ingresso na Alesp: abril de 1985
Cargo: Técnico Legislativo
Cargos que ocupou:
Chefe de Seção, Coordenador de Serviço
e Assistente Legislativo
Última lotação:
Serviço de Folha de Pagamento

a participação de 298 associados
votantes. 288 votaram a favor;
sete votaram em branco e três votaram nulo.

Mariana Pereira de Oliveira – Secretária
Ingresso na ALESP: maio de 2000
Cargo:
Analista Legislativo
Cargos que ocupou:
Gestora de Divisão
Última lotação:
Serviço de Compras
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| Dia internacional da mulher .

No 8 de Março, servidoras têm
dia dedicado a elas na Afalesp
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, neste
8 de março de 2019, a Afalesp
promoveu um dia de beleza e
de relaxamento para as associadas, com a oferta de serviços
de reflexologia, massagem terapêutica, manicure, sobrancelhas
e maquiagem.
A iniciativa foi um grande sucesso e atraiu a presença de servidoras da Casa durante todo
o expediente
A secretária-geral da associação, Mariana Pereira de Oliveira,
entusiasta da ideia, diante do
sucesso e da demanda das funcionárias, afirmou que deverá estudar promover convênio entre a
Afalesp e as empresas colaboradoras para que a associação possa
oferecer esses serviços periodicamente em sua sede.
A servidora aposentada Luciane Lopes da Cruz,que fez uma
sessão de reflexologia, considerou

Design de sobrancelhas e manicure para elas

o projeto maravilhoso! “Nós merecemos! Vim por acaso e adorei! Luciane acha que a Afalesp deveria
incluir esses serviços em suas atividades diárias. “Iria facilitar muito a
vida das funcionárias”, opinou.

No final do dia, foram sorteados prêmios às participantes da
promoção.
Os serviços e os prêmios foram
gentilmente cedidos à Afalesp pelos seguintes profissionais:

Marcos Matsukura
Quick Massagem
Zilda Maquiagem - Mary Kay
Nana Kalil - Sobrancelhas
Estação Segura - Reflexologia
Francisca - Manicure

Pensando no associado, Afalesp firma novas parcerias
Com o objetivo de facilitar o dia
a dia do associado, otimizando seu
tempo e também buscando a inovação dos serviços disponibilizados, a Afalesp firmou novas parcerias com profissionais que, na sede
da associação, passam a oferecer
serviços de manicure e pedicure
e de reflexologia, iridologia, fitoterapia e trofoterapia . Também uma
profissional de design de sobrancelhas e depilação egípcia atenderá um dia na semana. Todos esses
serviços dependem de agendamento na recepção da Afalesp pelos telefones 3886-6945/6946.
Além disso, um parque de diversões com opções bem diferen-

tes é um novo convênio da Afalesp.
A reflexologia é uma técnica
terapêutica que, através de estímulos nos pés, revitaliza o sistema
nervoso, estimulando a saúde física e emocional. A técnica promove
o relaxamento, estimula o sistema
imunológico, a liberação de toxinas, melhora a circulação sanguínea e alivia o cansaço físico e mental, o stress, a ansiedade, a insônia,
melhora problemas respiratórios,
retenção de líquidos, intestino
preso, cólicas menstruais, gases,
desconfortos estomacais, dores de
cabeça, inflamação no nervo ciático, problemas de coluna, dores
nos joelhos e nas pernas.

Iridologia é uma ciência que
permite, por meio de sinais na
íris, verificar como está a saúde de
uma pessoa. A fitoterapia utiliza
produtos 100% naturais, fazendo
o organismo se estabilizar e trabalhar naturalmente. Trofoterapia
consiste em um sistema
eficaz de tratamento
com uma seleção de alimentos para cada doença e seus sintomas.
SP Diversões oficial
Divirta-se com bateria de kart adulto e infantil, boliche e games
no parque SP Diversões

oficial. A empresa firmou convênio com a Afalesp e oferece essas
opções a preços especiais para associados. SP Diversões fica na Rua
Santa Rosa Jr, 189, no Butantã e os
agendamentos devem ser feitos
por telefone: 3723-7070.
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| Fim de gestão .

Prestação de contas 2015/2018
Há muito o que destacar nesses três anos de gestão da Afalesp (2015/2018). Certamente,
não haveria espaço suficiente
para descrever em palavras,

nem tampouco em imagens
todo o trabalho da diretoria durante esse período. O dia a dia
de atendimento ao associado,
as demandas que surgem nas

colônias, as festas, os passeios,
as campanhas salariais e as
lutas em defesa do funcionário são alguns tópicos a serem
lembrados aqui. As imagens a

seguir, dão uma ideia do cotidiano da Afalesp para fazer da
associação uma entidade que
atenda cada vez mais à expectativa do associado.

