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CONSELHO

ELEIÇÕES

CCU

O Conselho Deliberativo designou a Comissão Eleitoral e aprovou as contas da Afresp do exercício de 2016. Págs. 24 e 25

Divulgado edital de convocação
para as eleições Afresp 2017,
que acontecem dia 7 de novembro. Confira na Pág. 9

As obras no Centro de Convivência Urbano (CCU) já começaram. A
previsão é que o CCU seja entregue até o fim do ano. Págs. 14 e 15

TRIBUTO AO BRASIL:

A REFORMA QUE QUEREMOS

Em maio, aproximadamente 400 pessoas participaram do
Seminário Internacional Tributo ao Brasil: a reforma que
queremos, que aconteceu no hotel Renaissance, em São
Paulo. Organizado pela Afresp e BID, o evento foi o ponto
alto de um projeto que se propõe a fazer uma construção

coletiva de um espírito de reforma tributária abrangente
e qualificada. Foi o primeiro passo para a projeção de uma
mudança profunda e para a superação da crise do Fisco
paulista e do sistema tributário nacional. Veja a cobertura
sobre o Movimento VIVA a partir da página 4.

NOVO SITE DA AMAFRESP

INVESTAFRESP

A Amafresp, no seu aniversário de 50 anos, ganha
um site mais intuitivo, rápido e fácil de acessar pelo
computador e celular. Confira na Pág. 21

A renovação do seguro de auto retorna às Regionais,
devido a solicitações e ao estreito relacionamento
entre colaboradores e associados. Pág. 32
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CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 08 de 2017, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina
as seguintes cotas para o mês de agosto/2017: a) mensalidade Afresp= R$ 104,33 (cento
e quatro reais e trinta e três centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado; b) cota
Amafresp = R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), mantendo o valor anteriormente
cobrado; c) cota Fundafresp = R$ 36,05 (trinta e seis reais e cinco centavos), correspondentes
a contribuição mínima de 20 (vinte) cotas no valor unitário de R$ 1,8027 (janeiro/2015).
Informamos ainda que os citados valores terão vigência a partir de 01/08/2017.
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EDITORIAL
NÃO É O FIM, MAS UM RECOMEÇO
Sempre que traçamos colocar um projeto de pé, arquitetamos quais serão os movimentos necessários para que a
iniciativa espelhe os anseios da classe no exato momento
em que ele é idealizado. Com o Movimento VIVA, não foi
diferente. Fizemos uma releitura do ambiente, em que a
crise pulsa, cresce e gera seus efeitos mais perversos para
a categoria. Passo a passo, construímos um diagnóstico
gradual, que, após saltar das Rodadas Regionais para o
Workshop Preparatório, chegou ao Seminário Internacional muito mais maduro e sensível aos princípios manifestados pela ‘Carta das Terras Altas’.
Para a Afresp, isso significa que, se tivéssemos adotado
um processo condensado, entregue de bandeja ao público,
certamente não chegaríamos aos mesmos porquês acerca
da crise interna. Fizemos o contrário. Posicionamos as peças em cima da mesa e avaliamos em conjunto as regras do
jogo. A classe foi ouvida, de forma transparente.
O alto nível de discussão e a presença maciça de especialistas tributários, do fisco de todo o país e de representantes do setor público e privado validaram o sucesso do Seminário Internacional. Isso também foi o resultado de uma
oportunidade inédita, em que o VIVA conquista as credenciais necessárias que o habilite a ser o mecanismo indutor de uma rede múltipla de parceiros, que ganha corpo e
expande. Essa é a certeza de que o movimento é um ciclo
contínuo. Não é o fim, mas o recomeço de uma jornada.
Por conta disso, a Afresp acredita que o processo de diálo-
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go foi e continua sendo a chave da aproximação entre categoria e administração tributária. Nesse sentido, em uma
oportunidade inédita de atuação da nossa Associação em
assuntos estruturantes da Secretaria da Fazenda, foi requerida a chancela do VIVA ao Projeto de Lei da Transparência
dos Critérios de Conformidade Tributária.
Neste momento tão delicado, vimos o fortalecimento das mobilizações sindicais diante do impasse nas negociações com
o governo estadual. Na AGE histórica do Sinafresp, mais de
1.000 AFRs gritaram em coro pelo principal pleito da categoria. A Afresp clama junto com vocês: a PEC 5 é o principal pleito
da nossa classe. Daqui para frente, precisamos que esse espírito de união e resistência não se perca e que seja estímulo para
encorajar a classe a lutar escolhendo caminhos coerentes com
suas ações: o da legitimidade e o da transparência.
Nesta edição, as páginas que seguem vão relatar o histórico
de nossa jornada, que colocou o Movimento VIVA em posição de destaque durante o Seminário Internacional; a participação atuante da Afresp nas mobilizações da classe em
apoio ao Sindicato e a presença da nossa delegação na 11ª
edição do Congresso da Febrafite, em Fortaleza.
Confiantes de que a missão da Afresp é oferecer aos nossos
associados os melhores serviços, conseguimos dar prosseguimento às obras do Centro de Convivência Urbano, lançamos o novo site da Amafresp e nos preparamos para o 1º
Festival Afresp Music. Essas e outras ações podem ser lidas
nas próximas páginas. Boa leitura!

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ACONTECE
EM 26 DE AGOSTO
O Presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado
de São Paulo, com fundamento nos artigos 35 item III, e 54, do Estatuto
Social da AFRESP, e deliberação da Diretoria Executiva, convoca
todos os associados Agentes Fiscais de Rendas para ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se em 26 de agosto de 2017, às 9h,
em primeira convocação e, às 9h30, em segunda convocação, na
Sede Social da AFRESP, sita na Avenida Brigadeiro Luís Antônio,
4843, nesta Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
“Contas e Relatórios da Comissão Fiscal, do Conselho Deliberativo e
da Diretoria Executiva, relativos ao exercício de 2016”.
São Paulo, 1° de agosto de 2017.

Rodrigo Keidel Spada
Presidente da Afresp
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NOTÍCIAS
SEMINÁRIO INTERNACIONAL CONFIRMA INÍCIO DE NOVA FASE DO MOVIMENTO VIVA

"Do jeito que está, não dá". O tom da frase passou a ser o
termômetro dos problemas por que passa a tributação do
consumo no Brasil e da urgência de sua reforma ao longo
dos caminhos percorridos pelo Movimento VIVA até aqui.
Projeto que nasce dos fiscais, mas não se resume a ele.
Nasce em São Paulo, mas é de todo Brasil.

implicada a reforma tributária, para a qual terão de concorrer múltiplos atores, de diferentes setores da sociedade.
Isso significa formar uma rede que trabalhe sobre o alicerce
de valores comuns. A reforma tributária é uma questão que
envolve interesses, mas tem poucas condições de avançar
sem uma base de valores comuns”, disse Lobato.

Alcançar a última fase do projeto, o Seminário Internacional Tributo ao Brasil – A reforma que queremos, após haver
passado por duas fases iniciais, significou o primeiro passo
para a projeção de uma mudança profunda que seja lastro
para superação da crise do Fisco paulista e de outra, de
dimensão nacional.

Nesse sentido, o VIVA reforça sua defesa em torno de
um novo modelo de reforma tributária. E o Seminário foi
o momento exato para apresentar ao público externo os
princípios defendidos pelo projeto que deverão nortear
esse novo modelo, confrontando-os com as propostas de
reforma tributária amplamente discutidas no País. A fala
do Secretário da Fazenda, Hélcio Tokeshi, rememorou exatamente um desses princípios: “o imposto que queremos
é a porta de entrada para a cidadania”. Para o titular da
pasta, é preciso pensar em conjunto: de um lado, o Estado
como provedor de recursos públicos; do outro, a sociedade
fazendo jus às suas obrigações tributárias.

O evento aprofundou essas questões e trouxe novas alternativas ao cenário já desgastado, unindo fisco e público
externo a fim de entender os porquês dessa crise interna,
entrelaçada à crise maior. Sem dúvida, as respostas para
o alastramento dos prejuízos provocados pelos atuais
impostos, notadamente da base do consumo, por toda
economia, que compromete seu crescimento, alcança o
ambiente de negócios, afeta o equilíbrio federativo e compromete as próprias administrações tributárias, talvez não
venham de imediato, mas seus alicerces já se percebem
mais fortalecidos.
Se, ao longo do projeto, os Agentes Fiscais de Rendas desenharam os descaminhos por que passa o ICMS, foi no
Seminário que puderam apresentar os resultados dessa
disritmia que assola o dia a dia da gestão do tributo, representados pela voz do idealizador do projeto e Diretor
de Assuntos Estratégicos e Comunicação, José Roberto
Lobato. Essa capilaridade também foi transferida para as
mãos de quem também entende do assunto: autoridades
fazendárias, governamentais e especialistas tributários.
Todos reunidos entre os dias 29, 30 e 31 de maio, no Hotel
Renaissance, na capital paulista.
“Durante o VIVA, ficou claro para os AFRs que havia dois
caminhos a percorrer: um, interno, restrito e de tiro curto;
outro, externo, amplo e de longo alcance. Neste último está
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Já em relação ao caminho curto, interno, o presidente Rodrigo Spada afirmou ser possível iniciar mudanças antes mesmo
de um desentrave de reforma tributária. A gestão de recursos
humanos, por exemplo, deve ser prioridade da realidade ora
apresentada. “Precisamos, em primeiro lugar, resistir às forças entrópicas que atuam sobre todo esse modelo, dentro e
fora do fisco. Mais do que nunca, precisamos de um recomeço
de maneira a reverter a tendência à alienação dos recursos
disponíveis”, disse em seu discurso de abertura.
Durante a programação, o público pôde conhecer a fundo
as principais propostas de reforma: a defendida pelo Congresso Nacional, a da Febrafite e a do Centro de Cidadania
Fiscal (CCiF). Convidados também retrataram a visão da reforma segundo os pressupostos assumidos pela academia,
pelo setor produtivo e pelos estados.
Também foram apresentadas experiências internacionais
na Argentina e Espanha sobre o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e os desafios enfrentados pelas administrações
tributárias na gestão de um possível novo imposto.

NOTÍCIAS
MELHORES MOMENTOS DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL TRIBUTO AO BRASIL
"O Brasil é um caso que precisa ser estudado para que se entenda os porquês
de não crescer e não distribuir a riqueza.
Quem é o culpado ?”
Deputado Luiz Carlos Hauly

“Os AFRs são torturados pelo ICMS, porque
têm como objetivo somente arrecadar, arrecadar, arrecadar. É preciso reformar o
maior instrumento de trabalho deles, que
é o ICMS. Nisso o Movimento VIVA é sensacional por querer pensar em um novo
modelo de administração tributária”
Eurico de Santi (Diretor do CCiF)

“Temos 27 estados, com 27 legislações
diferentes. Isso não traz segurança jurídica, não é democrático nem transparente”
Pedro Taques (Governador do Estado de
Mato Grosso)

“É preciso reconstruir o sistema tributário
nacional, estabelecer princípios e conceitos e abandonar os remendos, reduzindo
no máximo a rigidez do sistema”
Fernando Rezende (Fundação Getúlio
Vargas - RJ)

“Precisamos conhecer o impacto do imposto sobre a sociedade. Com um sistema tributário mais justo, podemos superar a crise do fisco e aumentar o imposto
sobre o consumo de forma exponencial”
Víctor Fabián Chebel (Universidad Nacional de Córdoba)

“Precisamos compensar a desigualdade
regional entre os estados, reajustando
os desequilíbrios do ICMS”
Helcio Honda – Fiesp

“O papel da União Europeia na manutenção do IVA é garantir a soberania dos estados ao mesmo tempo que supervisiona
as normas fiscais inerentes a cada país”
José Manuel Guirola (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

“Os desafios [da administração tributária] são imensos. Por exemplo, hoje, são
conhecidos 500 contribuintes da América Central em seu domicílio fiscal, mas
é praticamente impossível mandar autos de infração porque as ruas não têm
nome e nem números, e o cadastro de
identificação ainda é um desafio ”
Márcio Verdi – CIAT

“Na proposta de reforma tributária da Febrafite seria vedada a concessão de novos
incentivos de ICMS e uma compensação
aos estados que perderiam receita. Já o
modelo de tributação no destino seria gradualmente implantado em cinco anos”
Luiz Antônio Bins (Secretário Adjunto da
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul)

“O Profisco II irá aperfeiçoar a gestão fazendária, da transparência fiscal, da administração financeira e do gasto público”
José Barroso Tostes Neto – BID

“Com um sistema tributário mais simples, neutro, transparente e com equidade, podemos aumentar em 10% o PIB do
Brasil em dez anos”
Bernard Appy – Diretor do CCiF

“Queríamos que, com a nota fiscal eletrônica, pudéssemos calcular o valor de
tributação a ser pago, o que não é tão fácil por conta da falta de integração entre
os sistemas”.
Eudaldo Almeida de Jesus – ENCAT

Confira a cobertura completa das palestras em movimentoviva.org.br/noticias
5

NOTÍCIAS
WORKSHOP PREPARATÓRIO APROFUNDA DISCUSSÕES ENTRE PARTICIPANTES

Durante quatro dias, cerca de 40 AFRs, entre os quais estavam
a equipe de trabalho da Afresp, os representantes regionais e
alguns convidados, participaram de um workshop preparatório
para o Seminário Internacional, realizado no Hotel Terras Altas,
município de Itapecerica da Serra, com o objetivo de aprofundar as discussões iniciadas nas Rodadas Regionais. Três dos
quatro dias foram destinados a fazer provocações que estimulassem a ampliação do quadro referencial das discussões.
Durante a abertura da etapa, o presidente da Afresp, Rodrigo
Spada, falou sobre construir um diagnóstico profundo, necessário para determinar as possíveis causas e soluções da crise do Fisco estadual. “Achar o erro não resolve o problema.
Devemos avaliar as soluções a partir das nossas atitudes do
dia a dia. Mais do que isso, precisamos firmar um pacto fiscal,
valorizando a classe e afinando continuamente nosso diálogo
com a sociedade”, disse.
Confira abaixo os seguintes temas tratados no evento:
•

O papel do Agente Fiscal de Rendas ressignificado (Prof.
Eurico de Santi, do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação
Getúlio Vargas);

•

Uma proposta de simplificação do ICMS para o Estado
de Mato Grosso (Prof. Eurico de Santi, Diretor e representante do Centro de Cidadania Fiscal);

•

O panorama atual da tecnologia de informação e os
desafios futuros (Álvaro Bahia, do Encat);

•

TADAT - Tax Administration Diagnostic Assessment
Tool (Mônica Schapallir Calijuri, da Secretaria do TADAT
em cooperação com o Fundo Monetário Internacional);

•

O IVA europeu (Javier Sanchez Gallardo, da UNED e IEF
- Espanha);

•

Administrar o IVA europeu (Jesús Gascón Catalán, da
UNED e IEF - Espanha);

•

Aprofundamento das discussões iniciadas nas Rodadas Regionais à luz dos conteúdos transmitidos nos
três primeiros dias, propostas de continuidade dos
trabalhos e redação, leitura e aprovação da Carta das
Terras Altas.

