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GREAT PLACE TO WORKINAUGURAÇÃO CCUENTREVISTA

No processo eleitoral de 7 de novembro, os associados de 
todas as Regionais escolheram a chapa Sinergia, cujo man-
dato de três anos se encerrará em 2020. Pela Diretoria Exe-
cutiva foram eleitos o presidente, o 1º e 2º vice-presiden-
tes, a secretária geral e a adjunta, e o 1º e 2º tesoureiros. 

Na ocasião, foram escolhidos também os membros do Con-
selho Deliberativo, composto por 24 Conselheiros titulares 
(seis da capital e 18 do interior) e seus suplentes. A posse da 
Diretoria Executiva e dos Conselheiros aconteceu em 8 de 
janeiro, na sede da Afresp. Veja matéria na pág. 4.

Afresp recebeu certificação in-
ternacional que atesta a quali-
dade do clima organizacional 
para os colaboradores. Pág. 28

O Centro de Convivência Urbano 
foi inaugurado em novembro, e 
agora é ponto de encontro de 
associados. Pág. 25

O presidente reeleito da Afresp, 
Rodrigo Keidel Spada, fala quais 
são suas expectativas para a  
gestão 2018-2020. Pág. 6

AMAFRESP INVESTAFRESP
O livro Memórias e Vivências, que reúne fotos e de-
poimentos dos 50 anos da Amafresp, foi lançado em 
dezembro. Confira na Pág. 19

Os associados agora têm à disposição novos produ-
tos do InvestAfresp: os planos de Previdência Priva-
da e o Seguro Viagem. Pág. 20

CHAPA SINERGIA VENCE ELEIÇÕES DA AFRESP
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Diretoria Executiva
Presidente: Rodrigo Keidel Spada  
E-mail: rodrigospada@afresp.org.br | (11) 3886-8811
1º Vice-Presidente: Alexandre Lania Gonçalves 
E-mail: alexandrelania@afresp.org.br | (11) 3886-8881
2º Vice-Presidente: Angela Manzoti Nahman
E-mail: angela@afresp.org.br | (11) 3886-8873 
Secretário Adjunto: José Roberto Soares Lobato
E-mail: lobato@afresp.org.br | (11) 3886-8906 
1º Tesoureiro: Denis da Cruz Mângia Maciel
E-mail: denismangia@afresp.org.br | (11) 3886-8814
2º Tesoureiro: José Carlos Libano
E-mail: libano@afresp.org.br | (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 Men-
donça;  Membros: Thiago Martins e Henning Mario von Rau-
tenfeld. Suplentes: Miguel Angelo Carvalho da Silva, Fabia-
no Buchetti de Souza e Claiton Osnir do Amaral.

Comissão Assessoria Administrativa e de Regionais: Pre-
sidente: Antônio Lourenço Colli; Membro: Claiton Osnir do 
Amaral e Sebastião Tadeu de Vasconscelos. Suplentes: Ro-
berto Garcia, Paulo Henrique do Nascimento e Miguel Ange-
lo Carvalho 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: Leonar-
do Garcia Quadre; Membros: Roberto Garcia e Paulo Hen-
rique do Nascimento. Suplentes: João Álfaro Soto, Fabiano 
Buchetti de Souza e Miguel Angelo Carvalho da Silva.

Diretorias da Afresp
Alexandre Lania Gonçalves (Amafresp e Inscrição); Angela 
Manzoti Nahman (Benefícios e Cultura e Administrativa); 
Denis da Cruz Mângia Maciel (Tecnologia da Informação, 
Financeiro e InvestAfresp); José Carlos Libano (Recursos Hu-
manos); José Roberto Soares Lobato (Assuntos Estratégicos e 
Comunicação).  

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

Fundafresp
José Rosa (coordenação) | Membros da Comissão: Aldo 
Gentile, Eude da Silva Gomes, Evelyn Quilles Moura, Ga-
briela Maia Lubies de Sousa, Lauro Kuester Marin e Luiz 

Fernando Catta Preta César.

Ouvidoria
Francisco Lucindo Ramalho Netto | Fones: 0800-550679 11 
3886-8843 | Fax: 11 3886-8852 | 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 | 18 3623-1888
Araraquara: Edimir Afonso Trosdorf
Av. Espanha, 188 | 1º andar | CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 | Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru: Luan Zacharias Silva 
R. Beiruth, 1-21 | Vila Camargo | CEP 17060-055
Tel. 14 3227-8987 | 14 3226-2850
Campinas: José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
R. Dr. Arnaldo de Carvalho, 19 | Bairro Bonfim 
CEP 13070-723 | Tel. 19 3242-9571 | 19 3241-8811
Franca: Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 | CEP 14403-422 
Tel. 16 3724-1057
Guarulhos: Valter Gama Caldini
Rua Luiz Turri, 165  | CEP 07095-060 | Tel. 11 99807-2743 
Jundiaí:  Carlos Pinheiro do Nascimento
Rua Flávio Rossi, 42 | Vila Maria Luiza | CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 | 11 4586-8636
Marília: Fernando Montaldi Marques
R. Paes Leme, 47 | 2° and. | sl. 21 | CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 | 14 3433-5679
Osasco: Edison Issao Massaki
R. Machado de Assis, 797 - salas 301 e 302 | CEP 06018-030 
Tel. 11 4565-2052
Piracicaba: Eneida Maria C. R. Rossin
R. Treze de Maio, nº 356 | Centro | CEP 13400-300
Tel: 19 3433-1849 | 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: Guilherme Montez Pavani
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia | CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 | Tel. 16 3635-9053
Santos: Carlos Alves Queiroz
Av. Conselheiro Nébias, 576 | CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 | 13 3222-5757
São José do Rio Preto: Antonio Guarnieri Neto
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 | CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 | 17 3227-8598
São José dos Campos:  Everaldo de Melo Brandão
R. Euclides Miragaia, 700, 6º andar sala 63 | CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 | 12 3922-4024
Sorocaba: Pedro Ventura Esteves 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar |sala 15|
CEP 18047-620 | Tel. 15 3231-7290 | 15 3232-7004
Taubaté: José Elias Cavalcanti Netto
R. José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi | Taubaté CEP 
12010-370 | Tel. 12 3632-6415 | 12 3624-2413
Centro de Convivência Urbano / Escritório Centro: Eugenio 
Satoshi Kobayashi
Av. Rangel Pestana, 203 | 12º e 13º and | Centro | São Paulo 

CEP 01017-000 | Tel.: 11 3104-0317
DRTC-I     Leandro Marcio Pavan
DRTC-II    Silvia Martins Alvim Leite
DRTC-III   Diego Cezario da Silveira

Afresp
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 | CEP 01401-002 
Tel. 11 3886-8800  

Centros de Convivência
Araçatuba: Rod. Marechal Rondon, Km 527,5 | Fazenda Ba-
guassu (Próx. à Assoc. Atlética - Banco do Brasil) 
Tel.: 18 3625-3586
AFR Luiz Carlos Toloi Junior - Araraquara: Av. Dr. Rena-
to Santini Junior, 117 | Recreio Campestre Idanorama  
Tel.: 16 3335-2371 | Cel.: 16 998119-2435
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 
991391851
Franca: Rod. João Traficante, km 5 | Chácara 01 | Cond. “Re-
canto Esperança” (Saída Franca-Ibiraci) | Tel.: 16 99969-6011
AFR Luiz Dias, Grande São Paulo - Guarulhos: R. Maria Gar-
cia Utrilla, n°50 | Próx. a acesso para Cumbica | Bairro Nova 
Cumbica | CEP 07230-640 | Tel.: 11 2446-1584
Jundiaí: R. 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: R. Oc-
távio Catelani, n° 172 | Jardim Adalgisa | Tel.: 11 3682-5096
Presidente Prudente: R. dos Jasmins, s/nº | Bairro do 
Limoeiro | Álvares Machado (próx. Balneário Amizade)  
Tel.: 18 99703-8870
Ribeirão Preto: Rua E, 15 | Recreio Internacional
(saída Estrada de Serrana) | Tel.: 16 3629-0213
AFR Ildefonso Giardini - São José do Rio Preto: R. Jairo de 
Andrade Leme s/n (antiga Rua 2) | Morada Campestre Tel.: 
17 3238-1080
Sorocaba: Av. Francisco Roldão Sanches, 1000 (antiga Estra-
da da Serrinha) | Alto da Boa Vista | Sítio Darcy
Tel.: 15 3228-2933
Vale do Paraíba (Taubaté) : Rua Dr. Flávio Goulart, 295 | Chá-
cara Santa | Caçapava  - Tel.: 12 99784-2279

Expediente Jornal da Afresp - Comunicação 
Diretor de Comunicação: José Roberto Soares Lobato
O Conselho Editorial do Jornal da Afresp é formado por to-
dos os membros da Diretoria Executiva.
Analistas de Conteúdo: Camila Barros, Thalita Azevedo e 
Vanessa Zampronho 
Analista de Comunicação Amafresp: Fabieli de Paula
Designers: Isabella Novaes e Thiago Gesteira 
Assistente de Redação: Giselle de Melo dos Santos 
Periodicidade: mensal 
Tiragem: 6.100 exemplares 
Impressão: Pigma Gráfica e Editora
Circulação: janeiro-fevereiro/2018
Redação: Av. Brig. Luís Antônio, 4843 - São Paulo - SP 
CEP 01401-002  - Telefones: (11) 3886-8837/ 8901
E-mail: marketing@afresp.org.br

EXPEDIENTE

CONTRIBUIÇÃO
O  comunicado  nº 12 de 2017, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as 
seguintes cotas para o mês de dezembro/2017: a) mensalidade Afresp= R$ 104,33 (cento e 
quatro reais e trinta e três centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp 
= R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), aumentando o valor anteriormente 
cobrado; c) cota Fundafresp = R$ 36,05 (trinta e seis reais e cinco centavos), correspondentes 
a contribuição mínima de 20 (vinte) cotas no valor unitário de R$ 1,8027 (janeiro/2015). 
Informamos ainda que os citados valores terão vigência a partir de 01/12/2017.

Out.
2017

Nov. 
2017

Dez. 
2017

Mensalidade  
da Afresp 104,33 104,33 104,33

Cota Amafresp 480,00 490,00 495,00

Cota Fundafresp 36,05 36,05 36,05
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EDITORIAL

DADOS DO JORNAL DA AFRESP

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 | E-mail: contato@afresp.org.br | Site: www.afresp.org.br

ENTRE O PASSADO E O FUTURO
A cada três anos, a Afresp convida seus associados para se 
tornarem peça central no processo de eleição dos novos 
representantes. Mais do que garantir a manutenção e a 
qualidade dos serviços oferecidos, é chegado o momento 
de oxigenar nossos espaços de representatividade, criando 
novas lideranças e novos estilos de gestão e projetando os 
anseios da classe de dentro para fora das estruturas  que 
compõem as bases do fisco paulista.

Nesta altura, encontramo-nos bem próximos da fronteira 
que separa o passado do futuro, na qual o novo se instaura: 
observamos desenvolver um time de diretores executivos, 
designados, Conselheiros e suplentes, que serão os 
responsáveis por materializar os desejos expressos pelo voto. 

No entanto, a cada passo que dermos juntos, não devemos 
esquecer quais foram as estratégias adotadas para que 
atingíssemos a posição ocupada no presente momento. 
Devemos começar fazendo uma interpretação crítica do 
passado, cujo alvo é descobrir a origem dos acontecimentos. 
Foi um ano intenso, de luta e resistência: fomos do 
silêncio ao brado, saímos da inércia ao movimento, porque 
precisávamos ser ouvidos. 

Por isso, quando passamos por um período de instabilidade 
econômica, no qual soubemos ter elo com a crise interna 
pela qual passa o fisco paulista, movemos nossos esforços 
no sentido de reduzir quaisquer impactos negativos. 
Lançamos o Movimento VIVA, projeto que ao longo de 
2017 foi somando novas parcerias sensibilizadas por 
um propósito comum ao nosso: reafirmar a necessidade 
urgente de uma reforma tributária da base do consumo, 
ampla e sem remendos. 

Lutamos juntos pela PEC 5, movimento vigoroso jamais 
visto em nossa classe. Reafirmamos em assembleia 
histórica do Sinafresp que este é o nosso principal 
pleito e ganhamos fôlego no final do ano na tentativa 
de que a pauta retornasse à agenda de votação do 

plenário.  Por diversas vezes, a PEC 5 foi objeto central 
de nossas mobilizações, porque é unanimidade que ela 
reestabelece os direitos perdidos pela categoria ao longo 
dos anos. Assim, façamos desta PEC um exemplo, para 
que prossigamos fortes e unidos.

Fortalecidos e cientes de que pleitos remuneratórios não 
se esgotaram com o fim de 2017, mas poderão nascer 
ainda mais vivos com os desafios que prosseguem, 
pedimos a todos que se apropriem dessa memória recente, 
para que no futuro possamos resgatá-la com mais força, 
transformando-a em substancial contribuição aos nossos 
interesses coletivos. 

E foi pensando exatamente no coletivo formado nos 
momentos de luta que buscamos aproximar ainda mais 
a classe criando novos locais de encontro: apresentamos 
o Centro de Convivência Urbano, fruto de um pleito 
defendido pelos nossos associados há quatro anos. 

Ainda em 2017, lançamos os novos serviços do InvestAfresp 
e o primeiro livro comemorativo de 50 anos da Amafresp, 
que reúne as principais histórias e as vivências dos 
protagonistas de sua trajetória. Além disso, mudanças no 
Fundo de Reserva, exigidas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), o programa Geriatra de Confiança e a 
reestruturação no setor de reembolso foram mais algumas 
ações realizadas pelo plano de saúde.

Neste triênio, também atingimos a soma de mais de 
R$ 4 milhões doados pelo Fundafresp a 619 entidades 
espalhadas por todo o estado e ganhamos o selo de 
certificação da consultoria internacional Great Place 
to Work, resultado que comprova a qualidade do clima 
organizacional percebida por nossos colaboradores. 

Essas e outras ações podem ser lidas nas próximas páginas. 

Boa leitura!
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ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2017: CHAPA SINERGIA É ELEITA PARA O TRIÊNIO 2018-2020
Com o lema ‘Juntos Podemos Mais’, a chapa Sinergia foi 
eleita pelos associados para compor a nova gestão até 
janeiro de 2020. O processo de votação aconteceu em 7 
de novembro e também envolveu a eleição de candidatos 
ao Conselho Deliberativo da capital e do interior. Ao todo, 

foram preenchidas seis vagas para o Conselho da capital 
e outras 18 em cada uma das regionais localizadas no 
interior. A posse da nova gestão foi realizada no dia 8 de 
janeiro. Confira nas fotos a seguir como foi a votação nas 
DRTs e Regionais espalhadas pelo estado:

Diretoria Executiva Cargo anterior Cargo atual

Rodrigo Keidel Spada Presidente da Afresp Presidente da Afresp

Denis da Cruz Mângia Maciel  1º Tesoureiro 1º Vice-Presidente

José Roberto Soares Lobato Secretário Adjunto 2º Vice-Presidente

Vanessa Kazue Murayama Diretora designada Secretária Geral

Mara Aparecida Tomasseti Diretora designada Secretária Adjunta

Luan Zacharias Silva Diretor regional 1º Tesoureiro

Renato Pei An Chan Diretor designado 2º Tesoureiro

Santos Marília

Araçatuba Araraquara
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ELEIÇÕES

COMISSÃO ELEITORAL 2017: DEDICAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

O trabalho ético, bem-feito e colaborativo da Comissão 
Eleitoral 2017 foi realizado pelos colegas: Sergio Mazzoni, 
Ayrton Cardomingo Junior e Newton Dessico, designados 
pelo Conselho Deliberativo da Afresp. 

