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Assessoria 

Financeira

Monitoramento 

contínuo

Planejamento

Patrimonial

Conservador

Independente

Santos

Fiscais: 340

Automóveis: 176

Outros: 20

Vida: 275

Sinistros

Autos: 9

Outros: 0

São José do Rio Preto

Fiscais: 346

Automóveis: 367

Outros: 36

Vida: 524

Sinistros

Autos: 15

Outros: 1

A nova corretora do ramo Seguro 
de Vida da Afresp é a consultora fi-
nanceira W1. 

Desde julho de 2014, a W1 oferece 
consultoria financeira e produtos nos 
ramos de Consórcio e Previdência aos 
associados. É importante ressaltar que 
a mudança de corretora não coloca 
em risco o capital, e novos benefícios 
e vantagens foram incorporados ao 
plano.

Nova corretora de 
Seguros de Vida
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Guerra Fiscal 
O secretário da Fazenda, Renato 

Villela, fez um artigo exclusivo ao jornal 
da Afresp:“A Guerra Fiscal do ICMS e 
suas reais consequências”.

No dia 27 de março, uma cerimônia e 
um coquetel marcaram a inauguração da 
nova Sede Regional de Bauru.

 O novo endereço da Sede Regional: 
rua Beiruth, 1-21, bairro Vila Camargo. 
Faça uma visita, conheça as suas insta-
lações e reúna os colegas.

Inauguração da 
Regional de Bauru
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Extrato Amafresp
A Amafresp estuda a possibilidade 

de reduzir o envio, impresso e pelo 
correio, do Extrato de Utilização aos 
seus filiados.

Pág. 14

Fundafresp
O Fundafresp conta com novos 

membros e desafios. Outra novidade, 
para breve, é o repasse de recursos 
maiores para projetos das instituições.

Para celebrar os anos de vivência dos 
AFRs, as diretorias da Afresp de Aposen-
tados, Convênios e Cultura e Eventos se 
uniram e realizaram, com um grande su-
cesso, a Homenagem aos Aposentados de 
2014 e o Jubileu de Ouro.

Homenagem aos Aposentados de 2014 15

Novos diretores Regionais e Adjuntos 
tomam posse 

Para tomar posse e conhecer um pouco dos departamentos da Afresp, 
os diretores se reuniram com a diretoria Executiva e Designada de 18 a 21 
de abril no Hotel Tauá Resort, em Atibaia. Entre os 44 diretores Regionais 
e Adjuntos, apenas sete colegas se reelegeram - e todos os 22 Adjuntos 
assumem o cargo pela primeira vez. 

Leia matéria da página 9



2

Jornal da Afresp |Abril e Maio de 2015

Filiada à Febrafite

Jornal da Afresp - Órgão oficial da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 277, de 5/5/1949. Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo
Decreto nº 40.019  de 1/11/2000. CNPJ nº 62.635.990/0001-91 - Inscrição Municipal nº 1.005.705-6
Edifício Sede - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - Jd. Paulista- São Paulo -  SP - CEP 01401-002  - PABX 11 3886-8800
Escritório Centro AFR João Álfaro Soto -  Rua Roberto Simonsen, 62, 2º andar, sl. 21 - CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3107-9623
E-mail: associacao@afresp.org.br - Site www.afresp.org.br

Saudades
Comunicados

O  comunicado  nº 05 de 2015, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel 
Spada em 07/05/2015, determina as seguintes cotas para o mês de maio/2015: 
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp=  
R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 
mantendo o valor anteriormente cobrado; c) 
cota Fundafresp = R$ 
36,05 (trinta e seis reais 
e cinco centavos), corres-
pondentes a contribuição 
mínima de 20 (vinte) cotas 
no valor unitário de R$ 
1,8027 (janeiro/2015). 
Informamos ainda que os ci-
tados valores terão vigência 
a partir de 01/05/2015.

Mar. 
2015

Abr. 
2015

Maio 
2015

Mensalidade da 
Afresp

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 390,00 390,00 390,00

Cota do Fundo 
de Solidariedade

- - -

Cota Fundafresp 36,05 36,05 36,05

Contribuições
Profundamente consternada, a Diretoria da Afresp cumpre o doloroso dever de noticiar o falecimento 
dos seguin tes colegas:

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.

17/11/2014 - Antonio Carlos Timpano, aos 70 anos, de Bauru/SP
28/12/2014 - Albino Sanfelice, aos 89 anos, de São José do Rio Preto/SP
02/01/2015 - José Miguel Hakme, aos 77 anos, de Monte Aprazivel/SP
12/01/2015 - Antonio Gomes, aos 82 anos, de São Paulo/SP
18/01/2015 - Dorival Pinto Rezende, aos 69 anos, de Arujá/SP
21/01/2015 - Pedro Venincio Pignanelli, aos 81 anos, de Bebedouro/SP
24/01/2015 - João Batista Baltazar, aos 65 anos, de Uberaba/MG
30/01/2015 - Elio Lopes, aos 82 anos, de Águas da Prata/SP
31/01/2015 - Odilon Alves de Lima Filho, aos 68 anos, de São Paulo/SP
02/02/2015 - Takao Shiguehara, aos 78 anos, de São Paulo/SP
02/02/2015 - Gilberto Miele, aos 80 anos, de São Paulo/SP
14/02/2015 - Sidney Isensee, aos 87 anos, de São Paulo/SP
14/02/2015 - Fred Emerson Farias Sandes, aos 70 anos, de São Paulo/SP
25/02/2015 - Rogerio Caetano dos Santos, aos 62 anos, de Guarulhos/SP
27/02/2015 - Zelia Lucena de Macedo Altoe, aos 59 anos, de São Paulo/SP
03/03/2015 - Pedro Veroneze, aos 89 anos, de Araraquara/SP
05/03/2015 - Hélio Pires Monteiro, aos 78 anos, de São Paulo/SP
14/03/2015 - Alvaro de Almeida Leme Filho, aos 85 anos, de Sorocaba/SP
23/03/2015 - José Renato de Souza, aos 55 anos, de Suzano/SP
25/03/2015 - Antonio Pignata Sobrinho, aos 88 anos, de Rio Claro/SP
26/03/2015 - João Gomes Ferreira, aos 72 anos, de São Paulo/SP
31/03/2015 - Luiz Abrão, aos 90 anos, de Santos/SP
15/04/2015 - Clorivaldo Maia, aos 79 anos, de Franca/SP

Diretoria Executiva

Presidente: Rodrigo Keidel Spada  
E-mail: rodrigospada@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8811
1º Vice-Presidente: Alexandre Lania Gonçalves 
E-mail: alexandrelania@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8881
2º Vice-Presidente: Angela Manzoti Nahman
E-mail: angela@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8873 
Secretário Geral: Matheus Henrique Lopes P. Lima  
E-mail: matheuslima@afresp.org.br -Telefone: (11) 3886-8906 
Secretário Adjunto: José Roberto Soares Lobato
E-mail: lobato@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8906 
1º Tesoureiro: Denis da Cruz Mângia Maciel
E-mail: denismangia@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8814
2º Tesoureiro: José Carlos Libano
E-mail: libano@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8905

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora - Presidente: Paulo Henrique Cruz;
Vice-Presidente:  Luiz Carlos Benício; 
1º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão; 2º Secretário: Leandro 
Radusweski Quintal.

Comissão Fiscal: Presidente: José Carlos Miguel de Mendonça;  
Membros: Thiago Martins e Henning Mario von Rautenfeld. 
Suplentes: Miguel Angelo Carvalho da Silva, Fabiano Buchetti de Souza 
e Claiton Osnir do Amaral.

Comissão Assessoria Administrativa e de Regionais: Presidente: 
Antônio Lourenço Colli; Membro: Claiton Osnir do Amaral e Sebastião 
Tadeu de Vasconscelos. Suplentes: Roberto Garcia, Paulo Henrique 
do Nascimento e Miguel Ângelo da Silva.

Comissão Saúde: Presidente: Antenor Roberto Barbosa; Membros: 
Eduardo Gonçalves e Valéria Carrijo. Suplentes: Luiz Carlos Toloi 
Junior e Leonardo Quadre.

Comissão Seguros em geral: Presidente: Hélio Bandeira; Membros: 
Fabiano Buchetti e James Grejo. Suplentes: João Álfaro Soto, Roberto 
Garcia e José Correa Barros Neto.

Comissão de Imprensa e Comunicação: Presidente: Leonardo Garcia 
Quadre; Membros: Roberto Garcia e Paulo Henrique do Nascimento. 
Suplentes: João Álfaro Soto, Fabiano Buchetti de Souza e Miguel 
Ângelo Carvalho da Silva.

Diretorias da Afresp
Alexandre Lania Gonçalves (Amafresp e Inscrição); Angela Man-
zoti Nahman (Convênios e Cultura e Administrativa); Denis da Cruz 
Mângia Maciel (Tecnologia da Informação e Financeiro); José Carlos 
Libano (Recursos Humanos); José Roberto Soares Lobato (Assuntos 
Estratégicos e Comunicação); e Matheus Henrique Lopes Pereira 
Lima (Seguros e Regionais). 

Diretorias Designadas
Antônia Emília Pires Sacarrão (Previdência); Cezar José D’Avoglio 
(Engenharia); Mara Tomasseti (Aposentados);  Milton Nakanishi 
(Esportes); Nelson Trombini Junior (Jurídico); Renato Pei An Chan 
(Projetos); Vanessa Kazue Murayama (Social). 

Fundafresp
José Rosa (coordenação) - Membros da Comissão: Airto Aravechia, 
Arnaldo Marquezini, Francisco Lucindo Ramalho Netto, Luiz Fernando 
Catta Preta César, Luiz Waldemar Zuolo e Roberto Garcia.

Ouvidoria
Francisco Lucindo Ramalho Netto - Fones: 0800-550679/11-
3886-8843 Fax: 11-3886-8852. 
E-mail:ouvidor@afresp.org.br

Sedes Regionais - Diretores
ABCD/S. B. do Campo- Valdiney Gomes dos Santos
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do 
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba -  José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130 
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Edmir Afonso Trosdorf
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus 
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
R. Dr. Arnaldo de Carvalho, 19 - Bairro Bonfim 
CEP 13070-723 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Valter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Carlos Pinheiro do Nascimento
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Fernando Mentaldi Marques
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Edison Issao Massaki
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco, 244, sl. 907/908 - CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Eneida Maria C. R. Rossin
R. Treze de Maio, nº 356 - Centro - CEP 13400-300
Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Gilmar Domingos Macarini
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Rhelton Luiz de Carvalho
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Carlos Alvez Queiroz
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Antonio Guarnieri Neto
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos  - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Pedro Ventura Esteves 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - José Elias Cavalcanti Netto
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  Omar Roldão de Moura 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Leandro Marcio Pavan
DRTC-II    Cesar Akio Itokawa
DRTC-III   Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

Araçatuba - Rod. Marechal Rondon, Km 527,5 - Fazenda 
Baguassu - (Próx. à Assoc. Atlética - Banco do Brasil) 
Tel.: 18-3625-3586
AFR Luiz Carlos Toloi Junior, Araraquara - Av. Dr. Renato 
Santini Junior, 117 - Recreio Campestre Idanorama.  
Tel.: 16-3335-2371/Cel.:16-8119-2435
Bauru - Chácara Vale São Luís, lote 15 - Rod. Bauru-Iacanga 
(saída Estrada Água do Capim). Tel.: 14-3239-4272
Campinas - Rua Alexandre Cazelatto, s/nº Bairro Betel 
(Município de Paulínia). Tel.: 19-3884-7407/Cel.: 19-9139-
1851
Franca - Rod. João Traficante, km 5 - chácara 01 - Cond. “Re-
canto Esperança”- (Saída Franca-Ibiraci). Tel.: 16-9969-6011
AFR Luiz Dias, Grande São Paulo - Guarulhos - Rua Maria 
Garcia Utrilla, n°50  Próx.a acesso para Cumbica. Bairro Nova 
Cumbica CEP 07230-640. Tel.: 11-2446-1584
Jundiaí - Rua Palmira Martini Pisapio, 320 - Parque Cecap 
- Tel.: (11) 4492-4575
Marília - R. José Paschoal Gervásio, 325, quadra 6 - Bairro 
Letícia II - Distrito de Padre Nóbrega. Tel.: 14-3415-1658
AFR Roberto Chiaverini, Grande São Paulo - Osasco -Rua 
Octávio Catelani, n° 172 - Jardim Adalgisa - Tel.: 11-3682-5096
Presidente Prudente - Rua dos Jasmins, s/nº - Bairro do 
Limoeiro - Álvares Machado (próx. Balneário Amizade)  
Tel.: 18-9703-8870
Ribeirão Preto - Rua E, 15 - Recreio Internacional
(saída Estrada de Serrana) Tel.: 16-3629-0213
São José do Rio Preto AFR Ildefonso Giardini - Rua Jairo 
de Andrade Leme s/n (antiga rua 2) - Morada Campestre Tel.: 
17-3238-1080
Sorocaba - Av. Francisco Roldão Sanches, 1000 (antiga Estrada 
da Serrinha) - Alto da Boa Vista - Sítio Darcy
Tel.: 15-3228-2933
Vale do Paraíba - Rua do Aconchego, 295  
Bairro do Sapé II - Caçapava. Tel.: 12-9784-2279
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Temos o que comemorar? 