FUTURO DO VIVA
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O Seminário Internacional não é a reta final do
Movimento VIVA, idealizado em parceria com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). É sim
o recomeço de um projeto cujo esforço se resume
na construção coletiva de um espírito de reforma
tributária abrangente e de qualidade.

que rondam a nossa Federação”, reiterou Lobato. Para
Spada, essa é a oportunidade de ampliar as parcerias
conquistadas até o momento. “Não falemos em um
fim, mas sim em um até logo. E pensemos em uma rede
de colaboração cada vez mais densa de apoiadores
fidelizados ao VIVA”, finalizou.

“O olhar tem que ser posto no país, para torná-lo
economicamente mais forte e socialmente mais justo. Para
nós da Afresp, o sucesso seria nós nos perdermos como nó
de uma rede formada por múltiplos atores, reunidos para
defender uma proposta comum, que nos livre das ameaças

Ao longo do projeto, o Movimento contou com o apoio
da Sefaz, Febrafite, Sindaf-SP, CIAT, Dorsey e Rocha
Consulting, Encat, Fiesp, CCiF e FGV-Direito, além do
patrocínio do Sinafresp, Instituto Brasileiro de Ética
Concorrencial (ETCO) e da Mapfre Seguros.

NOTÍCIAS
DEBATE TRIBUTÁRIO DEVE SER PRIORIDADE NA AGENDA, DISSE AFR JOÃO DADO

O prefeito de Votuporanga e ex-presidente da Afresp, AFR
João Dado, disse que o debate tributário deve ser um dos itens
em destaque na agenda da classe. Do contrário, “corremos o
risco de sermos atropelados por esse tributo altamente disfuncional”. A declaração foi feita, no dia 31 de maio, durante o
último dia do Seminário Internacional Tributo ao Brasil, de uso
exclusivo da Coordenadoria de Administração Tributária (CAT).
Segundo ele, embora a crise tributária tenha aberto bre-

chas para uma série de desgastes internos, o ciclo faz
parte de um processo de transformação. “Nós somos
especiais. A classe é plena de valores e ela merece ser
valorizada. E, se hoje vivemos um período de crise do
fisco, significa mais um motivo para resgatar a essencialidade de nossa missão: primar pela fiscalização do cumprimento tributário”, disse. O presidente Rodrigo Spada
também acompanhou o discurso e reiterou o trabalho de
João Dado em prol da valorização do fisco.

MOVIMENTO VIVA EM NÚMEROS
Cerca de

400 PARTICIPANTES

250 AFRS

40 AFRS

associados e não
associados assistiram
ao Seminário

associados
participantes nas
Rodadas Regionais

participaram
do Workshop
Preparatório

470 INSCRITOS E
128 CONTRIBUIÇÕES
publicadas na plataforma
colaborativa do VIVA

NOVO SITE DO MOVIMENTO

O novo site do projeto já está no ar. Interessados podem
conferir o que aconteceu em cada fase do projeto, as
principais notícias, agenda de eventos, acesso à plataforma de contribuições. Também podem se cadastrar para

receber as atualizações do projeto, enviar críticas e sugestões, além de apoiar o Movimento fazendo o download de nossa identidade visual.
Acesse www.movimentoviva.org.br
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NOTÍCIAS
COMUNICADO DO VIVA SOBRE PROGRAMA DE CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA
Há cerca de um mês, o Secretário Adjunto, Rogério Ceron, e o
Coordenador da CSTC, Eduardo Mota, apresentaram ao Presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, acompanhado do
Diretor de Comunicação e Assuntos Estratégicos, José Roberto Soares Lobato, o Ante Projeto de Lei da Transparência dos
Critérios de Conformidade Tributária, para o qual foi requerida a chancela do Movimento VIVA, fato que representa uma
aproximação, reconhecimento e oportunidade inédita de
manifestação de nossa Associação em assuntos estruturantes
para a Secretaria da Fazenda.
Nesse momento, julgou-se importante, antes de qualquer
decisão, consultar o grupo de colegas legitimados nas Rodadas Regionais do Movimento VIVA. Assim, foi solicitado pela
Presidência da Afresp que o referido projeto fosse avaliado,
a título de colaboração, pelo Movimento VIVA, oportunizando a participação desses colegas em sua análise e debate,
para a identificação de críticas e sugestões que pudessem
resultar em seu aprimoramento.
Dessa forma, a Coordenação do Movimento VIVA realizou
um evento nos dias 3 e 4 de agosto, com a participação deste grupo, no total de 32 AFRs.
O primeiro dia de trabalho foi segmentado da seguinte forma: no período da manhã, os colaboradores apontaram para
aspectos do projeto de lei que, no entendimento do Movimento, e, consoante aos seus valores, mereceriam um debate profundo e inclusive uma revisão das letras da minuta do
diploma legal. Essa deliberação teve por objetivo delinear
as principais questões que seriam levadas à discussão com
o Secretário Adjunto, que compareceria no período vespertino para fomentar o debate requerido.
No período da tarde, o Secretário Adjunto, Rogério Ceron,
acompanhado do Coordenador da CAT, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, e do Coordenador Adjunto da CSTC,

Andrey Prison da Silva, compareceu à sede da Afresp e
reuniu-se com o grupo.
Na ocasião, foi realizado um debate amplo, visando à identificação clara dos objetivos do projeto, de seus princípios
edificadores, da análise dos critérios e da operacionalização
no âmbito da Secretaria da Fazenda, tecendo críticas, ofertando sugestões e alertando para eventuais riscos, nos diversos pontos registrados como cruciais, o que transcorreu
em um ambiente de cordialidade, respeito mútuo e pautado
por discussões técnicas e abertura para as colaborações.
O Secretário Adjunto enfatizou a importância do Projeto de
Lei para o Governo do Estado de São Paulo, no sentido de
uma agenda legislativa positiva, que atenda a anseios da
sociedade civil e à necessidade de fortalecimento da Administração Tributária, ficando estabelecida a formação de um
grupo de trabalho composto por representantes do Movimento VIVA para identificação mais precisa das sugestões
de alteração do projeto de lei, com acompanhamento por
integrantes da equipe do projeto, para avaliação da viabilidade técnica do eventual acolhimento das propostas.
No último dia do evento, avaliaram-se os acontecimentos do dia
anterior e delinearam-se as estratégias para o prosseguimento
dos trabalhos, com a imediata definição dos integrantes do subgrupo e a linha de atuação a ser adotada, levando-se em conta o
cenário político para a possível aprovação desse projeto.
Portanto, o objetivo do trabalho do Movimento VIVA, nesse
momento, é a produção de uma proposta que contemple
as necessárias alterações do projeto de lei, para que, fiel a
seus objetivos principais, contribua para a consecução dos
princípios endossados pelo Movimento (Carta das Terras
Altas), para a mudança de paradigma na relação fisco-sociedade e para o fortalecimento da Administração Tributária Paulista e da carreira fiscal.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
É muito importante para a Afresp e para a Amafresp que todos os associados e
filiados mantenham suas informações atualizadas. Acesse um dos nossos sites e
atualize os seus dados, é rápido e fácil:

www.afresp.org.br ou www.amafresp.org.br

ATENÇÃO, AFRS APOSENTADOS E DA ATIVA
Se você faz aniversário no mês de setembro, o prazo para realizar o recadastramento
obrigatório vai até 30 de setembro.
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NOTÍCIAS
CONHEÇA OS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL
O Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições (de acordo com o artigo 86 do Estatuto Social da Afresp), designou os associados Sergio Mazzoni
(presidente), Ayrton Cardomingo Junior e Newton Dessico (secretários) da Comissão Eleitoral, para as eleições 2017 da Diretoria Executiva e Conselheiros.
O AFR aposentado Sergio Mazzoni foi presidente do Conselho Deliberativo
entre 1994 e 1996. Formado em Direito pela PUC-SP, ingressou na Sefaz em
1979 e tomou posse em 1982. Foi da FDT, juiz do TIT, diretor Adjunto da DEAT,
Delegado da DRTC I e II.
O colega aposentado Newton Dessico é do concurso de 1990, implantou a
fiscalização do IPVA em 1991, foi chefe do Posto Fiscal da Capital, assistente
fiscal da DRTC I, juiz do TIT e consultor tributário-chefe do setor de legislação tributária da Consultoria Tributária.
Ayrton Cardomingo Junior, formado em Administração Pública pela FGV e em Direito pela USP, entrou na Sefaz em 2002. Foi Assistente Fiscal na DEAT e na CAT, Conselheiro do Cevaf e juiz do TIT. Está na DRTC I desde 2008 e atualmente é fiscal direto de tributos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA DIRETORIA
EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFRESP
A COMISSÃO ELEITORAL, COMPOSTA NOS TERMOS DO ARTIGO 86 PELOS AFRS SERGIO MAZZONI, NEWTON DESSICO E AYRTON CARDOMINGO JUNIOR, OBEDIENTE AO QUE DISPÕE O INCISO II DO ARTIGO 87, EXPEDE ESTE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA AS ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA DIRETORIA EXECUTIVA, QUE SERÃO REALIZADAS NO
DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2017 (TERÇA FEIRA), DAS 9H ÀS 17H, POR VOTAÇÃO DIRETA E EM ESCRUTÍNIO SECRETO, DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O ARTIGO 79. É VEDADO O VOTO POR PROCURAÇÃO PELO § 1º DO ARTIGO 79 E PERMITIDO O
VOTO EM TRÂNSITO PELO ARTIGO 94. OS LOCAIS DE VOTAÇÃO SÃO OS DISPOSTOS NA SEQUÊNCIA. SÃO PAULO – CAPITAL,
NA SEDE SOCIAL DA AFRESP - AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, Nº 4843, NO PRÉDIO CENTRAL DA SEFAZ - AV. RANGEL PESTANA, Nº 300, NA DRTC/I-CAPITAL - RUA FRANCISCO MARENGO, Nº 1932 – TATUAPÉ, NA DRTC/II-CAPITAL - RUA AFONSO
SARDINHA, Nº 67- LAPA, E NA DRTC-III-CAPITAL- RUA BUTANTÃ, Nº 260 – PINHEIROS; NA DRT-2 – SANTOS - PRAÇA ANTONIO
TELLES, Nº 28 E AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, Nº 576 , AMBOS EM SANTOS; NA DRT-3 - VALE DO PARAÍBA - RUA JOSÉ DIAS DE
CARVALHO, Nº 130 – TAUBATÉ E RUA EUCLIDES MIRAGAIA, Nº 660, SALA 31 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; NA DRT-4-SOROCABA - AV. ADOLPHO MASSAGLIA, Nº 350 – SOROCABA; NA DRT-5-CAMPINAS - AV. DR. ALBERTO SARMENTO, Nº 04 - CAMPINAS, PRAÇA XV DE NOVEMBRO, Nº 94 – AMERICANA, RUA SENADOR VERGUEIRO, Nº 250 - LIMEIRA E RUA TREZE DE MAIO,
Nº 356 – PIRACICABA; NA DRT-6-RIBEIRÃO PRETO - AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 1550 - RIBEIRÃO PRETO, RUA ARGENTINA,
Nº 1681, BARRETOS E RUA CAMPOS SALES, Nº 1485 - FRANCA; NA DRT-7- BAURU - RUA AFONSO PENA, Nº 450 – BAURU;
NA DRT-8-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 5715 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, RUA TANABI, Nº
46 – CATANDUVA, RUA PARAÍBA, Nº 2432 - VOTUPORANGA E RUA 5 (CINCO), Nº 2828 – JALES; NA DRT-9-ARAÇATUBA –
RUA SÃO PAULO, 510 - ARAÇATUBA, RUA PAES LEME, Nº 1951 -ANDRADINA E AV. BENTO DA CRUZ, Nº 568 – PENÁPOLIS;
NA DRT 10 - PRESIDENTE PRUDENTE: RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 36 - PRESIDENTE PRUDENTE; NA DRT 11 - MARÍLIA: RUA
PAES LEME, Nº 47, 2º ANDAR, SALA 21 - MARÍLIA E AV. ANTONIO DE ALMEIDA LEITE, Nº 1117 - OURINHOS; DRT 12 - ABCD:
RUA DR. DUPRÉ, Nº 50 - SÃO BERNARDO DO CAMPO; DRT 13 - GUARULHOS: RUA TAPAJÓS, Nº 298 - GUARULHOS; NA DRT
14 - OSASCO: RUA JOSÉ CIANCIARULLO, Nº 200, 3º ANDAR - OSASCO; NA DRT 15 - ARARAQUARA: AV. ESPANHA, Nº 188, 1º
ANDAR - ARARAQUARA, AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 1701 - SÃO CARLOS, AV. ULISSES GUIMARÃES, Nº 20 - RIO CLARO E
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1511 - PIRASSUNUNGA; NA DRT 16 - JUNDIAÍ: AV. PREFEITO LUIZ LATORRE, Nº 4200- JUNDIAÍ
E RUA CORONEL JOÃO LEME, Nº 560 - BRAGANÇA PAULISTA. NOS TERMOS DO § 2º DO ARTIGO 79, SOMENTE PODERÃO
SER VOTADOS OS AFRS QUE NA DATA DAS SUAS INSCRIÇÕES JUNTO À COMISSÃO ELEITORAL FIGUREM COMO ASSOCIADOS
HÁ MAIS DE 1 ANO E HÁ MAIS DE 3 ANOS, RESPECTIVAMENTE, PARA OS CARGOS DO CONSELHO DELIBERATIVO E PARA OS
CARGOS DA DIRETORIA EXECUTIVA. A INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS PODERÁ SER FEITA JUNTO À COMISSÃO ELEITORAL A
PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL E ATÉ DIA 9 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DATA LIMITE ESTABELECIDA
PELO ARTIGO 81. A INSCRIÇÃO PARA A DISPUTA DE CARGOS DA DIRETORIA EXECUTIVA SERÁ FEITA, OBRIGATORIAMENTE,
SOB A FORMA DE CHAPA COMPLETA, VEDADA A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EM MAIS DE UMA CHAPA (ART. 81, § 1º).
PARA O CARGO DE CONSELHEIRO E RESPECTIVO SUPLENTE A INSCRIÇÃO SERÁ INDIVIDUAL, SENDO VEDADA QUALQUER
VINCULAÇÃO COM A CHAPA DE CANDIDATOS À DIRETORIA EXECUTIVA (ARTIGO 81, § 2º). O VOTO DADO AO CANDIDATO AO CARGO DE CONSELHEIRO É VINCULADO AO DO RESPECTIVO SUPLENTE (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 84). PARA O
CONSELHO DELIBERATIVO, O ASSOCIADO VOTARÁ APENAS EM UM DOS CANDIDATOS INSCRITOS NA SUA RESPECTIVA REGIÃO ADMINISTRATIVA, SALVO NA CAPITAL, ONDE CADA ASSOCIADO VOTARÁ EM ATÉ SEIS CANDIDATOS (ART. 82). PARA AS
ELEIÇÕES, CONSIDERA-SE DOMICÍLIO ELEITORAL DO ASSOCIADO A REGIÃO ADMINISTRATIVA ONDE SE SITUA O ENDEREÇO
DECLARADO PELO ASSOCIADO COMO SENDO DE SUA RESIDÊNCIA E CONSTANTE DO CADASTRO DA AFRESP NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS ANTERIOR AO DA ELEIÇÃO. EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS ANTES DA ELEIÇÃO O ASSOCIADO PODERÁ OPTAR POR
OUTRO DOMICÍLIO ELEITORAL QUE NÃO O DA SUA RESIDÊNCIA DESDE QUE O DECLARE FORMALMENTE À AFRESP (ART. 83
CAPUT E § 2º). TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS NESTE EDITAL PERTENCEM AO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFRESP
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NOTAS
Em tempo recorde: depois de apenas um ano de construção, o Centro de Convivência de Araçatuba ganhou seu
novo salão de eventos, inaugurado em 27 de maio.
Com capacidade para 300 pessoas, o salão tem uma infraestrutura adequada para receber grandes eventos com
conforto e segurança. Na ocasião, foram homenageados
vários colegas que colaboraram com a construção do
novo salão.
O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, participou do
evento e agradeceu a todos pelo trabalho desempenhado. “Não foi só a Afresp que ganhou uma nova construção; foi Araçatuba que ganhou a nova obra”. O presidente
da Afresp, Rodrigo Spada, disse que o novo salão de even-

tos é um exemplo de competência da categoria dos AFRs:
“Temos confiança no trabalho que desempenhamos”.