• Ampliação da capacidade dos
chalés em Socorro, de quatro
para cinco ocupantes;
• Ampliação da rede de wi-fi
nas colônias
• nova piscina em Caraguá,
com novo revestimento,
novo formato, fonte e iluminação interna
• Academia ao ar livre,
em Caraguá
• Troca de todas as tevês,
em Caraguá
• Projeto Tarde no cinema
• passeios (Circuito das frutas,

Aparecida, Jaguariúna),
visitas a exposições artísticas
Espaço pet em Socorro e
em Caraguá
Participação no bloco
de Carnaval A Moribunda
entronização da imagem de
São Francisco, na sede, em
S. Paulo
Novo apto em Caraguá
Entronização da imagem de
Nossa Senhora, em Caraguá
Participação nos encontros
da Fenale
Apoio às atividades da Alesp

(Parlamento Jovem, Semana
da Saúde, Futsal, Caminhada
de Combate ao Sedentarismo)
• Participação nas
Campanhas salariais
• Participação nas lutas em defesa do servidor, contra a PEC da
Previdência, PLP 257 (controle
de gastos), idas a Brasília contra a PEC, reuniões no escritório político do ex-deputado
Arnaldo Faria de Sá
• Realização das festas tradicionais (Dia das Mães, Festa
Junina, Dia dos Pais, Chá dos

Aposentados e Festa de Final
de Ano), ainda comemorações
do Dia Internacional de Mulher
e Dia do Funcionário Público
• Sessão solene em
comemoração ao 70º
aniversário da Afalesp
• Conquista junto ao TJ de
vitória quanto a recursos para
impedir que a Assembleia
cobre ou desconte valores
pagos a título de auxilio-saúde
dos associados, relativos ao
período de junho de 2012 a
junho de 2013.

Piscina de Caraguá

Academia ao Ar Livre

•
•
•
•
•
•
•

Assembleia de servidores

Seminário Voto Consciente

Dia Internacional da Mulher 2018

Inauguração de sala da Pública/SP
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| Fim de gestão .

Cerimônia de posse em 2015

Doação de mesa de bilhar à Divisão de Transportes

Sessão solene que comemorou os 70 anos da Afalesp

Festa do Dia das Mães

Passeio a Jaguariúna

Experiências divertidas no Museu Catavento

Reunião no escritório político do ex-deputado Arnaldo Faria de Sá

Encontro da Fenale na Paraíba

Festa Junina 2018
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| Festas .

Tradicionais festas marcam datas comemorativas da Afalesp
O Dia do Funcionário Público
foi comemorado pela Afalesp
com a distribuição de bolo aos
servidores da Casa durante todo
o dia. É uma forma de a Afalesp
homenagear essa figura tão importante para a sociedade.
O final de 2018 foi comemorado pela Afalesp com a habitual festa no restaurante Villa
Fiore, no dia 13/12, com uma
deliciosa ceia, boa música, encontros, interação entre os colegas e muita alegria.
No Carnaval de 2019, a Afalesp
mais uma vez deu seu apoio ao
Bloco Amoribunda, que sai todos
os anos no bairro da Aclimação.
Veja algumas fotos dos eventos e
a galeria completa em www.afalesp.com.br/Galeria de fotos.

Chá anual dos Aposentados

Chá anual dos Aposentados

Abril de 2019

O Parlamentar

9

Chá anual dos Aposentados
É uma comemoração já tradicional da Afalesp e bastante aguardada pelos associados que se aposentaram, mas que ainda guardam
consigo o carinho pela Assembleia Legislativa, pelos colegas de trabalho e também pela Afalesp. Esses encontros costumam ser muito
prazerosos, em que se mata a saudade e se desfruta do convívio com
pessoas queridas, sempre ao som de excelente música ao vivo, comes e bebes de qualidade, distribuição de brindes e sorteio de prêmios. Particularmente, este último Chá, realizado no dia 22/11/2018,
contou com a presença da nossa estimada colega Márcia Mansur,
recém- aposentada à época. Infelizmente, ela precocemente nos
deixou. A ela nossa gratidão
e homenagem por ter durante toda sua vida funcional
dividido conosco suas alegrias e tristezas, sempre presente nas colônias de férias,
nas festas e em nossa sede.
Descanse em paz, Márcia.
Você jamais será esquecida. Márcia, Glória e Fifi
Dia do Funcionário Público 2018

Festa de Final de 2018

Bloco Amoribunda
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| mudanças .