O tempo passa...

Seção “O tempo passa...” tem por finalidade resgatar momentos da história da fiscalização. Se você tem alguma 
foto em que possa identificar alguns colegas, pode remetê-la A/C Jornal da Afresp, na Av. Brig. Luís Antônio, 
4843 - Jd. Paulista - CEP 01401-002  e-mail: marketing@afresp.org.br

Acervo do AFR Demetrio I. D. Ivanoff
A foto ao lado, tirada em outubro de 1997, 

mostra o colega Demetrio quando participou do 
10º Seminário da Procuradoria Geral da Fazenda 
Estadual de Minas Gerais, em Ouro Preto. Da 
esquerda para a direita Demetrio e os colegas 
Agentes Fiscais de Minas Fátima, José Carlos, 
Rute e Carlos.

Apoiar a defesa de legítimos 
interesses dos associados e 
desenvolver atividades direcio-
nadas à melhoria da qualidade 
de vida e à valorização da clas-
se fiscal perante o governo e a 
sociedade.

Missão da Afresp 

Com a crise entrando, dia 
após dia, em cada um dos nossos 
poros, trazendo em sua esteira, 
de um lado, inflação, desempre-
go, queda na atividade industrial, 
aumento da carga tributária, dos 
juros, etc, e, de outro lado, todos 
os problemas vividos pela nossa 
classe nestes últimos meses, 
parece difícil imaginar uma res-
posta positiva para a pergunta 
feita acima. De qualquer modo, 
não seria razoável esperar que o 
problema da crise seja resolvido, 
nem, tampouco, que os proble-
mas da nossa classe sejam todos 
superados para que tenhamos 
uma atitude positiva diante da 
crise. Apesar dela, entendemos 
que é possível vencer o pessimis-
mo e encontrar alguma luz nesse 
horizonte sombrio. 

Apesar da força das razões 
contrárias, o entusiasmo que 
queremos partilhar brota da 
própria experiência que vivemos 
neste início de gestão. A depres-
são encontrada em outras partes 
é estranha ao nosso ambiente de 
trabalho e nos faz ser otimistas. 
E entusiasmo  é justamente a 
palavra que melhor descreve o 
que acontece hoje na Afresp. 
Não estaremos mentindo se dis-
sermos que cometeríamos uma 
grande injustiça se destacásse-
mos alguma ação que está sendo 
feita em uma diretoria sem dar 
o mesmo destaque a uma ação 
realizada em outra. Isso serve 

para a diretoria de Eventos, de 
Aposentados, de Esportes; serve 
para a diretoria de Recursos Hu-
manos, Financeira, TI e Adminis-
tração; serve para a Amafresp, 
para a Diretoria de Seguros, de 
Comunicação e de Assuntos Es-
tratégicos e serve também para 
o Fundafresp.

Estamos ampliando e quere-
mos ampliar ainda mais essa cor-
rente. Numa reunião de trabalho 
intenso, realizada nos dias 19 a 
21 de abril, em Atibaia, foram 
incorporados à corrente os novos 
diretores regionais e seus suplen-
tes. Nessa reunião, foram apre-
sentados e discutidos os projetos 
de cada uma das diretorias e, 
principalmente, inauguradas as 
discussões sobre os critérios 
que definirão a participação das 
regionais na gestão da Afresp na 
distribuição dos recursos. 

Além disso, a Afresp tem 
buscado o aumento do grau de 
participação dos associados nas 
suas atividades, seja criando 
novos veículos de comunicação, 
aumentando a exploração das 
mídias existentes e das redes 
sociais, seja criando ou amplian-
do grupos de trabalho, fóruns de 
discussão, etc.

Por último, mas não menos 
importante, essa corrente busca 
ampliar-se também para fora de 
sua rede interna de colaborado-
res, trazendo a cooperação de di-

versos agentes externos. Nesse 
sentido, a Afresp vem promo-
vendo reuniões com um grupo 
de especialistas em finanças 
públicas e tributação do porte 
de Bernard Appy, Clóvis Panza-
rini, Eurico de Santi, Everardo 
Maciel, Fernando Rezende, com 
os quais busca encontrar saídas 
para os constrangimentos que 
o ICMS apresenta para vários 
setores da vida nacional, dos 
quais as administrações tribu-
tárias não é o menor.

Para apresentar todas essas 
frentes e ações, construídas 
ou por construir, cuja extensão 
o espaço exíguo de um edito-
rial não permite relatar, serão 
apresentadas num evento que 
está sendo programado para 
o mês de setembro, durante a 
semana que comemora o dia do 
AFR. No seu programa teremos, 
além do tradicional encontro da 
família afrespiana, a realização 
de um seminário sobre tema 
tributário de interesse do pú-
blico em geral, e dos AFRs, em 
particular, além de algumas ou-
tras surpresas que estão sendo 
preparadas.

 Será a oportunidade para 
cada associado responder por 
si mesmo à pergunta feita no 
título do nosso editorial: Temos 
o que comemorar?

 A conferir. Nós apostamos 
que sim.

Editorial
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Afresp
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2014
CIRCULANTE  68.170.975,28 CIRCULANTE  15.653.753,17 
Disponível  196.797,00  Provisão de Eventos a Liquidar  9.102.827,90 
   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata  196.797,00   Débitos de Op. De Assist. à Saúde  1.066.430,87 
Aplicações Financeiras  47.646.474,53     Convênio Odontológico 78.882,66 
  Renda Fixa  47.646.474,53     Devoluções de Cotas/Co- Participação 880,00 
    Cotas de Fundos de Investimentos 47.646.474,53     Taxa de Administração Amafresp 986.668,21 
  Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde  14.763.077,52   Débitos com Op. De Assit. À Saúde não rel. com Plano  1.084.455,35 
     Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência  14.062.627,76   Tributos e  Encargos Sociais a Recolher  585.943,11 
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (844.687,93)   Tributos e Contribuições  86.901,04 
     Co-Participação Amafresp  148.102,28     F.G.T.S a Recolher  74.964,02 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (53.978,52)     P.I.S  Folha de Pagto a Recolher  11.937,02 
     Outros Créditos de Operação  com Planos de Saúde  1.934.610,15   Retenções de Impostos e Contribuições  154.296,19 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (483.596,22)     I.R.R.F a Recolher - Afresp  98.103,30 
  Créditos de Op. De Assistência à Saude não Rel. com o Plano  2.448,75     I.R.R.F a Recolher - Amafresp  56.192,89 
    Reciprocidade 2.448,75   Imposto Sobre Serviços Retidos na Fonte  52.532,51 
  Bens e Títulos a Receber 286.725,23     I.S.S a Recolher - Afresp  3.592,12 
     Almoxarifado  117.760,80     I.S.S a Recolher - Amafresp  6.342,60 
    Aluguéis a Receber  28.151,33     CSLL a Recolher - Amafresp  589,66 
    Adiantamentos  140.813,10     PIS a Recolher - Amafresp  383,28 
   Outros Créditos ou Bens a Receber  5.330.832,02     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp  1.671,16 
    Mensalidades Afresp  542.255,00     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp  39.953,69 
    Mensalidades - Fundafresp  129.020,47    Contribuições Previdenciárias Retidas  292.213,37 
    Mensalidades - Seguro de Vida  2.003.626,02     Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários  220.468,79 
    Anúncios  4.032,58     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp  4.209,34 
    Cia Vera Cruz Seguradora  1.519.325,14     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp  67.535,24 
    Taxa de Adm.Amafresp  986.668,21    Débitos Diversos  3.775.816,90 
    Cheques Devolvidos  2.330,43     Obrigações com Pessoal  1.387.322,45 
    Fundo de Reserva Condomínio ABC Tower  117.690,07     Fornecedores  2.388.494,45 
    Outros Valores a Receber  25.884,10    Outros Débitos a pagar  38.279,04 
  Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos  (70.043,29)
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (70.043,29) PASSIVO NÃO CIRCULANTE  2.346.155,32 
  Despesas Antecipadas  14.663,52   Provisões  407.796,38 
     Despesas Administrativas 14.663,52    Contingências Previdenciárias  - 

    Contingências Amafresp  129.127,38 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  30.822.449,34     Contingências Trabalhistas  278.669,00 
Realizável a Longo Prazo  180.146,49   DÉBITOS DIVERSOS  1.938.358,94 
  Aplicações Financeiras  31.122,96     Antecipação de Agenciamento  562.406,47 
     Títulos de Renda Fixa  31.122,96     Fundafresp  1.375.952,47 
  Depósitos Judiciais e Fiscais  149.023,53 
     Depósitos Judiciais - Trabalhistas  149.023,53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  80.993.516,13 
  INVESTIMENTOS  2.513.862,42   Fundo Social  168.251,94 
    Imóveis destinados à Renda  2.513.862,42   Reservas  80.825.264,19 
  IMOBILIZADO  27.319.747,60   Reservas Patrimoniais  6.970.192,52 
    Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares  22.372.132,25   Reservas Estatutárias  6.722.074,57 
      Terrenos  7.125.325,18   Resultados Acumulados - AFRESP  49.841.036,04 
      Edificações  14.927.278,51   Resultados Acumulados -  AMAFRESP  (4.498.599,45)
      Obras Preliminares e Complementares  319.528,56   Resultado do Exercício - AFRESP  2.088.325,61 
    Imobilizado de uso Próprio  2.449.199,71   Resultado do Exercício - AMAFRESP  19.702.234,90 
   Bens Móveis - Não Hospitalares  2.449.199,71 
      Instalações  629.475,26 
      Máquinas e Equipamentos  303.685,82 
      Equipamentos de Informática  283.585,19 
      Móveis e Utensílios  1.009.195,77 
      Veículos  223.257,67 
   Imobilizações em Curso  2.498.415,64 
      Obras em Andamento  2.498.415,64 
  INTANGÍVEL  808.692,83 
     Sistema de Computação  808.692,83 
TOTAL DO ATIVO  98.993.424,62 TOTAL DO PASSIVO  98.993.424,62 
                                                                    DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  155.215.950,75  155.215.950,75 
   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  155.215.950,75  155.215.950,75 
      Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  155.463.639,56  155.463.639,56 
       (-) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (247.688,81)  (247.688,81)
Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00  (139.334.232,17)  (139.334.232,17)
   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00  (146.107.311,06)  (146.107.311,06)
   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  5.415.244,47  5.415.244,47 
   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Co- Participação) 0,00 0,00 0,00  1.357.834,42  1.357.834,42 

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  15.881.718,58  15.881.718,58 

Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  9.759.191,66  9.759.191,66 
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  (10.865.630,98)  (10.865.630,98)

RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  14.775.279,26  14.775.279,26 

Despesas Administrativas  (16.981.901,10)  (6.945.080,41)  (23.926.981,51) 0,00  (23.926.981,51)
  Despesas com Pessoal Próprio  (10.055.185,24)  (3.136.454,60)  (13.191.639,84) 0,00  (13.191.639,84)
  Despesas com Serviços de Terceiros  (1.305.299,12)  (273.982,48)  (1.579.281,60) 0,00  (1.579.281,60)
  Despesas com Localização e Funcionamento  (4.445.518,16)  (2.685.403,11)  (7.130.921,27) 0,00  (7.130.921,27)
  Despesas com Public. E Propag. Institucional  (554.981,47)  (4.580,70)  (559.562,17) 0,00  (559.562,17)
  Despesas com Tributos  (285.445,36)  (744.481,16)  (1.029.926,52) 0,00  (1.029.926,52)
  Despesas Adm. Diversas  (335.471,75)  (100.178,36)  (435.650,11) 0,00  (435.650,11)

Outras Receitas Operacionais  26.805.727,19 0,00  26.805.727,19  14.680.728,61  41.486.455,80 
Contribuições Associativas  6.095.319,95 0,00  6.095.319,95 0,00  6.095.319,95 
Administração Amafresp  10.835.752,07 0,00  10.835.752,07 0,00  10.835.752,07 
Administração de Seguros  8.744.363,30 0,00  8.744.363,30 0,00  8.744.363,30 
Outras Departamentais  457.517,17 0,00  457.517,17 0,00  457.517,17 
Receitas Diversas  672.774,70 0,00  672.774,70 13.366.622,23  14.039.396,93 
Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  1.059.676,00  1.059.676,00 
Outras Receitas 0,00 0,00 0,00  254.430,38  254.430,38