Em junho, a educação fiscal e o Movimento VIVA ganharam
reforços importantes: o presidente da Afresp, Rodrigo Spada, participou de reuniões com o ministro da Educação, José
Mendonça Bezerra Filho, e com o senador Armando Monteiro (PTB-PE), em Brasília.

Senador Armando Monteiro (no centro)
com o presidente da Afresp

Presidente Rodrigo Spada em reunião com ministro da
Educação, José Mendonça Bezerra Filho

No encontro com o ministro da Educação, Rodrigo Spada,
que é vice-presidente da Febrafite, ressaltou a importância
da inclusão da educação fiscal na grade curricular nacional. “Acreditamos que só vamos construir um país melhor
com mais educação fiscal. Ela é a porta de entrada para a
cidadania”. Spada entregou ao ministro um ofício, assinado por ele e pelo presidente da Febrafite, Roberto Kupski,
convidando-o para participar da cerimônia de premiação
dos melhores projetos do Prêmio Nacional de Educação
Fiscal, que será em 29/11, em Brasília.
Em seguida, o presidente da Afresp se reuniu com o senador Armando Monteiro no Senado Federal. Eles conversaram sobre reforma tributária – que é o foco do Movimento
VIVA, citado no encontro. O senador é ex-presidente da
CNI (Confederação Nacional da Indústria), e se mostrou
bastante conhecedor da importância de uma reforma tributária.

Aproximadamente 60 pessoas, entre associados da ativa,
aposentados e familiares, puderam ver, no passeio organizado pela Afresp no dia 24 de junho, a orla de Santos de
um ponto privilegiado: o parque Caminhos do Mar.
O passeio contou com o auxílio de um guia, que apresentou
os pontos turísticos do Parque, como a Calçada do Lorena (a
primeira ligação pavimentada entre São Paulo e o litoral); o
Rancho da Maioridade (ponto de descanso dos visitantes,
e faz lembrança à Estrada da Maioridade, construída em
1846); o Pouso Paranapiacaba (que era um ponto de parada
de carros, no caminho para o litoral); e a Casa de Apoio, que
antes era utilizada para hospedar os visitantes.
Depois de caminhar pelas ladeiras históricas e ver o verde
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da Mata Atlântica, os participantes terminaram de descer
a serra e almoçaram no restaurante Sideral, já em Santos.

NOTAS
No mês de julho, a Associação Paulista de Municípios
(APM) declarou apoio ao Movimento VIVA durante
reunião entre o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel
Spada, o diretor de Assuntos Estratégicos e Comunicação, José Roberto Soares Lobato, e o presidente da
APM, Carlos Alberto Cruz Filho.
Para Carlos Alberto, a iniciativa é exemplar e elogiável. “Com certeza, nós apoiamos e, além disso, estamos dispostos a participar do grupo de discussão e
acompanhar mais de perto todo esse trabalho”. Diante
disso, Rodrigo Spada agradeceu o apoio: “É uma honra
para a Afresp ter a APM ao nosso lado”.

O Movimento VIVA foi apresentado no programa Cidadania e Serviço Público, da TV Aberta de São Paulo, no dia
16 de julho, durante entrevista dada pelo presidente da
Afresp, Rodrigo Spada, e pelo diretor de Assuntos Estratégicos e Comunicação da Afresp, José Roberto Lobato.

Os representantes mostraram que o Movimento busca
defender alternativas para o complexo sistema tributário
nacional, corrompido, primordialmente, pelo ICMS. “Precisamos de um modelo mais generoso para o país e incentivar o desenvolvimento econômico”, alertou Spada.

O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, e os diretores Angela Manzoti (2ª vice-presidente), José Roberto Soares Lobato (secretário Adjunto) e José Carlos Libano (2º tesoureiro)
prestigiaram a posse do deputado estadual e AFR Vitor Sapienza no dia 18 de julho, no Salão Nobre da Presidência da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aos 83 anos,
Sapienza exercerá seu oitavo mandato na Alesp como deputado estadual.
Compareceram também o presidente e diretores do Sinafresp, os deputados estaduais Vaz de Lima e Orlando Bolçone, deputados federais e autoridades do PPS.

Em 26 de julho, o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel
Spada, tomou posse como membro titular do Codecon
(Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte), na sede da
Fecomercio. O diretor Jurídico da Afresp, Nelson Trombini
Junior, assumiu como suplente.
Em seu discurso, Spada falou de como o atual modelo
tributário brasileiro é nocivo para os negócios e pesa
no bolso dos contribuintes. “Esse sistema tributário perverso desgasta a imagem pública do Fisco, que se torna

vítima dessa matéria-prima anacrônica e disfuncional”.
Dentro desse cenário, Spada ressaltou a importância do
Movimento VIVA, que pretende trazer elementos norteadores para a construção coletiva de uma reforma tributária
ampla e sem remendos. A intenção é, segundo ele, dialogar com a base e com o setor empresarial, para que uma
proposta consistente e bem articulada seja uma alternativa a ser encaminhada ao Congresso.

EVENTOS REGIONAIS
Para mais informações sobre os eventos regionais, acesse a agenda do site da Afresp
(www.afresp.org.br) ou entre em contato com a sua Regional.
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NOTÍCIAS
DELEGAÇÃO PAULISTA PARTICIPA DO 11º CONGRESSO FEBRAFITE EM FORTALEZA
Cerca de 400 auditores fiscais de todo o País e de Portugal
estiveram presentes no 11º Congresso Nacional e 6º Internacional da Febrafite, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza
(CE), entre 11 e 14 de junho. O objetivo foi discutir a cidadania fiscal voltada ao bem-estar social em consonância com
os desafios enfrentados pelas entidades de classe em tempos de crise política e econômica.
“O momento atual deve ser de fortalecimento das instituições
de Estado e da democracia e de olharmos para as eleições gerais
de 2018. Jamais de cabeça baixa e com sentimento de derrota”,
disse o presidente da Federação Brasileira de Associações de
Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), Roberto Kupski, referindo-se aos inúmeros casos de corrupção que assolam o país.
O presidente da Afresp e vice-presidente da Febrafite, Rodrigo
Spada, acompanhou os mais de 20 AFRs que compuseram a delegação paulista no evento. Também participaram da edição o
diretor de Assuntos Estratégicos e Comunicação, José Roberto
Lobato, e o diretor Financeiro, TI e InvestAfresp, Denis Mângia.
Durante a cerimônia de abertura, a Coordenadora Nacional
da ONG Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli, foi
condecorada como a primeira mulher a receber a Comenda da
Ordem do Mérito Febrafite devido à excelência do trabalho realizado à frente da instituição. A cada biênio, a Febrafite presta
homenagem a personalidades em destaque que, ao longo dos
anos, prestam serviços relevantes ao fortalecimento das administrações tributárias e à qualidade da gestão do tributo.
O dia 13 de junho também foi palco do 2º Congresso Luso-

-Brasileiro de Auditores Fiscais, organizado pela diretoria da
Febrafite e da Associação Sindical dos Profissionais da Inspecção Tributária e Aduaneira (APIT), de Portugal.
Durante a ocasião, foi criada a Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa sediada em Brasília (DF). A entidade binacional
representará os interesses comuns dos profissionais de auditoria e inspeção tributária e aduaneira dos países integrantes à
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O presidente da APIT, Nuno Barroso, foi eleito para presidir a entidade.
Premiação das maiores delegações - A AFFEMG foi a campeã pela quarta vez consecutiva totalizando 64 fiscais da
entidade presentes no evento. A AFRAFEP/PB ficou com o
segundo lugar. Na categoria maior número de participantes
em proporção ao número de associados, a grande vencedora foi a sul-mato-grossense Fiscosul.

'VIAJE COM O INVESTAFRESP': CONFIRA QUEM FORAM OS SORTEADOS
No dia 9 de junho, aconteceu o sorteio da campanha Viaje
com o InvestAfresp, uma promoção do departamento de
Seguros e Investimentos da Afresp. A promoção, veiculada
entre os meses de novembro de 2016 e abril de 2017,
contou com a participação de mais de 500 associados, que
contrataram um novo seguro.
A gerente do InvestAfresp agradeceu a participação
de todos os associados. “Parabenizo os vencedores da
Campanha e não posso deixar de dizer que a confiança
de todos os segurados é de extrema importância. O
departamento trabalha constantemente para oferecer
novos serviços e produtos exclusivos aos associados
Afresp”, comentou.
Os associados participantes concorreram a um dos
seguintes prêmios: vale viagem da CVC no valor de R$ 4
mil, tablet e cafeteira.
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Confira quem foram os premiados:
1º lugar – Ana Maria Pelais Benoti (Campinas)
2º lugar – Paulo Sergio Norberto de Lima (Sede)
3º lugar – João Paulo Morato (Franca)

NOTÍCIAS
“PEC 5 É O PRINCIPAL PLEITO DA CATEGORIA”, DISSE PRESIDENTE SPADA EM AGE

Mais de 1000 AFRs estiveram presentes na AGE. Foto: José Adão de Oliveira

Em defesa da PEC 5, o presidente Rodrigo Spada disse que
a proposta, considerada o principal pleito da categoria, não
significa apenas elevar o subteto do funcionalismo público
das carreiras típicas de Estado. “Representa autonomia, independência e reconhecimento ao posicionar a classe no mesmo patamar daquelas que já tenham o teto diferenciado do
nosso”, disse durante Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
do Sinafresp, no dia 15 de julho.
Spada também falou sobre o protagonismo dos AFRs durante
o período de mobilizações em defesa do pleito na Assembleia Legislativa (Alesp). “É uma verdadeira mudança de paradigma, porque demonstra a nossa força, a nossa união. Esse
é o recado que nós temos que passar”, relatou.
Segundo o presidente, a conduta da classe, em respeito à mobilização e à ampla atuação política, também tem inspirado
outras carreiras de Estado: “Temos que continuar com esse
trabalho, pois é a partir dele que conseguiremos alcançar os
resultados desejados, superando os desafios”.
Na Assembleia histórica, com mais de 1.000 AFRs presentes,
foi abordado o futuro das principais mobilizações da classe.
Compuseram a mesa o presidente Spada; o presidente do Sinafresp, Alfredo Maranca; o coordenador da CAT, Luiz Cláudio
Carvalho, e o advogado do Sinafresp, Thiago Alves. Os AFRs
Michele Ferreira e Guilherme Martins também apreciaram os
trabalhos ao lado do presidente da mesa, Renato Saccaro.
A AGE aconteceu três dias após o anúncio emitido pelo
Secretário da Fazenda, Hélcio Tokeshi. Em nota, o líder da
pasta sugeriu retomada de diálogo com a classe. O acordo
prevê Adicional de Transporte (AT) aos internos, benefício
hoje concedido aos fiscais externos. Em contrapartida, propõe trégua nas mobilizações e nos atos sindicais dentro de
um período de 60 dias.

Propostas à mesa
Ao longo da Assembleia foi apresentado um conjunto de propostas individuais e coletivas sobre ações de mobilização em

defesa da PEC 5. A Câmara Temática – Mobilizações e a Diretoria do Sinafresp também apresentaram suas proposituras.
Em resposta à proposta do Secretário da Fazenda, o presidente do Sinafresp, Alfredo Maranca, propôs avaliá-la detalhadamente após reunião com o líder da pasta. A proposta venceu
com ampla maioria e transformou a AGE em permanente.
Para o dia 20 de julho, foi agendada uma Assembleia regionalizada para ditar o ritmo das negociações com o governo.
“Não vamos aceitar qualquer proposta sectária e divisionista. Estamos atentos e podemos a qualquer momento
decidir o nosso futuro de forma soberana em AGE. Inclusive, a ideia de uma assembleia permanente é válida,
porque passa a mensagem de estado de sítio, estado de
guerra e abre o diálogo de que estamos dispostos à negociação, mas não vamos ceder”, reiterou Spada.
Para o CAT, Luiz Cláudio, o ineditismo da participação de uma
figura de liderança da administração tributária na mesa de
uma AGE reitera que “a administração tributária não só apoia
a PEC, como luta por ela ao lado da classe”, falou dirigindo-se
ao público presente.
Luiz Cláudio sugeriu início do período de negociações e trégua nas mobilizações até a Assembleia Regionalizada - que
até o fechamento desta edição não tinha acontecido. Tal
proposta foi rejeitada por ampla maioria.
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NOTÍCIAS
AFRESP E CONSTRUTORA EMOBREL ASSINAM CONTRATO DAS OBRAS NO CCU
O contrato com a empreiteira responsável pelas obras do
futuro Centro de Convivência Urbano (CCU), Emobrel Engenharia e Construções, foi assinado em 26 de julho. A previsão é que as obras sejam concluídas em um prazo de 70
dias, a valer 10 dias após a assinatura contratual.
Estiveram presentes o presidente Rodrigo Spada; o diretor
Jurídico, Nelson Trombini Jr.; o diretor de Regionais, Cezar
José D’Avoglio; o 1º tesoureiro, Denis Mângia; o encarregado de Regionais, Hélio Araújo Fonseca Jr., além do Diretor do
Predião, Eugenio Kobayashi, e do adjunto, Felipe Muñoz. O
diretor, Dalberto Bregantini, e a coordenadora técnica, Ana
Castro, representaram a contratada.
Com mais de 20 anos no ramo de construção civil, a Emobrel
foi selecionada via concorrência, em maio de 2017. O processo foi conduzido com outras duas concorrentes, a Magn
Engenharia e a WRocha Construções.