Mazzoni, que presidiu o Conselho Deliberativo entre 1994 
e 1996, recebeu o convite para dirigir a Comissão Eleitoral 
do atual presidente do C.D., Paulo Cruz. Na sequência, já 
na posição de presidente da Comissão, indicou outros 
dois nomes, que foram aceitos e aprovados também 
pelo Conselho Deliberativo, cumprindo, assim, as normas 
estatutárias da Associação. 

“Desde o mês de maio, reunimo-nos semanalmente, 
especificamente às terças-feiras. No entanto, 45 dias 
antes das eleições, passamos a nos encontrar com mais 
frequência e também levamos muitas tarefas para casa”, 
disse o presidente da Comissão Eleitoral, Sergio Mazzoni. 

Durante entrevista, Dessico (secretário da Comissão) 
relatou que já havia participado da Comissão Eleitoral 
das últimas eleições do Sindicato dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp). “Ainda que eu 
tenha a experiência de outra comissão, cada eleição tem 
suas particularidades e desafios”, contou. 

Por falar em desafios, os membros da Comissão afirmaram 
que, apesar de o sistema eleitoral usar cédulas de 
papel e das dificuldades relacionadas ao cadastro dos 
associados, o processo seguiu com precisão, obedecendo 
rigidamente às regras estatutárias. Também enfatizaram 
que dispuseram de toda a infraestrutura oferecida pela 
Afresp e elogiaram o serviço prestado pela colaboradora 

Bauru TaubatéRibeirão Preto

Sandra Azevedo (Secretária da Presidência). 

Já quanto à inovação, Airton (secretário da Comissão) 
declarou que a criação de um grupo de apoio, por meio 
da rede social WhatsApp, foi fundamental para a condução 
dos trabalhos: “Criamos este grupo no dia das eleições para 
facilitar e agilizar a comunicação com todos os presidentes 
das  subcomissões regionais e demais envolvidos. Podemos 
afirmar que foi um sucesso”. 

Segundo Mazzoni, a Comissão pretende enviar uma 
proposta de mudança no sistema eleitoral (processo 
eletrônico de votação e apuração, com apoio de serviço de 
auditoria externa), que será entregue à Diretoria Executiva. 
“Acredito que esta seja a nossa última eleição em papel. É 
imprescindível que a Diretoria e o Conselho atualizem este 
processo no Estatuto Social da Afresp”, concluiu. 

Newton Dessico, Sergio Mazzoni e Ayrton Cardomingo  
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“PRÓXIMA GESTÃO TERÁ A OPORTUNIDADE DE INOVAR E FORMAR NOVOS LÍDERES”

Eleito para o triênio 2018-20, o 
presidente Rodrigo Spada faz um 
balanço sobre sua primeira gestão, 
fala sobre os planos para a Amafresp, 
as expectativas de aprovação da 
PEC 5 e já adianta em que pretende 
concentrar os principais esforços na 
próxima gestão. Acompanhe!

Você foi reeleito presidente da Afresp sem a concorrência 
de outra Chapa. A que você atribui isso?

Spada: Acredito que a não inscrição de outra chapa 
concorrente às eleições é o resultado de uma gestão que 
conta com a confiança da imensa maioria de associados 
e de reconhecimento da nossa dedicação diária, do 
nosso zelo com o patrimônio da Afresp e do nosso 
esforço permanente em tornar a Afresp cada vez mais 
representativa, transparente e participativa.

Quatro novos nomes foram inscritos para a próxima 
Diretoria Executiva e alguns nomes novos foram 
designados. Por que as substituições numa Diretoria cuja 
gestão foi tão bem avaliada?

Spada: O objetivo da nova composição da diretoria é o de 
formar um time diferente, com as características necessárias 
para fazer frente aos diferentes desafios que iremos 
enfrentar e aos projetos que queremos ver implantados. 
Tivemos o melhor time para o cenário 2015-2017. Todos 
com habilidades, atitudes e capacidades importantes para o 
sucesso da gestão que finda. Agradeço a todos. 

Os diretores Denis e Lobato permanecerão na Afresp para dar 
andamento a projetos atuais: a reestruturação e remodelagem 
do InvestAfresp e os próximos passos do Movimento VIVA. 

Na nova Diretoria Executiva, contaremos com um colega 
do concurso de 2013, como forma de trazer o pensamento 
dos mais jovens para o núcleo de decisão da Afresp. 
Teremos, ainda, três diretores que nunca ocuparam cargos 
na executiva, assim contaremos com novas e diferentes 
abordagens para a gestão. 

Tudo isso para buscar alternância na administração da 

associação, inovação nas políticas e nos processos e 
formação de novos líderes para a classe.   

A não realização de uma campanha eleitoral aberta, 
sem estreita convivência dos candidatos, sem debates e 
visitas às DRTs no estado pode fazer falta para cimentar a 
nova Diretoria?

Spada: Certamente adiará a plena consolidação do corpo 
diretor. A boa e produtiva convivência decorre do exercício 
de entendimentos. Todavia, o conhecimento mútuo 
já existe em grande medida. Três dos novos diretores 
executivos já são diretores designados extremamente 
ativos e o Luan é um diretor regional muito atuante. Todos 
estão muito motivados e ansiosos por trabalhar.

Além disso tudo, ainda no primeiro trimestre de 2018, 
sairemos em visitas às Regionais. Teremos ótimas 
oportunidades de viajarmos e conversarmos muito e, 
principalmente, de conhecermos as demandas e aspirações 
dos associados do interior escutando-os diretamente.  

O que os associados devem esperar de novo no triênio 
2018-2020? Em que se concentrarão os principais 
esforços desta Diretoria?

Spada: Atuaremos com mais intensidade na Amafresp 
e no InvestAfresp, além de proporcionar total apoio 
aos pleitos da Classe. O Movimento VIVA ganhou uma 
dinâmica própria e se tornou um importante diferencial 
para a categoria. Sabemos que precisamos cortar custos 
evitáveis e rentabilizar melhor nossos ativos, além de 
buscar alternativas de receitas. Queremos que a Afresp 
se torne cada vez mais uma organização de promoção, de 
apoio e de proteção à carreira, à saúde, ao patrimônio e à 
vida dos AFRs e dos seus familiares.
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Houve grande renovação na composição do Conselho 
Deliberativo, inclusive com nomes de AFRs vindos dos 
últimos concursos. Como você avalia a nova composição 
e o que espera da relação entre a Diretoria e o novo 
Conselho?

Spada: Teremos um Conselho Deliberativo com outro perfil. 
Novos nomes e jovens AFRs darão muitos subsídios aos 
debates. Teremos delegados tributários como conselheiros 
ou como suplentes. A base que elegeu os atuais conselheiros, 
com toda a razão, está muito mais exigente e indignada com 
o tratamento que vem recebendo do Governo do Estado de 
São Paulo, do que estava três anos atrás.

Tenho convicção de que será uma fase muito rica e 
propícia para a Afresp. No ano em que completará 70 anos, 
certamente teremos uma associação que manterá os seus 
nobres propósitos estatutários, mas que encontrará novo 
estilo de atuação. Desejamos proximidade e sinergia com 
o futuro Conselho Deliberativo.

Quais os principais planos de ação para o novo triênio?

Spada: Logo após a posse, ainda na primeira quinzena 
de janeiro, daremos início à revisão e à atualização 
do Planejamento Estratégico, contextualizando-o ao 
momento que vivemos e estabelecendo as ações a serem 
implantadas. O estabelecimento de um Plano de Ação se 
dará após visitarmos e escutarmos todas as DRTs, os novos 
Conselheiros e os novos diretores regionais.

Qual é o balanço geral que você faz da Amafresp hoje? 
Quais foram os principais ganhos e conquistas? 

Spada: A situação da Amafresp hoje é excelente, de relativa 
tranquilidade. Nós nunca tivemos um Fundo de Reserva tão 
robusto como temos atualmente, em torno de 25 milhões 
de reais. É o maior valor histórico de reserva financeira 
da Amafresp. O montante foi conquistado sem oneração 
ao associado, mantendo-se o valor da cota ao longo de 
2017. Isso se deveu, principalmente, à gestão de custos, 
após cobrança de coparticipação nos exames do Hospital 
Sírio Libanês, que possibilitou um tratamento mais justo e 
isonômico para todos os associados e, ao mesmo tempo, 
não impediu aos usuários utilizar os serviços oferecidos 
pelo hospital credenciado.

Já em maio de 2016, nosso principal ganho foi a aquisição 
do registro definitivo de funcionamento da Amafresp como 
autogestão pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Neste ano, a Amafresp completou 50 anos e, com 
um registro definitivo em mãos, podemos dar muito mais 
garantia de continuidade do plano aos nossos associados. 
Uma continuidade perene, já que passamos por todos os 
crivos da ANS em termos de saúde financeira, avaliação do 
atendimento ao cliente e legislação. 

Quais são as ações previstas para a Amafresp?
Spada: O maior desafio que a Amafresp enfrenta é o 
arrocho salarial por que passa a categoria. Nós sabemos 

que as despesas médicas representam um percentual 
significativo no orçamento familiar. Quanto mais tempo 
durar esse arrocho salarial, maior será o desafio da 
Amafresp, por isso, devemos buscar eficiência em sua 
gestão de custos sem interferir na qualidade do plano. 

Estou convicto de que a Amafresp tem que ser um plano de 
saúde para atender às necessidades dos seus associados. 
Persistindo a política de arrocho salarial, planejaremos 
o melhor caminho de controle de gastos sem impactar 
na eficiência e na qualidade do nosso plano, trazendo 
isonomia e justiça para todos os nossos associados. 

Além disso, em janeiro de 2018, o novo diretor da 
Amafresp, Renato Chan, assumirá esse desafio e terá 
tempo hábil para elaborar com destreza seu plano de 
gestão, que será encaminhado e validado na sequência 
por toda a Diretoria Executiva.  

No dia 23 de novembro, houve a inauguração do Centro 
de Convivência Urbano (CCU) na capital, fruto de um 
pleito defendido pelos associados há quatro anos. O que 
representa essa conquista? 

Spada: Esperamos que o novo CCU seja o mais frequentado 
pelos associados da Afresp. Com sua inauguração, 
totalizamos 15 Centros de Convivência espalhados por 
todo o estado. Também devemos destacar o custo menor de 
manutenção, já que não contaremos com piscinas, campo 
de futebol e outras áreas de lazer mais dispendiosas. 
Desejamos, ainda, que o CCU seja uma base social para os 
colegas do Predião e também os do interior que se dirigem 
à capital para compromissos profissionais e pessoais.

Ao longo da última gestão, presenciamos o seu pessoal 
engajamento e de alguns diretores da Afresp nos assuntos 
da classe, em apoio ao Sinafresp. Observamos uma Afresp 
mais envolvida com questões importantes para a carreira. 
Como será a partir de agora?

Spada: Há muito tempo Afresp e Sinafresp não tinham um 
diálogo tão produtivo e uma relação tão complementar. 
Lutamos ao lado do Sinafresp nas principais questões, e 
o Sindicato nos apoiou em nossos principais projetos. 
Afresp e Sinafresp encontraram o ponto de equilíbrio entre 
o máximo apoio e a mínima interferência nas questões 
internas e externas de cada uma das organizações. 

"Queremos que a Afresp se torne, 
cada vez mais, uma organização de 
promoção, de apoio e de proteção à 
carreira, à saúde, ao patrimônio e à vida 
dos AFRs e dos seus familiares."
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No ano de 2018 haverá eleições no Sinafresp? Você 
acredita que o bom entendimento e a ajuda mútua 
deverão permanecer?

Spada: Sim. Independentemente da composição da chapa 
a ser eleita, continuaremos proporcionando todo suporte 
possível e necessário para que o Sinafresp continue 
lutando pelos justos pleitos da nossa classe e para que se 
fortaleça cada vez mais. Fazemos isso para a atual gestão e 
faremos isso para a diretoria que será eleita em 2018.

Como você avalia as chances de aprovação da PEC 05 (que 
eleva o subteto remuneratório das carreiras típicas de 
Estado)?

Spada: De um lado, temos cada vez mais deputados 
estaduais sensíveis à questão e dispostos a ver a PEC 
aprovada. Do outro lado, temos o governador mais e mais 
empenhado em obstruir a votação da PEC.

Continuaremos apoiando o Sinafresp diuturnamente, tanto 
pessoalmente – no trabalho de sensibilização e convencimento 
dos deputados –, quanto nas manifestações e pressões para 
que nossa classe veja reestabelecidos seus direitos.

Em 2018, saberemos se o governador Alckmin vai querer 
entrar para a história como o pior carrasco da classe fiscal 
paulista e vamos saber até que ponto os deputados que 
nos apoiam serão capazes de atuar independentemente 
dos ditames do governador.

Que cenários estadual e nacional você acredita que a 
Diretoria da Afresp e a classe fiscal paulista irão enfrentar 
no próximo ano?

Spada: Nas últimas décadas, sempre que os governos 
(federal, estadual e municipal) enfrentaram uma crise 
fiscal, não importando se o motivo foi corrupção, má 
gestão ou crises internacionais, o funcionalismo é 
chamado a pagar a conta. Tentamos, todas as classes do 
funcionalismo, lutar contra isso. 

Contudo, o governo Temer veio com o maior pacote de 
maldades das últimas décadas: arrochos salariais em 
diversas modalidades, tentativas de mudança de regras 
na Previdência, corte de verbas operacionais e funcionais. 
Temos que estar cada vez mais preparados para que não 
nos tirem o que nos é de direito e lutar exaustivamente 
para avançarmos em qualquer ponto que desejarmos. 

Qual será o papel da Febrafite nos cenários que se 
apresentam para 2018?

Spada: É por meio da Febrafite que os Fiscos Estaduais 
podem se unir na busca de melhorias para o sistema 
tributário brasileiro e para a valorização salarial e 
reconhecimento da classe fiscal.

Considerando a grave situação pela qual passam o governo 
federal e muitos governos estaduais, a necessidade de 

uma Reforma Tributária e as eleições do próximo ano, a 
forte atuação da Febrafite será imprescindível para nós. 

O excelente e dedicado trabalho do presidente Roberto 
Kupski terá que continuar em 2018, que também será ano 
de eleições para a Federação.

Como você encara as Eleições 2018 para o Governo de São 
Paulo, para a Presidência da República, para o Congresso 
Nacional e para a ALESP?

Spada: As eleições de 2018 ainda são uma incógnita. Não 
sabemos como será manifestada a insatisfação popular. 
Não desejamos que os resultados das Eleições sejam uma 
guinada ao fundamentalismo e não queremos que o povo 
deposite seus votos em aventureiros que desconhecem o 
funcionamento do Estado.

Mais do que nunca, entendo que o funcionalismo 
público e a classe fiscal devam ser protagonistas nas 
próximas eleições. Desejamos contribuir com debates 
e decisões representativas sobre quem apoiar e como 
deve se dar esse apoio. 

Eu tenho um desejo. Quero ver a classe fiscal paulista 
contar novamente com um deputado federal e com 
mais um deputado estadual. Sei que isso só acontecerá 
se a classe se unir em torno de nomes que ela entenda 
representá-la. Nomes nos quais confie e pelos quais 
pretende se empenhar.

"Mais do que nunca, entendo que o 
funcionalismo público e a classe fiscal 
devam ser protagonistas nas próximas 
eleições. Desejamos contribuir com 
debates e decisões representativas 
sobre quem apoiar e como deve se dar 
esse apoio."
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MOVIMENTO VIVA

Diretor de Assuntos Estratégicos e Comunicação no triênio 
2015-2017 e idealizador do Movimento VIVA, José Roberto 
Soares Lobato fala sobre os rumos do projeto para 2018 e 
como o ano de eleições será decisivo para discutir uma 
proposta sobre reforma tributária de qualidade. Nos próximos 
três anos, segue como diretor de Assuntos Estratégicos.