Outras Despesas Operacionais  (2.912.752,02)  (413.375,46)  (3.326.127,48)  (10.675.452,83)  (14.001.580,31)
  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (22.744,58) 0,00  (22.744,58)  (250.725,02)  (273.469,60)
  Outras  (2.890.007,44)  (413.375,46)  (3.303.382,90)  (10.424.727,81)  (13.728.110,71)
    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  (526.936,96)  (526.936,96)
    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (10.932.685,50)  (10.932.685,50)
    Confecção de carteiras/Indicador Médico  (41.321,20) 0,00  (41.321,20) 0,00  (41.321,20)
    Despesas Associativas  (2.848.686,24)  (413.375,46)  (3.262.061,70) 0,00  (3.262.061,70)
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  1.034.894,65  1.034.894,65 
   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  1.034.894,65  1.034.894,65 

RESULTADO OPERACIONAL  6.911.074,07  (7.358.455,87)  (447.381,80)  18.780.555,04  18.333.173,24 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  2.212.283,68  (1.844,82)  2.210.438,86  921.679,86  3.132.118,72 
  Receitas Financeiras  2.683.481,07 0,00  2.683.481,07  1.301.394,26  3.984.875,33 
  Despesas Financeiras  (471.197,39)  (1.844,82)  (473.042,21)  (379.714,40)  (852.756,61)

RESULTADO PATRIMONIAL  325.268,55 0,00  325.268,55 0,00  325.268,55 
  Receitas Patrimoniais  438.356,92 0,00  438.356,92 0,00  438.356,92 
  Despesas Patrimoniais  (36.805,80) 0,00  (36.805,80) 0,00  (36.805,80)
Resultado Não Operacional  (76.282,57) 0,00  (76.282,57) 0,00  (76.282,57)

RESULTADO LÍQUIDO  9.448.626,30  (7.360.300,69)  2.088.325,61  19.702.234,90  21.790.560,51 

Rodrigo Keidel Spada 
Presidente

Raquel Gonçalez de Almeida
CRC 1 SP 179645/O-8

Denis da Cruz Mângia Maciel 
Diretor Financeiro
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A questão tributária, na qual se insere 
a reforma do ICMS, é um tema central 
na agenda de medidas necessárias para 
a retomada do crescimento. Diante do 
desempenho decepcionante da economia 
brasileira no período recente, há consenso 
sobre a urgência da busca de um sistema 
fiscal mais justo e eficiente. Não é simples 
harmonizar os interesses e pontos de vista 
divergentes entre os envolvidos, mas o 
objetivo central a ser perseguido é alinhar 
o sistema tributário à estratégia de desen-
volvimento nacional.

Há quem proponha que cada Estado 
deve possuir o direito de decidir unilateral-
mente sobre a concessão de benefícios fis-
cais para atrair investimentos, renunciando 
a parte dos recursos que lhe caberiam como 
receita tributária de ICMS. Os defensores 
dessa prática a denominam de “competição 
fiscal”, atribuindo-lhe a conotação virtuosa 
de um instrumento necessário para que 
as regiões menos desenvolvidas possam 
concorrer por investimentos empresariais 
em condições menos desfavoráveis com 
o eixo Sul-Sudeste. Entendemos ser mais 
apropriada  a expressão “guerra fiscal”, por 
melhor definir a realidade que se instalou 
no país, na ausência de políticas efetivas 
de desenvolvimento regional, que deveriam 
ser coordenadas pela União.

Iniciativas que pretendam legalizar a 
possibilidade de os Estados instituírem 
incentivos fiscais sem a devida autoriza-
ção pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), estabelecida pela Lei 
Complementar 24/1975, são inadmissíveis 
por um motivo: a regra vigente, que prevê 
a necessidade de concordância unânime 
das Unidades da Federação, evita que o 
interesse de um Estado possa prejudicar 
as necessidades orçamentárias de todos 
os demais. Devido à natureza não cumu-
lativa do ICMS, o ônus da renúncia fiscal é 
transferido da Unidade da Federação que 
instituiu o incentivo para aquela que con-
some os bens produzidos, em um jogo de 
transferência em que o maior prejudicado 
é o Brasil como um todo.

A despeito do custo cada vez mais 
significativo da renúncia fiscal decorrente 
da escalada dos incentivos ilegais, pode-se 
constatar que pouco se alterou na concen-
tração da atividade industrial no Brasil nos 

últimos anos. Segundo dados do IBGE, as 
regiões Sul e Sudeste seguem com um 
patamar de participação superior a 75% 
no valor adicionado bruto da produção na 
indústria de transformação.

A concessão indiscriminada e irregular 
de benefícios fiscais tem se mostrado inó-
cua para reduzir as desigualdades regionais 
porque os incentivos não garantem, por 
si só, a atração do investimento privado. 
Proximidade de mercados e fornecedores, 
disponibilidade de mão-de-obra qualificada 
e infraestrutura adequada são tão ou mais 
determinantes nas decisões de localização 
industrial. Por outro lado, por interferir na 
definição das margens de lucros, a guerra 
fiscal introduz ineficiências na economia ao 
distorcer a alocação de recursos no setor 
privado, permitindo que a perda de produ-
tividade seja compensada pelos incentivos. 

Também afronta o princípio da livre con-
corrência, ao privilegiar poucos e grandes 
projetos, que com ela conseguem garantir 
vantagens competitivas. A insegurança 
jurídica decorrente da ilegalidade dos be-
nefícios completa um quadro desalentador 
para o ambiente de negócios, que contribui 
para paralisar os investimentos no Brasil.

No longo prazo, com a generalização do 
conflito, os Estados reagem à ameaça de 
perder empresas instituindo novos bene-
fícios. Logo, os incentivos fiscais perdem 
qualquer poder de estímulo e transformam-
-se em meras renúncias de arrecadação, de 
proporções injustificáveis: estudo publicado 
pelo BID apontou que o valor do ICMS 
abdicado em 2012 pelos Estados foi mais 
que duas vezes superior ao investimen-
to público por eles realizado. Em última 
análise, o comprometimento das finanças 
estaduais priva o país de investimentos em 
infraestrutura e na melhoria dos serviços 
prestados aos cidadãos.

A cada dia é maior a compreensão de 
que a guerra fiscal é nociva ao interesse 
público e de que é preciso encontrar 
uma solução definitiva para o problema. 
Inspirado nesse sentimento, o CONFAZ 
aprovou o Convênio ICMS nº 70/2014, 
com o apoio de 21 dos 27 Estados, entre 
eles São Paulo. O acordo prevê, como con-
dição para a convalidação dos benefícios 
irregulares, o compromisso de seu fim em 
prazo razoável, de até 15 anos. Propõe, 
ainda, a redução gradativa da alíquota de 
ICMS incidente nas operações interesta-
duais, até atingir o patamar de 4%, embora 
ainda admita a convivência de alíquotas 
assimétricas. Complementam as regras 
claras de transição do projeto a criação 
de um fundo de ressarcimento de perdas, 
para compensar os efeitos das mudanças, 
e de um fundo de desenvolvimento regio-
nal, que permitiria estabelecer uma nova 
política de redução das disparidades.

A iniciativa do Convênio 70 ainda po-
derá ser ajustada em razão de novas ne-
gociações e a busca de aperfeiçoamentos 
inerente a um processo dessa natureza. 
De qualquer forma, o cenário composto 
por alíquotas interestaduais baixas im-
plicará novos desafios, envolvendo tanto 
aspectos de controle como a necessida-
de de evitar distorções concorrenciais. 
A administração tributária paulista, 
antecipando-se a essa realidade, como 
pude constatar nesse início de gestão, 
encontra-se plenamente em condições 
de responder de forma criativa e eficaz, 
seja no desenho de novas soluções insti-
tucionais, seja na reestruturação de suas 
rotinas de planejamento e execução. 

O secretário da Fazenda, Renato Villela, fez um artigo exclusivo para o Jornal da Afresp. Confira!

A Guerra Fiscal do ICMS e suas reais consequências

“ A cada dia é maior a com-
preensão de que a guerra fiscal 
é nociva ao interesse público 
e de que é preciso encontrar 
uma solução definitiva para o 
problema. ”

AFRs Aposentados e da Ativa
Se você faz aniversário no mês de junho, o prazo para realizar o recadastramento  obrigatório 

vai até 30 de junho.
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Também foi aprovado que, em toda 3ª quinta-feira de cada mês, aconteça uma reunião de confraternização

Afresp 

Apafresp elege novo Conselho Efetivo

No dia 31 de março, a Apafresp (Associação dos Pen-
sionistas dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São 
Paulo) realizou a Assembleia Geral Ordinária para eleger os 
membros do Conselho Efetivo e suplentes, além de discutir 
assuntos de interesse da classe. Mais de 100 pensionistas 
participaram do encontro.

Thereza Ignez Pereira (Thereka), presidente da Apa-
fresp, abriu a Assembleia e deu início aos trabalhos. Para 
o Conselho Efetivo, foram eleitas Oscalina Aparecida da 
Silva Passerine, Maria Heloisa Toledo Baliello e Aurora Par-
migiani, além das suplentes Nanci Lucia Martins Cavariani, 
Maria Heloisa Toledo Baliello e Suely Amadeo Guedes.

Na Assembleia, foi realizada a prestação de contas da 
Apafresp e foram passadas informações sobre o pagamento dos precatórios e outras informações de interesse das pensionistas.

Thereka também colocou em votação uma proposta de reunião mensal com as pensionistas. “É importante estarmos unidas e 
confraternizar bons momentos”. A proposta foi aceita pela maioria das pensionistas e ficou definido que, em todas as 3ª quintas-
-feiras do mês, elas se reunirão no Hotel Century Paulista. O próximo encontro ficou agendado para 21 de maio.

Diretoria Financeira estabelece agenda de trabalho com a Comissão Fiscal 

O diretor Financeiro e de T.I., Denis Mângia, reuniu-se, 
na sede da associação, com a Comissão Fiscal do Conselho 
Deliberativo da Afresp para tratar de assuntos relacionados à 
prestação de contas.

O encontro, que aconteceu no dia 28 de abril, contou com 
a presença do José Carlos Miguel de Mendonça (presidente 

da Comissão) e dos membros Thiago Martins e Henning Mario 
von Rautenfeld. A gerente financeira, Raquel Gonçalez, também 
participou da reunião.

Denis e a Comissão estabeleceram um calendário de reuniões 
para conduzir as atividades da melhor forma possível. “A Diretoria 
Financeira está à disposição da Comissão Fiscal, colaborando no 
que for possível para facilitar o desenvolvimento do trabalho”, 
disse o diretor.

Outro assunto discutido foi a elaboração de um regulamento da 
Comissão Fiscal, com a proposta de estabelecer prazos de alguns 
trabalhos e agenda. “Ficamos com uma excelente impressão da 
Diretoria Financeira. O Denis e o Rodrigo (presidente da Afresp) 
se colocaram à total disposição da Comissão. Pudemos tirar 
dúvidas e demos sugestões, que foram acolhidas pela Afresp”, 
expôs Miguel.

O diretor Financeiro comentou que a atividade exercida pela 
Comissão é de grande relevância para os associados. “Tenho 
certeza de que a discussão com os membros se dará num nível 
técnico”, finalizou.

Denis Mângia, Raquel Gonçalez (gerente) e membros da Comissão Fiscal

Abertas inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2015
Aconteceu, em abril, o lançamento da 

quarta edição do Prêmio Nacional de Edu-
cação Fiscal. O concurso visa o resgate da 
função social dos impostos, o acompanha-
mento dos gastos públicos e disseminar 
a informação sobre quais são os tributos, 
quais as políticas públicas financiadas por 
eles, como se arrecada, como e onde se 
aplicam e como se fiscaliza sua alocação. 
O presidente da Afresp, Rodrigo Keidel 
Spada, participou do lançamento.

Como funciona o Prêmio

O prêmio é dividido em duas categorias 
(escolas e instituições), abrange todo o 
país, e visa premiar as melhores iniciati-
vas de Educação Fiscal em atividade ou 
realizadas em 2014. As inscrições estão 
abertas no período de 29/4 a 30/6. O 
regulamento e o formulário de inscrição 
estão disponíveis no site:  
www.premioeducacaofiscal.com.br. 
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O novo Secretário da Fazenda demonstrou interesse em buscar uma aproximação maior com projetos da entidade 

Secretário da Fazenda e Coordenador da CAT recebem nova Diretoria da Afresp

Classe perde Hélio Pires Monteiro, ex-ouvidor da Afresp
Um dos expoentes de dedicação 

à Afresp, ouvindo sempre com muita 
atenção o associado, deixa nosso 
convívio. Faleceu, aos 78 anos, o AFR 
Hélio Pires Monteiro, que foi ouvidor da 
Associação entre 2010 e 2015.