Assembleia tem renovação de parlamentares superior a 50 por cento
A Assembleia Legislativa de
São Paulo tem 52 novos deputados estaduais nesta legislatura,
que teve início em 15 de março.
O resultado das eleições 2018
mostrou que mais da metade

Palácio 9 de Julho

dos 94 parlamentares eleitos
não tem mandato na Casa hoje,
o que representa uma renovação de 55%. 42 deputados conseguiram se reeleger, número
bem inferior aos 62 políticos que
mantiveram seus mandatos na eleição de 2014.
A maior renovação da
Alesp nos últimos 24 anos
foi puxada pelo desempenho de partidos como
o PSL, que elegeu quinze
deputados estaduais –
não tinha nenhum -, e terá
a maior bancada do Legislativo paulista.

Fenale comemora Jubileu de Prata
e elege nova diretoria
Foi realizado em
Florianópolis, de 27
a 30 de novembro
de 2018, o XLI Encontro Nacional e
14ª Congresso da
Federação Nacional dos Legislativos
Estaduais (Fenale)
e a Afalesp esteve
presente. Na ocasião, a Fenale com- Foto oficial do encontro, na Assembleia de Santa Catarina
sileiros, em especial dos Poderes Lepletou 25 anos de
luta pelo fortalecimento do Poder gislativos que, de longa data, lutam
por um serviço público de qualidaLegislativo e de seus servidores.
O encontro recebeu represen- de e por seus direitos como servidotantes de entidades de servidores res da sociedade brasileira.”
Findo o mandato do ex-prede todo o país e serviu para a troca
sidente
da Fenale, João Moreira
de efetivas experiências e coleta de
sugestões a serem propostas nos (MS), foi eleita a seguinte diretoEstados. Os pontos discutidos gira- ria para um mandato de três anos:
ram principalmente em torno das
Presidente:
reformas trabalhista e da PrevidênJosé Eduardo Rangel (RJ)
cia, entre outros. Ao final, a Carta de
Vice-presidente:
Florianópolis destacou os aspectos
Lincoln Alves Miranda (MG)
principais do encontro, e ressaltou
Secretário-geral:
a importância de que “ao assumir
Nelson M. Florisval (RS)
seus cargos eletivos, tanto no ExeSecretário:
cutivo da União e dos Estados como
Hélio Gomes da Silva (PB)
nos legislativos federal e estaduais,
Tesoureiro-geral:
suas excelências comunguem dos
João Moreira
ideais dos servidores públicos bra-

O Podemos e o Novo foram
dois outros partidos que surpreenderam elegendo quatro
deputados cada um. Na atual
legislatura apenas o Podemos
conta com uma única cadeira
na Alesp.
Dos partidos mais atingidos
pela renovação está o PSDB. Dos
dezenove parlamentares – havia
eleito 22 em 2014 – agora tem
oito deputados.
Já o PT perderá quatro cadeiras, dos atuais 14 deputados para
dez. Ainda assim continuará sendo a segunda maior bancada da
Alesp, desta vez atrás do PSL e

não do PSDB. O PSB perdeu três
vagas, de 11 para oito. Outra sigla que encolherá será o PV, que
hoje tem seis deputados e elegeu apenas um.
Também em 15 de março foi
eleita a nova Mesa Diretora da
Alesp, que ficou assim constituída:

Mesa diretora biênio 2019-2021
Presidente - Cauê Macris (PSDB)
1º secretário - Enio Tatto (PT)
2º secretário - Milton Leite Filho (DEM)
3º secretário - Bruno Ganem (PODE)
4º secretário - Léo Oliveira (MDB)
1º vice-presidente - Gilmaci Santos (PRB)

Cooperalesp tem novos diretores
A Cooperalesp realizou, em
18/3, sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Entre os assuntos abordados, esteve a prestações
de contas do 1° e do 2° semestres
de 2018; ampliação de área para
outros órgãos e eleição dos membros da diretoria executiva.
Os membros da diretoria afirmaram que 2018 apresentou um
dos melhores resultados desde a
criação da cooperativa e os tomadores de empréstimos sentiram diretamente o efeito em suas sobras.

