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AFALESC ENCERRA FESTIVAL ESPORTIVO DE 2017
Conﬁra a relação das equipes vencedoras na página 3

Associados inscritos na modalidade Boliche

Agenda da Afalesc - Você não pode deixar de participar!
23 a 27 de Outubro
A Afalesc, o Sindalesc e a
Aﬁpolesc promovem o
Café do Servidor - Quem
serve também é lembrado.
O evento será realizado
no hall da Alesc

Dia 28 de outubro (Sábado)
Festa de confraternização
ao Dia do Servidor Público
e comemoração ao
Dia das Crianças na
sede praiana da Afalesc nos
Ingleses

Dia 8 de dezembro
Jantar Dançante da Afalesc
a ser realizado no
dia 8 de dezembro (sexta-feira),
na Associação Catarinense
de Medicina (ACM),
com a apresentação
da Banda Stagium 10
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Avançar e vencer juntos
Neste ano de 2017 a Afalesc, o Sindalesc e a
Aﬁpolesc restabeleceram o diálogo e
retomaram ações em conjunto com o
entendimento de que uma categoria de
servidores, ao ser representada por
organizações que compar lham o mesmo
obje vo, não podem ﬁcar desunidas,
desorientadas, sem foco de ações e com
discursos isolados. O Isolamento não
permite avanços, interrompe o diálogo,
inviabiliza derrotas e, a longo prazo, causa
prejuízos irreparáveis. O retorno do diálogo
entre a Associação e o Sindicato permite o
fortalecimento e a maturidade das
organizações; reaproxima os servidores
a vos e aposentados, destacando nossos
colegas da Aﬁpolesc, a Associação Ases do

Volante e o Soreal; e ainda permite que
possamos ter um bom diálogo com a Mesa,
o diretor geral, o chefe de gabinete e a
presidência da Alesc. A história de nossas
organizações, com destaque em suas
conquistas, só foi possível por meio do
diálogo e da união. Assim, mais do que
nunca, entendemos ser imprescindível o
fortalecimento das organizações que
representam os servidores do Poder
Legisla vo Catarinense, uma vez que
nenhuma categoria de trabalhadores no
serviço público consegue sobreviver
isoladamente, sem representa vidade e
voz de seus sindicatos e associações.
Juntos, sempre seremos mais fortes!

Café do Servidor
Quem serve também é lembrado

Na Semana Comemora va ao Dia do
Servidor Público, de 23 a 27 de outubro,
a Afalesc, o Sindalesc e a Aﬁpolesc
convidam os servidores para momento
de integração e confraternização no hall
da Casa. Nesta edição, do Café do
Servidor/2017, destacamos a missão do
servidor do Poder Legisla vo
catarinense ao zelar pela condução do
processo legisla vo; pela eﬁciência no
atendimento aos gabinetes
parlamentares; pela competência na
preservação da memória da Alesc; no
excelente atendimento ao público e
dedicação e proﬁssionalismo na
realização de todas as a vidades
técnico-administra vas desempenhadas
nos setores de trabalho do Parlamento.

Eu sou
servidor
da Alesc

O Jornal da Afalesc é uma
publicação da Associação dos
Funcionários da Assembleia
Legisla va do Estado de
Santa Catarina

Diretoria Execu va
Presidente de Honra:
Maria Luiza da Silva Dal Bosco
Presidente: Valter Euclides Damasco
Olívio Armando dos Santos
Carlos Cas lhos de Matos
Maria Fá ma Niehues Barreto
Zulmar Hermógenes Saibro
Célio César da Silva

Conselho Fiscal
Paulo Henrique Rocha Faria Júnior
Ciro Silveira
Mansur Melquiades Elias junior

Suplentes do Conselho Fiscal

Parabéns Servidor
23 a 27 de outubro
no hall da Alesc
Organização:

Dia 28 tem festa nos Ingleses
Conﬁra programação
No dia 28 de outubro (sábado) todos os caminhos levam
os associados da Afalesc, e seus dependentes, para a
Sede Praiana nos Ingleses. A Associação estará
promovendo a Festa de Confraternização ao Dia do
Servidor Público e de comemoração ao Dia das Crianças.
Na sede, será servido churrasco, chopp, além de música
ao vivo e apresentação do Boi de Mamão. Para as
crianças muitas brincadeiras, crepes, churros, doces,
picolés, pipocas, água e refrigerante.
A Afalesc informa que a festa terá início a par r das 10h
e dois micro-ônibus estarão à disposição dos servidores,
com saída do Palácio Barriga Verde a par r das 9h15min
e com retorno às 16h30min. Para mais informações o
associado deve entrar em contato com a Afalesc.