Com 44 anos de trabalho na Secre-
taria da Fazenda, o colega da cidade 
de Itapira, no interior de São Paulo, 
será sempre lembrado pelo seu bom 

humor, tanto com os associados quanto com os colaboradores 
da Associação. Enquanto ouvidor da Afresp, foi o elo entre os 
anseios dos associados e a Diretoria.

Era ele quem recebia as perguntas, reclamações e dúvidas 
dos colegas e as encaminhava ao departamento correto. “A 
Ouvidoria são os ouvidos da casa a que pertence. Não só os 
ouvidos, mas também seus olhos. Pois, acima de tudo, a Ouvi-
doria assume a voz daqueles que a procuram”, escreveu Hélio no 
artigo A Ouvidoria, o Ombusdman e a Seção de Reclamações, 
no Jornal da Afresp, em março de 2012.

Em março, a Diretoria Executiva da Afresp foi recebida pelo 
secretário da Fazenda, Renato Villela, e pelo coordenador da 
Coordenadoria de Administração Tributária (CAT), José Clóvis 
Cabrera. O objetivo da reunião foi estreitar ainda mais o relacio-
namento da entidade com a Sefaz.

O presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, apresentou os 
diretores e falou dos 67 anos de atuação da Afresp, completa-
dos em fevereiro, e destacou a excelência da Amafresp, um dos 
melhores planos de autogestão do Brasil.

Spada também enfatizou as parcerias da Associação com 
a Sefaz em prol da carreira dos AFRs. Além disso, comentou 
sobre o BlogAfresp, uma mídia para discussão de temas da área 
tributária, e de futuras ações do Centro de Ensino e Pesquisa da 
Afresp (CEPAfresp).

Villela comentou que seu trabalho na Secretaria da Fazenda 
de São Paulo será um desafio, mas está tranquilo porque conhe-
ce muitos dos nomes da cúpula fazendária e a competência de 
cada um deles.

A Diretoria da Afresp desejou uma boa gestão ao novo 
Secretário da Fazenda, que demonstrou interesse em buscar 
uma aproximação maior com os projetos da entidade, além de 
aceitar o convite para participar de uma entrevista promovida 
pelo BlogAfresp.

Afresp apresenta pensamento sobre o Sistema Tributário em AGO da Febrafite

Diretoria e membros do Conselho De-
liberativo da Febrafite reuniram-se no dia 
26 de março, em Belo Horizonte/MG, na 
primeira Assembleia Geral Ordinária – 
AGO da entidade neste ano. A Afresp foi 
representada por Rodrigo Keidel Spada 
(Presidente), José Roberto Soares Lobato 
(Secretário Adjunto) e Denis da Cruz Mân-
gia (1º Tesoureiro).

A convite do Presidente da Febrafite, 
Roberto Kupski, o diretor de Assuntos Es-
tratégicos e Comunicação da Afresp, José 
Roberto Soares Lobato, apresentou o relato 
da reunião realizada em 25 de fevereiro na 
Afresp – “Pensando o Sistema Tributário Nacional”, da qual 
participaram grandes nomes da economia e tributação do Brasil.

Segundo Lobato, estas reuniões fazem parte do conjunto 

de ações que a Afresp desenvolve 
com vistas à valorização da classe 
fiscal e teve por objetivo discutir 
algumas das anomalias do modelo 
de tributação do Brasil, em parti-
cular do ICMS.

A apresentação “Pensando o 
sistema Tributário Nacional” foi 
seguida de questionamentos por 
parte de participantes da AGO, 
muitos dos quais manifestaram 
interesse em acompanhar e par-
ticipar dos debates futuros que a 
Afresp irá promover.

Durante o evento, Rodrigo foi eleito 2º vice-presidente da 
Febrafite e Kupski agradeceu ao ex-presidente da Afresp, Teruo 
Massita, pela gestão anterior.  

Errata: No Jornal da Afresp nº 388  (Suplemento Especial), o ano de concurso da associada Janaina Coral foi publicado como 
de 2013, sendo que o correto é 2006.
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Social 

Esportes

Campeonato Estadual de Futebol da Afresp está a todo o vapor!
O  f i m  d e 

semana é um 
período muito 
bom para des-
cansar, praticar 
esportes, ou o 
seu hobby favo-
rito, encontrar 
amigos e pas-
sar mais tempo 
com a família. É 
o que acontece 

duas vezes ao mês, quan-
do ocorrem as rodadas do XIX Campeonato Estadual de Futebol 
da Afresp “Luiz Miguel Garcia Minguez”.

São quatro jogos ao mesmo tempo, em diferentes locais. 
Oito times disputam o troféu de melhor equipe de futebol da 
fiscalização estadual – e tentam vencer o campeão da última edi-
ção do torneio, que foi a equipe de Ribeirão Preto/Araraquara.

Até agora, a equipe que está na dianteira na classificação 
é a DRTC I/II/III, seguida de perto por Presidente Prudente/
Marília, pela Sede/Predião e a de Osasco.

A fase classificatória vai até o dia 1º de agosto, quando as 
oito equipes jogam entre elas e somam pontos – é essa pontua-
ção que determina as chaves para as partidas das quartas-de-
-final, que acontecem no dia 15 do mesmo mês. As semifinais 
serão em jogos de ida e volta, nos dias 29/08 e 12/09. Já as 
finais serão divididas em dois dias: a partida de ida será em 26 
de setembro, e a finalíssima, em 17 de outubro.

Esta edição 
do Campeonato 
se destaca pela 
maior participa-
ção dos colegas 
e seus familiares 
nos dias de jo-
gos. É a avalia-
ção do diretor de 
Esportes, Milton 
Nakanishi, e de-
monstra que a 
Afresp está integrando, cada vez mais, os associados. “Este 
ano, aumentou o número de jogadores inscritos, bem como o 
número de times, o que demonstra maior adesão de nossos 
colegas ao já tão prestigiado campeonato. Além disso, nossas 
festas de confraternização após os jogos têm sempre lotado! Em 
cada partida temos uma média de 120 pessoas, entre colegas 
jogadores, colegas torcedores, e seus familiares”.

Ainda de acordo com o diretor Milton, outro fator que chama 
a atenção nesta edição é o fair play entre os jogadores. “Não é 
apenas dentro de campo; a cooperação também vem ocorrendo 
fora dos gramados, na organização entre os líderes de cada equi-
pe”. Isso colabora para que os colegas, que há muito tempo não 
se veem, possam se reencontrar nas rodadas do campeonato. 
“É um dos únicos eventos que conseguimos mobilizar simulta-
neamente, nas quatro partidas, cerca de 500 colegas e seus 
familiares, aproveitando um momento de integração, seja em 
campo, seja na hora do churrasco. É muito bom ver que o esporte 
traz essa união que nossa carreira tanto precisa!”, completou.

Partida entre Osasco X Ribeirão Preto/Araraquara Campinas/Jundiaí X Sorocaba/ABCD/Guarulhos

7º Torneio de Poker 

Associado de Ribeirão Preto é campeão do 7º Torneio de Poker da Afresp

No dia 16 de 
maio, aconteceu o 
7º Torneio Estadual 
de Poker da Afresp, 
em São Paulo. Com 
início por volta das 
9h, os associados 
passaram o dia en-
volvidos em pensar 
nas melhores estra-
tégias para vencer 

os adversários – tudo em  
clima de amizade e harmonia.

Depois de quase oito horas, os dez melhores jogadores se 
reuniram na mesa final – e é quando a disputa fica mais acirra-
da. O terceiro colocado, Luís Antônio Prohaska, de Sorocaba, 
é frequentador de todas as edições do torneio, e desta vez 
ele ficou na sua melhor colocação. Ele joga desde 2004 e os 
jogos pela TV despertaram o interesse pelo poker. “Gosto de 
jogar ao vivo! E participo dos jogos de poker da Regional, que 
acontecem a cada 15 dias”, disse.

O colega de São Paulo, Thiago Barros, que foi vice-campeão, 
participa do Happy Hour com Poker, que acontece na última 

terça-feira do mês, na sede, e joga há quatro anos. “É a primeira 
vez que participo do torneio e fiquei em 2º lugar!”

O campeão, Rhelton Luiz de Carvalho, de Ribeirão Preto, 
começou a jogar somente no ano passado! “Eu também jogo nas 
rodadas que acontecem todas as terças-feiras na Regional”, con-
tou. Veja abaixo a classificação do 7º Torneio Estadual de Poker! E 
veja na página do Facebook da Afresp Eventos (facebook.com/
afrespeventos)  as fotos do evento!

1º lugar: Rhelton Luiz de Carvalho (Ribeirão Preto)

2º lugar: Thiago Barros (São Paulo)

3º lugar: Luís Antonio Prohaska (Sorocaba)

4º  lugar: Antonio Marmo Pieroni Trindade (Guarulhos)

5º  lugar: Mário Cavalcanti de Albuquerque (São Paulo)

6º  lugar: Daniel la Corte dos Santos (Sorocaba)

7º  lugar: Evaldo José dos Santos (Araraquara)

8º  lugar: Felipe Godoy Jesus Miranda (Araraquara)

9º  lugar: José Antonio Nascimbem (Guarulhos)

10º lugar: Flavio Tomazetti (Sorocaba)

Thiago Barros e Rhelton Luiz de Carvalho 
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Regionais 

Novos diretores Regionais e Adjuntos tomam posse 
Os 44 recém-eleitos diretores se reuniram no Hotel Tauá Resort para conhecer os departamentos da Afresp

Os associados de todo o estado parti-
ciparam, no dia 31 de março, das eleições 
dos diretores Regionais e Adjuntos da As-
sociação. Entre os 44 diretores Regionais 
e Adjuntos, apenas sete colegas se reele-
geram - e todos os 22 Adjuntos assumem 
o cargo pela primeira vez. 

Para tomar posse e conhecer um pouco 
dos departamentos da Afresp, os diretores 
se reuniram com a diretoria Executiva e 
Designada de 18 a 21 de abril no Hotel Tauá 
Resort, em Atibaia. Foi uma oportunidade 
única para que os Regionais e Adjuntos pu-
dessem se inteirar das propostas e projetos 
em andamento de cada uma das diretorias.

No dia 18, os recém-eleitos começaram 

a conhecer os departamentos da Afresp. O 
presidente da Associação, Rodrigo Keidel 
Spada, abriu a sessão de reuniões. “Deve-
mos agradecer aos diretores Regionais e 
Adjuntos pelo trabalho abnegado. Sei que 
são leais e aglutinadores, e queremos in-
cutir esses valores em cada AFR”, disse. O 
diretor de Regionais e Seguros, Matheus H. 
L. Pereira Lima, falou da época 
em que ele era diretor Regional 
de Ribeirão Preto, e deu as 
boas-vindas aos novos repre-
sentantes nessa nova gestão 
da Associação. “Esperamos 
que vocês nos ajudem nessa 
nova fase da Afresp”. Nesse 
primeiro dia, eles conheceram 
os departamentos de Regionais 
e Financeiro. 

Depois das reuniões, à 
noite aconteceu a cerimônia 
de posse. O diretor Regional 
de Taubaté, José Elias Caval-
canti Neto, discursou em nome 
de todos os recém-eleitos. 
Emocionado, disse ter gran-
de orgulho de fazer parte da 
Associação. “A Afresp é uma 
entidade formada por amigos,  
pessoas dispostas a se ajudar 
mutuamente”. 

Os novos diretores assina-
ram, após o discurso de José 
Elias, os documentos que, ofi-
cialmente, tornaram-nos dire-
tores Regionais e Adjuntos. Em 
seguida, um jantar com direito 
à música animou os presentes, 
que levaram seus familiares 
para prestigiar o momento.