A cooperativa será ampliada
para outros dois órgãos: o Tribunal de Contas do Município
(TCM SP) e o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo (TCE-SP).
Foram eleitos para compor a

Renato Marquesim, Eliézer Ribeiro, Celso
de Moura Leite e Gilmar de Souza Manoel

nova diretoria executiva para o
biênio de 2019-2021:
Diretor- presidente - Gilmar de S. Manoel
Diretor operacional - Celso Leite Ribeiro
Diretor administrativo - Eliézer R. da Costa
Diretor adjunto - Renato R. Marquesim

Abril de 2019
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Reunião delibera sobre auxílio-funeral

Afalesp presente em encontro da CNSP

Reunião de diretores da Afalesp, em 21/2, com a diretoria
executiva e os representantes
do Conselho Deliberativo e Fiscal, aprovou o reajuste da mensalidade. Além de atender a
todas as despesas da entidade,
os recursos devem ser aplicados em novo contrato referen-

Como vem fazendo há anos, a
Afalesp, na qualidade de entidade
associativa, participou mais uma vez
do Seminário 2018, promovido pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP), na Estância Hidromineral de Serra Negra, interior
do Estado de São Paulo, de 20 a 23
de setembro de 2018, durante o Encontro Nacional da confederação.
Como de praxe, a CNSP, nos
seus 25 anos de trabalho e luta em
defesa do Servidor Público, pro-

te ao auxílio funeral, que visa
dar tranquilidade aos associados e familiares nos momentos mais difíceis. O assunto foi
amplamente discutido durante a reunião e o auxílio funeral
deverá passar por modificações, que serão comunicadas
aos associados.

Obituário
A Afalesp homenageia a memória de cada um deles e externa
aos familiares e amigos os sinceros sentimentos.
Relação dos associados que faleceram no período de 10 de
agosto de 2018 a 18 de fevereiro de 2019.
Nome
Hercília Pieroni Cersosimo
Leonor Ferreira de Souza
Emiliana Ignez Arantes
Maria Sylvia Dias Aguiar
José Maria Leal Costa Neves
Luiz Zelle
Vera Lucilla Oliveira
Antonio Carlos Costa
Carlos Macruz
Nair Neia Meneghello
Yolanda Orsi
Maria Lisete Almeida
Angélica Tereza Miguel
Washington Luis
Genaro Filizzola
Helle Alves Rodrigues
Márcia Aparecida Alves Mansur
Osmário Silva Ramos

Nascimento Fa lecimento
10/10/1936
10/8/2018
30/10/1941
22/8/2018
10/8/1930
9/9/2018
23/9/1931
15/9/2018
2/9/1924
18/9/2019
1/4/1939
2/10/2018
8/12/1932
21/10/2018
13/1/1947
5/11/2018
1/9/1927
23/11/2018
17/12/1923
26/11/2018
4/7/1927
3/12/2018
3/2/1918
8/12/2018
17/7/1951
15/12/2018
20/3/1927
29/12/2018
6/7/1942
1/1/2019
7/12/1926
28/1/2019
26/6/1959
18/2/2019
7/12/1933
16/3/2019

TJ-SP declara inconstitucional EC 46/18
O Tribunal de Justiça de São
Paulo declarou a inconstitucionalidade da Emenda 46/2018,
que instituiu como teto da
remuneração dos servidores
públicos estaduais o subsídio
recebido pelos desembargadores do TJ-SP, e não mais o salário do governador. A Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIN), proposta por Orlando
Morando, foi declarada pro-

cedente pelo Órgão Especial
do TJ, em sessão realizada em
31/10/18, por unanimidade. A
ADIN alega que a emenda violaria o pacto federativo, uma
vez que sua iniciativa partiu de
deputados estaduais e a Constituição paulista prevê competência privativa do governador
para propor emendas que tratem sobre teto remuneratório
dos servidores públicos.

porcionou aos seminaristas debates oportunos e enriquecedores
sobre questões que afetam diretamente a vida da categoria, como a
reforma da Previdência, e trouxe
palestrantes renomados para discorrerem sobre assuntos latentes
do cenário político e econômico
nacional. Ao final do encontro,
aprovou a Carta de Serra Negra,
com os principais tópicos a serem
seguidos e disseminados, sempre
em defesa do Servidor Público.
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Reforma da Previdência: outra vez o alvo é o servidor público
Saiba porque dizer NÃO à PEC 6/2019.
O presidente Jair Bolsonaro
encaminhou ao Congresso Nacional, em 20 de fevereiro, a Proposta de Emenda Constitucional
6/2019, que trata de uma ampla
reforma da Previdência Social e
mais uma vez o principal alvo é o
servidor público, que já foi anteriormente atingido pelas seguintes emendas constitucionais:
• EC 20/98 - extinguiu a aposentadoria proporcional do
regime próprio de Previdência
e estabeleceu idades mínimas para a aposentadoria
de servidores públicos. Além
disso, para os segurados do
INSS, determinou a contribuição mínima de 30 anos para
mulheres e 35 para homens.
• EC 41/03 - fixou teto para os
benefícios nas esferas federal,
estadual e municipal, além de
determinar o cálculo de aposentadorias e pensões pela
média das remunerações dos
trabalhadores. Também acabou
com a integralidade e a paridade das aposentadorias no
serviço público. Criou também a
contribuição previdenciária para
aposentados e pensionistas.
• EC 47/05 - colocou critérios diferenciados para a aposentadoria de pessoas com deficiência
e trabalhadores em atividades
de risco.
• EC 70/2012 - promoveu a
revisão de aposentadorias por
invalidez do serviço público,
determinando a concessão pelo
valor integral da remuneração.
• EC 88/2015 - aumentou a
idade para a aposentadoria
compulsória dos servidores
públicos de 70 para 75 anos.