Aprovação do Crédito Adicional
A Diretoria Executiva havia aprovado, no uso de suas atribuições, a proposta de abertura de crédito adicional para o Centro
de Convivência Urbano (CCU) em 14 de julho, uma vez que não
houve deliberação por parte do Conselho Deliberativo dentro
dos prazos determinados. Há mais de dois meses, o C.D não
apreciava a matéria.
Em 11 de maio, o Conselho recebeu um ofício em caráter de
urgência, assinado pelo presidente Spada, para apreciação da
pauta em 20/05. O tema foi adiado mais três vezes, até ser discutido e aprovado na reunião de 22/07. O tema é pauta das
reuniões do Conselho desde 22/08/2015, quando foi aprovada a verba de R$ 600 mil.
Mantida a inércia da mesa do Conselho, a falta de celeridade foi justificada pela dependência, única e exclusiva, de
um parecer da Comissão Fiscal à aprovação do crédito adicional. Para a Diretoria Executiva, a propositiva não possui
fundamento, porque não se trata de prestação de contas,
mas sim de aprovação de despesas de um projeto executivo
cujas obras estão paralisadas.
Neste período, os prejuízos materiais foram inúmeros, como
os gastos mensais com aluguel, condomínio e IPTU dos imóveis locados, que correm desde outubro do ano passado.
Soma-se a isso aumento no custo dos materiais de construção civil. Resultado dessa equação: um atraso significativo
no cronograma de execução das obras.
Atender a essa demanda também significa atender a um
pleito defendido pelos associados em pesquisa realizada
com mais de mil AFRs, há quatro anos. O Centro irá beneficiar, em sua maioria, os associados da capital e os que estão
localizados no Edifício Sede, a apenas 210 metros do futuro
CCU (Avenida Rangel Pestana, 203).
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O valor total de R$ 900 mil irá cobrir despesas não previstas no orçamento do projeto preliminar, que era apenas um
estudo prévio de avaliação dos principais itens da obra - é
recorrente que obras apresentem imprevistos. O papel do
projeto executivo é adequar o orçamento aos gastos não
previstos, fazendo os cálculos necessários para que ele saia
efetivamente do papel.
No caso do CCU, o projeto segue as especificações necessárias para evitar gastos supérfluos e minimizar o impacto
de problemas, traz informações detalhadas e transparentes
dos custos com a reforma das instalações, aquisição de mobiliário e itens de lazer. Nele se consideram, dentre outros
fatores, a inflação correspondente ao período de dois anos,
desde a elaboração da proposta preliminar e a impossibilidade de executar a obra durante o dia.
Localizados no 12º e no 13º andar do prédio no centro da capital, os 372m² do CCU serão distribuídos em espaço de salão
de jogos, bar, redário, academia, centro de estética e massagem, vestiário, cyber office, entre outros.
Estudos realizados pela Afresp também comprovam que
a adesão de novos associados pode servir de crédito para
amortização do valor correspondente ao projeto executivo
(R$ 900 mil) durante 120 meses, prazo de vigência de locação do imóvel. Estima-se que o custo poderá ser absorvido
em sua totalidade com a mensalidade de apenas 72 novos
associados. Dos 650 AFRs do Predião, apenas metade eram
associados em 2015. Com a inauguração da obra, existe o
potencial de adesão de 300 novos filiados.
Todos esses efeitos corroboram a abertura de crédito adicional, valor 50% maior se comparado ao divulgado anteriormente pelo projeto inicial, de R$ 600 mil. Optar pelo
modelo de locação também significa uma economia contundente para o caixa da Associação. A estimativa de compra
do imóvel representaria um custo em torno de R$ 6 milhões
para a Afresp, sem considerar os gastos com reforma. Com
o mercado locatário em queda, a vantagem é que o valor do
aluguel chega a ser comercializado em torno de 0,2% ou
0,3%, menos de 0,5% sob o valor do imóvel.

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS
692 AFRS PARTICIPAM DA CAMPANHA 'MUDE PARA DÉBITO AUTOMÁTICO'
redução de custos para a Associação. “Só com as 692
mudanças na forma de pagamento foi possível reduzir
as despesas em mais de 20 mil reais/mês, o que é uma
quantia significativa”, afirmou.
Confira quem foram os sorteados:
1ª AFR sorteada - Carolina Pessato

No dia 13 de julho, aconteceu o sorteio de 10 valescompras no valor de R$ 2 mil da campanha “Mude para
Débito Automático”, do departamento Financeiro da
Afresp. A promoção, veiculada entre os meses de dezembro
de 2016 e abril de 2017, contou com a participação de
692 associados, que alteraram a forma de pagamento de
suas mensalidades (Afresp, Amafresp, Seguro de Vida e
Fundafresp) para débito automático em conta corrente
(Banco do Brasil, Santander, Itaú).
Para o diretor Financeiro, Denis Mângia, foi grande a
adesão dos associados à campanha, o que resultará em

Carolina Pessato

Julio Manoel de Lima

Juliana Yuri Hayashida

Masashi Yoshimoto

Juliana Queiroz Silvestre

Antonio Palma

Paulo Amizes da Silva

Edison Nassif Farah

Jaime Kenzi Noguti

Paula S. B. Yoshimochi

Em breve, um novo sorteio será realizado com todos os
associados que possuem a forma de pagamento para
débito automático.
Ainda é possível fazer a alteração: a mudança para débito
automático ainda pode ser feita. Para isso, basta entrar em
contato com o departamento de Inscrição da Afresp pelos
telefones (11) 3886-8934/8868/8838/8840 ou procure a
Regional mais próxima.

AFR CICLISTA CONQUISTA ÓTIMOS RESULTADOS EM PROVAS DE ENDURANCE
feliz pelos resultados conquistados a duros treinamentos.
Apaixonada por esportes – já havia praticado natação, futsal
e participou de campeonato paulista de saltos ornamentais
– em 2009, ela começou a correr e sentiu dores nos joelhos.
Depois de exames, foram diagnosticadas lesões degenerativas nessas articulações. O ortopedista disse que, se continuasse correndo, a chance de piora na lesão era alta. “Foi
quando optei por parar de correr”.

Histórias de superação são cativantes porque nos estimulam a derrotar nossas dificuldades – e a trajetória da colega
Evelyn Quilles Moura é um exemplo disso. A AFR da DRT-13
é ciclista e, neste ano, participou de duas competições com
ótimos resultados. Na Gran Fondo New York, em maio, obteve a 15ª colocação no ranking geral feminino, e o lugar mais
alto do pódio do 3h Bike Series na sua categoria aconteceu
em junho no autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Essas provas de ciclismo são de endurance, ou longas duração e distância, e com altimetria elevada (provas de montanha). “O ciclismo é o esporte mais incrível que eu já pratiquei na vida”, diz Evelyn, estampando um sorriso largo,
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Hoje, ela conta com auxílio de nutricionista, preparador físico e fisioterapeutas, para melhorar mais sua performance na
bike. Tudo isso contribuiu – além, é claro, da sua determinação – para alcançar esses excelentes resultados. “Eu treino de
terça a quinta, e começo às 5h. Aos sábados, eu pedalo sempre
em estrada, em percursos acima de 100 km. Eu pedalo mais
de 1000 km por mês na preparação para essas provas”, conta.
Sua dedicação e empenho receberam o apoio do marido,
Marcio Tanaka, também AFR. "Ele me incentivou demais, foi
mais que uma prova, foi um projeto familiar. Ele é uma parte
muito importante de tudo isso", afirma.
Para Evelyn, a agenda de provas não acabou. Em setembro,
acontece em Cunha (SP), a L’Etape Brasil 2017, com mais de
110km de alta montanha. “Eu continuo pedalando, não podemos parar!”, encerra.

NOTÍCIAS
COORDENADOR DO CSTC CONCLUI MESTRADO NA UNIVERSIDADE DE COLUMBIA
A administração pública vista em profundidade: este foi o cerne do curso Executive Master in Public Administration – EMPA
(curso executivo de mestrado em administração pública), da
Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que o coordenador da CSTC (Coordenadoria de Serviços e Tecnologia Compartilhados), Eduardo Mota, concluiu recentemente. “O curso
foi muito interessante, profundo, intenso e com uma dinâmica
de aula muito efetiva”, disse.
O curso começou em janeiro de 2016, durou 20 meses e
foi dividido em oito módulos, sendo que dois deles foram
feitos em regime integral na própria Universidade de Columbia, que fica em Nova York. “Ficamos alojados no dormitório da faculdade, tínhamos aula de domingo a domingo: eram 3h de aulas de manhã, 4h à tarde e, à noite, você
tinha que fazer os trabalhos”, lembra.
Já no Brasil, as aulas presenciais aconteciam aos sábados, e
às segundas, terças e quartas-feiras, aconteciam via internet,
sempre com professores norte-americanos. Algo que chamou
a atenção de Mota foi a forma como os trabalhos deveriam ser
feitos e entregues. “Você tinha um prazo para entregar, se o
prazo era às 20h horas daquela noite, às 20h a internet caía.
Se conseguiu entregar, tudo bem; se não conseguiu, não entregava mais. Houve colegas que não conseguiram submeter.
Conviver com esse tipo de dinâmica é muito bom”.
O processo seletivo para entrar no EMPA não foi fácil. Além
de fazer provas como o GRE (Graduate Record Examination,
para quem procura fazer pós-graduação nos Estados Unidos),
o GMAT (Graduate Management Admission Test, que avalia habilidades verbais, numéricas e analíticas dos estudantes) e o
TOEFL (Test of English as a Foreign Language, para avaliar a proficiência em inglês), Mota precisou de três cartas de apresentação de professores, de colegas de trabalho e de colegas estudantes para explicar o que o curso trará de benefícios ao aluno

Mota (à esq.) com seus colegas do curso
na Universidade de Columbia

Eduardo Mota, coordenador da CSTC

e à sociedade, além de uma carta de intenções e um currículo.
Este EMPA foi financiado pela Fundação Lemann, do empresário suíço-brasileiro Jorge Paulo Lemann, e a universidade
elaborou um plano de aulas especialmente voltado para o
funcionário público brasileiro. Assim, nos módulos do mestrado, foram tratados temas como negociação, micro e macroeconomia, análise quantitativa, tecnologias de Business
Intelligence, sustentabilidade, ética, gerenciamento de crises, effective public management (gerenciamento público
efetivo), innovative public management (inovação no gerenciamento público), como lidar com a imprensa, além de um
período completo de coaching. “Ele ajuda a entender como
são suas preferências de forma de pensamento, de negociação, de lidar com as pessoas, como elas te enxergam. Neste
módulo, eles te mapeiam, ‘você é assim’. Desta forma, você
escolhe continuar a ser assim ou pode tentar mudar”.
Ele, enquanto coordenador da CSTC, participou de reuniões
no FMI e no BID para discutir algumas questões da Secretaria
da Fazenda. “A reunião com o FMI foi muito interessante para
conhecer novas ferramentas que estão sendo desenvolvidas
lá. Algumas delas nós já estamos conseguindo colocar em
prática aqui mesmo”. Além disso, profissionalmente, o curso foi muito enriquecedor para conhecer outras realidades.
“Tive muito contato, por incrível que pareça, com o governo
da Coreia do Sul. Eles são espetaculares em governo digital.
São o que existe de state of the art (mais moderno) em governo eletrônico”.
Embora o curso tenha acabado, Mota ainda tem alguns trabalhos para entregar para a universidade, e em maio de 2018
ele receberá o diploma de mestre. Dessa turma do EMPA, participaram 12 brasileiros, como funcionários públicos federais
e municipais, da Petrobras, do BNDES, da CVM, além de alunos de outros países.

CARTA FORENSE
Se você é associado Afresp e quer receber o Jornal Carta Forense gratuitamente com
o Jornal da Afresp, envie um e-mail com a solicitação para contato@afresp.org.br.
17

NOTÍCIAS
AS CURVAS DE CARLA CHAIM
Os traços da artista plástica Carla Chaim se modificam e
tomam novas formas em um espaço vazio. O colorido dos
contornos foi substituído pelas cores fortes e sóbrias, e o
movimento físico agora faz parte da obra.
Carla Chaim, formada em Artes Visuais e pós-graduada em
História da Arte, vem conquistando seu espaço no meio
artístico com trabalhos que retratam as transformações
vivenciadas. “Sempre fiz aulas de desenho, pintura a óleo e
aquarela e, aos 17 anos, ingressei na faculdade para ampliar
o conhecimento nos aspectos de reflexão, produção de arte
e técnicas de pintura, gravura e escultura”, conta a artista,
filha do músico e AFR Carlos Hage Chaim.
No circuito de arte contemporânea, as obras de Carla já
foram premiadas no Instituto Tomie Ohtake com o Prêmio
Energias na Arte; com o Prêmio CCBB Contemporâneo,
do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e
no Prêmio Funarte de Arte Contemporânea. Participou
também de residências artísticas no Arteles Creative
Center, na Finlândia; no Halka Sanat Projesi, na Turquia, e
no The Banff Centre for the Arts, no Canadá.
Sua apresentação mais recente aconteceu no Future
Generation Art Prize, na Pinchuk Art Centre em Kiev, na
Ucrânia, em março de 2017. Sendo uma das finalistas,
Carla ficou entre os 21 selecionados da 4ª edição do

Campo Negro, 2013

prêmio internacional, que tem como finalidade descobrir,
reconhecer e apoiar a futura geração de jovens artistas.
Elementos geométricos no preto e branco: a arte
contemporânea possibilita caminhos múltiplos e a
liberdade de atuação. “Deixei de usar cores para representar
a matéria crua. Assim, consigo ampliar o conceito dos
trabalhos artísticos e provocar o pensamento daqueles
que observam”, explica a artista. Carla utiliza o próprio
limite corporal como peça fundamental do processo de
criação. Quer conhecer o trabalho e observar as obras da
artista plástica? Conheça a Galeria Raquel Arnaud, que fica
na rua Fidalga, 125, na Vila Madalena.

AFRESP APOIA A CAMPANHA MINI GENTILEZAS
Foi viajar e não usou sabonetes e shampoos do hotel?
Então, eles podem virar um kit de higiene pessoal para
pessoas que moram na rua. Não é legal?
O Mini Gentilezas é uma ação do projeto 365 Dias de Agir,
da ONG Argilando, que tem como propósito arrecadar
produtos de higiene pessoal oferecidos em hotéis e aviões,
preparar kits e distribuir para pessoas que vivem nas ruas.
A missão é lembrar que a higiene também é importante
para as pessoas que residem na rua e que cada item
arrecadado é essencial para aqueles que precisam. Seja
um pouquinho ou um montão, toda Mini Gentileza é muito
importante e faz toda a diferença.

Ponto de Coleta da Afresp
Em cada Regional e na Sede, haverá uma caixa de
doação na recepção. Faça parte desta ação do bem!
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O que doar:
•
•
•
•
•
•
•

Shampoos e condicionadores
Sabonetes
Pastas e escovas de dentes
Absorventes
Desodorantes
Barbeadores
Minirrolo de papel higiênico

AMAFRESP
REVITALIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA DO INTERIOR
O setor de Credenciamento da Amafresp vem trabalhando
constantemente para o crescimento e revitalização da sua
rede, principalmente no interior. Araçatuba, Araraquara,
Campinas, Franca, Jundiaí, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba são as Regionais que já
estão inseridas na ação. A previsão é que, até o final deste
ano, todas passem por este processo.
Os colaboradores do plano, Júlio Santana e Silvana Jesus,
há quase um ano começaram um trabalho focado nesta
ação, que vem apresentando resultados significativos. Além
desses colaboradores, também cada Regional disponibilizou um diretor para ajudar no processo.
O diretor Adjunto de Campinas, Geraldo Bocoli, é um desses
diretores que abraçou a ação e está empenhado para que a
rede credenciada de sua cidade seja cada vez mais forte e
assim possa atender à demanda dos filiados da região.

“

Foi uma boa ideia focar nesta
ação. Os filiados de Campinas,
de maneira geral, estão participando. Mas é importante
lembrar que este é um trabalho
contínuo e que depende muito
da participação dos colegas.

”

Ele ainda enfatizou que seria muito positivo se mais filiados se envolvessem com os assuntos associativos e principalmente relacionados com a Amafresp. “ É importante que
mais colegas avaliem os atendimentos da rede credenciada
e também que eles visitem a Regional ou mandem e-mail
falando das suas necessidades. Só conhecendo a realidade
dos filiados podemos melhorar ainda mais”, disse Bocoli.
O diretor de Sorocaba, Pedro Esteves, também destacou a importância dos filiados neste processo de revitalização. “Os filiados são parte interessada no fortalecimento do plano e logo

entenderam a necessidade de participar”. Ele acrescentou que
os feedbacks, tanto positivos quanto os negativos, são fundamentais para buscar o aperfeiçoamento. “Só assim saberemos
onde estamos acertando e onde precisamos melhorar”.
Para Esteves, o trabalho está trazendo bons resultados e suprindo gradativamente as áreas deficitárias, porém lembrou
que há muito trabalho pela frente.