Lezir Maria Carpes
Claudir José Mar ns
Messias Marciano de Souza Neto

Conselho Delibera vo
Tobias Wagner Junior
Luiz Gonzada de Lima
Rubens Chaves Vargas

Suplentes do Conselho Delibera vo
Lino J. Damiani Destro
Ari de Freitas Cunha
Rubia Carine Esbrólio
Iwana Lucia Lentz
Laurici Silva do Herval

Expediente
Jornalista e Projeto Gráﬁco
Jean Hermógenes Saibro (SC-01267-JP)
Rua Silva Jardim, 319 - Prainha
Cep 88020-200 - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3221-2528
E-mail: contato@afalesc.com.br
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Festival Esportivo 2017
A Associação encerrou as
a vidades do Fes val Espor vo
de 2017 e está divulgando a
relação das equipes campeãs nas
modalidades de dominó,
canastra, Sinuca e Boliche.
Infelizmente, a modalidade de
Pescaria não aconteceu. A
compe ção, que havia sido
marcada para o dia 30 de
setembro, na Sede Praiana nos
Ingleses, foi cancelada devido ao
tempo ruim e para não perder o
dia a diretoria realizou um
almoço com os associados que se

inscreveram para par cipar do
evento, um total de 40 pessoas
que passaram o dia na sede em
confraternização. O Fes val
Espor vo já se consolidou como
evento tradicional, destacando
que no cronograma anual as
modalidades são planejadas para
garan r a par cipação efe va dos
associados e seus dependentes.
Para o presidente da Afalesc,
Valter Euclides Damasco, o mais
importante do Fes val Espor vo
não é a vitória mas sim a amizade
e a união.

Acervo da Afalesc

Modalidade de Canastra

Acervo da Afalesc

DOMINÓ
1º Lugar
Mauro César Ferreira da Silva
Cesi José Vieira
Darci Costa (Reserva)
2º Lugar
Edson Luiz Amorim
Mauricio Nascimento
Mário Marcondes (Reserva)
3º Lugar
Nazarildo Tancredo Knabben
Celio José Vieira
Angenor Desidério Filho (Reserva)
4º Lugar
Altamiro Osmar Koerich
Valci Antenor Manoel Dionísio
Guilherme (Reserva)

CANASTRA
1º Lugar
Altamiro Osmar Koerich
Angela Maria Back Koerich

Associados inscritos na Modalidade de Sinuca

BOLICHE MASCULINO

SINUCA

1º Lugar
Roger Luiz Siewerdt

1º Lugar
Alexandre Luis Soares
2º Lugar
Vicente Crado Di Pietro
3º Lugar
Jorge José Salum Jr.

2º Lugar
Edson Luiz da Silva Amorim

Acervo da Afalesc

BOLICHE FEMININO
1º Lugar
Rita de Cássia A. Manchein

2º Lugar
Luiz Carlos de Souza
Rosinha Terezinha K. Souza
3º Lugar
Nazarildo Tancredo Knabben
Célio José Vieira

3º Lugar
Itamar José E ing

2º Lugar
Odete I.N. Gonçalves
Modalidade de Boliche

3º Lugar
Iara Marcelino
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Café Colonial para homenagear os servidores da Alesc
Acervo Afalesc

No dia 8 de março a Afalesc realizou o Café em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher e nos meses de maio e
agosto foi a vez de celebrar o dia das mamães e o dia os
papais do Poder Legisla vo Catarinense. O café da manhã e
o café da tarde fazem parte da programação anual de
a vidades de confraternização e a diretoria da Afalesc
ressalta a importância da par cipação dos associados em
seus eventos, principalmente devido a quan dade de
aposentadorias de servidores que vem ocorrendo desde
2016. Não é porque o servidor cumpriu um ciclo de
a vidades dedicando sua vida ao Poder Legisla vo
Catarinense que agora ele deixará de frequentar os espaços
na Alesc. A aposentadoria é o início de uma nova etapa na
vida do servidor, mesmo assim entendemos que ele não
pode perder seus vínculos com a Alesc e as amizades que
construiu ao longo da carreira.
Servidoras par cipando do Café em homenagem ao Dia das Mães

Afalesc fecha convênio
com Agemed
No mês de setembro a Afalesc iniciou a
comercialização dos Planos de Saúde da
Agemed e informa que os associados
interessados em aderir ao plano devem entrar
em contato com Paulo Eduardo Moreira (área
comercial), através do telefone (48) 999911036 e pessoalmente na secretaria da Afalesc
às terças e quintas-feiras.

Afalesc tem convênios com
restaurantes próximos da Alesc

Extrato direto no site (www)
Agora o associado pode acessar seus
extratos de consumo dos convênios,
restaurantes, emprés mos, declaração do
imposto de renda referente aos planos de
saúde, direto no site da Associação. O
procedimento é rápido e fácil. Basta entrar
no site: www.afalesc.com.br/ Espaço do
Associado e digitar o usuário e senha.

A Afalesc possui convênios com
restaurantes e lanchonetes e nesta
edição estamos divulgando a relação dos
estabelecimentos para que os associados
e seus dependentes possam conferir as
opções de cardápios, refeições e lanches.

Ataliba - (48) 3333-0990
Vó Tereza - (48) 3028-4267
Sabore - (48) 3228-3184
California (48) 3371-3866
Dona Tita (48) 3028-8722
Bar Jonh Bull (48) 3232-8535
Sesc Restaurante (48) 3251-4814
Dona Genoveva (48) 3307-4986

No site da Afalesc você pode conferir
nossa relação de convênios. São mais de
trezentos estabelecimentos comerciais
cadastrados destacando farmácias,
pizzarias, churrascarias, ó cas,
relojoarias e consultórios odontológicos.

Nunes Produtos Naturais (48) 3223-5044
Lanchonete Senac (48) 98425-2923