Apuração final dos votos  

Cidade Candidatos Regionais/Adjuntos Votos

ABCD Valdiney / Fernando 59

Pedro / Eduardo 8

Araçatuba José Lourenço / Rodrigo 87

Araraquara Edmir / Celio 91

Bauru Antonio Fernando / Luan 71

Campinas José Lúcio / Geraldo 130

Franca Maria Mercedes / Antonio 23

Guarulhos Valter / Ruy 90

Jundiaí Carlos Pinheiro / Bruno 87

Marília Fernando / José Marques 68

Luiz Carlos / Albanir 42

Osasco Edison / Rafael 71

Piracicaba Eneida Maria / Jairo Cesar 32

Pres. Prudente Gilmar / Oscar 80

Ribeirão Preto Rhelton / Guilherme 109

Santos Carlos / Placido 54

S.J. do Rio Preto Antonio Guarnieri / Rodrigo 80

S.J. dos Campos Everaldo / José Benedito 22

Sorocaba Pedro / Ronaldo 91

Taubaté José Elias / Renato 26

Sefaz/Predião André / Eugênio 66

DRTC-I Leandro / Arthur 56

DRTC-II Cesar / Eli Claudino 68

DRTC-III Diego Cezario / Jorge Augusto 34

Marcelo Henrique / Allan 68

Foram três dias de reuniões para os diretores conhecerem os departamentos da Afresp

O presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada

O diretor de Regionais, Matheus H. Lopes P. Lima

O diretor de Taubaté, José Elias C. Neto

Nos dias seguintes, os diretores conhe-
ceram como funcionam a Amafresp, o Fun-
dafresp, os departamentos de Previdência, 
Aposentados, Compras, Engenharia, Con-
vênios e Cultura, Comunicação, Esportes, 
Projetos, Seguros, e um pouco mais da 
consultora W1. Para finalizar as reuniões, 
a diretoria Executiva e Designada ouviu 
dos Regionais e Adjuntos suas opiniões, 
sugestões e críticas sobre o que foi apre-
sentado e, para fechar os trabalhos, todos 
se reuniram em um dos bares do Tauá para 
um animado happy hour.
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Regionais

Conheça os diretores Regionais da Afresp

Fernando A. Bellini
Adj. ABCD

José L. Gomes
Reg. Araçatuba

Rodrigo V. Bertucci
Adj. Araçatuba

José L. Z. Santos
Reg.Campinas

Maria M. B. Rosa
Reg. Franca

Antonio F. G. Jesus
Reg. Bauru

Luan Z. Silva

Adj. Bauru

Fernando Marques
Reg. Marília

Geraldo R. Bocoli
Adj. Campinas

Antonio M. S. Filho
Adj. Franca

Ruy S. Cunha
Adj. Guarulhos

Bruno Grangeon
Adj. Jundiaí

José Marques Filho
Adj. Marília

Rafael M. Valenciano
Adj. Osasco

Jairo C. Sidnei
Adj. Piracicaba

Edmir A. Trosdorf
Reg. Araraquara

Celio H. Barbosa
Adj. Araraquara

Valter G. Caldini
Reg. Guarulhos

Carlos P. Nascimento
Reg. Jundiaí

Edison I. Massaki
Reg. Osasco

Eneida M.C. R. Rossin
Reg. Piracicaba

Gilmar D. Macarini
Reg. Pres. Prudente

Rhelton L. Carvalho
Reg. Ribeirão Preto

Antonio G. Neto
Reg. S.J. Rio Preto

Everaldo M. Brandão
Reg. S. J. Campos

Pedro V. Esteves
Reg. Sorocaba

José Elias C. Neto
Reg. Taubaté

André R. de Araújo
Sefaz/Predião

Leandro M. Pavan
DRTC/I

Cesar A. Itokawa
DRTC/II

Marcelo H. Y. Ketelhuth
DRTC/III

Oscar Akira Oda
Adj. Pres. Prudente

Guilherme M. Pavani
Adj. Ribeirão Preto

Carlos A. Queiroz
Reg. Santos

Placido V. Rodrigues
Adj. Santos

Rodrigo Leão Abreu
Adj. S.J. Rio Preto

José B. Soares
Adj. S. J. Campos

Ronaldo Mitsudo
Adj. Sorocaba

Renato P. Novelletto Jr
Adj. Taubaté

Eugênio S. Kobayashi
Adj. Sefaz/Predião

Arthur R. G. Alves
Adj. DRTC/I

Eli Claudino da Silva
Adj. DRTC/II

Allan Takai Oikawa
Adj. DRTC/III

Valdiney G. Santos
Reg. ABCD
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Bauru inaugura sua Sede Regional

Regionais

Participaram também do 
evento o representante do Si-
nafresp de Bauru, José Mauro 
Progiante, e o ex-Delegado 
Regional, Norberto Crespi, 
entre muitos outros colegas, 
inclusive os que ingressaram 
na Secretaria da Fazenda no 
último concurso, em 2013.

“A sede é linda, bem deco-
rada, e com um amplo espaço”, 
disse a diretora Angela, repre-

sentando o presidente da Afresp, Rodrigo 
Keidel Spada, que não pôde comparecer. 
“Agradeço a todos pela presença, por mim 
e pelo Rodrigo, que não pôde vir por estar 
em um evento pela Febrafite”. Ela lembrou 

O edifício, cuja construção levou dois anos, conta com um amplo espaço para os associados e colaboradores

No dia 27 de março, uma 
cerimônia e um coquetel marca-
ram a inauguração da nova Sede 
Regional de Bauru.

O evento contou com a pre-
sença, pela diretoria Executiva, 
da 2ª vice-presidente e diretora 
de Convênios e Cultura, Angela 
Manzoti Nahman, do 2º tesourei-
ro e diretor de RH, José Carlos 
Libano, do diretor de Engenha-
ria, Cezar José D’Avoglio, e do 
diretor Jurídico, Nelson Trombini 
Jr. Da Regional de Bauru, estive-
ram presentes o diretor Antonio 

Fernando Geraldi de Jesus, o Conselheiro 
James Grejo e o ex-diretor Carlos Inácio. 
Da Regional de Araçatuba, compareceram 
José Lourenço Gomes e o Conselheiro de 
Araçatuba, Paulo Henrique Nascimento.

Em 28 de março, dia da partida entre 
S.J. Rio Preto/Bauru/Araçatuba x Sede/
Predião pelo XIX Campeonato Estadual 
de Futebol “Luiz Miguel Garcia Minguez”, 
a Regional de Araçatuba preparou uma 
homenagem ao AFR Antônio de Oliveira, 
que aconteceu no Centro de Convivência. 

“Coquinho”, como é conhecido, ga-
nhou do diretor Regional de Araçatuba, 
José Lourenço Gomes, um álbum perso-
nalizado de fotos, com os registros de uma 

AFR Antonio de Oliveira recebe homenagem na Regional de Araçatuba
cerimônia feita em 14 
de setembro de 2014 
em sua homenagem. 
Foi quando a placa com 
o seu nome foi fixada 
na entrada do campo 
de futebol. Aos 83 anos 
de idade, ele integra a 
equipe de S.J.Rio Pre-
to/Bauru/Araçatuba.

Antonio de Oliveira, o “Coquinho”, ao centro, recebe a homenagem dos colegas

da importância da Sede para os 
associados, que têm à disposição 
um amplo espaço com churras-
queira e forno de pizza. “A sede 
fica bem próxima à Delegacia, e 
tem uma boa área de lazer, para 
ser utilizada na união e integra-
ção da classe”.

O 2º tesoureiro José Carlos 
Libano se surpreendeu com o 
tamanho das instalações. “A sede 
é bem moderna, e terá um bom 
aproveitamento. As pessoas que 
precisarem da Afresp serão muito 
bem atendidas e recepcionadas”.

Anote o novo endereço da Sede Regio-
nal: rua Beiruth, 1-21, bairro Vila Camargo. 
Faça uma visita, conheça as suas instala-
ções e reúna os colegas!

Diretores e Conselheiro presentes na inauguração da Sede O momento de descerramento da placa da nova Sede de Bauru!

Ex-diretor Regional de Santos recebe homenagem da Diretoria Executiva
Foram 15 anos de tra-

balho como diretor Regio-
nal de Santos e, depois 
do fim do último mandato, 
o colega Décio Corrêa 
Vilela recebeu uma bela 
homenagem da diretoria 
Executiva da Afresp, no 
dia 5 de maio.

Participaram da solenidade, que acon-
teceu na Sede Regional, o presidente da 
Afresp, Rodrigo Keidel Spada, o diretor 
de Regionais e Seguros, Matheus Henri-
que Lopes Pereira Lima, o atual diretor 
Regional Carlos Alves Queiroz, o Adjunto 
Plácido Villamarin, e o delegado da DRT-
2, Emilio Bruno, além de colegas da ativa, 
aposentados e pensionistas.
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Fundafresp

Valor contabilizado:  

R$ 4.133.605,12

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 12.519.320,00
4.777 doações já realizadas 

a entidades carentes

Entidades beneficiadas pelo Fundafresp

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de janeiro: R$ 75.800,00
DRTC I, II, III – CAPITAL
Fraternidade Irmã Clara – SP - R$ 3.500,00 - (11) 
3393-7680
Inst. Beneficente Ação Univida – SP - R$ 5.500,00 - 
(11) 2153-1805
Sociedade Beneficente Gota de Amor – SP - R$ 3.500,00 
- (11) 5844-1652
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Ass. de Amparo às Pessoas e Crianças Carentes com 
Câncer - Taubaté - R$ 2.500,00 - (12) 3026-0566
DRT 4 – SOROCABA
Centro de Apoio Social ao Adolescente - Itapetininga - 
R$ 4.000,00 - (15) 3271-8889
DRT 5 – PIRACICABA
Ass. Metodista de Ação Social - Piracicaba - R$ 
4.000,00 - (19) 3371-4879
DRT 7 – BAURU
Casa do Garoto - Bauru - R$ 5.000,00 - (14) 3239-2424

Ass. Creche Irmã Catarina - Bauru - R$ 3.200,00 -  (14) 
3236-2884
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ass. Renascer – São José do Rio Preto - R$ 2.000,00 - 
(17) 3213-9595
Sociedade Espírita Boa Nova - Catanduva - R$ 2.000,00 
- (17) 3045-1153
Inst. Riopretense dos Cegos Trabalhadores – São José 
do Rio Preto - R$ 5.500,00 - (17) 3355-5000
Irmandade Padre Emanoel D’Alzan – Palmeira D’Oeste 
- R$ 3.500,00 - (17) 3651-6129
Ass. dos Voluntários do Hospital de Base – São José do 
Rio Preto - R$ 2.000,00 - (17) 3201-5000
DRT 09 – ARAÇATUBA
Centro Assistencial Benedita Fernandes - Buritama - R$ 
3.000,00 - (18) 3691-1124
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Casa de Apoio e Integração à Criança e ao Adolescente 

de Presidente Venceslau – R$ 4.000,00 - (18) 3271-5762
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente 
Venceslau – R$ 3.500,00 - (18) 3271-1951
DRT 11 – MARÍLIA
Ass. Filantrópica Nosso Lar - Assis - R$ 5.000,00 - (18) 
3322-3797
DRT 14 – OSASCO
Ass. de Incentivo ao Núcleo de Trabalhos Especiais - 
Osasco - R$ 3.100,00 - (11) 3682-5499
DRT 15 – ARARAQUARA
Asilo dos Velhos José Soler - Tabatinga - R$ 3.500,00 
- (16) 3385-1822
DRT 16 – JUNDIAÍ
Centro de Educação e Integração Social Benjamin Quinti-
no da Silva – Mogi Mirim - R$ 2.000,00 - (19) 3862-2547
Ass. Espírita Jesus e Caridade – Mogi Mirim - R$ 
5.500,00 - (19) 3862-1448

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de março: R$ 75.500,00
DRT 2 - LITORAL
Fraterno Auxílio Cristão - Registro - R$ 6.000,00 - (13) 
3821-4766
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Ass. Franciscana de Assistência Social São José – Lar 
Escola Santa Verônica - Taubaté - R$ 6.000,00 - (12) 
3621-2631
DRT 4 – SOROCABA
Ass. Bom Pastor - Sorocaba - R$ 6.000,00 - (15) 
3417-3355
Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – Pilar do 
Sul - R$ 6.000,00 - (15) 3278-1346
Centro Comunitário Padre Luiz Scrosoppi - Sorocaba 
- R$ 5.900,00 - (15) 3243-6149

DRT 5 – CAMPINAS
Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente 
Visual - Campinas - R$ 3.000,00 - (19) 3252-0403
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Sociedade Espírita Legionárias do Bem - Franca - R$ 
3.000,00 - (16) 3720-0512
DRT 7 – BAURU
Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém - Bauru 
- R$ 3.300,00 - (14) 3203-3721
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fernandópolis 
- R$ 4.000,00 - (17) 3465-1150
Instituição Educacional Casa da Criança – São José do 
Rio Preto - R$ 3.300,00 - (17) 3236-1960

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Rede de Combate ao Câncer de Adamantina - R$ 
3.000,00 - (18) 3521-1815
Centro Clínico Educacional Bem-Me-Quer – Álvares 
Machado - R$ 6.000,00 - (18) 3273-1531
DRT 11 – MARÍLIA
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz 
do Rio Pardo – R$ 4.000,00 - (14) 3372-1855
Casa dos Velhos de Quatá - R$ 3.000,00 - (18) 3366-
1562
DRT 16 – JUNDIAÍ
Ass. Pio Lanteri - Jundiaí - R$ 5.000,00 - (11) 4526-1759
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - Jundiaí 
- R$ 5.000,00 - (11) 4587-9629