“

É importante ter uma rede forte no
interior, porque isso proporciona
ao filiado comodidade, segurança e
economia, uma vez que evita o
deslocamento dele para a capital em
busca de tratamento, ou seja, bom
para ambas as partes.

Rede própria da Amafresp

”

Durante este processo de revitalização no interior, muitas
das Regionais inseridas na ação estão realizando campanha
para que os filiados utilizem a rede própria da Amafresp.
O diretor Geraldo contou que, com esta ação, foi possível
contatar muitos credenciados que estavam esquecidos e
lembrá-los que o atendimento da Amafresp continua ativo: “Iniciamos um trabalho de conscientização, incentivando o usuário a lembrar de apresentar a carteirinha da Amafresp, ao invés da Unimed, afinal muitos dos credenciados
atendem a nossa rede própria”.
Pedro também disse que a Regional de Sorocaba está estimulando os filiados a usarem a carteirinha da Amafresp.
“ É mais vantajoso tanto na parte operacional quanto na
financeira”, disse.
O diretor da Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves, agradece
o empenho de todos os envolvidos neste processo e enfatizou a importância do filiado. “ Esse trabalho só terá sucesso
com a participação ativa dos filiados Amafresp”, concluiu.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA
OBESIDADE INFANTIL
Foi encaminhado recentemente, através dos correios, um folder com informações instrutivas relacionadas ao tema obesidade infantil para todos
os filiados Amafresp. Esta é uma ação de prevenção que, desde o início do
ano, vem alertando os filiados sobre a temática.
A obesidade infantil é um dos maiores problemas de saúde atualmente.
Várias complicações, como diabetes, hipertensão arterial, problemas de
colesterol e triglicérides, já afetam crianças e adolescentes obesos. Além
disso, a criança obesa tem 80% de chance de ser um adulto obeso se não
for tratada adequadamente na infância.
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AMAFRESP
VOCÊ CONHECE O PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO AMAFRESP?
A Amafresp lançou um novo projeto para atender seus filiados com mais de 65 anos. O Programa Saúde do Idoso tem
o objetivo de mapear e cuidar dessa importante e crescente
população, que necessita de acompanhamentos específicos,
com adoção de cuidados que priorizem ações focadas no
grau de risco e na capacidade de recuperação clínica.
Segundo o auditor e assessor médico da Amafresp, Dr. Walter Lyrio, com este projeto, inicialmente firmado com os
hospitais Samaritano e HCor, o paciente idoso terá acompanhamento com uma equipe experiente e especializada, que
proporcionará um tratamento diferenciado, evitando demora
do diagnóstico, internações prolongadas, exames e intervenções invasivas desnecessárias, por exemplo.
“No atendimento pelo pronto-socorro, um médico especialista da instituição deve avaliar o caso e, quando
indicada a internação, a equipe médica responsável pelos cuidados de pacientes idosos deve ser acionada para
acompanhá-lo no período de internação. Se necessária
a atuação de outros especialistas, a equipe deve acio-

ná-los para acompanhar o caso em conjunto”, explicou.
A diretoria da Amafresp acredita que este programa irá trazer mais comodidade e segurança para o idoso e sua família.
“Contar com um médico de confiança e uma equipe especializada faz toda diferença, principalmente no caso dos idosos
que são internados frequentemente”. A meta deste programa é firmar parceria com outros grandes hospitais, disse o
diretor da Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves.
Dr. Walter lembrou que, após a alta do pronto-socorro ou da
internação hospitalar, o paciente deve ser orientado para
acompanhamento clínico pela equipe médica responsável
pelos cuidados de pacientes idosos, que o assistiu na internação, e pelo médico especialista, quando for o caso.
Este é mais um programa, com o qual todos saem ganhando: o paciente idoso por ter um tratamento direcionado,
com profissionais experientes, evitando internações prolongadas e/ou desnecessárias, e a Amafresp, por acompanhar este paciente mais de perto.

FILIADOS À AMAFRESP APROVAM PROGRAMA GERIATRA DE CONFIANÇA
Outro programa lançado recentemente para a terceira
idade é o “Geriatra de Confiança”, profissional que atuará
próximo aos filiados, antes mesmo do surgimento de uma
doença, realizando diagnósticos precoces e poupando-os
de internações desnecessárias ou exames excessivos.
O objetivo desta ação é possibilitar mais qualidade de vida,
segurança, confiança e tranquilidade ao filiado Amafresp,
além de otimizar custos , evitar desperdícios, e, inclusive,
manter a estabilidade da cota.
O programa teve início no mês de maio na capital com a
Drª. Talita Junqueira e, no mês de junho, foi lançado em
São José dos Campos com a Drª. Flávia Areco.

SERVIÇO
Geriatra de Confiança da Capital
Drª. Talita Junqueira
Atendimento no HCor
Rua Abilio Soares, 250
Telefone: (11) 3889-3939
Geriatra de Confiança de São José dos Campos
Drª. Flávia Areco
Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, 646 – Vila
Adyana - São José dos Campos
Telefone: (12) 3923-3251
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MÊS

Consultas

Exames

Terapias

Internações

Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistenciais

Emergências
Médicas

Convênio
Odontolog.

Reembolso
Odontolog.

JAN

762.126,14

2.100.676,99

303.368,28

6.455.849,68

3.040.840,31

288.412,64

84.506,89

0,00

0,00

FEV

863.100,94

2.241.032,47

400.643,51

7.573.514,74

2.800.169,06

313.097,79

92.763,65

298.891,43

0,00

MAR

998.188,48

3.126.400,24

422.111,27

10.764.907,87

3.231.691,16

375.546,94

88.652,05

105.653,98

0,00

ABR

846.628,90

2.362.211,24

390.538,92

7.473.421,80

3.581.851,83

376.732,38

88.611,11

39.109,78

0,00

MAI

1.029.102,06

2.617.650,17

480.172,79

8.461.236,00

3.726.038,74

431.865,35

88.497,65

207.036,02

0,00

JUN

1.020.050,62

2.724.555,42

426.495,37

9.988.867,32

3.563.478,12

249.003,24

88.660,91

104.194,55

0,00

TOT.

5.519.197,14

15.172.526,53

2.423.330,14

50.717.797,41

19.944.069,22

2.034.658,34

531.692,26

754.885,76

0,00

Saldo do Fundo de Reserva em 30/06/2017 R$ 23.999.734,11 | Saldo do Fundo de Solidariedade em 30/06/2017 - R$ 506.458,82

AMAFRESP
AMAFRESP LANÇA NOVO SITE E CELEBRA 50 ANOS DE SUA HISTÓRIA
A Amafresp lançou em 17 de julho, mês do seu aniversário
de 50 anos, um novo site, que apresenta navegação facilitada, intuitiva e rápida com um conteúdo mais completo e
atualizado. A nova ferramenta tem um design moderno e
responsivo, atendendo às particularidades de todas as plataformas mobile, tablet e computador (PC).
Além de mudanças estéticas e de programação, a página está
com a interface mais limpa e intuitiva, otimizando a usabilidade e a navegação dos visitantes, além de tornar a comunicação mais clara e reforçar a identidade visual do plano.
O diretor da Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves, ressaltou que o filiado terá acesso a um site mais dinâmico com
foco na usabilidade. “Facilitar o encontro das informações
foi uma preocupação constante no desenvolvimento deste
projeto”, explicou.
As áreas de Como se Inscrever, Rede Credenciada, Serviços,
Rede Reciprocidade, Coberturas e Prevenção ganharam
mais destaque e dinamismo em seu layout e conteúdo.

“Estamos vivenciando um novo momento na comunicação
da Amafresp e, com isso, vamos estreitar ainda mais o relacionamento com nossos filiados ”, finaliza Lania.

Acesse: www.amafresp.org.br e confira!

AMAFRESP FIRMA PARCERIA COM GRUPO SÃO FRANCISCO
Pensando no filiado do interior, a Amafresp, após ampla
negociação e esforços, firmou parceria com o grupo São
Francisco, que atua na área da saúde há mais de 70 anos e
está entre as cinco melhores empresas no ranking de qualidade da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A Rede do Grupo São Francisco é composta por hospitais,
operadoras de assistência médica, clínicas médicas, laboratórios, entre outros. Inclusive, faz parte do grupo o Hospital São Francisco, o maior hospital particular de alta complexidade de Ribeirão Preto e região.

No mês de agosto, os filiados do interior receberam, através
de correspondência, a carteirinha de identificação do grupo
São Francisco. Vale ressaltar que o atendimento com a Unimed
continua, ou seja, a carteira da Unimed permanece válida. Além
disso, é imprescindível que o filiado Amafresp tenha sempre à
mão as carteiras da Amafresp, Unimed e Rede São Francisco.

Segundo informações da diretoria da Amafresp, outra vantagem é que a parceria com a Rede São Francisco isenta a
Amafresp da taxa administrativa.

Para mais informações, ligue: (11) 3886-8838/8840 ou envie um e-mail para departamentoinscricao@afresp.org.br

017 ( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA)
Ressarc.
ao SUS

Glosas
geradas

Despesa com
INSS

Devoluções
Cotas

Descontos
Obtidos

Recuperação
de Cobranças

Taxa ADM.
7,0%

Despesa
Total

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

0,00

(921.713.23)

50.527,48

37.856,62

(64,77)

(713.246,62)

1.107.437,37

12.596.577,78

35.477,10

355,06

32.765,00

(1.112.347,61)

60.218,45

22.771,95

(0,31)

(214.697,82)

1.024.774,59

14.396.697,84

35.444,80

406,17

35.545,01

(1.461.002,69)

53.651,08

62.079,70

(38.863,83)

(158.564,49)

1.046.697,64

18.652.694,41

35.397,50

526,95

0,00

(877.905,32)

72.573,60

6.930,11

(81.946,19)

(31.483,63)

1.109.646,69

15.356.921,22

35.414,70

433,63

0,00

(1.353.316,02)

59.744,82

25.433,57

(0,64)

(188.541,17)

1.110.394,99

16.695.314,33

35.422,60

471,32

38.821,95

(1.427.938,58)

76.578,35

63.867,04

(247,16)

(1.130.281,87)

1.206.322,28

16.992.427,56

35.393,10

480,11

107.131,96

-7.154.223,45

373.293,78

218.938,99

-121.122,90

-2.436.815,60

6.605.273,56

94.690.633,14

*Sujeito a alterações
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INVESTAFRESP
NOTÍCIAS
MÚSICOS AFRS SE REÚNEM PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL AFRESP MUSIC

A Afresp convida quem ama música para o Festival Afresp
Music, que vai movimentar o estado de São Paulo no
segundo semestre de 2017.
O festival, marcado para o dia 12/11, acontecerá no The
Blue Pub, um lugar tipicamente irlandês, com dezenas de
opções de cervejas (brasileiras, alemãs, belgas, inglesas e
irlandesas).
A abertura da casa será às 16h. Não deixe de prestigiar
os colegas! Garanta o seu ingresso pelos telefones (11)
3886-8873/8926 ou e-mail eventos@afresp.org.br.
Valores dos Ingressos:
1º lote....................................................................................R$ 30
2º lote....................................................................................R$ 40
3º lote....................................................................................R$ 50
Não associado....................................................................R$ 100
O ingresso dá direito a R$ 70 em consumação no bar

AFRs participam da Jam Session

Como surgiu o Afresp Music:
O objetivo do projeto é criar um ambiente motivacional
para desenvolver habilidades como liderança, criatividade
e integração entre os associados por meio da música.
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Para a diretora da DRTC – II, Silvia Martins Alvim Leite, uma
das organizadoras do Festival, o Afresp Music surge com
o intuito de fortalecer ainda mais a integração entre os
associados, quebrando eventuais barreiras entre setores
da organização.
Integração: em maio, aconteceu a Jam Session, um
encontro que reuniu músicos das DRTCs – I, II, III,
Osasco e Predião, que trocaram ideias sobre o projeto
e improvisaram nos palcos. O evento rendeu ótimos
resultados e, com isso, quatro bandas se inscreveram
para participar do festival. Conheça os participantes:
LOS FARMERS: a banda é composta pelos AFRs da Capital
Felipe da Silva Muñoz (guitarra e voz), Thiago Cupertino
(guitarra e voz), Leonardo Ramos de Souza (baixo e voz) e
Carlos Pinheiro Nascimento (bateria), de Jundiaí. O nome
da banda surgiu de um trocadilho por causa da Secretaria
da Fazenda.
GDOCS PERDIDOS: "com um estilo meio pop-rock, a Gdocs
Perdidos surgiu porque tínhamos a mesma vontade: a de
tocar”, contou Rogério, o vocalista da banda. A banda é
composta pelos colegas da DRT-14 Rogério Tsuyoshi
Fuziy (vocalista e guitarrista), Milton Mamoru Nakanishi
(guitarrista), Cláudio Isaao Sakano (baterista) e Tomas
Bolognani Martins (baixista).
OS MAL PAGOS: a banda, formada pelos integrantes
Tiago Francovig para vocal, Anderson José da Silva como
baterista, Marcelo Marin Marques como baixista, Paulo
Alexandre da Silva com o violão e Diego Bianchi Magalhães
como guitarrista, surgiu a partir do convívio entre os
colegas da DRT-10. “Tínhamos a vontade de passar mais
tempo envolvidos com a música. Queríamos tocar e cantar,
sem compromisso, apenas por divertimento. Criar ‘Os Mal
Pagos’ é uma forma de desempoeirar aquela bateria e de
desenferrujar os dedos na guitarra de quem não toca há

NOTÍCIAS
10 anos”, brincou o AFR Paulo Alexandre.
CAUSA MORTIS: a sintonia com a música e a integração
entre os AFRs da DRTC – II e III e do DTI uniram os colegas
depois da primeira etapa do projeto, a Jam Session. O
nome do grupo é diferente. “Causa Mortis surgiu porque
desejávamos associar o nome da banda com o nosso estilo
musical, o rock. Além disso, fizemos um paralelo com o
fato gerador do ITCMD”, explicou o guitarrista, Alexandre
Saleimen Nader. Conheça os integrantes da banda: Cesar
Vendramini Caridade (DRTC – III) – vocal e guitarra; Nelson
Fernando Ponce de Leon (DTI) – bateria; Leandro Reis
Camargo (DRTC – II) – baixo e guitarra; Alexandre Saleimen
Nader (DRTC – III) – guitarra e Felipe Martim Fernandes Vieira
(DTI) – vocal e guitarra.

BENEFÍCIOS
O Clube de Benefícios da Afresp firmou parcerias
com escolas de música de São Paulo e interior. Em
breve, mais escolas, lojas de venda de instrumentos
musicais e estúdios farão parte da rede de convênios
da Associação.
Companhia das Cordas: com unidades em Pinheiros
e Higienópolis, a escola concede desconto de 50%
no valor da matrícula e 15% sobre o valor do curso
aos associados.
Rockabilly: oferece aulas de guitarra, violão,
contrabaixo, canto, piano, teclado e leitura musical.
Aproveite os descontos especiais! Para usufruir do
convênio, basta apresentar a carteirinha de vínculo
com a Afresp no ato da matrícula. Gostaria de indicar
alguma empresa ligada à música? Basta mandar um
e-mail para conveniosecultura@afresp.org.br ou
ligar para (11) 3886-8824.