Foi muito grande o reconhecimento que ganhou o 
Movimento VIVA, projeto criado em parceria com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que 
busca discutir os problemas da tributação brasileira, 
particularmente aqueles relacionados ao principal 
tributo da base do consumo, o ICMS, e à Administração 
Tributária paulista. De que forma tal reconhecimento foi 
positivo para a Afresp e para a classe AFR? 

Lobato: O Movimento VIVA está permitindo colocar a 
classe fiscal ao lado de toda a sociedade. Ele nasceu de 
um estudo feito por AFRs que evidencia uma relação 
de simetria entre a crise pela qual passam os impostos 
do consumo e a crise da Administração Tributária, pelo 
menos em São Paulo. Isso permitiu à Afresp falar a mesma 
língua de muitos setores da sociedade civil organizada, 
mostrando o quanto a classe de AFRs está comprometida 
com o debate público de um tema tão importante como o 
da Reforma Tributária. É verdade que muita coisa ainda 

precisa ser feita, mas acredito que com o Movimento 
VIVA, a Afresp cresceu muito, dentro e fora do ambiente 
interno da Administração Tributária paulista.

Que futuro se pretende para o Movimento VIVA, seja 
em relação à Reforma Tributária ou às discussões que 
envolvem a Administração Tributária paulista?

Lobato: O Movimento VIVA foi criado para defender a 
necessidade e a urgência de uma reforma da tributação do 
consumo no país. A própria palavra “Movimento” indica 
a necessidade de alcançar uma dinâmica que favoreça a 
aprovação de uma proposta de reforma de qualidade. Isto não 
será feito apenas por agentes do Fisco e muito menos apenas 
pela Afresp. Será preciso que esses se coloquem solidariamente 
ao lado dos anseios de importantes setores da sociedade. O 
Brasil precisa se desenvolver e tornar-se mais justo, e isto 
não será alcançado se os setores sadios da sociedade não 
se articularem em torno de uma proposta verdadeiramente 
generosa, não para si mesmos, mas para o Brasil. Em 2017, o 
Movimento VIVA encontrou critérios de qualidade desejáveis 
para o novo imposto, capazes de reunir em torno deles um 
importante grupo de atores. 2018 será ano de eleições. Agora 
será a hora de buscar convergência em torno da proposta que 
melhor atenda a esses critérios. Quanto mais avançarmos 
nisso, maiores serão as chances de sucesso.

“2018 SERÁ O ANO DE BUSCAR CONVERGÊNCIA SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA”

"O Brasil precisa se desenvolver e se tornar mais justo, e isto não será alcançado se os 
setores sadios da sociedade não se articularem em torno de uma proposta verdadeiramente 
generosa, não para si mesmos, mas para o Brasil."
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PLANOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO PARA A PRÓXIMA GESTÃO

  José Roberto Soares Lobato  
  2º Vice-Presidente

“Os objetivos principais da 
Diretoria de Assuntos Estraté-
gicos são buscar a valorização 
da classe dos AFRs e a melho-
ria de sua imagem junto ao 

  Renato Pei An Chan 
  2º Tesoureiro

“São grandes os desafios dos 
planos de saúde e maiores ain-
da são os da autogestão, como 
a Amafresp. Dando sequência 
à gestão anterior, o trabalho da 

de Regionais, por sua vez, priorizará a qualidade no 
atendimento aos associados, além de incentivar o uso 
dos Centros de Convivência, espaços de interação que 
fortalecem o vínculo entre os colegas. Acredito que 
uma entidade associativa fortalecida perante o gover-
no e sociedade pode ser força motriz da valorização 
da nossa carreira (atribuições e salário).” 

Denis da C. Mângia Maciel 
1º Vice-Presidente

“Consolidar a oferta de produ-
tos com condições vantajosas 
aos associados e seus depen-
dentes é o objetivo principal 
do InvestAfresp. A Diretoria 

tos em ação, com foco no associado e na longevidade 
da Associação. Estou com expectativa de aperfeiçoar o 
que funciona bem e rever processos que precisam ser 
melhorados – um trabalho que será muito gratificante 
para mim. Pretendo ser mais um par de braços (com 
inteligência e coração) que vai ajudar a valorizar cada 
vez mais a carreira de Agente Fiscal de Rendas. ”

Vanessa Kazue Murayama 
Secretária Geral

“Deixando de ser diretora de-
signada e passando ao cargo 
de diretora executiva, com 
dedicação exclusiva à Afresp, 
vou poder colocar mais proje-

gratificante em prol da Afresp e dos seus associados. 
Teremos como meta principal manter a boa situação 
financeira em que a Associação se encontra, com efi-
ciente gestão dos recursos, possibilitando, cada vez 
mais, transformar os esforços em benefícios para os 
AFRs e para a valorização da classe."

Luan Zacharias Silva 
1º Tesoureiro

"Na próxima gestão, assu-
mirei as diretorias Financei-
ra, de Administração e de TI. 
Será um grande desafio, mas 
o trabalho, com certeza, será 

governo e à sociedade. Para onde voltarmos nossos 
olhos veremos crise. É evidente que quanto mais a 
diretoria souber atuar sobre as raízes da crise, maior 
serão as possibilidades de sucesso. É o que pretende, 
por exemplo, o Movimento VIVA.”

ações estratégicas. Trabalharei para oferecer à Afresp 
e aos associados os melhores serviços e atendimen-
to. Insisto em dizer que a nossa meta é e continuará 
sendo a de fortalecer a carreira de Agente Fiscal de 
Rendas, fazendo da nossa entidade uma ferramenta 
indutora de práticas que sejam pioneiras e conver-
gentes com os valores que buscamos."

  Mara Aparecida Tomasseti 
  Secretária Adjunta
 
“Na condição de diretora exe-
cutiva, equalizarei a força ne-
cessária para dar continuidade 
aos projetos existentes, que 
dividirão espaço com as novas 

diretoria da Amafresp será pautado em quatro medi-
das: melhoria do estado de saúde do associado, maior 
satisfação ao acesso e uso dos serviços, a sustentabi-
lidade financeira e massificação de processos eletrô-
nicos. Será fundamental utilizar novas tecnologias 
e processos para que o acesso aos serviços médicos 
seja mais prático, de qualidade e de baixo custo. Nes-
se contexto, o uso intensivo dos canais de comunica-
ção com o associado será mais importante. Todas as 
sugestões e críticas serão avaliadas para uma melho-
ria constante nos processos e serviços da Amafresp.”
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PLANOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO PARA A PRÓXIMA GESTÃO CONSELHEIROS - CAPITAL
Ana Paula Galletta Machado

“Ficamos felizes com o resultado das 
eleições, é um bom grupo para traba-
lhar. Vamos entender como funcionam 
as contas da Afresp e, se possível, par-
ticipar da Comissão Fiscal. Sabemos que 
o Conselho tem o papel de questiona-
dor, não de obstrutor.”

Carlos Augusto Gomes Neto
 
“Um bom Conselheiro é o que enten-
de que carreira forte não tem divisões 
funcionais, geográficas ou geracionais. 
Acredita que, além de responsável e éti-
co, deve ser diligente e saber ouvir os 
anseios dos colegas. É assim que pre-
tendo colaborar."

Luiz Carlos Toloi Junior
 
“A crise da nossa carreira é algo sem 
precedentes e o C.D. é fundamental na 
harmonia entre as gerações. Vamos ofe-
recer sugestões para garantir a sustenta-
bilidade da Afresp e Amafresp. Agradeço 
a confiança dos associados e honrarei os 
votos com trabalho e dedicação.”

Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth
 
“Reforço meu compromisso com o Con-
selho para a Afresp agregar os AFRs, 
orientando a gestão para reduzir custos, 
garantir a melhoria dos serviços, além 
de mobilizar a estrutura para a articula-
ção política, necessária para a valoriza-
ção da classe.”

Márcia Maria Marchetti do Couto
 
"Nosso compromisso é contribuir com 
ações e sugestões focadas na missão 
da entidade, almejando uma associação 
arrojada, sustentável e que promova a 
integração entre os associados."

Pedro de Oliveira Abrahão

“Pretendo contribuir tornando o C.D. 
mais proativo, antecipando desafios, 
fortalecendo a Amafresp, sugerindo 
convênios para os associados e reto-
mando a questão da Reforma do Estatu-
to para modernizar nossa Associação.”

Atua na FDT. Começou em 2014 como assistente fiscal na 
supervisão de combustíveis e sucroenergético. 

Suplente: Renata Pereira Paludetto 
Lorena de Souza
Formada em Direito, advogou por 13 
anos. Desde 2013, é AFR pela Consulto-
ria Tributária, localizada na Sede.  

É Conselheiro da Afresp. Foi presidente da Afresp por dois 
mandatos (2006-2008 e 2009-2011)

Suplente: Eliana Maria Pessoa  
Ferreira de Oliveira 
É suplente no Conselho Deliberativo. 
Tem larga história de atuação em ati-
vidades classistas junto ao Sinafresp. 
  

Atua na Diretoria da Representação Fiscal, em defesa dos 
autos de infração em julgamento no TIT. 

Suplente:  André Watanabe Hurtado

Graduado em Direito, ingressou na 
carreira em 2009 e, desde então, atua 
na Diretoria da Representação Fiscal.   

Líder técnico do projeto Cobrança. Foi Supervisor da Arre-
cadação e Cobrança da Diretoria de Informações.

Suplente: Cesar Akio Itokawa
AFR desde 2006, é delegado da DRTC-I. 
Já passou pela DEAT e pela DRTC-II. Na 
Afresp, foi diretor Regional da DRTC-I e 
DRTC-II.

Diretor Adjunto da DEAT e ex-Inspetor Fiscal da DRTC-III.

Suplente: Victor Nuncio Aprile 
Especialista em Consultoria Empresa-
rial, graduado em Técnico de Contabili-
dade. Professor e pós-graduado em Ad-
ministração de Empresas (FEA-USP). 

É Inspetora Fiscal no NF-3 da DRTC-III e faz parte da coor-
denação do Movimento VIVA. 

Suplente: José da Rocha Bravo
Ingressou na carreira no concurso de 
1997. Em 2014, tornou-se Inspetor Fis-
cal e desde janeiro de 2017 é Delegado 
Regional Tributário da DRTC-II.
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CONSELHEIROS - INTERIOR
ABCD - Fernando Bellini

“Decidimos nos candidatar e assumir o de-
safio de participar mais ativamente da nos-
sa Associação para aproximar os associados 
de nossa Regional das deliberações que 
envolvam temas relevantes a todos. Espe-
ramos poder contribuir para o crescimento 
sólido e responsável da Afresp, pensando 

Araçatuba - Paulo Henrique do Nasci-
mento

"Nossa expectativa é contribuir para que 
o Conselho Deliberativo da Afresp,  além 
de cumprir suas obrigações estatutárias, 
possa colaborar com ideias e apoio a 
toda iniciativa que conduza a Afresp  para 
exercer sua missão de melhorar a quali-
dade de vida de associados e familiares.” 

Araraquara 
Alexandre Lania 
Gonçalves

“Agradeço aos que 
votaram em meu 
nome para Conse-
lheiro. Vou auxiliar 
a diretoria a de-

Bauru  
Luciana Grillo

“Minha candidatura 
ao Conselho resulta 
da intenção de ser-
vir à classe, contri-
buindo para sua va-
lorização. Cultivo a 

Campinas  
Miguel Angelo Car-
valho da Silva

“Agradecemos aos 
associados de Cam-
pinas e região que 
nos honraram com 
mais um triênio no 

sempre no conforto e bem-estar dos nossos associados.”

É diretor Regional Adjunto do ABCD. Formado em Comuni-
cação Social, atualmente está cursando Direito. Do concur-
so de 2013, é da FDT.

Suplente: Tiago Gabriel de Oliveira
Do concurso de 2009, iniciou sua carrei-
ra na Secretaria da Fazenda na DEAT – 
Setorial. Exerceu a função de Assistente 
Fiscal no NF-3 durante três anos e, atual-
mente, trabalha na FDT.

 
Formado em Ciência da Computação e Direito, ingressou 
na Secretaria da Fazenda em 2006 e atua na FDT. É o atual 
Conselheiro da Afresp de Araçatuba.

Suplente: José Lourenço Gomes
Formado em Administração de Empre-
sa e Ciências Contábeis, é da turma de 
1978. É diretor Regional da Afresp de 
Araçatuba desde 2012.

sempenhar suas funções, mas com 
a independência de fiscalizar se os 
atos de gestão estão dentro dos li-
mites estatutários, além de lutar por 
mais autonomia  do Conselho, na de-
fesa e ampliação de sua transparên-
cia em ações e votações.” 

Foi o 1º vice-presidente e diretor da 
Amafresp e Inscrição. Do concurso 
de 1998, é formado em Engenharia 
Naval, Direito e Contabilidade. 

Suplente: Edimir 
Afonso Trosdorf
Formou-se em 
Tecnologia de Pro-
cessamento de 

Dados. Do concurso de 1982, traba-
lhou na FDT e foi Inspetor Fiscal. Se 
aposentou como Delegado Regional 
Tributário de Araraquara. 

expectativa de que uma atuação par-
ceira com a Diretoria possa garantir 
que a Associação realize sua vocação 
de constituir uma força institucional 
para os AFRs.”

Do concurso de 1998, formou-se em 
Engenharia Civil e Direito. Exerceu a 
FDT e foi Delegada Tributária de Jul-
gamento por mais de sete anos.

Suplente:  
James Grejo
Formado em Ciên-
cias Contábeis e 
Administração. In-

gressou na carreira em 1988, foi co-
ordenador de equipe, chefe de Posto 
Fiscal, Representante Fiscal e chefe 
da Representação Fiscal Regional. É 
Conselheiro da Afresp.

Conselho. Esperamos poder retribuir 
a confiança depositada. Temos muita 
responsabilidade frente aos desafios 
de manter a Afresp e Amafresp sóli-
dos, atendendo aos anseios da famí-
lia Afrespiana.”

Engenheiro mecânico, ingressou 
na Secretaria da Fazenda em 1997. 
Foi da FDT, e é atualmente Inspetor 
Fiscal. É o Conselheiro da Afresp 
por Campinas.

Suplente: Adriano 
Reis Mota
Formado em Admi-
nistração e pós-gra-
duado em Direito 

Tributário. Do concurso de 2009, foi 
para a Delegacia de Jundiaí e, em 
2012, foi para a de Campinas. Atual-
mente, é chefe do NF de Cobrança.
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CONSELHEIROS - INTERIOR
Franca - Sebastião Tadeu de Vasconcelos

“Agradeço aos colegas que a mim confia-
ram o seu voto e, ao mesmo tempo, parabe-
nizo a todos os eleitos, Diretoria Executiva 
e Conselheiros. Peço a ajuda e proteção de 
Deus nos orientando em todos os sentidos, 
para que possamos conduzir com inteligên-
cia e sabedoria a nossa tão querida Afresp 

Guarulhos - Valter Gama Caldini

“Agradeço a confiança depositada em 
mim e afirmo a minha participação no 
Conselho Deliberativo com independên-
cia e determinação no intuito do desen-
volvimento de nossa associação.”

Foi nomeado AFR em 2010 e é formado 

Jundiaí - José Fran-
cisco de Almeida
“Honrado com con-
fiança dos associa-
dos, espero poder 
colaborar com a 
Diretoria e os mem-
bros do Conselho 
no desenvolvimen-

Marília   
Carlos Doro Filho
"Sinto-me extre-
mamente honrado 
em assumir o cargo 
de Conselheiro da 
Afresp, entidade 
importante e res-
peitada. Assim, pre-

Osasco  
Guglelmo Foa
“Como Conse-
lheiro, preten-
do contribuir na 
construção de 
uma Associação 
que  atenda às 
necessidades de 

por mais um período de três anos. Assim, Deus nos ajude!” 