É importante frisar que em todas essas reformas que atingiram
direitos dos servidores, a Afalesp
tem participado de grandes mobilizações em São Paulo e Brasília,
juntamente com outras entidades
do Brasil inteiro, no sentido de evitar maiores perdas para a categoria. Assim foi na tramitação da PEC
287, apresentada pelo presidente
Michel Temer e não foi aprovada, e
agora está sendo com a PEC 6/2019.
A Afalesp faz parte dessa luta
através da Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Previdência Social e
aqui em São Paulo da Frente Paulista em Defesa da Previdência Social,
das quais inúmeras outras entidades do funcionalismo fazem parte,
inclusive aquelas às quais a Afalesp
está filiada, como a Fespesp, a Fenale, a Pública e o Instituto Mosap.
O que fazer?
Muitos servidores têm procurado
a diretoria da Afalesp para solicitar
orientação a respeito da tramitação
da PEC da Reforma da Previdência.
Muitos já têm o tempo de se aposentar, mas ainda gostariam de ficar
mais um tempo trabalhando e o receio da maioria é se aposentar e se
arrepender no futuro.
A diretoria tem salientado a
essas pessoas que o trabalhador
que já cumpre as condições para
se aposentar tem direito garantido
de ganhar o benefício pelas regras
atuais. E a recomendação tem sido
para que estudem bem a situação,
aguardem o andamento da PEC e
evitem agir por impulso, sem esquecer que a aposentadoria costuma demorar até noventa dias para
ser publicada.
A reforma
O texto elaborado pelo governo
propõe idade mínima para aposentadoria para homens (65 anos)
e mulheres (62 anos), além de um
período de transição. Inicialmente,

a proposta será submetida à análise na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara, e depois
será discutida e votada em uma comissão especial da Casa, antes de
seguir para o Plenário.
No Plenário, a aprovação do
texto depende de dois turnos de
votação com, no mínimo, três quintos dos deputados (308 votos) votando favoravelmente. Em seguida,
a proposta vai para o Senado cuja
tramitação também envolve discussão e votações em comissões
para depois, ir a Plenário, onde
precisa a aprovação de três quintos
dos senadores (49 votos). Se não
for aprovado pelo Senado, o mesmo texto recebido da Câmara, volta
para nova discussão e votação pelos deputados.
Veja o que propõem alguns
pontos da Reforma da Previdência
(PEC 6/2019):

tas efetivas ficarão em 7,5% para
quem recebe o salário mínimo, de
7,5% a 8,25% para quem ganha de
R$ 998,01 a R$ 2 mil, de 8,25% a 9,5%
para quem ganha de R$ 2.000,01 a
R$ 3 mil e de 9,5% a 11,68% para
quem recebe de R$ 3.000,01 a R$
5.839,45 (teto do INSS).
No setor público será aplicada lógica semelhante. Pelas novas regras,
o sistema de alíquotas progressivas
será aplicado, resultando numa alíquota efetiva (final) que variará de
7,5% para o servidor que recebe
salário mínimo a 22% (16,79% considerando-se as faixas de renda) para
quem recebe mais de R$ 39 mil.

Idade mínima
A PEC 6/2019 propõe a idade
mínima de 62 anos para mulheres e
de 65 anos para homens, com contribuição mínima de 20 anos. Atualmente, a aposentadoria por idade
exige 60 anos para mulheres e 65
anos para homens, com contribuição mínima de 15 anos. A idade
mínima para a aposentadoria poderá subir em 2024 e depois disso, a
cada quatro anos, de acordo com a
expectativa de vida dos brasileiros.
Se esse item for aprovado como
está, não haverá mais aposentadoria por tempo de contribuição.

1) A soma do tempo de contribuição
com a idade passa a ser a regra de
acesso. O tempo de contribuição é
35 anos para homens e 30 anos para
mulheres. Em 2019, essa soma terá
que ser 96 pontos para homens e 86
para mulheres. A cada ano, será necessário mais um ponto nessa soma,
chegando a 105 pontos para homens e 95 para mulheres, em 2028.
A partir deste ano, a soma de pontos
para os homens é mantida em 105.
No caso das mulheres, a soma sobe
um ponto até atingir o máximo, que
é 100, em 2033.