AFRs participam da Jam Session
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CONSELHO DELIBERATIVO
AFR JOÃO DADO É HOMENAGEADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO
composição). Foi levantada uma questão
de ordem, sobre a proposta estar ferindo o
Estatuto. Foi feita a sugestão de que o assunto
fosse encaminhado ao departamento Jurídico
da Afresp.
Diante disso, foram efetuadas duas votações.
A primeira, com relação ao envio para o
departamento Jurídico ou a imediata votação
da matéria. Depois de bastante discussão,
os Conselheiros colocaram o assunto
em votação. Venceu a proposta de que o
assunto poderia ser votado de imediato. A
Os membros do Conselho Deliberativo se reuniram no dia 24 de
junho, na sede da Afresp. Compareceram 11 Conselheiros titulares
e quatro suplentes. No encontro, foi homenageado o AFR e prefeito
de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, que foi
presidente da Afresp por 12 anos (entre 1988 e 2000).
Estiveram presentes na reunião, pela Mesa Diretora, o presidente
do Conselho, Paulo Henrique Cruz; o vice-presidente, Luiz
Carlos Benício; o 1º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão; e o 2º
secretário, Leandro Radusweski Quintal. Pela diretoria Executiva,
compareceram o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada; o 2º
tesoureiro e diretor de RH, José Carlos Libano e o diretor Regional
da Sede/Predião, Eugenio Satoshi Kobayashi. Pela Secretaria da
Fazenda, compareceram o CAT, Luiz Claudio R. de Carvalho; o
diretor da DEAT, Marcelo Bergamasco; e o coordenador do CSTC
(Coordenadoria de Serviços e Tecnologia Compartilhada), Eduardo
Mota, Coordenadoria cujo decreto de criação foi publicado no dia
24/06 no Diário Oficial.
Os presidentes da Afresp, Rodrigo Spada; do Conselho, Paulo
Henrique Cruz; o assessor da mesa diretora do C.D., Roberto
Chiaverini; o CAT Luiz Claudio de Carvalho; o coordenador da CSTC,
Eduardo Mota, e o diretor da DEAT, Marcelo Bergamasco, lembraram
a trajetória vencedora e de unificação da classe de João Dado e sua
importância para a categoria.
O prefeito de Votuporanga e AFR João Dado, emocionado, agradeceu
a homenagem. “Isso vai ficar na minha vida para sempre. Enquanto
estive aqui, fiz apenas o meu trabalho. É uma honra estar aqui. Que
possamos reunir as diretorias Executivas e C.D. das duas entidades
[Afresp e Sinafresp], para discutir assuntos de interesse da classe e
mostrar união da categoria. O poder político somente se sensibiliza
se observar que quem reivindica está forte e unido”, disse.
Na ocasião, foi apresentada a nova CSTC (Coordenadoria de
Serviços e Tecnologia Compartilhados) pelo seu coordenador,
Eduardo Mota. A CSTC foi criada com o Decreto Nº 62.640, de 23
de junho de 2017, substitui a CTG (Coordenadoria de Tecnologia e
Gestão Estratégica) e tem o objetivo de flexibilizar o atendimento
às demais coordenadorias e diretorias da Secretaria da Fazenda,
de modo horizontal. “Em vez de ter uma estrutura hierarquizada, a
CSTC perpassa as coordenadorias e diretorias da Sefaz, que podem
fazer suas solicitações diretamente para quem executa a tecnologia.
Isso dá mais efetividade e eficiência ao trabalho”, disse Eduardo.
Em seguida, foi colocada em votação a ata da reunião do dia 20 de
maio, que foi aprovada com seis abstenções. Depois, foi colocado
em discussão o requerimento do Conselheiro Luiz Carlos Benício
sobre a instituição e regulamentação da presença do Conselheiro
Nato no C.D. (atualmente não há Conselheiros Natos na sua
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regulamentação do Conselheiro Nato foi aprovada com sete votos,
teve quatro contrários e duas abstenções.
O Conselheiro Nato é por excelência um reconhecimento da história
e biografia daquele associado que contribuiu efetivamente para o
crescimento da entidade em vários aspectos associativos, entre
eles, união, valorização e bem-estar.
Foi apresentado o relatório de acompanhamento orçamentário do
1º trimestre de 2017 da Afresp. O presidente da Comissão Fiscal,
Henning Von Rautenfeld, leu o documento para os presentes. Em
seguida, foi lido o parecer da Comissão Fiscal sobre o Balanço

Rodrigo Spada, o homenageado AFR João Dado
e Paulo Henrique Cruz

Anual do exercício de 2016 da Afresp pelo Conselheiro José
Carlos Miguel de Mendonça. O 2º tesoureiro, José Carlos Libano,
e a gerente financeira, Raquel Gonçalez, esclareceram as dúvidas
dos Conselheiros. A conclusão foi de que não havia óbices para
a aprovação das contas da Afresp em 2016. As contas foram
aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros.
O próximo item foi a apresentação da solicitação de abertura de
crédito adicional para o Centro de Convivência Urbano (CCU) –
Predião, pelo diretor Regional Eugenio Satoshi Kobayashi. Ele estará
localizado nos 12º e 13º andares, de 187 m2 cada, de um prédio na
avenida Rangel Pestana, 203. A aprovação da reforma e adequação
dos dois andares ocorreu na reunião do Conselho Deliberativo de
22 de agosto de 2015. A solicitação de crédito adicional é devido ao
melhor detalhamento do documento-base, que gerou o orçamento.
A votação da abertura de crédito adicional seria feita na próxima
reunião do Conselho, no dia 8 de julho de 2017.
O último item da pauta foi a apresentação de proposta do
Conselheiro Luiz Carlos Benicio, sobre estudo de viabilidade
de aquisição de imóvel no ABCD, para ampliação da sede hoje
existente. O envio do ofício foi aprovado.

CONSELHO DELIBERATIVO
cONSELHO APROVA CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA CCU
Os membros do Conselho Deliberativo se reuniram no dia 22 de
julho. Participaram 14 Conselheiros titulares e cinco suplentes.
Pela Mesa Diretora compareceram o presidente do Conselho,
Paulo Henrique Cruz; o 1º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão;
e o 2º secretário, Leandro Radusweski Quintal. Pela Diretoria
Executiva esteve presente o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel
Spada, que falou dos acontecimentos dos últimos meses na esfera
política, como o processo de colocar em pauta a votação da PEC 5, o
fortalecimento e a união da classe. O presidente do Conselho, Paulo
Cruz, lembrou a importância da atuação dos Delegados Regionais
Tributários na mobilização dos AFRs para a aprovação da PEC.
O Conselheiro Henning Von Rautenfeld solicitou um minuto de
silêncio em respeito ao falecimento do deputado Celso Giglio.
Henning também parabenizou o AFR Vitor Sapienza, que era
suplente de Giglio, por ter tomado posse como deputado. Em
seguida, o Conselheiro suplente de Taubaté, Bruno Lopes Barreira
da Cunha, assumiu como Titular do Conselho, visto que Fabiano
Buchetti não faz mais parte dos membros titulares. Depois, foi
aprovada a ata da reunião do C.D. de 24 de junho.
O assunto seguinte foi a regulamentação do Conselheiro Nato. A
Diretoria Executiva vetou sua instituição por falta de base legal, que
havia sido aprovada na reunião do C.D. de 24/06. O presidente do
Conselho, Paulo Cruz, acatou o veto e pediu aos Conselheiros que o
aceitasse, e foi atendido de forma unânime. Na leitura do seu voto,
“Não é porque no passado foi extinto o cargo de Conselheiro Nato,
que está vedada de criá-lo novamente. Criar novamente não infringe
o Estatuto Social da Afresp, mesmo porque não há repristinação no
direito pátrio. Então a criação nova não viola a Assembleia passada,
mas por de certo terá que ser aprovada em futura AGE", disse. Paulo
Cruz completou: "Este foi meu pensamento lógico jurídico que
norteou o ‘decisum’ do Conselho. Contudo, aceito e conheço o veto
da Diretoria Executiva, bem assim, a petição do AFR Rivaldo Ribeiro
de Jesus, por entender que o ânimo social é item relevante em
nossa vida associativa. E mais, a eleição para o Conselheiro é apta a
ventilar e oxigenar a sociedade, e mais sensível aos custos da ordem
superior a R$ 70.000,00 para a criação e realização de Assembleia
Geral Extraordinária para discussão deste tema, no qual a Classe já se
manifesta contrária e considerando os princípios de economicidade,
da moralidade administrativa, da melhor prática administrativa que
regem os atos praticados por este Conselho. Encaminho o veto à
votação do Colendo Colegiado e neste ato recomendo a aceitação
do veto, inclusive se possível, de forma unânime para que tal
assunto nunca mais volte às temáticas discutidas neste Conselho”.
O presidente Rodrigo Spada disse que o veto tem razões
jurídicas, e lembrou o Código Civil, inciso V do artigo 54, que
diz que o Estatuto Social deve ser o principal instrumento
regulador, de modo a garantir o bom funcionamento de uma
estrutura administrativa. O diretor Regional de Taubaté, José
Elias Cavalcanti Netto, presente à reunião, falou sobre a venda
do C.C do Vale do Paraíba, discutida na reunião do dia 20 de
maio. Ele agradeceu pela aprovação do processo de venda, e
espera que ela possa ser resolvida com brevidade. Em seguida,
foi lido o parecer da Comissão Fiscal sobre a abertura de crédito
suplementar para o Centro de Convivência Urbano, pelo seu
presidente, Henning Mario Von Rautenfeld. A Diretoria havia
aprovado a abertura do crédito, em 14 de julho de 2017. O
AFR André Ribeiro de Araújo, que foi diretor Regional da Sede/
Predião, disse que o CCU será de grande utilidade para os
colegas tanto da Capital quanto do interior. O atual diretor do
Predião, Eugenio Kobayashi, lembrou que o investimento neste
CCU poderá ser recuperado com a inscrição de novos AFRs, além
da venda de novos seguros. O parecer da Comissão Fiscal foi

votado e aprovado de maneira unânime pelos Conselheiros.
O presidente Rodrigo Spada agradeceu pela aprovação do crédito
suplementar do CCU e disse sentir-se mais confortável com o aval
dado pelo Conselho para que o CCU possa se tornar realidade. O
item 8 da reunião foi retirado de pauta pelo presidente Paulo Cruz,
visto que o relator do processo não estava presente.
O próximo item de pauta foi a prestação de Contas do Fundafresp, e
a solicitação dos Conselheiros de informar o endereço completo e
telefone das entidades nos meios de comunicação da Afresp passou
a ser atendida. O parecer do presidente da Comissão Fiscal, Henning
Von Rautenfeld foi aprovado por unanimidade.
Nos autos do Processo C.D. n°20/2013 – Plano Plurianual da Afresp,
em informação do dia 15 de maio de 2016, o ex-diretor de Regionais,
Matheus Lima, afirmou que seria elaborado um Regulamento Geral
para as Regionais. O Conselheiro Antonio Lourenço Colli propôs a
elaboração de ofício à Diretoria Executiva solicitando informações
sobre a confecção do mencionado Regulamento. Foi votado e
aprovado por unanimidade o envio do ofício. O Processo C.D. n°
09/2016, sobre a Implantação do Protótipo Médico da Família da
Afresp, do Conselheiro Colli, foi apresentado. Ele citou que a Diretoria
Executiva havia lançado o programa Geriatra de Confiança, pela
Amafresp, voltado aos associados idosos, e sugeriu que a iniciativa
precisa de mais tempo para que sejam avaliados seus benefícios.
O Conselheiro Antonio Colli também elaborou requerimento
contido no Processo C.D. n° 10/2017, sobre a criação do Programa
Aquisição Direta de Medicamentos de uso contínuo. Foi proposta
a votação de um ofício para a Diretoria Executiva elaborar uma
análise financeira e jurídica da aquisição de tais medicamentos,
bem como a parceria com algumas categorias (como a OAB e
a Polícia Militar), que já possuem programas semelhantes. Tal
proposta foi aprovada por unanimidade.
Nas disposições finais, o Conselheiro Leonardo Garcia Quadre pediu
a inclusão na próxima reunião do Conselho a solicitação de verba
adicional para a execução de obras no Centro de Convivência de
Sorocaba. Foi lembrada também a volta da renovação dos seguros para
as Regionais, atendendo a pedidos de inúmeros associados. O seguro
de automóvel, em especial, tem uma participação dos associados
considerada muito boa pelos Conselheiros. Outro assunto foi sobre
a instituição do médico de família, que se cogitou ter um clínico geral
em cada Regional da Afresp, para orientar associados e familiares em
momentos de dúvida com relação a procedimentos médicos.
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FUNDAFRESP DISTRIBUI MAIS DE R$ 1 MILHÃO PARA QUASE 60 ENTIDADES
Foram 5500 km percorridos por cidades pertencentes
às 18 sedes Regionais da Afresp em todo o estado, entre março e maio deste ano. O esforço valeu a pena: o
presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, e o coordenador do Fundafresp, José Roberto Rosa, entregaram R$
1.200.000,00 a 60 entidades assistenciais que participaram do Edital 001/2016 do Fundafresp.

Amic, de Campinas. No dia 13, foi a vez da Assistência à Infância de Santos Gota de Leite. Em 21 de março, a Casa da
Amizade de Pindamonhangaba, o Lar Fraterno da Acácia,
em Jacareí (ambas pela DRT-3), e o Lar dos Velhinhos São
Vicente de Paulo, de Guararema (da DRT-13), receberam a
visita do presidente Rodrigo e do coordenador José Rosa.
A Casa São Camilo de Lellis, de Franca, recebeu os recursos
em 23 de março. No dia 24, a Apae de Ribeirão Preto, a Associação Rio-Pardense Amigos do Deficiente Físico, de São
José do Rio Pardo (todas da DRT-6), e a Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora, de Araraquara, foram agraciadas
com os recursos do Fundo. No dia 27, foram a Associação
Amor de Mãe de Marília e a Associação Legião Filantrópica
Jauense (da DRT-7) as premiadas.

Crianças da Associação Amor de Mãe de Marília

O Edital premiou projetos de até R$ 50 mil de entidades
assistenciais para realizar obras de ampliação e melhoria no atendimento a crianças, adolescentes e idosos em
situação de vulnerabilidade social. O Fundafresp recebeu mais de 100 inscrições, e 22 instituições foram selecionadas pelos AFRs filiados ao Fundo em eleições que
aconteceram em todo o estado. Além delas, outras 30 instituições receberam um auxílio financeiro para dar continuidade aos seus trabalhos.

No mês de abril, no dia 10, foi a vez da Associação Acolhimento Bom Pastor, de Jundiaí, e da Associação Beneficente Lar do Caminho, de Juquitiba (da DRT-14) receberem
os cheques. No dia 25, o Centro Social de Votuporanga
e o Lar dos Velhos São Camilo de Leles, de Buritama (da
DRT-8), ganharam seu prêmio. Em 10 de maio, a Creche
Jesus de Nazareth de São Bernardo do Campo recebeu
os recursos. Por fim, em 25 de maio, foi a vez do Lar São
Rafael, de Presidente Prudente e, no dia seguinte, da Associação Penapolense de Proteção à Infância e Juventude
Anjo da Guarda, da Casa do Menor Leda Furquim Atílio, de
Andradina (da DRT-9) e da Associação Evangélica Lar de
Betânia, de São José do Rio Preto.