Bacharel em Administração de Empresas, é do concurso de 
1979. Foi encarregado de serviço externo e chefe substituto do 
PF de Franca e Pedregulho. É Conselheiro da Afresp desde 2000.

Suplente: João Batista de Matos
Bacharel em Matemática e Direito. É AFR 
do concurso de 1986 e aposentado desde 
2003. Foi diretor Regional de Franca, e é 
atualmente Conselheiro Suplente e Dire-
tor Auxiliar de Aposentados da Regional. 

em Engenharia Civil e pós-graduado em Administração de 
Empresas. Foi chefe do Posto Fiscal de Guarulhos, e hoje 
está na FDT. É o atual diretor Regional da Afresp.

Suplente: Wilson Alves Baptista
Formado em Ciências Contábeis, exer-
ceu a Fiscalização Direta de Tributos. 
Foi diretor Regional de Guarulhos e 
Conselheiro da Afresp.

to de um trabalho sério em prol dos 
AFRs, sempre buscando a unidade da 
classe através de propostas pondera-
das e realistas.”

É AFR desde 1998. Formado em Admi-
nistração de Empresas e Direito, tem 
especialização em Contabilidade e 
Auditoria e MBA em gestão financeira, 
controladoria e auditoria.

Suplente: Luís Au-
gusto Sanches
Formou-se em Ci-
ências Contábeis e 
em Direito. Ingres-

sou na carreira em 1990. Pela Afresp, 
foi 1º tesoureiro, diretor Financeiro, 
de TI, Jurídico, de Seguros, de Regio-
nais e Ouvidor, e foi presidente do 
Conselho Deliberativo.

tendo cumprir as obrigações atinen-
tes ao meu cargo, para que venhamos, 
o Conselho e a Diretoria Executiva, 
atender aos anseios dos associados."

Entrou na Secretaria da Fazenda em 
1986, foi da FDT, chefe de Posto Fiscal, 
assistente fiscal e Inspetor Fiscal de 
atendimento. Aposentou-se em 2017.

Suplente: Márcio 
Fernandes Lima
Do concurso de 
2013, foi assistente 
fiscal e é chefe do 

Posto Fiscal de Marília. Formou-se em 
Direito e é pós-graduado em Gestão 
Empresarial e Gestão Pública. 

seus associados, seja um local de 
encontro da classe a partir do qual 
seja possível, por meio do diálogo e 
confraternização, alcançar um for-
talecimento de nossos interesses e 
a coesão de nossas expectativas.” 

Formado em Sociologia e Ciências 
Políticas, é do concurso de 2010. 
Especializou-se em Administração 
de Empresas. É da FDT e foi Conse-
lheiro do Sinafresp.

Suplente: Hélio 
Bandeira
Formado em Ci-
ências Contábeis 
e Administração 

de Empresas. Atuou como assis-
tente de DRT e, desde 1998, está 
na FDT. Atualmente é Conselheiro 
de Osasco.
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conselheiros - interior

Santos – José Rubens da Silva

“Gostaria de agradecer as pessoas 
que depositaram confiança em mim, 
especialmente o diretor Regional da 
Afresp - DRT-2, Carlos Alves Queiroz, 
e todos os colegas com quem traba-
lhei na Regional de Santos. Obrigado 
a todos.”

Piracicaba - Gerson Alanis Lamera

“Escolhido para representar os colegas 
AFRs na proporção cabível e devida à 
Regional de Piracicaba, sou grato pela 
confiança em mim depositada e crente 
dos bons propósitos de meus pares, es-
pero que juntos vivenciemos tempos de 
melhoras para a classe e que sejamos 

Presidente Prudente - Gilmar Domin-
gos Macarini

“Como Conselheiro eleito pela DRT-10, 
é de meu conhecimento a gama de ativi-
dades, principalmente aquelas relativas 
aos deveres e responsabilidades. Quem 
recebe da classe essa missão deve de-
sempenhar com seriedade e equilíbrio 

Ribeirão Preto - Eduardo Gonçalves

“Primeiramente meus agradecimen-
tos aos amigos de Ribeirão Preto pela 
expressiva votação. Empenharei todo 
esforço no sentido de merecer tal con-
fiança. Confiamos muito na Diretoria 
Executiva de nossa Afresp, que vem 
administrando-a com muito dedicação 

ELEIÇÕES

capazes de criar e de bem aproveitar oportunidades que 
hão de ser posta em benefício de todos. Feliz temporada 
2018/2020 é minha esperança e desejo."

Do concurso de 1987, foi chefe de Posto Fiscal e aposen-
tou-se em 2016. Formado em Contabilidade, atualmente 
intensificou mais seu trabalho voluntário no Lions Clube e 
no Fundafresp.

Suplente: Claiton Osnir do Amaral
Ingressou na fiscalização no concurso 
de 1979 e atuou na DRT-5 até se apo-
sentar. Formado em Ciências Econômi-
cas, é mestre em Administração e Co-
municação. Foi professor universitário.

e transparência. Porém é dever do Conselho Deliberativo 
fiscalizar os atos da Diretoria. Assim, espero que, nesse 
novo triênio, nossos nobres membros, ora eleitos, exerçam 
essa árdua função com muita imparcialidade e isenção de 
quaisquer outros interesses políticos."

Economista por formação, ingressou na Secretaria da Fa-
zenda em 1986, e atua na FDT. É atualmente Conselheiro 
da Afresp.

Suplente: Rafael Verdi Alarcon
Formado em Economia, é AFR do con-
curso de 2013, desde o início atuando 
na assistência fiscal de Núcleo de Fis-
calização. É representante do Conselho 
do Sinafresp.

Do concurso de 1986, foi da FDT, Inspetor Fiscal da 
DRT-2, assistente fiscal da DRTC-III e assistente fiscal 
da DEAT. 

Suplente: João Romão Gomes Filho
Contabilista, bacharel e mestre em 
Direito, ingressou na Fazenda em 
1986; atualmente exerce a FDT no 
Núcleo 1 da DRTC-III.

a função, de forma a tornar as consequências dos atos em 
fortalecimento da nossa já grande Afresp”.

Formado em Matemática, Ciências Contábeis e Adminis-
tração. Do concurso de 1986, foi assistente fiscal, Inspetor 
Fiscal e atuou na FDT.

Suplente: Marcelo Marin Marques
AFR do concurso de 2002. É formado em 
Engenharia da Computação pela Unicamp 
e Direito pela Faculdade Toledo, de Presi-
dente Prudente.
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São José do Rio Preto - Antônio Louren-
ço Colli

“A Afresp é o ponto de convergência da 
classe, por isso necessitamos fortalecer 
nossa Associação e, consequentemen-
te, os Centros de Convivência em todo 
o estado, que têm contribuído com isso 
ao fortificar a amizade entre os colegas. 

São José dos Campos - Everaldo de 
Melo Brandão

“No próximo triênio, estarei sempre 
em conjunto com o Conselheiro Miguel 
Siqueira, trabalhando com afinco para 
trazer melhorias, principalmente na as-
sistência médica porque, embora tenha-
mos tido um grande avanço, ainda te-

Sorocaba - Pedro Ventura Esteves

"É um prazer e satisfação compor o qua-
dro seleto de Conselheiros da Afresp. 
Agradecemos a todos os colegas que 
confiaram essa missão a nós. Durante 
nosso mandato, pretendemos exercer 
as funções que competem ao Conse-
lho (art. 44 do Estatuto Social) de forma 

Taubaté - Miguel Siqueira

"Encerradas as eleições, entendemos 
que a disputa deve ser total e definiti-
vamente encerrada. Somos todos AFRs, 
sujeitos às mesmas imposições legais e 
administrativas. Se queremos alcançar 
melhorias em termos gerais, de condi-
ções de trabalho, salariais, precisamos 
urgentemente ser unidos. Necessitamos 

ELEIÇÕES

Fica mais fácil lutarmos por um objetivo quando sabemos 
que nosso amigo está na mesma trincheira, então é neces-
sário que todos frequentem os Centros de Convivência e 
facilitem a união das famílias e dos AFRs.”

Engenheiro civil, atuou na fronteira de Icém, na fiscaliza-
ção externa, no Promocat e Ass. Núcleo e NI Chefe em Rio 
Preto. É Conselheiro da Afresp desde 2012.

Suplente: Hugo Brandão Uchoa
Graduado em Ciência da Computação e 
com MBA em Finanças e Estratégias Em-
presariais. Foi pesquisador do Projeto 
Genoma. Em 2013, ingressou na carrei-
ra de AFR.

mos a necessidade de um hospital mais bem qualificado.”

É formado em Matemática e ingressou na Secretaria da Fa-
zenda em 1986. Trabalhou na fronteira de Itararé, foi para 
a fiscalização externa em Franca, trabalhou em Cruzeiro e 
São José dos Campos. É atualmente diretor Regional.

Suplente: Valéria Sampaio Carrijo
Formada em Psicologia, ingressou na 
Secretaria da Fazenda em 1986. Sempre 
trabalhou na fiscalização direta de tri-
butos. Na Afresp, foi diretora Regional 
Auxiliar de Eventos e Conselheira de 
2015 a 2017.

ética, responsável e sempre objetivando o que for melhor 
para os associados e para a associação, a fim de torná-la 
ainda mais robusta, sólida e atraente."

É diretor regional de Sorocaba. Na Secretaria da Fazenda, 
ocupa a função de Assistente Fiscal pela DRT-4 desde que 
ingressou na carreira em 2006.

 Suplente: Fabio Borges Marques 
É da FDT. Também trabalhou como as-
sistente e chefe do Núcleo Fiscal de 
Cobrança. No Sinafresp, exerce a fun-
ção de Conselheiro desde 2016. Pos-
sui pós-graduação em Logística Inte-
grada a Empresas e Direito Tributário 
e bacharelado em Informática. 

criar e desenvolver o 'espírito de corpo'. Vamos à luta."

Foi AFR externo, encarregado de serviço externo, chefe de 
posto fiscal, Delegado Regional Tributário do Vale do Para-
íba e assistente da DEAT.

Suplente: Francisco Carlos de Oliveira
AFR desde 1986. Graduado em Direito 
e pós-graduado em Direito Tributário 
e Direito Público. Foi instrutor da Fa-
zesp e atualmente exerce a fiscaliza-
ção direta de tributos. 
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diretores contam seus feitos no triênio 2015-2017
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Mais um triênio se encerra e o Jornal da Afresp tem a 
satisfação de homenagear os ex-diretores, que tanto 
fizeram em prol da Associação e da classe dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Os colegas 
Angela Manzoti Nahman, Alexandre Lania e José Carlos 

Libano não comporão a próxima diretoria, porém deixam 
registrado o seu legado, repleto de empenho, dedicação, 
amor e solidariedade nestes três anos (2015-2017). 
Confira os depoimentos desses colegas, que merecem 
todo o respeito, carinho e gratidão dos associados.

“Foram três anos intensos, ainda bem que contei com 
uma equipe eficiente e preparada. Em 2016, vivemos 
problemas classistas, como a perda da Participação nos 
Resultados (PR). Ao mesmo tempo, a Amafresp teve picos 
de sinistralidade e enfrentou questões relacionadas ao 
cumprimento das exigências legais da Agência Nacional de 
Saúde (ANS). Apesar dos problemas, também conquistamos 
o registro definitivo e a autorização de funcionamento 
como autogestão. 

No mesmo ano, o vírus da gripe começou a circular 
fora de época no Brasil e houve falta de vacinas, mas a 
Amafresp conseguiu imunizar todos os filiados inscritos 
na Campanha Saúde. Iniciamos, ainda, um planejamento 
para atender às determinações da lei e da ANS em 2017. 

AFR Alexandre Lania Gonçalves - Amafresp e inscrição

AFR angela manzoti nahman - administração e clube de benefícios

Atendemos e mantivemos a sustentabilidade de nosso 
Fundo de Reserva, que hoje possui um montante superior 
a R$ 25 milhões. Conseguimos, também, a manutenção do 
valor da cota.

Nesse período, contamos com a honra e a confiança de 
mais de 2600 novos filiados; realizamos, pela primeira 
vez, a Campanha de Vacinação contra a Meningite B; 
intensificamos as ações de prevenção; lançamos e 
fortalecemos programas como o Saúde do Idoso, o Geriatra 
de Confiança e o Atendimento Domiciliar Amafresp; e 
conquistamos aumentos das funcionalidades do aplicativo 
Amafresp Saúde. Além disso, executamos diversas ações 
para controlar custos e deixar o plano mais forte, além 
de priorizar uma gestão estratégica ao fazer uso de uma 
ferramenta de Business Intelligence (BI). 

Outros feitos foram o oferecimento de mais transparência 
aos filiados e o trabalho duro realizado na revitalização 
e recontratualização da rede credenciada: conquistamos 
praticamente 250 novos credenciamentos.

Me sinto honrado por ter sido o diretor que celebrou 
o cinquentenário desta autogestão, um orgulho para 
a Associação e seus filiados, e também um exemplo. 
Neste jubileu de ouro, celebrado em 2017, pudemos 
ainda presentear os filiados com um novo site, além do 
lançamento de um livro comemorativo.”

“Foram 12 anos de dedicação à família Afresp. No 
mandato de 2012-2014, fui 2ª Vice-Presidente, e também 
atuei como diretora dos departamentos de Eventos, 
Administração e Clube de Benefícios. Me sinto orgulhosa 
e satisfeita com o trabalho que realizei com tanto carinho, 
dedicação e empenho.
   
Agora, falando da minha gestão neste triênio, quando fui 2ª 
Vice-Presidente e cuidei das diretorias de Administração 
e Clube de Benefícios, foram feitas diversas ações em 

prol dos associados e colaboradores e em respeito ao 
planejamento estratégico da Associação.  

A Diretoria de Administração zelou pela manutenção de 
atividades que assegurassem a qualidade da infraestrutura 
do prédio da Sede, com ações sustentáveis de redução de 
custos e obras de melhoria. 

Assim, merecem destaque a obra de restauro da sala de 
reuniões do 4º andar da sede, que ampliou a capacidade 
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“Diante das crises econômica e política, instaladas no país 
neste triênio, a retração do mercado fez com que muitas 
organizações adotassem o conceito, não tão eficaz, de 
‘corte no quadro de pessoal’. Entretanto, mesmo tendo 
o comprometimento com a redução de custos, isso não 
afetou nossas políticas de Recursos Humanos. Seguimos 
missão, visão e valores estratégicos, mantendo o número 
de colaboradores, que gira em torno de 230. 

Sem dúvidas, um de meus grandes desafios como 
responsável pelo departamento de Recursos Humanos 
foi o desenvolvimento dos colaboradores. Assim, instituí 
a ferramenta de Avaliação de Desempenho, até porque 
sabemos que o conhecimento é importante para o 
desenvolvimento e crescimento das organizações.

Minha gestão buscou envolver os colaboradores em 
todos os processos de mudança cultural e desenvolver 

AFR José Carlos Libano - recursos humanos

do espaço, cuja instalação de uma estrutura modular 
transformou o local em duas salas independentes, e a 
reforma e remodelação do Espaço de Convivência Arnaldo 
Marquezini, tornando-o agradável para receber os associados 
em pequenas confraternizações e reuniões de lazer. 

Para reduzir custos e desperdício de folhas impressas, a 
diretoria contratou uma empresa de locação de impressoras. 
Além disso, foram substituídos os radiocomunicadores 
Nextel por modelos Walk Talk para agilizar a comunicação 
com a equipe administrativa. 