DRTC - I, II, III
Fraternidade Espírita União – SP - R$ 3.000,00  - (11) 
2684-3814
Centro Comunitário e Creche Sinhazinha Meirelles – SP 
- R$ 6.000,00 - (11) 3714-5338
Ass. Sal da Terra – SP - R$ 5.100,00 - (11) 3675-9358
DRT 2 – LITORAL
Ass. de Amigos do Lar do Menor Assistido - Guarujá - R$ 
4.000,00 - (13) 3352-5641
Ação de Rec. Social - Santos - R$ 3.000,00 - (13) 3296-2073
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Ass. para Síndrome de Down de São José dos Campos 
– R$ 6.000,00 - (12) 3931-3509
Ass. Criança Especial de Pais Companheiros - Jacareí 
- R$ 6.000,00 - (12) 3951-1888
DRT 4 – SOROCABA
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guapiara - R$ 
4.000,00 - (15) 3547-1765
Centro de Apoio à Infância - Itu - R$ 4.000,00 - (11) 
4024-5788
DRT 5 – CAMPINAS
Centro de Apoio e Integração do Surdocego e Múltiplo 
Deficiente - Campinas - R$ 3.000,00 - (19) 3239-1456
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Ass. Beneficente Integração à Vida – Ribeirão Preto - R$ 
6.000,00 - (16) 3917-2141
DRT 7 – BAURU
Centro de Educação Infantil Creche Santa Terezinha de 
Avaré - R$ 6.000,00 - (14) 3732-6354
Ass. Bauruense de Apoio e Assistência aos Renais Crô-
nicos - Bauru - R$ 5.400,00 - (14) 3243-3293
Centro Espírita Amor e Caridade – Projeto Seara e Luz 
- Bauru - R$ 3.000,00 - (14) 3281-2879
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva 
- R$ 4.000,00 - (17) 3531-9777

Lar Beneficente Celina - Votuporanga - R$ 5.100,00 
-  (17) 3426-8590
Casa Recanto de Paz - Votuporanga - R$ 3.000,00 - (17) 
3423-3676
Ass. Beneficente Irmão Mariano Dias - Votuporanga - R$ 
4.600,00 - (17) 3422-1600
Ass. Madre Teresa de Calcutá – São José do Rio Preto 
- R$ 3.000,00 - (17) 3235-4645
Inst. Pinheiro Machado – Novo Horizonte - R$ 6.000,00 
- (17) 3542-1368
Ass. Pão Nosso - Catanduva - R$ 6.000,00 - (17) 3521-2117
Inst. dos Deficientes Visuais de Catanduva - R$ 3.000,00 
- (17) 3525-7777
DRT 9 – ARAÇATUBA
Lar Espírita Caminho de Nazaré - Araçatuba - R$ 3.800,00 
- (18) 3621-9728
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ilha Solteira 
– R$ 4.000,00 - (18) 3742-4892
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pereira Bar-
reto – R$ 4.000,00 - (18) 3704-6313
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzanápolis 
- R$ 4.000,00 - (18) 3706-1358
Ass. dos Deficientes Físicos de Penápolis - R$ 3.000,00
Fone: (18) 3652-5010 
Ass. de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates - Araça-
tuba - R$ 4.000,00 - (18) 3117-3627
Lar Vicentino - Penápolis - R$ 5.800,00 - (18) 3654-1683
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena – Presi-
dente Prudente - R$ 6.000,00 - (18) 3223-4786
Abrigo de Idosos Recanto do Vovô – Presidente Epitácio 
- R$ 4.000,00 - (18) 3281-4899
Obras Reunidas de Assistência Social São José Operário 
- Pirapozinho - R$ 5.500,00 - (18) 3269-2287
Casa do Pequeno Trabalhador – Presidente Prudente - R$ 
3.000,00 - (18) 3222-7099

Inst. Novo Amanhecer Guiomar C. A. da Silva - Dracena 
- R$ 6.000,00 - (18) 3821-8190
Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desampa-
rados – Lar São Rafael – Presidente Prudente - R$ 
6.000,00 - (18) 3223-2719
DRT 11 – MARÍLIA
Ass. Mariliense de Esportes Inclusivos - Marília - R$ 
6.000,00 - (14) 3432-3083
Centro de Integração da Criança e Adolescente - Tupã 
- R$ 5.800,00 - (14) 3496-4041
Ass. dos Deficientes Físicos Santacruzenses – Santa 
Cruz do Rio Pardo - R$ 3.000,00 - (14) 3372-5970
Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho – R$ 
3.800,00 - (14) 3484-1368
DRT 12 – ABCD
Cáritas Diocesana de Santo André – R$ 4.000,00 - (11) 
4971-9171  
Centro Comunitário das Crianças de Nossa Senhora de 
Guadalupe – S.B. Campo - R$ 6.000,00 - (11) 4358-4162
Obra Social São Francisco Xavier - Diadema - R$ 
6.000,00 - (11) 4057-3216
DRT 14 – OSASCO
Ass. das Mães do Jardim Veloso - Osasco - R$ 5.500,00 
- (11) 3692-6487
Centro Promocional Cristo Rei - Osasco - R$ 3.700,00 
- (11) 3687-8198
DRT 15 – ARARAQUARA
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté - R$ 
3.000,00 - (16) 3343-1640
Centro de Convivência do Idoso de Ibaté- Maria Catarina 
Cavichioli Valério - Ibaté - R$ 3.000,00 - (16) 3343-5671
DRT 16 – JUNDIAÍ
Casa da Criança Carlota Lima de Carvalho e Silva – 
Mogi Mirim - R$ 5.900,00 - (19) 3862-3841
Paim – Pastoral de Atendimento e Integração do Menor 
- Jundiaí - R$ 3.100,00 - (11) 4521-0155

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de abril: R$ 217.100,00
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Aposentados

Diretoria de Aposentados promove a 1ª Oficina de Facebook

Colegas aposentados ficam satisfeitos e se mostram preocupados em acompanhar a evolução tecnológica 

Chuteiras Penduradas

Parabéns aos colegas aposentados!

17/01/2014 - Pedro Isamu Satudi, nível VI 
14/02 - Massumi Teresa Uno, nível VI
14/02 - Walter Kanas, nível IV
19/02 - Jose Aparecido Rossato, nível VI
03/03 - Salvador Xavier de Faria, nível VI
03/03 - Lucia de Fatima Araujo Cardoso, nível VI
03/03 - Luiz Carlos Vila, nível VI
03/03 - Sebastiao Osmar de Souza, nível VI
03/03 - Yoshio Misaki, nível VI
05/03 - Edson Braz, nível V
05/03 - José Luiz Elizeu, nível IV
05/03 - Maria Helena Zucco, nível VI
06/03 - Raquel Martins de Mello, nível VI
06/03 - Ivan Teixeira de Faria, nível VI
06/03 - Ubiraci Rodrigues da Costa, nível IV
06/03 - Ulisses Gazin, nível VI
10/03 - Edevio Cavalin, nível VI
10/03 - Jose Carlos Moreira Pacheco, nível VI
17/03 - Marina Kimiko Deguchi, nível VI
17/03 - Miguel Conrado Pinero Valle, nível V
17/03 - Rachel Dittrich Cirino, nível V
17/03 - Rosangela Montorio Lupinacci Penno, do SQC-III-QSF
01/04 - Claudio Haruo Nishio, nível V
01/04 - Pedro Ribeiro da Rocha, nível VI
01/04 - Ismael de Moura, nível II

01/04 - Marino Sergio Salviatto, nível VI
02/04 - Darcio Alberto Grilli, nível III
02/04 - Elson Rodrigues Xavier, nível VI
02/04 - David Gomes Teixeira Martinez, nível VI
02/04 - Marcelo Siqueira Pereira, nível V
03/04 - João Lucio Baltazar Santana, nível V
03/04 - Joaquim Marcelo Veiga, nível V
07/04 - Noboru Takata, nível VI
08/04 - Ubaldo José de Alcântara, nível IV
08/04 - Vicente Scardovelli Neto, nível VI
09/04 - Carlos Augusto Varraschim, nível V
10/04 - Flavia Maroni Simonsen, nível VI
10/04 - Geraldo Wilson Lucato, nível VI
10/04 - Helio Jordani, nível VI
11/04 - Luiz Duarte, nível VI
17/04 - Clovis José de Souza, nível V
18/04 - Berilo Mattos de Almeida, nível VI
18/04 - Marco Antonio Calderaro, nível VI
18/04 - Marco Antonio Garcia, nível V
18/04 - Valeria Sampaio Carrijo, nível VI
18/04 - Luiz Carlos Torres Blanco, nível V
01/05 - João Ramalho, nível VI
01/05 - José Carlos do Prado, nível VI
01/05 - Paulo Sergio de Castro Belchior, nível VI
01/05 - Amantino Rodrigues, nível VI

 Que cada dia mais pessoas, independentemente da idade, 
estão conectadas à internet, isso é uma verdade. Pensando 
nisso, a Diretoria de Aposentados promoveu, no dia 4 de maio, 
a 1ª Oficina de Facebook, na sede da Afresp.

Com uma programação especial, o curso, promovido pela 
Afresp, teve o objetivo de ajudar os associados a se atualizarem 
e ensinar a utilizarem a mídia social.

Durante a primeira conversa de apresentação dos colegas 
participantes, a aposentada Lucy Eiko Mizobe Brandimiller ex-
pôs a sua vontade de participar da rede social, mas, ao mesmo 
tempo, comentou o seu receio quanto à exposição. “Apesar de 
ser da área de tecnologia da informação, eu não tenho Facebook. 
Gostaria de criar uma conta para poder conversar com minhas 
amigas e acompanhar aulas de artesanato, por exemplo”. 

Com o mundo ficando cada vez mais tecnológico, a diretoria 

tem como missão conectar os aposentados com o mundo e 
facilitar a conexão de todos com todos.  

O próximo workshop já está sendo planejado. Se você tem 
interesse, entre em contato pelo e-mail contato@afresp.org.
br ou ligue para (11) 3886-8859.

Os diretores Regionais, empossados no dia 18 de 
abril, definirão, em breve, um representante de aposen-
tados para cada sede regional da Afresp, que será o elo 
entre as regionais e a Diretoria de Aposentados para 
desenvolver atividades que atendam aos interesses dos 
colegas de cada região. 

Novidades: Interior. Fique atento!
Caro colega Rodrigo,

“Foi com grande orgulho e alegria que recebi o seu ‘Pa-
rabéns’ pelo meu aniversário junto aos colegas da Afresp. 
Muito obrigado e peço a Deus que sempre ilumine as suas  
realizações junto à nossa entidade.

PS. Fui médico durante 20 anos atendendo a todos os 
colegas na Secretaria da Fazenda, no Ambulatório Médico”. 

Agradecido. Diogenes Zuriel Pirágine
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Espaço Sinafresp 

 Diante da sinalização positiva dada pelo secretário da Fa-
zenda, Renato Villela, à diretoria do Sinafresp na reunião de 14 
de abril, a categoria decidiu pausar a operação padrão no mês 
de maio. O período é de observação sobre o cumprimento das 
promessas feitas pelo secretário. Caso não se concretizem, a 
mobilização será retomada com força total em junho. Ações 
como as paradinhas semanais, o uso das braçadeiras pretas, a 
manutenção de cartazes afixados nas unidades e a publicação 
de artigos institucionais na imprensa continuam.

 No encontro com Villela, a presidente do Sinafresp, Miriam 
Arado, expôs os graves problemas que a Classe vive atual-
mente e a necessidade de valorização imediata dos AFRs. O 
secretário ouviu com atenção as reivindicações da categoria 

O conteúdo publicado neste espaço foi produzido e é de inteira responsabilidade do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas 
do Estado de São Paulo - Sinafresp

AFRs aguardam posicionamento do secretário da Fazenda

Categoria decidiu pausar operação padrão em maio, à espera do 
cumprimento de ações anunciadas por Renato Villela

e se comprometeu, principalmente, em garantir o auxílio-ali-
mentação aos colegas, acompanhar pessoalmente o trâmite 
para o pagamento da PR, melhorar as regras de promoção e 
manter as negociações com o Sindicato.