Esses recursos vêm em boa hora para as entidades. Afinal,
os repasses que recebem via prefeituras ou governo estadual têm destino certo, como o pagamento de funcionários e manutenção da estrutura. Elas precisam prestar contas do que receberam, e a fiscalização é bastante rigorosa.
Assim, sobra muito pouco (quando sobra) para fazer investimentos nas suas instalações. Mesmo realizando
eventos beneficentes ou contando com a doação de pessoas físicas ou jurídicas, elas não têm garantia de que
conseguirão reunir recursos para começar ou continuar
as obras de que tanto necessitam. Por isso, essa doação
do Fundafresp é tão significativa.
Agora, elas poderão, por exemplo, instalar sistemas de
aquecimento solar, trocar o telhado, reformar a estrutura,
refazer as instalações elétricas, comprar veículos, brinquedos para playground, equipamentos para fisioterapia, instrumentos musicais e móveis.
As primeiras entidades que receberam os recursos do Fundafresp foram a Avistar, de Piracicaba, em 9 de março, e
no dia seguinte, o Centro Social São José, de Sorocaba, e a
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Em São Bernardo do Campo, na Creche Jesus de Nazareth

O trabalho não acaba aí. A atuação do Fundafresp acontece durante o ano todo: mensalmente, o Fundo repassa recursos a entidades de todo o estado. Tais repasses só são
possíveis porque 2200 AFRs filiados ao Fundo colaboram
com uma doação mínima de R$ 36 por mês – e, se mais
colegas participarem, mais entidades serão beneficiadas.
É quando a união dos colegas faz toda a diferença na vida
daqueles que mais precisam.

FUNDAFRESP
CONFIRA AS ENTIDADES BENEFICIADAS PELO FUNDAFRESP
JESUS | MAUÁ | R$ 3.500,00 | Av. Zaira Mansur Sadek, 827 | Jd.
ABRIL
Zaira | Fone: (11) 4545-5133
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
ASS. SANTA TEREZINHA | CUNHA | R$ 3.100,00 | Praça Nossa
Senhora dos Remédios, 72 | Distrito de Campos de Cunha | Fone:
(12) 3119-1150
DRT 5 – CAMPINAS
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PIRACICABA | PIRACICABA | R$
3.000,00 | Rua Almirante Barroso, 500 | São Judas Tadeu | Fone:
(19) 3437-7200
PRO VISÃO SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO AO
DEFICIENTE VISUAL | CAMPINAS | R$ 3.000,00 | Av. Antônio Carlos
Sales Júnior, 580 | Jd. Proença | Fone: (19) 3254-4648
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
SOCIEDADE FRANCANA DE INSTRUÇÃO E TRABALHO PARA CEGOS |
FRANCA | R$ 3.000,00 | Rua Santa Catarina, 802 | Vila Aparecida |
Fone: (16) 3725-9229
SOCIEDADE ESPÍRITA LEGIONÁRIOS DO BEM – BERÇÁRIO DONA
NINA | FRANCA | R$ 3.000,00 | Rua Deoclides Barbosa Lemes, 411
| Vila Santa Helena | Fone: (16) 3720-0512
UNIDADE DE RETAGUARDA HOSPITALAR FRANCISCO DE ASSIS |
RIBEIRÃO PRETO | R$ 3.200,00 | Rua Luís Zácaro, 53 | Solar Boa
Vista | Fone: (16) 2102-5757
DRT 7 – BAURU
CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
| DUARTINA | R$ 8.000,00 | Rua Santa Luzia, 200 | Vila Duartina |
Fone: (14) 3282-1290
ABRIGO VICENTINO DE AGUDOS | R$ 8.000,00 | Rua Capitão
Francisco Avato, 235 | Santa Cecília | Fone: (14) 3262-1931
ASS. COMUNITÁRIA CANÁ | BAURU | R$ 3.100,00 | Rua Paulo
Kinhoshita, 4-40 | Pq. Paulista | Fone: (14) 3203-5241
ABREC – ASS. BAURUENSE DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO RENAL
CRÔNICO | BAURU | R$ 3.100,00 | Rua Santa Terezinha, 12-45 | Vila
Quaggio | Fone: (14) 3243-3293
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LAR BENEFICENTE CELINA | VOTUPORANGA | R$ 7.500,00 | Rua
Leonardo Commar, 3179 | Pozzobon | Fone: (17) 3426-8590
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE SANTA IZABEL | PALMEIRA D’OESTE | R$
7.500,00 | R. Massuki Suenaga, 72-15 | Centro | (17) 3651-1217
ASS. BENEFICENTE IRMÃO MARIANO DIAS | VOTUPORANGA | R$
5.500,00 | Rua Miguel Andreo, 2316 | Jd. Palmeiras I | Fone: (17)
3422-1600
DRT 11 – MARÍLIA
ASS. FEMININA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA | GARÇA | R$ 5.500,00
| Rua Dr. Miguel Bruno Ferreira, 50 | Centro | Fone: (14) 3471-0112
ASS. APRENDIZES DE SODRÉLIA | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | R$
3.000,00 | Rua Cândido Rodrigues Martins, 119 | Sodrélia | Fone:
(14) 3373-2409
ASS. FILANTRÓPICA NOSSO LAR | ASSIS | R$ 3.000,00 | Rua Emílio
de Menezes, 50 | Vila Xavier | Fone: (18) 3322-3602
DRT 12 – ABCD
INSTITUTO DAS PEQUENAS IRMÃS DE SANTA TERESA DO MENINO

CONGREGAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA – CASA DAS CRIANÇAS MENINO
JESUS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 5.500,00 | Rua Dr. José
Oria, 444 | Planalto | Fone: (11) 4341-6006
DRT 13 – GUARULHOS
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARULHOS | R$
3.500,00 | Rua II Tenente Aloisio de Farias, 116 | Santa Mena |
Fone: (11) 2409-1050
DRT 16 – JUNDIAI
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS DE MOGI MIRIM | R$
3.100,00 | Av. Jacareí, 585 | Jd. 31 de Março | Fone: (19) 3862-3497
Projetos Edital 001/16:
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA | Rua Tibagi, 3071 | Patrimônio
Novo | Fone.: (17) 3411-1800 | R$ 50.000,00 | NOME DO PROJETO:
Projeto compartilhado de aquisição de equipamentos | DESCRIÇÃO:
Projeto compartilhado para aquisição de equipamentos para
realizações de eventos sociais das entidades assistenciais do
município de Votuporanga | NÚMERO DE ATENDIDOS: 1.338
pessoas diariamente
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA | SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO | Rua Roberto Simonsen, 430 | Chácara Municipal | Fone:
(17) 3227-2200 | R$ 50.000,00 | NOME DO PROJETO: Máquina de
lavar e secar | DESCRIÇÃO DO PROJETO: compra de máquina de
lavar e secar | NÚMERO DE ATENDIDOS: 43 idosos de ambos os
sexos em regime de internato

MAIO
DRTC I, II E III
ASS. SAL DA TERRA | SÃO PAULO | R$ 3.000,00 | Rua Bica de Pedra,
294 | Vila Anglo Brasileira | Fone: (11) 3675-9358
DRT 2 – LITORAL
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL – ARS | SANTOS | R$ 3.000,00 | Rua
Manoel Barbosa da Silveira, 239 | Saboo | Fone: (13) 3296-2073
SOCIEDADE AMIGOS DA VELHICE DE CANANÉIA | R$ 4.000,00 | Rua
Tristão Lobo, 409 | Centro | Fone: (13) 3851-1584
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
SOCIEDADE DE OBRAS RELIGIOSAS DE MONTEIRO LOBATO | R$
4.500,00 | Rua Cônego Antônio Manzi, 100 | Centro | Fone: (12)
3979-1140
DRT 4 – SOROCABA
ASS. BOM PASTOR | SOROCABA | R$ 8.000,00 | Rua Demanda do
Vale Blazeck, 517 | Vila Barão | Fone: (15) 3234-1557
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETO | MOCOCA | R$
3.000,00 | Rua Cel. José Pereira Lima, 1274 | Centro | Fone: (19)
3656-0203
DRT 7 – BAURU
SOCIEDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL DO FISSURADO LÁBIO PALATAL
– PROFIS | BAURU | R$ 4.000,00 | Rua Silvio Marchione, 3-55 | Vila
Universitária | Fone: (14) 3234-5699
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SANTA TEREZINHA DE AVARÉ | R$ 4.000,00 | Rua Paraíba, 889 | Centro | Fone: (14) 3732-6354
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DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO | CARDOSO | R$ 3.500,00 | Av. Romeu
Viana Romanelli, 1929 | Vila Camargo | Fone: (17) 3453-1182
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA | R$ 3.200,00 | Rua
Germano Robach, 2931 | Melhoramentos | Fone: (17) 3421-4539
DRT 9 – ARAÇATUBA
PARQUE FREDERICO OZANAN DE PEREIRA BARRETO | R$ 3.000,00 |
Av. Tietê, s/n | Ponte Pensa | Fone: (18) 3704-1965
ASS. DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE PENÁPOLIS | R$ 3.500,00 | Av.
Olsen, 463 | Centro | Fone: (18) 3652-5010
DRT 11 – MARÍLIA
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA CRUZ DO RIO
PARDO | R$ 3.000,00 | Rua Francisco Sanson, s/n | Vila Saul | Fone:
(14) 3372-1855
CASA DOS VELHOS DE QUATÁ | R$ 3.000,00 | Rua General Marcondes Salgado, 898 | Centro | Fone: (18) 3366-1562
DRT 12 – ABCD
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTO ANDRÉ | R$ 3.000,00 | Rua Rio Mearim, 50 | Pq. Miami | Fone: (11) 4971-9171
DRT 15 – ARARAQUARA
ASILO DE VELHOS JOSÉ SOLER | TABATINGA | R$ 3.500,00 | Rua
Francisco Arduim, 364 | Jd. Joia | Fone: (16) 3385-1822
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE IBATÉ | R$ 5.200,00 | Av.
São João, 1121 | Centro | Fone: (16) 3343-5671
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBATÉ | R$ 8.000,00
| Rua Nho Nho Cardoso, 168 | Vila Tamoio | Fone: (16) 3343-1640

DRT 4 – SOROCABA
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPETININGA | R$
8.000,00 | Av. Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220 | Vila Paulo
Ayres | Fone: (15) 3376-9444
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
INSTITUTO ESPÍRITA PAULO DE TARSO | RIBEIRÃO PRETO | R$
8.000,00 | Av. Presidente Castelo Branco, 2466 | Nova Ribeirânia
| Fone: (16) 3629-4644
FRATERNIDADE SOLIDÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – FRASOL |
RIBEIRÃO PRETO | R$ 3.200,00 | Rua Floriano Leite Ribeiro, 345 |
Parque Ribeirão | Fone: (16) 3637-0404
DRT 9 – ARAÇATUBA
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ILHA SOLTEIRA |R$
3.900,00 | Passeio Sobral, 248 | Zona Norte | Fone: (18) 37424892
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA JOÃO ARLINDO | ARAÇATUBA
| R$ 5.400,00 | Av. Dois de Dezembro, 2885 | Chácaras TV | Fone:
(18) 3623-7727
DRT 11 – MARÍLIA
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | TUPÃ | R$
3.300,00 | Av. Arthur Fernandes, 550 | Vila Marajoara | Fone: (14)
3496-4041
ASS. DOS DEFICIENTES FÍSICOS SANTACRUZENSES | SANTA CRUZ
DO RIO PARDO | R$ 3.000,00 | Av. Tiradentes, 891 | Centro | Fone:
(14) 3372-5970

JUNHO

DRT 15 – ARARAQUARA
LAR TRANSIÇÃO CASA DA FRATERNIDADE | PIRASSUNUNGA | R$
3.000,00 | Rua Antenor de Godoy, 964 | Vila Steola | Fone: (19)
3561-1446

DRTC I, II E III
CENTRO COMUNITÁRIO E CRECHE SINHAZINHA MEIRELLES | SÃO
PAULO | R$ 3.000,00 | Av. Rio Pequeno, 1159 | Rio Pequeno | Fone:
(11) 3714-5338

ASILO DE VELHICE E MENDICIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
PIRASSUNUNGA | R$ 3.700,00 | Alameda Cônego Francisco Cruz,
108 | Centro | Fone: (19) 3561-2645

FALECIDOS
05/07/2016 ............................... Demetrio Ivan Dimitroff Ivano .............
01/01/2017 ............................... Izai de Souza .........................................
17/02/2017 ............................... Ivan Pereira ..........................................
20/02/2017 ............................... João Benedito da Rocha Leme ..............
22/02/2017 ............................... Nelson Luigi ..........................................
22/02/2017 ............................... Gastão Hilst de Almeida Prado ..............
03/03/2017 ............................... Miguel Lopes Jodas ...............................
06/03/2017 ............................... Edvar Pimenta.......................................
09/03/2017 ............................... José Henry Ramos .................................
25/03/2017 ............................... Nivaldo Pataro ......................................
28/03/2017 ............................... Elvio Ghirello ........................................
06/04/2017 ............................... Gentil Donato de Oliveira .....................
13/04/2017 ............................... Daltayr Carlos Silveira Vallim ...............
14/04/2017 ............................... Clovis Marques Guimarães ....................
16/04/2017 ............................... Abib Sertek ...........................................
26/04/2017 ............................... Mario Arthur Chiado ..............................
02/05/2017		
............................... Maria Amelia Erenha Trombe ................
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APOSENTADOS
02/03 - Antonio di Gianni, nível VI
02/03 - Gilberto Ricoboni, nível VI
02/03 - João Gil Paranhos da Silva, nível V
02/03 - Rubens Jorge Carreira, nível VI
08/03 - Teruo Antonio Takashiro, nível V
10/03 - Ana Maria Alves Reducino, nível V
10/03 - Antonio Marques Santos Filho, nível V
10/03 - Henrique Machado Amaral, nível V
10/03 - Luiz Otavio Viana Palma, nível VI
10/03 - Marcelo Alves, nível V
10/03 - Yoshio Nakano, nível V
14/03 - Vagner Saturnino dos Santos, nível V
16/03 - Adair Jose Stancati de Carvalho, nível V
16/03 - David Mariano Domingos, nível IV
16/03 - Jorge Takeshi Takahara, nível VI
16/03 - Leandro Pampado, nível V
16/03 - Luiz Carlos Malfatti Lopes, nível VI
16/03 - Mauro Akira Shimada, nível V
16/03 - Nidelcio Aparecido Longo, nível IV
16/03 - Osvaldo Tomio Ohata, nível VI
16/03 - Parisina Lucia Sighieri, nível V
17/03 - Gumercindo Vicente Raia, nível VI
17/03 - Jackson José da Silva, nível V
17/03 - Jacy Evangelista, nível V
17/03 - Lauro Sadayoshi Asada, nível VI
17/03 - Ronaldo Heredia, nível VI
18/03 - Alcides Brunini Junior, nível V
18/03 - Carlos Edilson Guimarães, nível V
18/03 - Lucia Toyota, nível V
18/03 - Neide Taeco Massuyama Nakahama, nível VI
18/03 - Rosana Demetrio Fotopoulos, nível V
18/03 - Silvio Luiz dos Santos, nível VI
21/03 - Roberto Augusto Martins, nível V
21/03 - Clari Pagliarini, nível V
21/03 - Reinaldo de Goes Kaminskas, nível I
01/04 - Alfredo José Brossi, nível IV
01/04 - Carlos Roberto Sant’Ana de Andrade, nível II
01/04 - Eli Claudino da Silva, nível V
01/04 - Gilson Ferreira Lino, nível VI
01/04 - Helder da Silva Trindade, nível VI
01/04 - João Marcos Carlomagno, nível IV
01/04 - Luiz Carlos Ferro, nível VI
01/04 - Marco Aurelio Meira Garcia, nível V
01/04 - Maria Benedita Gasparelli de Souza, nível VI
01/04 - Maria Rogeria Almeida Prado Castanho, nível VI
01/04 - Marise Machado de Sant’Anna, nível V
01/04 - Pasquale Petrozziello, nível V
01/04 - Rose Mary Ricardo Jamal, nível VI
01/04 - Thelma Zarzur, nível V
01/04 - William da Silva Freitas, nível V