Já em Clube de Benefícios, a rede de convênios da Afresp, 
seguimos buscando inovação e consolidação de parcerias. 
Temos mais de 350 parceiros, sendo que aproximadamente 
150 deles são escolas e faculdades na capital e no interior. 
Foram realizadas parcerias com grandes empresas do ramo de 
viagem (hotéis no Brasil e Uruguai), lazer, educação, papelaria, 
automóveis, eletrodomésticos, eletrônicos e saúde. 

Neste triênio, foram vendidos em torno de quatro mil 

ingressos de cinema com desconto e concedidas mais de 
150 cartas de desconto na compra direta de automóveis 
(parceria com a Honda). 

Além disso, o departamento faz questão de promover 
ações solidárias, como o apoio à Campanha do Agasalho, 
do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, 
que ajuda milhares de pessoas.”

competências com foco no feedback, trabalho em equipe 
e mudança de atitudes e comportamentos.

Este trabalho cumpriu várias etapas e deverá ser 
consolidado em 2018, com a implantação do sistema 
TOTVS – Gestão de Pessoas, abrangendo Treinamento, 
Recrutamento, Seleção e Avaliação de Desempenho. Além 
disso, para aprimorar o trabalho dos gestores, investimos 
na capacitação deles e realizamos reuniões para troca de 
ideias, sugestões e experiências.

Capacitamos os demais profissionais, estimulando a 
aplicação e conhecimento de novas práticas de trabalho. 
A natureza dos cursos realizados seguiu as exigências e 
peculiaridades da rotina dos departamentos.
 
Fora isso, foi disponibilizada a divulgação de vagas para 
recrutamento interno, o que revelou talentos e permitiu 
oferecer novas oportunidades de crescimento profissional 
e pessoal aos colaboradores da casa.  
Foram mantidas para o público interno ações para 
qualidade de vida e entretenimento, como a festa de 
confraternização mensal, o Dia das Crianças na Afresp, 
ginástica laboral, entre outras. 

Enfim, me sinto muito feliz por ter tido o privilégio de 
participar da gestão de pessoas da Afresp. Todos os dias 
em que vim trabalhar, tive o prazer de me relacionar e 
aprender muito com cada um dos colaboradores com quem 
convivi. Foram três anos gratificantes e que me tornaram 
um profissional e ser humano ainda melhor.”  
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ALEXANDRE LANIA DÁ BOAS-VINDAS AO FUTURO DIRETOR DA AMAFRESP

MUDANÇAS LEGAIS NO FUNDO DE RESERVA DA AMAFRESP

*Sujeito a alterações

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2017 ( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA)

MÊS Consultas Exames Terapias Internações Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistenciais

Emergências
Médicas

Convênio
Odontolog.

Reembolso
Odontolog.

Ressarc.
ao SUS

Glosas 
geradas

Despesa com
INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos
Obtidos

Recuperação
de Cobranças

Taxa ADM.
7,0%

Despesa 
Total

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

JUL. 1.007.058,08 2.380.273,96 624.131,85 7.784.160,40 3.408.136,39 407.283,65 88.485,38 33.347,80 0,00 65.523,61 (1.210.441,89) 70.744,58 9.224,03 (4.384,23) (39.944,62) 1.194.403,68 15.818.002,67 35.397,40 446,87

AGO. 1.114.403,39 2.733.486,65 560.168,95 9.173.800,81 3.469.350,95 413.188,75 88.554,19 115.600,96 0,00 23.136,24 (1.152.928,38) 66.685,89 53.112,44 (10.999,56) (85.105,21) 1.142.849,18 17.705.305,25 35.463,10 499,26

SET. 981.097,21 2.591.151,93 652.771,48 9.995.620,60 3.754.166,93 419.917,94 88.297,39 120.289,70 0,00 34.520,58 (1.164.283,44) 65.087,68 8.600,16 (2.278,78) (35.328,93) 1.375.686,84 18.885.317,29 35.489,10 532,14

TOT. 8.621.755,82 22.877.439,07 4.260.402,42 77.671.379,22 30.575.718,49 3.275.048,68 797.029,22 1.024.124,22 0,00 230.312,39 -10.681.877,16 575.811,93 289.875,62 -138.785,47 -2.597.194,36 10.318.213,26 147.099.253,35         

O atual diretor da Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves, 
recebeu no mês de novembro o seu sucessor, o colega 
Renato Pei An Chan, na sede da Afresp, para repasse de 
informações importantes e estratégicas da autogestão.

“Neste encontro, conversamos sobre diversos assuntos 
relacionados à Amafresp, entre eles: projetos em 
andamento, gestão assistencial, ações de prevenção e 
de comunicação para os diferentes públicos do plano, 
transparência, gestão atuarial e financeira, além de 
assuntos jurídicos e de informática”, contou Lania.

Alexandre Lania também destacou que o plano atingiu uma 
posição importante no mercado paulistano, sendo considerado 
um dos mais baratos e com o melhor custo-benefício.

Outro ponto abordado na reunião foi que a Amafresp 
conseguiu alcançar o montante de R$ 25 milhões no 
Fundo de Reserva, cumprindo todas as exigências da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), relativas a 

Neste segundo semestre, foi aprovada pelo Conselho 
Deliberativo da Afresp a proposta de alteração do artigo 
38 do Regulamento da Amafresp, que trata do Fundo de 
Reserva da autogestão. Segundo o diretor da Amafresp, 
Alexandre Lania Gonçalves, a alteração veio para 
atender a resoluções da Comissão Monetária Nacional 
e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (RN 
419/16 e 392/15). 

As novas resoluções exigem que parte do Fundo fique 
reservado e só possa ser remanejado com autorização da 
ANS. Sendo assim, a alteração do parágrafo 1º do artigo 38 
do Regulamento sugere o aumento do teto do Fundo de 
Reserva, de forma que atenda à reserva financeira exigida 
pela ANS e ainda haja um excedente que possa ser utilizado 
livremente de acordo com as necessidades da Amafresp.

Outra alteração solicitada no artigo 38 foi a inclusão do 
parágrafo 3º, que institui um valor mínimo para o Fundo, 
para contemplar as determinações da ANS no que tange aos 

ativos garantidores das provisões técnicas; do parágrafo 
4º, que diz que, na insuficiência para manter o valor 
mínimo, o Fundo deve ser imediatamente recomposto 
com recursos obtidos por meio de arrecadação, conforme 
disposto no artigo 8º; e do parágrafo 5º, que estipula a 
divulgação mensal pelos veículos oficiais da Afresp do 
montante máximo do Fundo de Reserva, o valor mínimo 
e os valores financeiros do Fundo, relativos ao último dia 
do mês anterior, discriminando-se onde foram aplicados, 
fornecendo transparência aos filiados Amafresp.

“Essa é mais uma grande conquista de nossa Amafresp em 
prol de seus filiados! Nosso plano já atende aos padrões 
financeiros estipulados pela Comissão Monetária Nacional 
e também pela a ANS, em relação aos provisionamentos 
necessários e aos ativos financeiros. Além disso, 
majoramos nosso Fundo de Reserva, tornando-o mais 
sólido e sustentável. Esta foi mais uma iniciativa dessa 
atual Diretoria Executiva, com apoio da grande maioria do 
Conselho Deliberativo”, explicou o diretor da Amafresp. 

provisões técnicas e seus respectivos ativos garantidores.

“Foi uma reunião positiva e fiquei feliz com o interesse 
e disposição do futuro diretor em conhecer a nossa 
Amafresp”, disse Lania.
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Saldo do Fundo de Reserva em 30/09/2017 = R$ 15.749.287,68 | Saldo do Fundo de Solidariedade em 30/09/2017 = R$ 41.044,21

AMAFRESP

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2017 ( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA)

MÊS Consultas Exames Terapias Internações Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistenciais

Emergências
Médicas

Convênio
Odontolog.

Reembolso
Odontolog.

Ressarc.
ao SUS

Glosas 
geradas

Despesa com
INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos
Obtidos

Recuperação
de Cobranças

Taxa ADM.
7,0%

Despesa 
Total

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

JUL. 1.007.058,08 2.380.273,96 624.131,85 7.784.160,40 3.408.136,39 407.283,65 88.485,38 33.347,80 0,00 65.523,61 (1.210.441,89) 70.744,58 9.224,03 (4.384,23) (39.944,62) 1.194.403,68 15.818.002,67 35.397,40 446,87

AGO. 1.114.403,39 2.733.486,65 560.168,95 9.173.800,81 3.469.350,95 413.188,75 88.554,19 115.600,96 0,00 23.136,24 (1.152.928,38) 66.685,89 53.112,44 (10.999,56) (85.105,21) 1.142.849,18 17.705.305,25 35.463,10 499,26

SET. 981.097,21 2.591.151,93 652.771,48 9.995.620,60 3.754.166,93 419.917,94 88.297,39 120.289,70 0,00 34.520,58 (1.164.283,44) 65.087,68 8.600,16 (2.278,78) (35.328,93) 1.375.686,84 18.885.317,29 35.489,10 532,14

TOT. 8.621.755,82 22.877.439,07 4.260.402,42 77.671.379,22 30.575.718,49 3.275.048,68 797.029,22 1.024.124,22 0,00 230.312,39 -10.681.877,16 575.811,93 289.875,62 -138.785,47 -2.597.194,36 10.318.213,26 147.099.253,35         

GERIATRA DE CONFIANÇA: TELEFONES EXCLUSIVOS PARA AGENDAR CONSULTAS
Os geriatras de confiança da Amafresp atuam próximo 
aos filiados, antes mesmo do surgimento de uma doença, 
realizando diagnósticos precoces e evitando internações 
desnecessárias ou exames excessivos. 

Os profissionais renomados da capital são a Dra. Talita 
Junqueira e Dr. Daniel Apolinário, que atendem no Hospital 
HCor, além da Dra. Renata Scilla, que realiza atendimento 

na BP Mirante. Já no interior o programa  atua nas cidades 
de São José dos Campos, com a Dra. Flávia Areco, e em 
Araraquara, com a Dra. Wanessa Vieira Marques.  
 
Devido ao sucesso deste programa, a diretoria da Amafresp 
disponibilizou dois telefones exclusivos da Amafresp para 
agendamento de consultas com estes profissionais. Ligue para 
(11) 3886-8009 ou (11) 3886-8710 e agende já sua consulta!  

REESTRUTURAÇÃO E MUDANÇAS TECNOLÓGICAS NO REEMBOLSO DA AMAFRESP
O setor de reembolso foi reestruturado. É importante 
enfatizar que as solicitações pendentes foram regularizadas 
e o setor já opera com mais rapidez e eficiência.

Para agilizar e melhorar os atendimentos dos pedidos 
de reembolso, a Amafresp passou a utilizar um sistema, 
desenvolvido pela área de T.I da Afresp, que automatiza e 
facilita os processos operacionais deste setor.

Segundo a gerente da Amafresp, Rosângela Lázaro, e o 
coordenador Operacional, Alexandre Palácio, este novo 
sistema, além de facilitar a parte operacional e cadastral, 
também trouxe mais transparência. “As regionais poderão 

acompanhar em tempo real o andamento do pedido de 
reembolso e o filiado será notificado através de e-mail 
sobre o pagamento de seu reembolso”, explicaram.

O diretor da Amafresp, Alexandre Lania, também falou 
da importância desta ação. “Com esta reestruturação, 
também buscamos outras potencialidades. Por exemplo, 
num futuro muito próximo, o filiado poderá realizar e 
acompanhar seu pedido de reembolso on-line”.

Futuramente, o reembolso poderá ser acompanhado pelos 
filiados por meio do APP Amafresp Saúde e do site da Amafresp. 
Essas ações estão previstas para o orçamento de 2018.

AMAFRESP LANÇA LIVRO EM COMEMORAÇÃO DOS SEUS 50 ANOS DE HISTÓRIA
Para fechar com chave de ouro 2017, ano em que foram 
celebradas as cinco décadas de existência da Amafresp, no 
mês de dezembro, a autogestão lançou um livro comemorativo 
de memória organizacional. Acesse o site da Amafresp (www.
amafresp.org.br) e confira!

A obra reúne materiais que trazem à tona a memória 
organizacional da Amafresp e conta com depoimentos de 
pessoas que ajudaram a construir esta trajetória de 50 anos.

“Foi a partir desse sentimento de resgatar o passado que, 
em homenagem ao seu jubileu de ouro, decidimos dar 
este presente para nossa Amafresp e seus filiados. Nosso 
compromisso neste livro é divulgar e eternizar esta bela 

história, marcada por coleguismo, respeito e desafios”, disse o 
diretor da Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves. 
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INVESTAFRESP

NOVOS PRODUTOS DO INVESTAFRESP

MAIS INFORMAÇÕES:
Central do InvestAfresp: 0800 772 4747

Seguros Novos: (11) 3886-8915/8891 
ou procure a Regional mais próxima 

Durante 2017, o departamento de Seguros e Investimentos 
da Afresp ampliou as opções de serviços aos associados, 
por meio de parcerias com seguradoras reconhecidas no 
mercado. 

“O diferencial do InvestAfresp, além das condições 
especiais e atrativas, é o suporte de atendimento (sinistro, 
renovação, endosso), concentrado em apenas um lugar, 
o que agiliza o contato com as seguradoras”, afirma a 
gerente, Renata Martinez. 

Seguro Viagem

Com o Seguro Viagem, ficou fácil explorar o mundo com 
segurança, tranquilidade e proteção. Já pensou programar 
uma viagem para curtir e descansar alguns dias em família 
e, de repente, ficar doente e precisar de cuidados médicos? 
Imprevistos acontecem e, nesses momentos, o seguro 
garante sua segurança e evita gastos excessivos. 

Os planos de Seguro Viagem são criados de acordo com 
o perfil e destino de cada associado. Depois do roteiro 
definido, as passagens compradas e as hospedagens 
reservadas, é hora de providenciar seu seguro com o 
InvestAfresp!

SulAmérica Seguros: nova opção
 
Desde agosto, a seguradora SulAmérica oferece pacotes 
com diversos tipos de assistências e coberturas nos ramos 
de Automóvel, Viagem e Residencial, que variam de acordo 
com a apólice contratada.

SulAmérica Auto
Seu carro segurado contra os imprevistos do dia a dia: 
proteção contra roubo, colisão e incêndio; reboque com 
Km ilimitado; ajuda do motorista amigo; e reposição de 
estepe.

SulAmérica Auto Mulher
Franquia zero no 1º sinistro, acompanhamento até a 
delegacia em caso de roubo ou furto, reboque, auxílio 
mecânico e troca de pneus.

COBERTURAS E ASSISTÊNCIAS 24 H
O Seguro Viagem é um produto 
que proporciona segurança 
durante a viagem (24 horas e 7 
dias por semana).

Despesas médicas, 
hospitalares e/ou 
odontológicas

Localização 
e danos de 
bagagem

Remoção 
inter-

hospitalar

Interrupção
de viagem

Morte acidental ou invalidez 
permanente total ou parcial por 
acidente

Mapfre
Brasil

Diamante

Estudante (e Plus) 

Executivo (e Plus)

Ouro  
Prata

porto seguro
Nacionais 

(Brasil Terra, Prata, Ouro e Aventura)  

Internacionais 
(América Latina, América, Europa, Mundo 

120 Bronze, Prata e Ouro, e Mundo Aventura)

Longa Permanência  (Mundo 365 Bronze, Prata e Ouro)

Mundo

América 
Latina

Europa

Brasil

Estudantes

SulAmérica

Conheça o plano ideal para o seu destino:
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Em setembro, aconteceu o treinamento de atualização aos 
colaboradores Regionais, em São Paulo, com o objetivo de 
trocar conhecimentos e ideias, além de trazer experiências 
adquiridas para a vivência de trabalho.

“No InvestAfresp, é perceptível a relação amigável, de 
respeito e carinho que os associados têm com a Regional. Por 
isso, estamos trabalhando para oferecer o melhor suporte 
e proteção para os segurados e sua família”, comentou o 
corretor de Seguro de Vida, João Henrique de Oliveira.