Contribuição
Os trabalhadores da iniciativa
pública e privada passarão a pagar alíquotas progressivas que incidirão sobre faixas de renda, num
modelo semelhante ao adotado na
cobrança do Imposto de Renda.
De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, as alíquo-

Regras de transição
O tempo de transição do atual sistema de Previdência para o
novo será de 12 anos. A regra de
transição para a aposentadoria
prevê três opções:

2) A outra opção é a aposentadoria
por tempo de contribuição (35 anos
para homens e 30 anos para mulheres), desde que tenham a idade mínima de 61 anos (homens) e 56 anos
(mulheres), em 2019. A idade mínima vai subindo seis meses a cada
ano. Assim, em 2031 a idade mínima será 65 anos para homens e 62
para mulheres. Os professores terão
redução de cinco anos na idade.
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3) Quem está a dois anos de cumprir o tempo de contribuição para
a aposentadoria – 30 anos, no caso
das mulheres, e 35 anos, no de
homens – poderá optar pela aposentadoria sem idade mínima, aplicando o fator previdenciário, após
cumprir o pedágio de 50% sobre o
tempo restante. Por exemplo, uma
mulher com 29 anos de contribuição poderá se aposentar pelo fator
previdenciário se contribuir mais
um ano e meio.
Pensões
O cálculo das pensões por
morte será relacionado ao número de dependentes, sistema que
vigorou até a década de 1980. Inicialmente, o beneficiário com até
um dependente receberá 60%
da média de contribuições. O valor sobe em 10 pontos percentuais a cada dependente, atingindo
100% para quem tiver cinco ou
mais dependentes.
Benefício de Prestação
Continuada (BPC)
Atualmente, o BPC é pago
para pessoas com deficiência,
sem limite de idade, e idosos, a
partir de 65 anos, no valor de um
salário mínimo.
Pela proposta, a partir dos 60
anos, os idosos receberão R$ 400
de BPC. A partir de 70 anos, o valor
sobe para um salário mínimo.
Servidores públicos
No caso dos servidores, o tempo de contribuição será de 35 anos
para homens e 30 para mulheres,
sendo necessário ter 20 anos de
tempo de serviço público e cinco
anos de cargo. Pela regra de transição, a idade mínima será de 61
anos em 2019 e 62 anos, em 2022,
para homens. Para as mulheres,
a idade mínima será 56 anos, em
2019, e 57 anos, em 2022. A soma
de idade e tempo de contribuição
será 86 (mulheres) e 96 (homens),
em 2019, crescendo em um ponto a cada ano até chegar a 105
pontos para os homens em 2028
e a 100, em 2033, para mulheres.
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A integralidade do salário será
mantida para os servidores que
ingressaram no serviço público,
até 31 de dezembro de 2003, e
que se aposentarem aos 65 anos
de idade, no caso de homens, e
aos 62, no de mulheres. Se o ingresso foi após 31 de dezembro
de 2003, o trabalhador continuará recebendo 100% da média
de contribuições, com a possibilidade de ganhar acima do teto
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), caso o ente público
não tenha adotado a previdência
complementar. No caso de servidores da União e de alguns estados que adotaram a previdência
complementar, o empregado
continua tendo o benefício limitado ao teto do INSS.
Invalidez
A intenção do governo é mudar a aposentadoria por invalidez. O trabalhador sem condições de voltar ao trabalho por
doença, receberá 60% da média
de todos os seus salários. O valor
só será superior, se ele tiver mais
de 20 anos de contribuição. No
caso de acidentes de trabalho e
doenças profissionais a aposentadoria corresponderá a 100%
da média dos salários.
A regra de cálculo do benefício
também será alterada. Atualmente,
é considerado 80% da média dos
maiores salários desde julho de
1994. Se aprovada a PEC, serão considerados 100% do valor do mesmo
período, o que pode resultar em
um valor mais baixo.
Regime de capitalização
Os trabalhadores que ingressarem no mercado de trabalho após
a aprovação da reforma da Previdência poderão aderir a um regime
de capitalização. Por esse sistema,
será garantido o salário mínimo,
por meio de um fundo solidário. O
trabalhador poderá escolher livremente a entidade de previdência,
pública ou privada, e a modalidade
de gestão de reservas, com possibilidade de portabilidade.
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Representantes de entidades em audiência na Alesp presidida por Carlos Giannazi (2º à dir.)