13/04 - Luiz Carlos dos Santos, nível VI
03/05 - Ernestino Francisco Filho, nível V
03/05 - Francisco Atilio Manzano Cestaro, nível V
03/05 - Teresa Cristina Sapienza, nível V
03/05 - Wanderlei Francisco de Oliveira, nível V
03/05 - Wirley Lima de Abreu, nível VI
05/05 - Eduardo José Ramos, nível VI
05/05 - Gilberto Rui Leonel, nível VI
05/05 - José Juarez Coimbra, nível não informado
05/05 - José Maria Dorte dos Santos, nível V
05/05 - José Roberto Tomitan Coradetti, nível VI
05/05 - José Teodomiro Ferreira Franco, nível VI
05/05 - Paulo Dias de Moraes, nível VI
05/05 - Roberto Lima Wurmli, nível VI
05/05 - Teresa Mirian Pereira, nível V
05/05 - Rogerio Simão, nível III
11/05 - Alcir Mitsuru Hashiyama, nível VI
11/05 - Alfredo Martelozzo, nível VI
11/05 - Artur José Pereira, nível VI
11/05 - Claudecir Santos de Oliveira, nível VI
11/05 - Giancarlo Lolli, nível VI
11/05 - José Carlos Firmino da Silva, nível VI
11/05 - Laercio Luis Miatto, nível VI
11/05 - Luiz Quenji Kato, nível VI
11/05 - Paulo Roberto da Silva, nível VI
11/05 - Rosana Moretz Sohn Monteiro, nível VI
13/05 - Rubens Toshinori Hirata, nível VI
17/05 - Laís Vieira Garcia dos Santos, nível V
01/06 - Dejair de Jesus, nível VI
01/06 - Mirlei Amoroso, nível VI
06/06 - Fideles Alves da Silva, nível VI
06/06 - Sonia Sanchez Simone del Favero, nível IV
08/06 - Paulo Gonçalves Machado, nível VI
12/06 - Adolfo Katsutoshi Kinoshita, nível VI
12/06 - Maria Domitila Luvizotto Lolli, nível VI
12/06 - Nilson Ceigo Fukui, nível VI
12/06 - Silvio Otavio Guimarães, nível V
13/06 - Pedro Lucio Rossit, nível IV
14/06 - José Carlos Orlandi, nível V
01/07 – Alaor Aparecido Pini, nível VI
01/07 - Isaac Pinto, nível VI
01/07 - Magda Almeida Braga, nível VI
01/07 - Marcelo Maruco Netto, nível VI
01/07 - Mauricio Dias, nível VI
01/07 - Rogerio Simão, nível III
01/07 - Rubens Ruy – nível V
07/07 - Sebastião Mendonça Ribeiro, nível não informado
11/07 - Antonio Aldo D’Abronzo, nível não informado
15/07 - Timoteo Camargo, nível não informado
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FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata
Aplicações Financeiras

107.534.736,19

CIRCULANTE

20.132.553,73

377.272,72

Provisão de Eventos a Liquidar

11.889.617,58

377.272,72

Débitos de Op. De Assist. à Saúde

79.402.354,04

Outros Débitos Operacionais

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas

116.917,00

Convênio Odontológico

Cotas de Fundos de Investimentos - ANS

116.917,00

Devoluções de Cotas/Coparticipação

Aplicações Não Vinculadas
Renda Fixa
Cotas de Fundos de Investimentos
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde

79.285.437,04

Taxa de Administração Amafresp

1.395.555,73
0,00
186.890,45
2.343,00
1.206.322,28

79.285.437,04

Débitos com Op. De Assit. À Saúde não rel. com Plano

541.053,02

79.285.437,04

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

815.604,26

20.225.818,84

Tributos e Contribuições

67.898,32

Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência

19.138.926,14

F.G.T.S a Recolher

Provisão Para Devedores Duvidosos

(1.868.876,20)

COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher

9.973,63

Coparticipação Amafresp

1.564.530,59

Retenções de Impostos e Contribuições

747.705,94

Provisão Para Perdas Sobre Crédito

(259.599,36)

Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde
Provisão Para Perdas Sobre Crédito
Créditos de Op. De Assistência à Saude não Rel. com o Plano
Reciprocidade
Bens e Títulos a Receber

57.924,69

I.R.R.F a Recolher - Afresp

86.705,98

1.935.666,07

I.R.R.F a Recolher - Amafresp

89.033,80

(284.828,40)

I.S.S a Recolher - Afresp

1.515.717,33

I.S.S a Recolher - Amafresp

30.410,30

1.515.717,33

CSLL a Recolher - Amafresp

1.510,34

PIS a Recolher - Amafresp

1.007,06

707.805,55

2.455,51

Almoxarifado

174.873,62

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp

Aluguéis a Receber

161.900,48

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp

140.469,58

371.031,45

Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários

277.688,00

Adiantamentos
Outros Créditos ou Bens a Receber
Mensalidades Afresp

5.106.136,15

Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp

804.941,94

Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp

132.291,03

4.891,46

2.668,05
110.865,86

Débitos Diversos

5.445.826,52

Mensalidades - Seguro de Vida

1.931.490,85

Obrigações com Pessoal

2.188.495,45

Cia Vera Cruz Seguradora

1.011.259,61

Fornecedores

3.257.331,07

Taxa de Adm.Amafresp

1.206.322,28

Outros Débitos a pagar

Mensalidades - Fundafresp

Outros Valores a Receber
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos

(120.405,89)
320.037,45

ATIVO NÃO CIRCULANTE

31.321.581,96

Realizável a Longo Prazo

1.018.692,64

Títulos de Renda Fixa
Depósitos Judiciais e Fiscais
INVESTIMENTOS
Imóveis destinados à Renda
IMOBILIZADO
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares
Terrenos
Edificações
Obras Preliminares e Complementares

179.939,44
179.939,44

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões
Contingências Amafresp
Contingências Trabalhistas
DÉBITOS DIVERSOS
Fundafresp

3.441.781,99
3.441.781,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Fundo Social

26.448.349,83

Reservas

23.240.025,99

Reservas Patrimoniais

6.127.037,32
16.793.460,11
319.528,56

Reservas Estatutárias

Resultado do Exercício - AMAFRESP

739.394,81

Máquinas e Equipamentos

332.798,02

Obras em Andamento

Sistema de Computação
TOTAL DO ATIVO

116.597.966,48
168.251,94
116.429.714,54
8.226.541,69
8.781.386,69

21.226.221,52

2.708.627,09

Instalações

INTANGÍVEL

1.637.056,40

Resultados Acumulados - AMAFRESP

Bens Móveis - Não Hospitalares

Veículos

179.816,94
1.637.056,40

63.826.024,34

Resultado do Exercício - AFRESP

Imobilizações em Curso

488.741,54
308.924,60

Resultados Acumulados - AFRESP

2.708.627,09

Móveis e Utensílios

2.125.797,94

838.753,20

Imobilizado de uso Próprio

Equipamentos de Informática

44.896,62

19.830,44

Despesas Antecipadas

Aplicações Financeiras
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PASSIVO

1.803.664,02
12.565.876,28

316.553,91
1.209.067,61
110.812,74
499.696,75
499.696,75
412.757,50
412.757,50
138.856.318,15

TOTAL DO PASSIVO

138.856.318,15

FINANCEIRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A JUNHO DE 2017
Sede
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde
Contraprestações Líquidas

Regionais

Afresp

Amafresp

Consolidado

0,00

0,00

0,00

104.154.933,62

104.154.933,62

0,00

0,00

0,00

104.154.933,62

104.154.933,62

Contribuições Associativas

0,00

0,00

0,00

104.373.872,61

104.373.872,61

(-) Devoluções/Cancelamentos

0,00

0,00

0,00

(218.938,99)

(218.938,99)

Eventos Indenizáveis Líquidos

0,00

0,00

0,00

(87.730.777,36)

(87.730.777,36)

Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)

0,00

0,00

0,00

(97.205.283,76)

(97.205.283,76)

Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)

0,00

0,00

0,00

7.154.223,45

7.154.223,45

Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)

0,00

0,00

0,00

2.320.282,95

2.320.282,95

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE

0,00

0,00

0,00

16.424.156,26

16.424.156,26

Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS

0,00

0,00

0,00

-

Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS

0,00

0,00

0,00

-

RESULTADO BRUTO

0,00

0,00

0,00

16.424.156,26

16.424.156,26

(10.955.698,45)

(4.219.578,22)

(15.175.276,67)

0,00

(15.175.276,67)

Despesas com Pessoal Próprio

(6.221.791,91)

(1.905.304,24)

(8.127.096,15)

0,00

(8.127.096,15)

Despesas com Serviços de Terceiros

(1.368.101,65)

(145.113,13)

(1.513.214,78)

0,00

(1.513.214,78)

Despesas com Localização e Funcionamento

(2.134.097,04)

(1.998.068,20)

(4.132.165,24)

0,00

(4.132.165,24)

Despesas com Public. E Propag. Institucional

(139.895,42)

(830,00)

(140.725,42)

0,00

(140.725,42)

Despesas com Tributos

(292.379,85)

(107.431,25)

(399.811,10)

0,00

(399.811,10)

Despesas Administrativas

Despesas Adm. Diversas
Outras Receitas Operacionais
Contribuições Associativas

(799.432,58)

(62.831,40)

(862.263,98)

0,00

(862.263,98)

17.395.213,66

0,00

17.395.213,66

1.540.211,78

18.935.425,44

4.463.165,86

0,00

4.463.165,86

0,00

4.463.165,86

Administração Amafresp

6.605.273,56

0,00

6.605.273,56

0,00

6.605.273,56

Administração de Seguros

5.940.015,41

0,00

5.940.015,41

0,00

5.940.015,41

Outras Departamentais

161.393,29

0,00

161.393,29

0,00

161.393,29

Receitas Diversas

225.365,54

0,00

225.365,54

0,00

225.365,54

Taxa de Inscrição

0,00

0,00

0,00

447.569,75

447.569,75

Outras Receitas

0,00

0,00

0,00

1.092.642,03

1.092.642,03

(2.096.316,08)

(246.624,49)

(2.342.940,57)

(6.730.902,24)

(9.073.842,81)

(34.682,44)

0,00

(34.682,44)

(361.168,98)

(395.851,42)

(2.061.633,64)

(246.624,49)

(2.308.258,13)

(6.369.733,26)

(8.677.991,39)

Encargos Sociais

0,00

0,00

0,00

(373.421,91)

(373.421,91)

Taxa de Adm. Amafresp

0,00

0,00

0,00

(6.605.294,06)

(6.605.294,06)

(3.084,87)

0,00

(3.084,87)

(2.058.548,77)

(246.624,49)

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO OPERACIONAL

4.343.199,13

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

1.784.919,26

Outras Despesas Operacionais
Provisão Para Perdas Sobre Créditos
Outras

Taxa de Adm. Reciprocidade
Confecção de carteiras/Indicador Médico
Despesas Associativas
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais
Taxa de Adm. Amafresp

(59.221,49)
0,00

(3.084,87)

(2.305.173,26)

0,00

(2.305.173,26)

0,00

668.204,20

668.204,20

0,00

668.204,20

668.204,20

(4.466.202,71)

(123.003,58)

11.233.465,80

11.110.462,22

(12.767,80)

1.772.151,46

1.332.410,48

3.104.561,94

2.112.158,32

1.734.937,84

3.847.096,16

Receitas Financeiras

2.112.158,32

Despesas Financeiras

(327.239,06)

(12.767,80)

(340.006,86)

(402.527,36)

(742.534,22)

RESULTADO PATRIMONIAL

154.516,14

0,00

154.516,14

0,00

154.516,14

Receitas Patrimoniais

195.805,26

0,00

195.805,26

0,00

195.805,26

Despesas Patrimoniais

(27.137,36)

(27.137,36)

0,00

(27.137,36)

Resultado Não Operacional
RESULTADO LÍQUIDO

Rodrigo Keidel Spada
Presidente

(14.151,76)

0,00

(14.151,76)

0,00

(14.151,76)

6.282.634,53

(4.478.970,51)

1.803.664,02

12.565.876,28

14.369.540,30

Denis da Cruz Mangia Maciel
Diretor Financeiro

Raquel Gonçalez de Almeida
CRC 1 SP 179645/O-8
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INVESTAFRESP
INVESTAFRESP DESCENTRALIZA RENOVAÇÕES DE SEGURO DE AUTO
No fim de maio, a diretoria do InvestAfresp retornou a
responsabilidade dos serviços de Seguros de Automóveis para
as Regionais. Essa decisão, aprovada por unanimidade pela
Diretoria Executiva, aconteceu devido a solicitações e ao estreito
relacionamento entre colaboradores regionais e associados.

renovações

“Depois que assumi o departamento, em outubro do ano
passado, tive o desafio de entender as operações realizadas
pelo InvestAfresp e, sobretudo, avaliar a qualidade dos
serviços prestados aos associados. Por isso, ao notar que os
associados sentiam falta do relacionamento e tratamento
oferecido pelos colaboradores Regionais, optamos pela
descentralização”, relatou o diretor Denis Mângia.
Com a implementação da centralização, os colaboradores
da Sede passaram a renovar 750 seguros, em média, por
mês. “A centralização dos serviços de renovação [realizada
em abril de 2016] teve como objetivo proporcionar mais
tempo aos colaboradores regionais para a captação de
novos seguros e atividades internas”, explicou a gerente
do InvestAfresp, Renata Martinez.
Agora, com a descentralização, as Regionais serão
responsáveis por 65% das renovações. “O departamento
está trabalhando para melhor atender os associados, tanto
do interior quanto da capital. Para isso, já aconteceu o
primeiro treinamento prático para o aperfeiçoamento do
uso do ColWeb, um sistema modular que contribui para a
agilidade do processo de trabalho”, afirmou o supervisor
de Backoffice do InvestAfresp, Welington Luiz dos Santos.

Conheça os serviços de Seguros e Investimentos
•

Seguro Viagem

•

Previdência Privada

•

Consórcio

•

Seguro de Vida

•

Seguro de Residencial

•

Seguro de Automóvel

•

Seguro Pet

•

Demais Ramos

estrutura organizacional
Investafresp

Em caso de dúvidas, ligue para o InvestAfresp (0800 772 4747) ou para Regional mais próxima.
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