Sempre procurando os melhores benefícios, condições 
especiais e propostas atrativas para os associados, o 

InvestAfresp apresenta equipe técnica especializada, 
atendimento personalizado, acompanhamento constante 
e garantia Afresp. “A equipe está preparada para realizar 
o melhor apoio e suporte aos segurados”, afirmou o 
diretor Denis Mângia.

TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE SEGUROS AOS REGIONAIS

SulAmérica Residência
Proteção contra incêndio, roubo, furto, quebra de vidros 
e danos elétricos. O produto proporciona assistência a 
eletrodomésticos, encanador, eletricista e desentupidor. 

SulAmérica Viagem
Planos de seguro viagem para destinos nacionais e 
internacionais, com coberturas de despesas médicas, 
hospitalares, odontológicas e farmacêuticas; e de extravio de 
bagagens e remoção médica; além de atendimento 24 horas.

Tenha um plano de Previdência Privada 
e abata seu IRPF de 2019! 

Com parcelas, a partir de R$ 200, você pode planejar seu 
futuro, alcançar seus objetivos com mais segurança e ainda 
abater seu IRPF de 2019! 

Os planos de Previdência Privada do InvestAfresp 
oferecem os melhores benefícios e vantagens, são ideais 
para proporcionar bem-estar à sua família em longo prazo 
e se adaptam perfeitamente ao seu perfil e expectativas.

Planejamento Sucessório Familiar: os beneficiários, 
em caso de falecimento do titular, poderão dispor do 
inventário acumulado no plano sem precisar recolher o 
ITCMD ou sem custos adicionais, como honorários e taxas 
de cartoriais.os tipos de modalidades:  o Plano Gerador 

A principal diferença é a dedução da base de cálculo do 
IR, até o limite de 12% da renda bruta para quem faz a 
declaração completa, no PGBL.

VANTAGENS
• Indenizações ou resgates pagos aos beneficiários 
não integram o inventário.
• Não há incidência de IR sobre a rentabilidade 
durante o período de acumulação (come-cotas).
• A taxa de carregamento é zerada com pouco tempo 
de contribuição.

C

Prazo:

Inv

Mer

 
 

 

 

 

  
 

 

Faça um Comparativo
E SURPREENDa-se COM 

OS RESULTADOS

Plano de 
Contribuição  

Mensal
Mensalidade: R$ 1.000

Prazo: 300 meses (25 anos)

InvestAfresp = 10,53% a.a.
= R$ 1.345.056,00

Mercado =   8,73 % a.a.
= R$ 1.000.000,00

Diferença: 
+ R$ 345.056,00

Plano de 
Contribuição  

únicA
Aporte: R$ 200.000,00

Prazo: 300 meses (25 anos)

InvestAfresp =   8,48% a.a.
= R$ 1.527.538,13

Mercado =   6,68% a.a.
= R$ 1.000.000,00

Diferença: 
+ R$ 527.538,13

Taxa de 
Administração 

a.a: 0,8% menor que 
o mercado

Rentabilidade: 
1% a.a maior que o 

mercado

Diferença total 
+1,8% a.a

Aproveite os benefícios exclusivos da Previdência 
Privada! Para mais informações, entre em 
contato pelo telefone (11) 3886-8929 ou 

previdenciaprivada@afresp.org.br

INVESTAFRESP

ATENÇÃO, AFRS APOSENTADOS E DA ATIVA
Se você faz aniversário no mês de janeiro, o prazo para realizar  

o recadastramento obrigatório vai até 31 de janeiro.
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APOSENTADOS

01/08 - Acácio Carvalho Nunes, nível VI
01/08 - Carlos Luiz Youiti Kiko, nível VI
01/08 - Cezar Carvalho Brandi, nível IV
01/08 - Cícero Soares de Sousa, nível V
01/08 - Claudio Damian, nível V
01/08 - Ede de Oliveira Júnior, nível VI
01/08 - Henrique D'Amo Junior, nível VI
01/08 - Jaime Carneiro Garcia, nível V
01/08 - João Carlos de Almeida Gomes, nível V
01/08 - José Constantino da Silva, nível VI
01/08 - José Ercole Laurete Tedesco, nível VI
01/08 - Juraci Namico Nishihara Galves, nível VI
01/08 - Marcio Crancianinov Suconic, nível VI
01/08 - Marcos Antonio da Silva, nível VI
01/08 - Maria Aparecida G. Cidral, nível VI
01/08 - Maria Lucia Eurich Gil, nível VI
01/08 - Maristella Marcondes de A. P. Torres, nível V
01/08 - Maximino Tonon, nível IV
01/08 - Miguel Jubram Neto, nível VI
01/08 - Regina Celia Andreazza Rebelo, nível V
01/08 - Roberto Alves e Silva, nível IV
01/08 - Robson Motta, nível VI
01/08 - Silvano José Ferreira, nível V
01/08 - Sonia Maria Godinho Nogueira, nível V
01/08 - Sueli Borges de Santana, nível IV
01/08 - Sylvia Maria Lira Campos, nível VI
01/08 - Tiemi Imada, nível VI
01/08 - Wagner Miguel Di Domenico, nível V

05/08 - Aparecido Antonio Pelegrino, nível VI
17/08 - Paulo Roberto de Oliveira, nível V
01/09 - Afonso Rossafa Claro, nível V
01/09 - Armando Lamela Martins, nível VI
01/09 - Augusto Caravacca Alves, nível VI
01/09 - Branca Nania, nível V
01/09 - Issao Yano, nível IV
01/09 - João Luiz de Oliveira, nível VI
01/09 - Maria Tereza Stampone, nível IV
01/09 - Nivaldo Vasconcelos Filho, nível IV
15/09 - Antonio Sergio de Castro Cardoso, nível VI
03/10 - Jairo Cesar Sidnei, nível VI
03/10 - João Francisco Quequin, nível V
03/10 - Maria do Espírito Santo Martins Menezes, nível VI
05/10 - Sergio Mutuhiro Yassumoto, nível VI
11/10 - Onivaldo José Brochini, nível VI
12/10 - Claudio Setsuo Matsuzaki, nível VI
12/10 - Domenico Antonio Landulfo, nível VI
12/10 - Doroteia Fileti Gaspere, nível VI
12/10 - Milton Sergio Menegasso, nível IV
14/11 - Antonio Luis Donizete Albino, nível VI
14/11 - Rineu Bueno Barbosa, nível VI
15/11 - Araceli Reguero Mompean Bezborodco, nível VI
01/12 - Antonio Jair Simionato, nível V
01/12 - Jaison Souza Cidra, nível VI
01/12 - Luiz Edgard Albertão, nível VI
01/12 - Sergio Goya, nível VI

FALECIDOS
 

Benedito dos Santos Martins  
Heleni da Silva  
Guayanaz Ayres Freire 
Raphael Ferreira Barauna 
Anacleto Tinti  
Plinio José Porto  
Nelvio Prado Leite  
Dimas do Amaral  
Paulo Imamura  
Rubens Lessa da Cunha Canto 
Dácio Abrahão Nacle  
Ewaldo da Costa Pombo  
Pedro Teixeira Sobrinho  
Domingos Ribeiro da Silva 
Paulo Roberto da Silva  
Gilberto Ballaben 
Hidemi Narisawa 
Oswaldo Alexandre Donnini 
Oswaldo Ramos

04/04/2017   
30/05/2017  
30/07/2017 
04/08/2017  
05/08/2017
06/08/2017
10/08/2017
14/08/2017
20/08/2017 
27/08/2017 
01/09/2017
02/09/2017
04/09/2017
07/09/2017
08/09/2017
12/09/2017 
15/09/2017 
20/09/2017 
27/09/2017

Londrina
Guararema
Salvador
Suzano
Presidente Prudente
Piracicaba
Ubatuba
São Paulo
Lins 
Campinas
Barretos
Santos 
São Paulo
Cambuí
São José dos Campos
Ribeirão Preto
São Paulo
São Paulo
Londrina

66 
82 
90 
102
83 
91 
71
92
96 
86 
79 
92 
95 
98 
62 
89 
78 
91 
75
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APOSENTADOS

228 COLEGAS RECÉM-APOSENTADOS SÃO HOMENAGEADOS NAS REGIONAIS
As Regionais e a sede da Afresp, por meio da diretoria de 
Aposentados, homenagearam 228 aposentados de 2016 e 
18 Jubilados de Ouro, associados que comemoram 50 anos 
de Afresp, durante o ano de 2017. 

Para Rodrigo Spada, presidente da Associação, a Afresp 
é o local da família e dos amigos dos AFRs. “Eu sempre 

digo que a Afresp tem que ser um lugar de encontro. 
Por isso, promovemos eventos para reunir os colegas da 
ativa e aposentados e, consequentemente, mantemos os 
relacionamentos sociais, fator essencial para a qualidade 
de vida”, afirmou Spada ao agradecer aos homenageados 
pelas lutas e conquistas na carreira de AFR. Confira mais 
fotos das homenagens na página do Facebook da Afresp.

Santos - 8 de março Ribeirão Preto - 24 de abril

Piracicaba - 2 de julho Guarulhos - 10 de agosto

Campinas - 28 de setembro Presidente Prudente - 26 de novembro

Sede, DRTC-I, II e III - 29 de junho
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EVENTOS

FESTIVAL AFRESP MUSIC É SUCESSO NO THE BLUE PUB, EM SÃO PAULO
A primeira edição do Festival Afresp Music, realizada no 
dia 12 de novembro, no The Blue Pub, em São Paulo, foi 
um verdadeiro sucesso. O evento, que reuniu 136 colegas 
(ativa e aposentados) e familiares, ganhou forma com a 
performance das três bandas formadas exclusivamente 
por Agentes Fiscais de Rendas e da Bravo's Band. Conheça 
os integrantes das bandas participantes:

Los Farmers:  Felipe Muñoz (guitarra e voz), Thiago 
Cupertino (guitarra e voz), Leonardo Ramos de Souza 
(baixo), AFRs da Capital, e Carlos Pinheiro Nascimento 
(bateria), de Jundiaí.

GDocs Perdidos: Rogério Fuziy (vocalista e guitarra), 
Milton Nakanishi (guitarra), Cláudio Isaao Sakano 

(bateria) e Tomás Martins (baixo), colegas da DRT-14.

Causa Mortis: Cesar Vendramini Caridade (vocal e guitarra), 
da DRTC-III; Nelson Fernando Ponce de Leon (bateria), do 
DTI; Leandro Reis Camargo (baixo e guitarra), da DRTC-II; 
Alexandre Saleimen Nader (guitarra), da DRTC-III; e Felipe 
Fernandes Vieira (vocal e guitarra), do DTI.

O Afresp Music surgiu com o objetivo de criar um ambiente 
motivacional para desenvolver, por meio da música, 
habilidades como liderança, criatividade e integração 
entre os associados. 

Fique por dentro das novidades, acompanhe o grupo no 
Facebook (facebook.com/groups/afrespmusic). 

Bravo's Band

Los Farmers Causa Mortis

GDocs Perdidos
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REGIONAIS

CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO É INAUGURADO NA CAPITAL

Sung Sook Kim Garcia, da Diretoria de 
Informações (DI)

André Felipe Santos, do Departamento de Tecnologia  
da Informação (DTI) 

“Gostei muito do local. Acredito que 
as pessoas vão se apropriar do espaço 
na hora do almoço e também será um 
agradável ambiente de conversa. Foi uma 
ótima iniciativa da Afresp para atender a 
um pleito antigo dos associados.”

“O espaço será um bom local para 
descansar, conversar, tomar um café. E 
com a Copa do Mundo iminente será um 
excelente lugar para assistir aos jogos 
com os colegas. Parabéns à Afresp pelo 
trabalho realizado.” 

“O espaço é muito bem cuidado e bem 
pensado. Acho que vai beneficiar os AFRs 
do Predião, por questão de proximidade. 
Parabéns a todos que pensaram e 
idealizaram o projeto. ”

“O espaço está lindo. A equipe está de 
parabéns.”

Em 23 de novembro, a Diretoria Executiva da Afresp, 
diretores Regionais, Conselheiros e associados 
compareceram em peso à inauguração do Centro de 
Convivência Urbano (CCU), localizado na Avenida Rangel 
Pestana, 203, bem próximo à sede da Secretaria da 
Fazenda, no centro de São Paulo.

O CCU ocupa o 12º e 13º andares do prédio, que tem 
uma visão privilegiada da Catedral da Sé, e conta com 
redário, área de descanso, bar, centro de estética, 
academia, vestiário e salão de jogos. É lá também que 
está localizado o Escritório Centro da Afresp. Assim, 
os associados, além de aproveitarem o espaço para se 
encontrar com os colegas, poderão receber orientações 
dos colaboradores da Associação a respeito de produtos 
do InvestAfresp, Amafresp, Fundafresp, entre outros 
serviços oferecidos pela entidade.

O diretor Regional da Sede/Predião, Eugenio Satoshi 
Kobayashi, que abriu a cerimônia de inauguração do CCU, 
relembrou a história de sua concepção. “Esta obra é uma 

conquista da Afresp, fruto do trabalho de três anos desta 
Regional. Tivemos total apoio da Diretoria Executiva para 
a realização do projeto. A ideia é que este espaço agregue 
mais valor à Associação e ao associado, como um local onde 
os colegas possam se reunir e também realizar eventos. 
É uma grande satisfação pessoal estar nesta inauguração 
hoje”, afirmou Kobayashi.

A seguir, o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, 
agradeceu a presença dos diretores Executivos e Designados, 
do Conselho Deliberativo e dos membros da Administração 
Tributária que estiveram presentes na inauguração.

“Este evento é para vocês, associados. Cada detalhe desta 
obra foi feito pensando em vocês, desde o começo, com 
a criação da Comissão, que realizou a pesquisa com os 
associados para descobrir o que eles esperavam do CCU. 
Por isso, a Afresp é um local de encontros de AFRs, onde 
tentamos diminuir nossas diferenças, quebrar obstáculos. 
São nestes encontros que podemos criar uma classe mais 
unida e mais forte”, disse Spada.

CALENDÁRIO 2018
Os associados da Afresp estão recebendo, junto com esta edição do Jornal, 

o refil do calendário de mesa de 2018.