Aprovação
É evidente que a PEC 6/2019
não deverá ser aprovada da forma
como foi apresentada pelo governo.
As entidades do funcionalismo se
preocupam com muitos pontos da
Reforma, em especial no que tange
à desconstitucionalização de alguns
pontos da Previdência, que poderão
assim ser alterados por Projeto de
Lei Complementar, que fica muito
mais fácil de aprovar uma vez que
não exige o quórum qualificado
necessário para a aprovação de Proposta de Emenda à Constituição.
Há necessidade de um debate
aberto e transparente com a sociedade, mostrando a real situação
financeira da Seguridade Social, da
qual a Previdência Social faz parte
hoje e que tem diversas fontes de
custeio e não só a contribuição previdenciária, além de medidas fortes
do governo como a cobrança dos
grandes devedores da Previdência,
apuração e prevenção de fraudes e
redução de desoneração fiscal com
anistia a devedores da Previdência,
o que diminuiria bastante o tão propalado déficit da Previdência, que a
Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída no Senado Federal em
2017 demonstrou, em seu relatório
final, não existir.
Bomba atômica
O Parlamentar ouviu o presidente da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da
Alesp, Gaspar Bissolotti Neto, que
também é conselheiro da Afalesp,

sobre o assunto. Segundo Gaspar,
“essa tal de Nova Previdência, que
vem sendo vendida pela propaganda do governo para conseguir apoio
da população, não é uma reforma,
mas sim a destruição do sistema previdenciário como existe hoje, pois é
ampla demais, sendo que seus efeitos serão sentidos por muitos anos,
com novidades se apresentando a
cada momento nas procuradorias
e autarquias governamentais, como
ocorreu com a EC 41/2003, que
ainda hoje surte alguns novos efeitos, como a diferença na regra de
pensão detectada há alguns anos,
sendo que muitos pensionistas vêm
tendo suas pensões reduzidas em
virtude dessas decisões.
Para Gaspar, que participa ativamente das discussões tanto em
São Paulo, em Brasília e demais
estados do país a respeito da reforma, a proposta de Bolsonaro é um
sério risco para a classe dos servidores. “É uma verdadeira bomba
atômica, com efeitos que ainda
não podemos aquilatar”, avalia. E
continua: “Por isso, é muito importante que todos os servidores da
Alesp, tanto da ativa como aposentados, participem das mobilizações
com as entidades representativas,
pois haverá necessidade de muita pressão junto aos deputados
federais e senadores para rejeitar
ou reduzir ao máximo os efeitos
malignos dessa PEC”, concluiu.
(Com informações da Câmara
dos Deputados, Agência Brasil da
EBC e Folha de S. Paulo)
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Não à PEC 6/2019
A secretária-geral da Afalesp, Mariana Pereira de Oliveira, esteve, em 20/3, em Brasília,
participando da abertura da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. O
evento contou com a presença de inúmeros
parlamentares e representantes de entidades
do funcionalismo, inclusive a Aspal.
No período da tarde, os participantes puderam assistir a palestras, uma delas proferida por economista chileno, que explicou falhas no sistema de capitalização do Chile, que
culminou em aposentadorias com valores
bem abaixo do salário mínimo local, levando ao aumento do número de suicídio entre
idosos naquele país. Representantes sindicais da Argentina e do Dieese também expuseram questões relacionadas à Previdência.

Mariana Oliveira e João Elísio, da Aspal

Afalesp engajada nos movimentos
a favor da Previdência Social
A ex-presidente e atual
vice-presidente da Afalesp,
Rita Amadio Ferraro, tem
abraçado com muito afinco
e dedicação a luta em defesa
da Previdência Social. Acompanhada ora pelo ex-primeiro- tesoureiro, Joacy Carneiro
de Mesquita, ora pelo presidente da Aspal, Gaspar Bissollotti Neto, ora por João Elísio Fonseca, Rita participou Marinho e Rita acompanham reunião
assiduamente de reuniões no
pontos decisivos da PEC da Reforescritório político do ex-deputama na vida do servidor público
do federal Arnaldo Faria de Sá, em
e que ainda não se tem clareza
que se discutiu o assunto. Outros
sobre eles, além de seminários e
eventos em que se busca elucidar
encontros que abordam o tema.
Também tiveram a participação
de integrantes da Aspal.
No dia 11/3, participou juntamente com o atual presidente da
Afalesp, Marinho e representantes
de diversas entidades do funcionalismo, do lançamento da Frente
em Defesa da Previdência Social.
É a Afalesp cumprindo seu paFRENTE PARLAMENTAR MISTA
pel em defesa dos direitos do serEM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
vidor da Casa.
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Obra de associada integra Grupo de Leitura da Afpesp
Com o livro de sua autoria,
“Brasileiros voadores - 300 anos
pelos céus do mundo”, a associada Laurete Godoy participou do
grupo de leitura da Associação
dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo (Afpesp),
no dia 18 de outubro de 2018.
Laurete é pesquisadora, escritora, Cidadã Honorária da cidade de Santos Dumont - MG
e membro honorário da Força
Aérea Brasileira.
A obra foi selecionada pelo
Clube de Leitura da Afpesp para
referenciar o mês de outubro mês do Aviador no Brasil. O livro
de Laurete Godoy nos proporciona uma viagem pela História
do Brasil com ênfase na aviação,
especialmente o histórico primei-