 “Nossas demandas são muitas e extensas. Essas medidas 
oferecidas pelo secretário não são o pacote ideal para a ca-
tegoria, mas são um importante primeiro passo”, considerou 
Miriam após o encontro. No dia 3 de maio, o Sinafresp publi-
cou um anúncio institucional na Folha de S. Paulo, ação inicial 
da estratégia de mostrar para a sociedade a importância do 
trabalho dos AFRs. Veja no site do Sindicato: http://sinafresp.
org.br/sinafresp-anuncia-na-folha-de-s-paulo/

Fundafresp
Fundafresp conta com novos membros e desafios

Em fevereiro, assumiu a nova 
constituição dos membros do Fun-
dafresp. O coordenador é o AFR 
aposentado José Rosa, conhecido 
pela sua forte atuação com entida-
des assistenciais da região de So-
rocaba. Da comissão, fazem parte 
o ex-coordenador Aldo Gentile, 
os membros Luiz Fernando Catta 
Preta César, Lauro Kuester Marin, Eude 
da Silva Gomes, os colaboradores Juniti 
Mihara e João Álfaro Soto, e duas colegas 
de concursos recentes: Evelyn Quilles 
Moura, de 2009, e Gabriela Maia Lubies 
de Sousa, de 2013.

“O valor é baixo, se considerarmos 
somente uma pessoa, mas quando so-
mamos vários, podemos ajudar muitas 
entidades. É muito bacana se o colega co-
nhecer e verificar que o trabalho é sério”, 
disse Gabriela. “Pesquisei o Fundafresp 
e vi que é sério.  Vamos fazer o bem!”, 
entusiasmou-se Evelyn.

Nas reuniões de março e abril, foram 
destinados R$ 292.600,00 a 64 instituições 
de todo o estado. O coordenador visitou as 
DRTs de Sorocaba e Jundiaí, nos dias 7 e 
8 de abril, para entregar os cheques para 
entidades destas regiões. “Quando for 
possível, faremos a entrega do cheque di-
retamente para a instituição na Delegacia. 
Assim, ela sabe que veio do Fundafresp, 
e os colegas da DRT também conhecem 
mais o nosso trabalho”, disse José Rosa.

Outra novidade do Fundafresp, cujas 
regras serão lançadas em breve, é o re-
passe de recursos maiores para projetos 
das instituições. Assim, o Fundo passará 

a ajudar as entidades de duas formas: 
com a distribuição de valores já feita 
mensalmente, nos moldes atuais, com 
alteração do interstício para dois anos 
entre uma ajuda e outra às entidades, 
e também com o aporte de valores mais 
vultosos para realizar projetos. 

Para completar, cada diretoria Regio-
nal da Afresp contará também com um 
diretor Auxiliar do Fundafresp. Ele será 
responsável por entrar em contato com as 
instituições para conhecer seu trabalho 
e indicar as que precisam de recursos. 
Desta forma, o Fundo poderá ajudar cada 
vez mais quem precisa!
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Afresp 

Jubileu de Ouro homenageia colegas com 50 anos de Afresp e aposentados

Homenageados ganharam placas comemorativas e medalhas como reconhecimento aos anos de Associação

Para celebrar os anos 
de vivência dos AFRs, as 
diretorias da Afresp de 
Aposentados, Convênios 
e Cultura e Eventos se 
uniram e realizaram, com 
um grande sucesso, a 
Homenagem aos Aposen-
tados de 2014 e Jubileu de 
Ouro, no dia 16 de abril, no 
auditório da Sede, que co-
memorou a experiência e a 
sabedoria que se adquire 
com o passar dos anos.

Para começar a ce-
rimônia, os convidados 
assistiram à apresentação do projeto Pra-
ticatatum, um grupo de jovens que partici-
pam do Programa I.D.E.A.L do Educandário 
Dom Duarte, de São Paulo, e que cantam 
músicas variadas com o acompanhamento 
de instrumentos de percussão, sopro, cor-
das e teclado. A banda tocou “Eu sei que 
vou te amar”, “Fantasma da ópera”, “Só 
quero xodó” e “Hey Jude”, além também 
de algumas árias de ópera.

Depois da apresentação, o presidente 
da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, enalteceu 
a importância do evento. “É uma honra 
presidir uma entidade que reconhece o 
seu passado”, disse. “Vendo os associados 
aqui com a família, me convenço dos valo-
res dos quais são feitos essa Associação: 
amor, harmonia e interesse ao próximo. 
Chegamos aqui hoje por causa desses 
valores, disse”.

A diretora de Con-
vênios e Cultura, An-
gela Manzoti Nahman, 
também parabenizou os 
homenageados. “A Afresp 
só é a Afresp porque 
há 50 anos associados 
acreditaram nela. É um 
pessoal que se uniu e 
penou…mas a Afresp 
continua aqui, firme!”.

Emocionado, o presi-
dente do Conselho Deli-
berativo, Paulo Henrique 
Cruz, falou logo após a 
entrega das medalhas. 

“É muito emocionante o que eu vi hoje, 
estou muito ansioso para que, daqui a 11 
meses e 12 dias, eu também possa fazer 
parte desse grupo. Vocês são heróis! São 
exemplos! Construíram a Afresp!”. 

Um coquetel de confraternização acon-
teceu logo após a cerimônia, e reuniu as 
diretorias Executiva e Designada com os 
homenageados e suas famílias.

O Praticatatum cantou e animou os convidados Diretoria Executiva e Designada presente na homenagem O ex-presidente Baldomero Garcia com a medalha 

Associados assistem a jogos nos camarotes dos estádios
Quem gosta de futebol teve um motivo 

a mais para assistir aos jogos do Campeo-
nato Paulista e Libertadores da América: 
com condições especiais da Afresp, os 
associados viram as partidas direto dos 
camarotes, com direito a uma bela visão 
do campo e todo o conforto!

Até agora, o departamento de Convê-
nios e Cultura já reservou camarotes para 
três partidas: uma no Allianz Parque, o es-
tádio do Palmeiras, no dia 25 de março, no 
jogo entre Palmeiras e São Paulo, e duas 
no Camarote Stadium, no Estádio do Mo-
rumbi: no dia 22 de abril, entre São Paulo 
e Corinthians, e no dia 6 de maio, entre 

São Paulo e 
Cruzeiro.

Nos dois 
jogos, os as-
sociados ti-
veram direito 
a um espaço 
para toda a 
família, com 
berçário, local para amamentar e esquen-
tar a papinha, área baby, casinha de bo-
neca, jump, carrossel infantil, brinquedão, 
autorama e miniquadra, tudo supervisio-
nado por monitores e recreadores. Além 
disso, para os pais, houve buffet e open 

bar para bebidas sem álcool (o consumo 
de bebidas alcoólicas é proibido dentro 
de estádios).

Fique de olho no site da Afresp para 
participar dos próximos jogos e torcer 
pelo seu time!

Convênios e Cultura



16

Jornal da Afresp |Abril e Maio de 2015

Conselho Deliberativo  

Conselho aprova previamente assinatura de contrato de renovação de seguro 

Com objetivo de cumprir o artigo 31, inciso X, do Estatuto 
Social da Afresp, 19 Conselheiros e quatro suplentes se reuniram 
na sede da Afresp, no dia 10 de abril. O principal assunto discutido 
na reunião extraordinária esteve relacionado aos novos contratos 
de Seguro de Vida da Associação, firmados com a Seguradora 
Mapfre e corretora W1.

O presidente do Con-
selho Deliberativo, Paulo 
Cruz, convidou para compor 
a mesa o diretor de Seguros 
e Regionais, Matheus Lima, 
e o diretor Financeiro e de T.I, 
Denis Mângia.

Na sequência, o presidente 
da Comissão de Seguros, Hélio Ban-
deira, destacou a importância daque-
le momento e fez um breve histórico 
sobre o processo de mudanças no 
Seguro de vida. “Este é um momen-
to de extrema importância para a 
Afresp e seus associados na medida 
que trata da principal receita desta 
entidade e de direitos inabaláveis de 
seus associados”, disse Bandeira.

Depois de um amplo debate, com 

22 votos favoráveis e um contrário, do Conselheiro Luiz Carlos 
Benício, deliberou-se pela aprovação das seguintes propostas:

1- Ratificação do acordo operacional já assinado com a W1 e 
seus anexos e aditivos;

2- Aprovação prévia do contrato com a Mapfre e do anexo 4 
(vida) do acordo operacional com a W1;

3- Elaboração de aditivo adequando o final da vigência do 
acordo operacional, ora ratificado.

O presidente da Comissão de Seguros, Hélio Bandeira, destacou a importância desse assunto para associação

Conheça as comissões técnicas do Conselho Deliberativo

Matheus, Cruz, Pedro e  Leandro

Hélio Bandeira 

MEMBROS SUPLENTES MEMBROS SUPLENTES

MEMBROS SUPLENTES SUPLENTESMEMBROS

Pedro de Oliveira Abrahão Leandro Radusweski Quintal

2015

José Carlos Miguel de Mendonça Thiago Martins Henning Mario Von Rautenfeld

2016 2017

Paulo Henrique Cruz

Henning Mario Von Rautenfeld e Thiago Martins

Claiton Osnir do Amaral, Fabiano Buchetti de 
Sousa, Miguel Angelo Carvalho da Silva

José C. M. de Mendonça e Henning  M. V. Rautenfeld José C. M. de Mendonça e Thiago Martins

       Claiton Osnir do Amaral                                                Roberto Garcia
 Sebastião Tadeu de Vasconcelos                                                                Paulo Henrique do Nascimento                                                               

Miguel Angelo Carvalho da Silva

Antônio Lourenço Colli

 Eduardo Gonçalves                                           
 Valéria Sampaio Carrijo                                               

Luiz Carlos Toloi Junior
Paulo Henrique do Nascimento                                                           

Leonardo Garcia Quadre

Antenor Roberto Barbosa

Fabiano Buchetti de Souza                                      João Álfaro Soto
 James Grejo                                                              Roberto Garcia                                                               

  José Correa Barros Neto

Hélio Bandeira

 Roberto Garcia                                           
 Paulo Henrique do Nascimento                                               

João Álfaro Soto
Fabiano Buchetti de Souza                                                           

Miguel Angelo Carvalho da Silva

Leonardo Garcia Quadre

Claiton Osnir do Amaral, Fabiano Buchetti de 
Sousa, Miguel Angelo Carvalho da Silva

Claiton Osnir do Amaral, Fabiano Buchetti de 
Sousa, Miguel Angelo Carvalho da Silva
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Seguros 

A nova corretora do ramo Seguro de Vida da Afresp é a con-
sultora financeira W1. No dia 31 de março, a Diretoria Executiva 
da Afresp determinou substituir a corretora VIPs e ampliar a 
parceria com a W1.

Desde julho de 2014, a W1 oferece consultoria financeira e 
produtos nos ramos de Consórcio e Previdência aos associados. 
É importante ressaltar que a mudança de corretora não coloca 
em risco o capital, e novos benefícios e vantagens foram incor-
porados ao plano.

A W1 tem as seguintes  
características:

Seguro de Vida: nova corretora com muito mais vantagens aos associados

Contrato com a antiga corretora VIPs foi substituído em abril deste ano

Benefícios e vantagens

Mesmas condições já existentes na Afresp, com as 
seguintes vantagens adicionais:
• Atualização monetária do capital segurado

• Redução automática de 10% no valor da men-
salidade

• Serviços exclusivos: adequação da cobertura ao 
perfil e auxílio em processos (alterações cadas-
trais, pendências e sinistros)

• Assessoria Financeira gratuita

• Seguro viagem gratuito a todos os segurados 
com as coberturas exigidas pelo Tratado de 
Schengen (basta ativar no caso da necessidade 
de utilização). * Este serviço é apenas para 
quem tem Seguro de Vida.

to

Fique atento!

Rodrigo Spada, Matheus Lima e Denis Mângia com diretores da Mapfre Seguros

Diretores da Afresp e da W1 e Comissão de Seguros em geral do Conselho Deliberativo

 

Atenção! Apólices de Seguros de Autos

Seguro de vida tem limite de idade para ser 
contratado e, em caso de problemas de saúde 
preexistentes, o capital não é pago

O seguro de vida é um contrato que você faz 
com uma seguradora para garantir proteção finan-
ceira aos seus familiares e pessoas dependentes. 

Tenha muita atenção na hora de contratar um 
seguro de vida, pois o preço e as taxas cobradas 
variam de acordo com as coberturas selecionadas. 

Fique atento: existem corretoras que estão fa-
zendo seguros novos para clientes com mais de 65 
anos de idade. Além disso, nenhuma seguradora 
é obrigada a pagar o capital segurado em casos 
de morte por doenças preexistentes. 

Com a Afresp, o seu capital não corre riscos.
Caso receba ligações de outras corretoras, 

fique atento, e em casos de dúvidas, não deixe 
de contatar o departamento de Seguros de Vida 
da Afresp, pelos telefones (11) 3886-8915/8842. 

