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Social 

AFIAL realiza 2º Almoço Mensal na 

sede da Federação Gaúcha de Futebol 
Realizou-se no dia 03/09/2019, no Restaurante Solare, na sede da Federação Gaúcha de 

Futebol, o 2º Almoço Mensal de Aposentados do legislativo gaúcho. Na ocasião servidores 

e associados da AFIAL-RS estiveram 

confraternizando num ambiente alegre e 

descontraído. Segundo o presidente Nelson 

M. Florisbal, a atividade tem por propósito 

reunir antigos servidores do parlamento 

para um almoço de congraçamento, 

mantendo viva a amizade construída 

através de décadas de convívio profissional. 

Serve o momento para relembrar vivências 

de tanto(as)s amigos(as).  

 

AFIAL participa como entidade parceira do Fórum Permanente IPE-
Saúde  
 

AFIAL-RS através da sua diretoria obteve assento no Fórum 
Permanente IPE-Saúde. O Presidente Nelson Menezes 
Florisbal, juntamente com a Segunda-secretária Eliane 
Chimenes estiveram participando da reunião inaugural em 
defesa do IPE-Saúde. Na oportunidade mais de uma dezena 
de sindicatos e associações representativas de vários 
segmentos do serviço público estiveram reunidas no Espaço 
Convergência da Assembleia Legislativa do Estado do RS, sob 
a liderança da FESSERGS, presidida pelo servidor Sérgio 
Arnoud, o evento debateu a atual situação do instituto. 
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AFIAL-RS integra Frente RS Previdência 

 
Lideranças de diversas entidades representativas de trabalhadores, 
políticos e interessados na defesa da Previdência social, preocupados 
com as mudanças propostas pelo governo que destroem o sistema 
previdenciário, estiveram reunidos na Câmara de Vereadores do Porto 
Alegre para relançar a Frente Gaúcha em Defesa da Previdência. O foco 
principal do debate foi a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
06/2019, que estabelece uma série de dispositivos que enfraquecem e 
privatizam o sistema previdenciário dos brasileiros. 
A audiência pública foi aberta pelo vereador Airto Ferronato (PSB), que 
solicitou o espaço na casa legislativa, justificando sua luta pelos direitos 
dos servidores públicos. “Eu sempre defendi que só teremos uma 
máquina estatal séria e eficiente se tivermos servidores públicos de 

qualidade”, salientou.  

 
 

 

NÃO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA  
 

 

Chile 2019!!! 
A diretoria da AFIAL-RS promoverá excursão ao Chile entre os meses 

de outubro/novembro, para tanto estamos consultando o Quadro 
Associativo no sentido de criar um grupo de viagem. 

Os interessados deverão fazer contato pelo fone (51) 3212.1509. 
Manhã das 9:30h as 12h a tarde das 14h às 17h. 
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       AFIAL-RS mantém parceria com o SESC-RS, venha ser sócio sem custo. Faça sua adesão. 

 

Em outubro efetuaremos a entrega da 

Carteira Social da AFIAL-RS. 
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