ro vôo do 14-bis, realizado pelo
brasileiro Santos Dumont em 23
de outubro de 1906. Além disso, a
obra faz alusões ao livro Mais Leve
que o Ar e A Epopeia do Jahú e
aborda a Revolução Constitucionalista, a ação da FEB na II Guerra Mundial e a história da vida de
brasileiros apaixonados pela Aviação que fizeram parte da história
do meio de transporte aéreo no
país e no mundo.
Para adquirir o livro:
www.brasileirosvoadores.com.br
ou com Silvio Alves - Rua 24
de Maio, 247 - 9º andar - cj.
92 - sala 4
Cel: 11 99655-0902 (Vivo)

Central do Servidor busca
Voto Consciente do Servidor Público
A diretoria da Afalesp participou, no dia 5 de junho de 2018,
na sede da Associação dos Fiscais
de Renda do Estado de São Paulo
(Afresp), do lançamento da Campanha Voto Consciente dos Servidores Públicos Eleições 2018. O
objetivo foi sensibilizar servidores
públicos de todo país para que
exerçam o direito de voto em candidatos alinhados com os interesses dos serviços públicos e das
carreiras públicas.

Rita discursa durante o evento

O evento contou com a participação de lideranças de entidades
dos servidores públicos e de ativistas de mais de 15 Estados brasileiros. A campanha propôs formar
uma bancada parlamentar multipartidária comprometida com valores fundamentais para os servidores públicos. Entre eles valorização
das carreiras, investimentos nos
próprios serviços públicos e fortalecimento de um Estado de bem
estar social de fato inclusivo.
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Exposição “Hitchcock – Bastidores do
Pública inaugura nova sala
Suspense” recebe grupo da Afalesp e Aspal de trabalho em São Paulo
A Afalesp e a Aspal promoveram, em 19/10/2018, uma visita
à exposição “Hitchcock – Bastidores do Suspense”, que esteve
em cartaz no Museu da Imagem
e do Som (MIS).
A mostra traça um panorama
da vida e obra do cineasta, por
meio de uma exposição interativa, que tem como conceito levar
o visitante a um set de filmagem.
O grupo esteve atento e interessado durante toda a visita
e teve a oportunidade de conhecer um pouco da arte desse
grande cineasta, como também
recordar suas grandes obras,
como Psicose e Os Pássaros.

A Pública – SP inaugurou em 17/9/2018
uma nova sede de trabalho, localizada em
uma sala, na Rua Conselheiro Furtado, 93,
bairro da Liberdade,
prédio onde também
fica localizada a sede da
Fespesp. Além da presidente da entidade em Rita e Alfredo Maranca
lização dos trabalhos da Pública
São Paulo, Rita Amadio
Ferraro e do vice-presidente da paulista, aonde as demandas chePública, Alfredo Maranca, estive- gam constantemente. “Os assuntos
ram presentes vários representan- que afetam diretamente a vida do
tes de entidades do funcionalismo. servidor de São Paulo serão discuNa ocasião, Rita enfatizou a im- tidos da melhor forma nesse novo
portância de um local para centra- espaço”, garantiu.

AFALESP - Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Carlos Alberto Marinho
1º Vice-Presidente: Rita Amadio de Brito A. Ferraro
2º Vice-Presidente: Izabel De Jesus Pinto
1º Secretário: Mariana Pereira de Oliveira
2º Secretário: Marta Regina Rangel Neves
1º Tesoureiro: Gilmar De Souza Manoel,
2º Tesoureiro: Joacy Carneiro De Mesquita
Depto. Financeiro: Célia Regina Palma Martins
Depto. Jurídico: Luciano de Oliveira Santos
Depto. Patrimônio: Sergio Artur Ciccone

Depto. Cultural/Social: Celso de Moura Leite Ribeiro
Depto. Desportivo: Aloizio Soares Peixoto Filho
Depto. Apos./Pensionistas: Humberto Beloni Bizzerra
Depto. Imprensa e Divulgação: Naiara R. de Perrucci
Depto. Cargos em Comissão: Jorge Luiz Júlio
CONSELHO DELIBERATIVO
Anabela Jardim Teixeira, Cristina Duarte Silva,
Marisa Fernandes Silva Spinardi, Gaspar Bissolotti Neto,
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