Rafael Domingues, da Diretoria de Representação  
Fiscal (DRF)

Gabriel Nicolia, da Diretoria Executiva da 
Administração Tributária (DEAT)
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FUNDAFRESP

AGOSTO
DRTC I, II E III
COLMEIA RECREATIVA CULTURAL E SOCIAL | SP | R$ 6.000,00 | Rua Almirante 
João de Faria, 161 | Jd. Clímax | Fone: (11) 2335-1839

SOCIEDADE BENFEITORA JAGUARÉ | SP | R$ 3.000,00 | Rua Floresto Bandecchi, 
156 | Jaguaré | Fone: (11) 3768-0552

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
ASS. PARA SÍNDROME DE DOWN DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 4.500,00 | Rua 
Santarém, 900 | Pq. Industrial | Fone: (12) 3937-8412

GRUPO DE ASSIST. À DEPEND. QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO | 
S.J. CAMPOS | R$ 3.000,00 | Estr. Bezerra de Menezes, 2500 | Fone: (12) 3944-5450

ASS. EDUCACIONAL INFANTIL SANTA RITA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 
8.000,00 | Rua Serra Dourada, 135 | Altos de Santana | Fone: (12) 3911-6549

ABESC – ASS. BENEFICENTE SOLDADOS DE CRISTO | CAÇAPAVA | R$ 6.000,00 | 
Av. Adhemar Moreira Barbosa Romeo, 761 | Eldorado | Fone: (12) 3653-6055

ASS. DE AMPARO ÀS PESSOAS E CRIANÇAS CARENTES COM CÂNCER | TAUBATÉ 
| R$ 3.000,00 | Av. Cônego José Luiz Pereira Ribeiro, 336 | Vila Nossa Senhora 
das Graças | Fone: (12) 3624-1155

ASS. RELIGIOSA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS | CACHOEIRA PAULISTA 
| R$ 5.000,00 | Av. Cachoeira Paulista, 720 | CDHU | Fone: (12) 3101-3799

DRT 4 – SOROCABA
CENTRO COMUNITÁRIO PADRE LUIZ SCROSOPPI | VOTORANTIM | R$ 7.000,00 
| Rua Antônio Soares da Silva, 50 | Jd. Novo Mundo | Fone: (15) 3243-6149

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
ASS. BENEFICENTE INTEGRAÇÃO À VIDA | R. PRETO | R$ 3.200,00 | Av. Dr. Marcos 
Antônio Macário dos Santos, 1080 | Jd. das Palmeiras | Fone: (16) 3917-2141

ENTIDADE BENEFICENTE COQUEIRENSE | CÁSSIA DE COQUEIROS | R$ 3.500,00 | 

Rodovia Coronel Narciso Ferreira Lopes, 13,5 Km | Rural | Fone: (16) 3669-1242

CARIB – CENTRO DE ACOLHIMENTO DE RIBEIRÃO PRETO | R$ 4.000,00 | Rua 
Ametista, 920 | Campos Eliseos | Fone: (16) 3626-7511

CASA SANTO EXPEDITO | BEBEDOURO | R$ 3.000,00 | Av. Amélia Bernardini 
Cutrale, 2500 | Novo Lar | Fone: (17) 3345-1072

DRT 7 – BAURU
ASS. AMIGOS E FAMILIARES DAS PESSOAS PORTADORAS DE CÂNCER EM AGUDOS 
| R$ 3.000,00 | Av. Odom Pessoa de Albuquerque, 102 | Fone: (14) 3262-2255

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ASS. PÃO NOSSO | CATANDUVA | R$ 3.200,00 | Rua São Leopoldo, 90 | 
Loteamento Bom Pastor | Fone: (17) 3521-2117

CASA DE APOIO À CRIANÇA | CATANDUVA | R$ 5.500,00 | Rua Pirajuí, 262 | Vila 
Celso Mouad | Fone: (17) 3522-3317

NÚCLEO EDUCACIONAL JOANNA DE ANGELIS | CATANDUVA | R$ 6.000,00 | Rua 
Igarapava, 294 | Jd. Alpino | Fone: (17) 3523-8711

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE IBIRÁ | R$ 5.000,00 | Rua São Vicente de 
Paulo, 1107 | Centro | Fone: (17) 3551-1381

INSTITUTO DO DEFICIENTE AUDIOVISUAL DE VOTUPORANGA | R$ 4.000,00 | 
Rua Pará, 2060 | Chácara Aviação | Fone: (17) 3422-6800

CASA RECANTO DE PAZ | VOTUPORANGA | R$ 3.000,00 | Rua Rui Barbosa, 
2943 | Jd. Alvorada | Fone: (17) 98114-4022

DRT 9 – ARAÇATUBA
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADINA | R$ 3.000,00 | Rua 
São Paulo, 149 | Pelliciari | Fone: (18) 3722-3081

DRT 11 – MARÍLIA
EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO | PIRAJU | R$ 2.000,00 | Rua São 
Vicente de Paulo, 95 | Centro | Fone: (14) 3351-1519

MAIS DE R$ 4 MILHÕES FORAM DOADOS PELO FUNDAFRESP ENTRE 2015 E 2017
As 619 entidades atendidas nos três anos desta gestão, pelo 
Fundafresp, agradecem: elas receberam R$ 4.321.100,00 em 
doações de associados filiados ao Fundo. Destas, 541 foram 
premiadas com R$ 2.205.600,00 entre 2015 e 2017 – já 
incluídas as 12 instituições que receberam 54 mil durante 
reunião que aconteceu em 6 de dezembro, na sede da Afresp. 

Além destas, 78 entidades, eleitas pelos associados, 
receberam R$ 2.115.500,00 por meio de três Editais 
lançados em 2015 e 2016. Foram selecionados projetos de 
reforma, construção ou melhora de instalações, todos com o 
objetivo de ampliar o atendimento a crianças, adolescentes 
e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Os valores fizeram grande diferença no trabalho das 
instituições, que puderam utilizá-los no dia a dia e, 
também, tornar realidade projetos maiores para aumentar 
sua capacidade de atendimento ou trazer mais benefícios 
aos assistidos.

Isto só foi possível porque cerca de 2200 associados filiados 
ao Fundo doam voluntariamente, em média, R$ 36 por mês. 
As doações são administradas pela Afresp e totalmente 
repassadas às instituições pelos membros do Fundafresp. As 
entidades beneficiadas são idôneas, sérias e comprometidas 

com os assistidos: para serem consideradas aptas a receber 
os recursos, devem receber a visita de um AFR filiado, que 
elabora um relatório falando das suas necessidades.

Para auxiliar cada vez mais instituições e assistidos, é 
importante que mais colegas possam fazer parte desta 
corrente do bem contribuindo com o Fundo – e, assim, fazer 
a diferença na vida de milhares de crianças, adolescentes e 
idosos. Entre para o Fundafresp você também!

O Centro Comunitário de Crianças de Nossa Senhora 
de Guadalupe, em São Bernardo do Campo, foi um 

dos que recebeu repasses do Fundafresp 

CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP
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DRT 12 – ABCD
LAR DA CRIANÇA EMMANUEL | SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 4.000,00 | Av. 
Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955 | Alves Dias | Fone: (11) 4109-8938

DRT 16 – JUNDIAÍ
ASS. EDUCADORA E BENEFICENTE – CESPROM | JUNDIAÍ | R$ 3.000,00 | Rua 
Monsenhor Venerando Nalini, 222 | Colônia | Fone: (11) 4584-8451

CENTRO ESPÍRITA OPERÁRIOS DA VERDADE | JUNDIAÍ | R$ 3.000,00 | Av. Brasil, 
250 | Vila Isabel Eber | Fone: (11) 4587-7108

SETEMBRO
DRTC I, II E III
COMUNIDADE ASSISTENCIAL RAINHA DOS APÓSTOLOS | SP | R$ 3.000,00 | Rua 
Engenheiro Lauro Penteado, 155 | Vila Monumento | Fone: (11) 2274-9746

PROMOÇÕES HUMANAS EUGÊNIO DE MAZENOD | SP | R$ 5.500,00 | Rua Afonso 
de Carvalho, 16 | Morro Grande | Fone: (11) 3993-1563

SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | SP | R$ 3.000,00 | Rua Azevedo 
Soares, 2406 | Vila Gomes Cardim | Fone: (11) 4323-6008

DRT 5 – CAMPINAS
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPIVARI | R$ 3.000,00 | Rua 
Oswaldo da Costa, 75 | Morada do Sol | Fone: (19) 3491-6088

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
CRECEI – CENTRO RENOVADO CRISTÃO DE ENSINO INTEGRAL | RIBEIRÃO PRETO | 
R$ 3.000,00 | Rua Luiz Mestriner, 413 | Fone: (16) 3975-1535

DRT 7 – BAURU
RESIDÊNCIA DO AMOR FRATERNAL DE AVARÉ | R$ 3.000,00 | Rua São Dimas, 
100 | Jd. Vera Cruz | Fone: (14) 3733-6058

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR | CERQUEIRA CÉSAR | R$ 
6.000,00 | Rua Juvenal Coimbra, 785 | Centro | Fone: (14) 3714-1333

LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS | BAURU | R$ 8.000,00 | Av. Castelo 
Branco, 24-09 | Fone: (14) 3236-1977

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LAR ESPERANÇA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 3.500,00 | Rua Edson Pupim, 
651 | Santo Antônio | Fone: (17) 3219-9720

ASS. DE VOLUNTÁRIOS IRMÃ ANA MARIA – AVOIAM | CATANDUVA | R$ 2.000,00 
| Rua Maranhão, 1048 | Centro | Fone: (17) 3045-2854

DRT 9 – ARAÇATUBA
INSTITUTO PARA CEGOS SANTA LUZIA | ARAÇATUBA | R$ 3.000,00 | Rua Rio 
Grande do Sul, 23 | Jd. Nova York | Fone: (18) 3623-6550

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
INSTITUIÇÃO NOVO AMANHECER | DRACENA | R$ 3.100,00 | Rua Princesa 
Isabel, 203 | Vila Barros | Fone: (18) 3821-8190

LAR CRISTÃO DE ADAMANTINA | ADAMANTINA | R$ 3.500,00 | Rua Arno Kieffer, 
670 | Vila Olivero | Fone: (18) 3521-1661

REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE ADAMANTINA | R$ 2.000,00 | Rua Mário 
Olivero, 259 | Vila Cicma | Fone: (18) 3521-1815

DRT 14 – OSASCO
ASSOCIAÇÃO DAS MÃES DO JARDIM VELOSO | OSASCO | R$ 6.000,00 | Rua 
Amadeu Amaral, 214 | Jd. Veloso | Fone: (11) 3692-6487

DRT 16 – JUNDIAÍ
CENTRO DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL BENJAMIN QUINTINO DA SILVA 
| MOGI MIRIM | R$ 3.000,00 | Av. Adib Chaib, 1111 |  Fone: (19) 3862-2547

OUTUBRO
DRTC I, II E III
MOVIMENTO ASSISTENCIAL DO BUTANTÃ | SP | R$ 3.000,00 | Av. Dr. Vital Brasil, 
1285 | Butantã | Fone: (11) 3726-9791

SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHANDO PARA O FUTURO | SP | R$ 2.000,00 | 
Rua Herman Rechter, 43 | Vila Penteado | Fone: (11) 3859-6214

DRT 7 – BAURU
GRUPO AMIGAS DO PEITO DE BAURU | R$ 2.000,00 | Rua Monsenhor Claro, 11-
62 | Vila Mesquita | Fone: (14) 3227-2420

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
LAR DOS VELHINHOS SÃO VICENTE DE PAULO | SANTA FÉ DO SUL | R$ 8.000,00 
| Rua Cinco, 2052 | Centro | Fone: (17) 3631-1837

LAR SÃO VICENTE DE PAULO | URUPÊS | R$ 3.300,00 | Rua José do Patrocínio, 
02 | Centro | Fone: (17) 3552-2112

ASS. MADRE TERESA DE CALCUTÁ | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 3.000,00 | Rua 
Maximiano Mendes, 157 | Santa Cruz | Fone: (17) 3235-4645

DRT 9 – ARAÇATUBA
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA | MURUTINGA DO SUL | R$ 
3.500,00 | Rua João Barbosa, s/n | Botafogo | Fone: (18) 99799-9258

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
LAR DOS VELHOS DE ADAMANTINA | R$ 5.500,00 | Rua Dr. Benedito 
Lemes de Souza, 179 | Vila Cicma | Fone: (18) 3521-3308 

DRT 11 – MARÍLIA
ASS. CASA DO CAMINHO | MARÍLIA | R$ 4.500,00 | Rua Benedito Mendes Faria, 
43 | Vila Hípica | Fone: (14) 3417-4758

DRT 12 – ABCD
CRECHE DA CATA PRETA | SANTO ANDRÉ | R$ 3.200,00 | Estrada da Cata Preta, 
590 | Vila João Ramalho | Fone: (11) 4457-3350

DRT 14 – OSASCO
CASA JOSÉ EDUARDO CAVICHIO | TABOÃO DA SERRA | R$ 2.000,00 | Rua 
Preciosa, 86 | Pq. Monte Alegre | Fone: (11) 4701-4194

DRT 16 – JUNDIAÍ
ASS. JESUÍNO MARCOS MAGUILA | MOGI MIRIM | R$ 4.500,00 | Rua José 
Rezende da Mota, 895 | Pq. Laranjeiras | Fone: (19) 3815-6090

ASS. FILANTRÓPICA ESPERANÇA PARA TODOS | VINHEDO | R$ 6.000,00 | Rua 
São Paulo, 82 | Nova Vinhedo | Fone: (19) 3836-3211

EQUIPOTÊNCIA ENTIDADE FILANTRÓPICA E ASSISTENCIAL | MOGI MIRIM | R$ 
7.500,00 | Rua Nelson Vital do Prado, 108 | Jd. Helena | Fone: (19) 3806-0583

DEZEMBRO
DRTC I, II E III
ASS. CRISTÃ DE CASAIS | SP | R$ 3.500,00 | Rua Deocleciano de Oliveira Filho, 
546 | Pq. Santo Antônio | Fone: (11) 5514-6043

INSTITUTO OIKOS | SP | R$ 3.000,00 | Rua General Sosa Trigo, 98 | Pq. Itaberaba 
| Fone: (11) 3923-5946

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
ASS. MISSIONÁRIOS DA SANTÍSSIMA TRINDADE | S.J. CAMPOS | R$ 8.000,00 | Rua 
Simião Ferreira da Mata, 520 | Campos dos Alemães | Fone: (12) 3966-3627

DRT 5 – CAMPINAS
CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ | LEME | R$ 8.000,00 | 
Rua Jorge Hilsdorf, 47 | Bela Vista | Fone: (19) 3573-8300

ASS. METODISTA DE AÇÃO SOCIAL | PIRACICABA | R$ 5.500,00 | Rua Prof. Hélio 
Penteado de Castro, 657 | Nova América | Fone: (19) 3371-4882

DRT 7 – BAURU
VILA VICENTINA – ABRIGO PARA VELHOS | BAURU | R$ 3.000,00 | Rua Jorge 
Pimentel, 2-5 | Vila Engler | Fone: (14) 3103-0055

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ASS. DOS VOLUNTÁRIOS DO HOSPITAL DE BASE | S.J. RIO PRETO | R$ 3.000,00 | 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416 | Vila São Pedro | Fone: (17) 3201-5000

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OSVALDO CRUZ | R$ 6.000,00 | 
Rua Yutaka Abe, 20 A | Jd. Júlia | Fone: (18) 3528-1613

CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER | ÁLVARES MACHADO | R$ 
3.500,00 | Rua Iansã, 22 | Pq. dos Orixás | Fone: (18) 3273-1531

CRECHE BERÇÁRIO ESPÍRITA DE RANCHARIA AMÉLIA TEIXEIRA LINS | R$ 
3.500,00 | Rua Allan Kardec, 778 | Vila Righeti | Fone: (18) 3265-6789

ABRIGO DE IDOSOS RECANTO DO VOVÔ | PRESIDENTE EPITÁCIO | R$ 3.500,00 | 
Rua Belo Horizonte, 16-40 | Vila Santa Rosa | Fone: (18) 3281-4899

DRT 11 – MARÍLIA
CENTRO ESPÍRITA LUZ, FÉ E CARIDADE | MARÍLIA | R$ 3.500,00 | Rua Maranhão, 
242 | Centro | Fone: (14) 99721-5272
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NOTAS

O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, participou 
do 1º Congresso do Conselho Estadual de Defesa 
do Contribuinte (Codecon), encontro que reuniu 
profissionais tributários e juristas na sede da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (Fecomercio-SP), no dia 6 de dezembro.

Spada, que também é conselheiro do Codecon, foi 
moderador do painel Projeto de Transparência – Nos 
Conformes, que teve como debatedores o secretário-
adjunto da Secretaria da Fazenda, Rogério Ceron de 
Oliveira; e professor da Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo, Eurico Marcos Diniz de Santi. 

No fim de 2017, a Afresp recebeu uma ótima 
notícia: a Associação obteve a certificação 
da consultoria internacional Great Place to 
Work, presente em 53 países. 