Para atualização de apólice de automovéis, o asso-
ciado pode entrar em contato com a colaboradora Hor-
delice Pinheiro, por meio do telefone (11) 3886-8919.
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Mês
Atend.Pre-
stados por 

Reciprocidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
Despesas 

Totais
Qtde. de 

Cotas
Valor da 

Cota Real

DEZ 554.473,42  (321.230,89)  41.092,51 52.958,76 0,00  (630.926,72)  985.031,03  9.785.842,90  27.828,20  351,65 

TOT.** 6.657.520,54  (6.277.852,81) 516.068,04 273.903,98  (19.945,65)  (8.396.685,49) 9.657.777,60 132.759.556,00  -    -   

 Sujeito a alterações. Atualizada em 05/05/2015. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 05/05/2015 R$ 13.680.804,56. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 05/05/2015 R$ 493.080,68

* Conforme aprovação do Conselho Deliberativo da Afresp, a Taxa de Administração passou de 7,5% para 7,0% a partir de julho de 2014. ** Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a dezembro de 2014.   

Planilha de Custos da Amafresp - 2014 (Regime Contábil - Competência)

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistênciais

Emergências 
Médicas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

DEZ  424.307,54  1.370.306,59  173.864,10  4.916.364,62  1.463.000,72  586.036,64  63.872,45  80.071,46 0,00 26.620,67

TOT.** 6.591.323,13 19.183.304,91 2.852.178,80 71.576.443,42 20.370.024,14 8.028.289,89 755.088,80 934.199,61 737,50 57.179,59

Confira os demais valores do ano de 2014 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.  

Amafresp

A Amafresp, conectada às novas 
tendências de mercado, revisará os 
procedimentos de autorização de 
atendimentos médico-hospitalares 
aos filiados e a comunicação com os 
prestadores de serviços. Automati-
zará as solicitações de autorização 
melhorando a comunicação com a 
rede de hospitais, laboratórios, clí-
nicas e médicos credenciados. Por 
isso, implantará em sua gestão ope-
racional o sistema ‘Autorize’ – uma 
plataforma de autorização eletrônica 
que simplifica e agiliza o processo de 
atendimento aos filiados e prestadores de serviço.

A Orizon – maior empresa de soluções de comunicação ele-
trônica no mercado de saúde suplementar – foi escolhida pela 
Amafresp para implantar o ‘Autorize’, que recebe e valida as 
solicitações de autorização de procedimentos, além de aplicar 
regras estabelecidas pela Afresp, garantindo que as solicitações 
sejam validadas antes da realização do atendimento.

“Desde o atendimento ao beneficiário até o fechamento e 
transmissão das contas referentes aos procedimentos realizados, 
as informações transitam em tempo real e com segurança entre 

Serão automatizadas todas as solicitações de autorização melhorando a comunicação com os credenciados

Amafresp modernizará o processo de autorização médica e hospitalar

envie pelo correio para a sede da associação ou entregue 
no departamento de inscrições da Afresp ou na Regional 
mais próxima.

É importante ressaltar que o passo a passo e a carta res-
posta com selo pago pela Afresp foram encaminhados para 
todos os filiados Amafresp através de correspondência.

Quem não enviar até o dia 31 de maio está concordando 
em colaborar com nossos esforços para a redução de custos 
e com a preservação do meio ambiente e, além disso, terá 
o recebimento do extrato impresso suspenso a partir de 1 
de junho de 2015. 

Seguindo as tendências corporativas modernas e com 
foco na implantação de soluções para a redução de custos 
operacionais, a Amafresp estuda a possibilidade de reduzir 
o envio, impresso e pelo correio, do Extrato de Utilização 
aos seus filiados responsáveis pelo pagamento. Esta ação 
poderá resultar numa economia anual de mais de R$ 80 mil.

Para substituí-lo, a Amafresp disponibiliza na área restrita 
do site (www.amafresp.org.br) todas as informações que 
hoje constam no extrato de utilização .

Se você preferir continuar recebendo seu extrato de utili-
zação impresso e por correio, preencha a  carta de solicitação, 

Acesse seu extrato de utilização Amafresp na área restrita do site 

a Amafresp e seus prestado-
res de serviços, respeitando 
o padrão TISS (Troca de Infor-
mação em Saúde Suplemen-
tar), determinado pela ANS 
– Agência Nacional de Saúde 
Suplementar”, disse o coorde-
nador da Amafresp, Alexandre 
Palácio.

Veja as vantagens ofereci-
das pelo ‘Autorize’:

o Informações de solicita-
ções e liberações de procedi-

mentos em tempo real e com maior agilidade;

o Redução de atendimentos indevidos;

o Melhora da qualidade do provisionamento de caixa;

o Redução de atendimentos via telefone e FAX.

As equipes da Amafresp e de Tecnologia da Informação da 
Afresp receberam os prestadores de serviço da empresa Orizon. 
Durante a reunião, foi discutido o andamento da implantação 
do projeto e, segundo informações da Diretoria da Amafresp, a 
implantação será no segundo semestre deste ano.

ANS - nº31763-2
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Amafresp

Veja nesta reportagem como funciona a Gerência e a  Coordenação operacional da Amafresp 

Gerência e Coordenação da Amafresp 

A gerência da Amafresp é responsável pela condução admi-
nistrativa de todos os setores do plano. A profissional que exerce 
esta importante e estratégica atividade é a colaboradora Rosân-
gela Lázaro, que já ocupa o cargo há mais de 15 anos e possui 
aproximadamente 25 anos de experiência na própria Amafresp.

Com mais de 19 mil filiados, a Amafresp apresenta uma ampla 
e complexa estrutura, que exige muita responsabilidade e dedi-
cação. “Nosso plano tem como missão oferecer um atendimento 
humanizado e acolhedor. A meta é deixar o filiado satisfeito”, disse 
Rosângela, que também enfatizou que seu trabalho só é realizado 
com êxito graças ao comprometimento da equipe.

Entre as atribuições da gerente estão o apoio à diretoria em 
assuntos estratégicos; elaboração e super-
visão de novos projetos; relacionamento 
com Agência Nacional de Saúde (ANS), 
entre outros órgãos regulamentadores; 
reuniões com a rede credenciada, Regio-
nais e prestadores de serviços; supervisão 
de ações preventivas; elaboração de rela-
tórios gerenciais e boletins informativos; 
gerenciamento de processos administrati-
vos; solução de conflitos e divergências em 
solicitações de autorização e ratificação de 
pagamento e outras despesas médicas e 
odontológicas da Amafresp.

Rosângela também contou, em entrevista ao Jornal da Afresp, 
que orienta os filiados com atendimento personalizado. “Traba-
lhamos com pessoas que, na maioria das vezes, estão abaladas 
por algum problema e, por isso, mais do que nunca, precisam do 
nosso total apoio e atendimento humanizado”, explicou.

A gerente ainda falou sobre a rotina de trabalho com a sua 
equipe, composta por 38 profissionais. “Como gerente, apoio 
as decisões de contratação e demissão, faço o planejamento da 
agenda de cursos e treinamentos de qualificação e reuniões com 
as equipes internas e externas”, disse.

Para Rosangela, trabalhar como gerente na Amafresp é extre-
mamente gratificante. “Proporcionar qualidade de vida à família 
Amafresp e um atendimento eficiente e humanizado me traz um 
constante aprendizado e realização profissional”, concluiu.

Já o trabalho da Coordenação é realizado pelo profissional 
Alexandre Palácio. De acordo com ele, a principal atividade do seu 
cargo é a organização dos projetos.”É necessário ter uma visão 

sistêmica de como a Amafresp funciona. Todo projeto deve con-
siderar os impactos nos setores da Amafresp e da Afresp”, disse.

Segundo Palácio, os principais desafios da coordenação estão 
ligados à integração dos departamentos e sistemas de informática, 
cumprimento dos prazos determinados pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS), a busca pela melhoria nos processos. O coordena-
dor explica que a maioria dos projetos atuais está relacionada às 
exigências da ANS. “Apesar de executar as exigências da ANS 
como prioridade, temos como premissa buscar oportunidades 
nessas mudanças e aproveitar para melhorar processos internos 
e externos”.

Confira abaixo os principais projetos que possuem a participa-
ção do coordenador Alexandre Palácio:

- Autorize: Um sistema de infor-
mática que tornará o sistema de 
autorizações integrado e eletrônico. 
A comunicação entre a Afresp e os 
prestadores ocorrerá em tempo real e 
será totalmente conectada;

- Novo sistema de Recurso de 
Glosas e Demonstrativo de Análise de 
Contas;

- Projeto de digitalização dos con-
tratos de prestadores de serviço, 

transformando toda a documentação, hoje, em papel, em arquivos 
eletrônicos. Com esse projeto, os profissionais da Amafresp terão 
mais agilidade e facilidade para a consulta dos documentos. Isso 
também resultará em mais espaço físico para outras atividades 
importantes;

-Novo sistema de gestão do Protocolo e Análise de Contas. O 
sistema é um projeto de 2014 e já está em funcionamento, porém 
está sendo aprimorado continuamente.

-Atualização da versão do Mobile : Está em avaliação uma nova 
versão do aplicativo para celular ou tablet, que busca a rede cre-
denciada. A nova versão trará novas funcionalidades ao serviço.

O profissional da Amafresp também desenvolve relatórios 
para auxiliar nas decisões dos setores, gerência e da Diretoria, e 
participa e coordena as atividades para o cumprimento das exi-
gências legais, como, por exemplo, TISS – Troca de Informações 
em Saúde Suplementar, atualização dos contratos dos prestadores 
de serviço e das atualizações do Portal Corporativo.

Alexandre Lania é eleito diretor de Comunicação da Unidas
A União Nacional das 

Instituições de Autogestão 
em Saúde – Unidas - rea-
lizou, em 12 de abril, na 
capital federal, a Assembleia 
Geral Ordinária para eleição 
da Diretoria e Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da en-
tidade nacional, para o biênio 

2015-2017. Na oportunidade, o diretor da Amafresp, Alexan-
dre Lania Gonçalves, foi eleito diretor de Comunicação da 

Unidas. Já o diretor executivo da Geap Autogestão em Saúde, 
Luís Carlos Saraiva, foi eleito para presidente da entidade.

Lania contou que não esperava ser eleito e que trabalhará 
para fortalecer ainda mais a entidade em suas ações na repre-
sentatividade das autogestões em saúde. “A eleição foi uma 
surpresa. Vamos dar continuidade ao trabalho de Comunica-
ção iniciado na gestão da Denise Eloi, buscando intensificar 
o trabalho de comunicação junto ao congresso na defesa 
dos interesses das instituições de saúde de autogestões e 
representação das entidades filiadas junto ao parlamento e 
também à ANS”, concluiu.
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Sistema de cotas Amafresp 
Entenda como funciona o sistema de cotas da sua autogestão 

Há 48 anos, a Amafresp 
é o sistema de saúde dos 
associados da Afresp, sob a 
forma de autogestão. Além 
de ser gerenciado por pes-
soas da classe, o custo da 
Amafresp é reduzido porque 
não tem finalidade de lucro. 

O pagamento da Ama-
fresp é feito pelo sistema de 
rateio mensal das despesas 
entre todos os inscritos na 
proporção das respectivas 
cotas. “O rateio, como é  
calculado em função da des-
pesa, oscila mês a mês, con-
forme os valores gastos, em 
assistência à saúde, pelos 
filiados”, disse o diretor da 
Amafresp, Alexandre Lania 
Gonçalves.

O valor unitário da cota é 
apurado no final de cada mês dividindo a soma das des-

Campanha Saúde na sede da Afresp 

A Campanha Saúde 2015 aconteceu em todo o estado. 
No  mês de abril, foi a vez da sede da Afresp.  Foram dois dias 
de Campanha Saúde, nos quais aproximadamente mil filiados 
tomaram vacinas e realizaram exames preventivos.  

“O objetivo da Amafresp é atingir o maior número de filiados 
possível, garantindo o seu bem-estar e, desta forma, contribuir 
para uma melhor qualidade de vida”, disse o diretor da Amafresp, 
Alexandre Lania Gonçalves.

Acompanhe no  www.facebook.com/Amafresp fotos e depoimentos da Campanha. 

pesas com assistência 
à saúde e outras dela 
decorrentes, acrescida 
da taxa de administra-
ção à Afresp, pelo total 
de cotas apurado no 
último dia do mês de 
referência.

Lania explicou que, 
se em determinado 
mês o montante a ser 
efetivamente pago das 
despesas relativas à 
assistência à saúde e 
outras dela decorrentes 
for superior ao valor 
da receita advinda das 
cotas cobradas, o pa-
gamento da diferença 
superior será feito com 
recursos retirados do 
Fundo de Reserva, que 

deverá ser desenvolvido mediante ajuste nas cotas mensais 
seguintes cobradas dos filiados. 