O selo é obtido por empresas e entidades 
com 70% ou mais de aprovação por 
parte de seus funcionários em pesquisa 
realizada sobre o clima organizacional. 
O resultado mostra como a qualidade do 
ambiente é percebida e experimentada 

No jantar de confraternização das Diretorias e do Conselho 
Deliberativo da Afresp, o Deputado Federal Arnaldo Faria 
de Sá (PTB) foi homenageado pela Febrafite devido aos 
serviços prestados à categoria. O evento aconteceu em 24 
de novembro, na sede da Afresp. Ele recebeu a Comenda da 
Ordem do Mérito do Fisco Estadual e Distrital, concedida aos 
que trabalham pela valorização da categoria e da Febrafite.

Participaram da homenagem: Rodrigo Spada, presidente da 
Afresp e 2º vice-presidente da Febrafite;  Alfredo Maranca, 
presidente do Sinafresp. O coordenador da CAT, Luiz 
Claudio Rodrigues; o deputado estadual Vitor Sapienza; e o 
vereador Gilson Barreto também marcaram presença.

No dia 5 de dezembro, o jornal Correio Braziliense 
publicou um caderno sobre o 6º Prêmio Nacional de 
Educação Fiscal, uma edição especial patrocinada 
pela Afresp em parceria com a Febrafite, com o apoio 
do Movimento VIVA. O caderno traz histórias de 
sucesso das vencedoras do Prêmio, entregue em 29 
de novembro, na Tribuna de Honra do Estádio Nacional 
Mané Garrincha, em Brasília. 

Foram três categorias: Escolas, Instituições e Imprensa. 
A vencedora da primeira foi a Escola Municipal Filomena 
de Oliveira Leite (MG). Em segundo lugar ficou a Escola 
Cidadã Integral Técnica de Cajazeiras Professora Nicéa 
Claudino Pinheiro (PB), que recebeu o prêmio do diretor 
de Comunicação da Afresp, José Roberto Lobato. Em 
Instituições, a campeã foi a Universidade Estadual de 
Goiás (UEG). Já o vencedor da categoria Imprensa foi o 
jornalista Danilo Alves, da TV Cabo Branco, afiliada da 
TV Globo (PB).

O AFR Rodrigo Frota, coordenador do Movimento VIVA, 
participou do grupo de discussão sobre tributação 
promovido pela revista Capital Aberto, em 6 de 
dezembro, em São Paulo. 

Foram debatidos assuntos como compliance tributário, 
a complexidade do sistema tributário nacional e 
questões envolvendo o sigilo do contribuinte.

Participaram da discussão: sócio do Veirano Advogados, 
Abel Amaro; sócio da PwC, Durval Portela; sócio do 
Sacha Calmon, Igor Santiago; e a integrante do grupo 
de estudos tributários da Fiesp, Maria Elisa Curcio.

e como isso influencia o comportamento das equipes.

Obter a certificação é pré-requisito para concorrer aos 
rankings das melhores empresas para trabalhar, além de 
ser uma iniciativa que reconhece as organizações que 
valorizam as pessoas. 

“A frase que me ocorre hoje é que, realmente, o melhor 
lugar é onde estão as melhores pessoas. E é por meio delas, 
valorizando-as, que iremos conseguir alcançar os objetivos 
desejados em nossa missão da Afresp”, disse o presidente 
da Afresp, Rodrigo Spada.
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CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO REALIZA ÚLTIMA REUNIÃO DO ANO
Na reunião do Conselho, no dia 25 de novembro, estiveram 
presentes 17 Conselheiros titulares e 3 suplentes. Pela Mesa 
Diretora, compareceram o presidente do Conselho, Paulo 
Henrique Cruz; o primeiro secretário, Pedro de Oliveira 
Abrahão; e o segundo secretário, Leandro Radusweski 
Quintal. O diretor do InvestAfresp, TI e Financeiro, Denis da 
Cruz M. Maciel, representou a Diretoria Executiva. O deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá também marcou presença.

O presidente do C.D., Paulo Cruz, falou sobre o fim da gestão 
e agradeceu o apoio dos Conselheiros ao longo deste 
triênio (2015-2017). Em seguida foi aprovada, com duas 
abstenções, a ata da reunião do dia 23/09. O presidente 
da Comissão Fiscal, Henning Mario Von Rautenfeld, 
apresentou a prestação de contas do crédito adicional 
para a Regional de Bauru. Henning abriu um histórico do 
caso e explicou que são gastos excedentes, o que não 
caracteriza abertura de crédito adicional e manifestou 
parecer favorável à aprovação do crédito suplementar. 

O Conselheiro Thiago Martins também fez um breve 
histórico do caso, descrevendo que o processo tardou 
quase três anos para ser concluído, em vista do atraso na 
documentação. Por sua vez, o diretor financeiro, Denis 
Mângia, ressaltou que o modesto valor adicional da obra 
comprova o resultado satisfatório do processo, cenário 
atestado pelo trabalho de prestação de contas realizado 
pela Comissão Fiscal. Outros Conselheiros debateram 
o tema e fizeram suas considerações. Em seguida, os 
Conselheiros aprovaram o Parecer por unanimidade. 

Por solicitação do presidente da Comissão Fiscal, Henning 
Mario Von Rautenfeld, o item sobre o Fundo de Reserva 
da Afresp foi retirado da pauta. O pedido foi acatado pelo 
presidente do Conselho. 

Henning também apresentou a prestação de contas 
do 5º Encontro da Família Afresp (2016). O diretor 
Financeiro, Denis Mângia, afirmou que o evento tem 
caráter participativo, ou seja, o associado arca com parte 
dos custos do encontro, e estas contribuições estão dentro 
do orçamento. O assunto foi bastante debatido pelos 
Conselheiros. Foi sugerido que os próximos Encontros 
aconteçam em outras cidades mais ao centro do estado, 
de forma que os associados do interior possam se 
deslocar com mais facilidade. Em seguida, os Conselheiros 
aprovaram a pauta por unanimidade. 

Em ação inédita, o presidente do Conselho, Paulo Henrique Cruz, 
transferiu a presidência do C.D. ao deputado Arnaldo Faria de 
Sá a título de presidente honoris causa. A nomeação se deu em 
razão dos serviços contínuos prestados à Afresp e pela atenção e 
apoio aos pleitos defendidos pela classe no legislativo estadual, 
em especial a PEC 5, que estabelece o teto único remuneratório 
para os três Poderes no estado de São Paulo. 

Ocupando a cadeira do presidente do Conselho, o deputado 

agradeceu a homenagem. “Nunca abandonamos a categoria, 
o que desenvolvemos será sempre em prol da classe”, falou. 
Também disse que a luta em São Paulo em defesa da PEC 5 é 
legítima e que a atuação no legislativo, somada aos esforços 
da classe, surtirá efeitos positivos. Em seguida, o presidente 
Paulo Cruz se retirou e se despediu dos membros do 
Conselho, passando a presidência ao 1º secretário, Pedro 
de Oliveira Abrahão. 

Em seguida, Denis disse que, em relação ao orçamento 
de 2018, apresentado conforme previsão estatutária, 
seria mais produtivo ouvir o Parecer da Comissão Fiscal 
e, durante o mesmo, fazer interferências pontuais para 
esclarecimentos. Em seguida, o presidente da Comissão 
Fiscal, Henning, fez suas considerações. Disse que o 
orçamento apresentado está consistente, sem grandes 
alterações em comparação com o ano anterior e que 
o mesmo padrão metodológico de análise foi adotado 
em relação a 2017.  Em seguida, foi lida a proposta com 
previsões de receitas e despesas para cada centro de custo. 
Segundo Henning, foram realizadas reuniões periódicas 
com a diretoria financeira para análise e esclarecimentos 
em relação a determinados pontos da proposta, que foi 
amplamente discutida pelos Conselheiros. Colocada 
em votação, os Conselheiros aprovaram a proposta 
orçamentária para 2018 por unanimidade. 

Como presidente do Conselho, Pedro de Oliveira Abrahão 
solicitou apresentação do sexto item da pauta: Relatório 
de Acompanhamento Orçamentário do 3° Trimestre de 
2017. Segundo o Conselheiro e membro da Comissão 
Fiscal, Thiago Martins, o parecer do documento é favorável. 
A conclusão é que o orçamento da Afresp vem sendo 
observado pela Diretoria Executiva, de acordo com o que 
já fora aprovado pelo Conselho. Passada a votação, os 
Conselheiros aprovaram o Parecer por unanimidade. 

Em seguida, Abrahão leu o ofício da Diretoria sobre a 
adoção do Plano Plurianual da Afresp (requerimento do 
Conselheiro Antonio Lourenço Colli), que foi adiada para 
o próximo triênio. 

Paulo Cruz, Arnaldo Faria de Sá, Teruo Massita, 
Rodrigo Spada e Luiz Carlos Toloi Jr. 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE  109.403.734,92 CIRCULANTE  18.866.987,89 

Disponível  366.937,77  Provisão de Eventos a Liquidar  11.090.088,65 

   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata  366.937,77   Débitos de Op. De Assist. à Saúde  1.495.976,54 

Aplicações Financeiras  82.652.656,54     Outros Débitos Operacionais  0,00 

Aplicações  Vinculadas a Provisões Técnicas  11.866.553,44     Convênio Odontológico 120.289,70

    Cotas de Fundos de Investimentos  - ANS  11.866.553,44     Devoluções de Cotas/Coparticipação 0,00

Aplicações Não Vinculadas  70.786.103,10     Taxa de Administração Amafresp 1.375.686,84

  Renda Fixa  70.786.103,10   Débitos com Op. de Assit. à Saúde não rel. com Plano  485.071,48 

    Cotas de Fundos de Investimentos 70.786.103,10   Tributos e  Encargos Sociais a Recolher  732.408,47 

  Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde  18.433.402,01   Tributos e Contribuições  64.065,95 

     Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência  19.584.888,57     F.G.T.S a Recolher  56.445,74 

     Provisão Para Devedores Duvidosos  (2.181.376,06)    COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher  7.620,21 

     Coparticipação Amafresp  518.343,03   Retenções de Impostos e Contribuições  668.342,52 

     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (339.111,42)     I.R.R.F a Recolher - Afresp  64.252,75 

     Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde  1.739.994,04     I.R.R.F a Recolher - Amafresp  86.120,71 

     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (889.336,15)     I.S.S a Recolher - Afresp  1.651,41 

  Créditos de Op. De Assistência à Saúde não Rel. com o Plano 1.473.629,92     I.S.S a Recolher - Amafresp  3.191,82 

    Reciprocidade 1.473.629,92     CSLL a Recolher - Amafresp  1.308,78 

  Bens e Títulos a Receber 817.689,71     PIS a Recolher - Amafresp  856,54 

     Almoxarifado  172.890,94     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp  5.312,28 

    Aluguéis a Receber  103.672,46     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp  155.023,42 

    Adiantamentos  541.126.31     Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários  244.540,44 

   Outros Créditos ou Bens a Receber  5.634.902,75     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp  12.664,51 

    Mensalidades Afresp  817.261,18     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp  93.419,86 

    Mensalidades - Fundafresp  132.651,41    Débitos Diversos  5.019.157,89 

    Mensalidades - Seguro de Vida  1.900.254,99     Obrigações com Pessoal  2.324.776,20 

    Cia Vera Cruz Seguradora  1.294.918,41     Fornecedores  2.694.381,69 

    Taxa de Adm.Amafresp  1.375.686,84    Outros Débitos a pagar  44.284,86 

    Outros Valores a Receber  114.129,92 

  Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos  (127.530,05) PASSIVO NÃO CIRCULANTE  2.365.158,12 

  Despesas Antecipadas  152.046,27   Provisões  486.241,54 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  31.113.508,79     Contingências Amafresp  306.424,60 

Realizável a Longo Prazo  1.048.678,01     Contingências Trabalhistas  179.816,94 

  Aplicações Financeiras  91.805,45   DÉBITOS DIVERSOS  1.878.916,58 

     Títulos de Renda Fixa  91.805,45     Fundafresp  1.878.916,58 

  Depósitos Judiciais e Fiscais  956.872,56 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  119.285.097,70 

  INVESTIMENTOS  3.428.380,66   Fundo Social  168.251,94 

    Imóveis destinados à Renda  3.428.380,66   Reservas  119.116.845,76 

  IMOBILIZADO  26.181.984,33   Reservas Patrimoniais  8.328.784,53 

    Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares  22.909.574,77   Reservas Estatutárias  8.953.789,76 

      Terrenos  6.127.037,32   Resultados Acumulados - AFRESP  63.826.024,34 

      Edificações  16.463.008,89   Resultados Acumulados -  AMAFRESP  21.226.221,52 

      Obras Preliminares e Complementares  319.528,56   Resultado do Exercício - AFRESP  4.283.305,81 

    Imobilizado de Uso Próprio  2.686.052,81   Resultado do Exercício - AMAFRESP  12.498.719,80 

   Bens Móveis - Não Hospitalares  2.686.052,81 

      Instalações  719.238,88 

      Máquinas e Equipamentos  317.333,24 

      Equipamentos de Informática  287.412,20 

      Móveis e Utensílios  1.263.886,35 

      Veículos  98.182,14 

   Imobilizações em Curso  586.356,75 

      Obras em Andamento  586.356,75 

  INTANGÍVEL  454.465,79 

     Sistema de Computação  454.465,79 

TOTAL DO ATIVO  140.517.243,71 TOTAL DO PASSIVO  140.517.243,71 

FINANCEIRO 
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  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A SETEMBRO DE 2017
Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 

Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  155.908.098,04  155.908.098,04 

   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  155.908.098,04  155.908.098,04 

      Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  156.197.973.66  156.197.973,66 

       (-) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (289.875,62)  (289.875,62)

Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00 (136.200.688,48)  (136.200.688,48)

   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00  (149.333.209,53)  (149.333.209,53)

   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  10.681.877,16  10.681.877,16 

   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação) 0,00 0,00 0,00  2.450.643,89  2.450.643,89 

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  19.707.409,56  19.707.409,56 

Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00   - 

Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00   -

RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  19.707.409,56  19.707.409,56 

Despesas Administrativas  (15.906.336,24)  (6.552.200,52) (22.458.536,76)  0,00  (22.458.536,76)

  Despesas com Pessoal Próprio  (9.088.494,90)  (2.846.679,15)  (11.935.174,05) 0,00  (11.935.174,05)

  Despesas com Serviços de Terceiros  (1.966.985,71)  (236.926,55)  (2.203.912,26) 0,00  (2.203.912,26)

  Despesas com Localização e Funcionamento  (3.263.595,92)  (3.211.595,64)  (6.475.191,56) 0,00  (6.475.191,56)

  Despesas com Public. e Propag. Institucional  (245.311,69)  (830,00)  (246.141,69) 0,00  (246.141,69)

  Despesas com Tributos  (380.500,47)  (154.061,16)  (534.561,63)  0,00  (534.561,63)

  Despesas Adm. Diversas  (961.447,55)  (102.108,02)  (1.063.555,57) 0,00  (1.063.555,57)

Outras Receitas Operacionais  27.122.354,92 0,00  27.122.354,92  2.160.863,42  29.283.218,34 

Contribuições Associativas  6.692.969,69 0,00  6.692.969,69 0,00  6.692.969,69 

Administração Amafresp  10.318.213,26 0,00  10.318.213,26 0,00  10.318.213,26 

Administração de Seguros  9.393.190,64 0,00  9.393.190,64 0,00  9.393.190,64 

Outras Departamentais  392.920,02 0,00  392.920,02 0,00  392.920,02 

Receitas Diversas 325.061,31 0,00  325.061,31 0,00  325.061,31 

Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  1.060.737,25  1.060.737,25 

Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 1.100.126,17 1.100.126,17 

Outras Despesas Operacionais  (2.807.390,53)  (339.305,04)  (3.146.695,57)  (11.319.857,33)  (14.466.552,90)

  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (41.806,60) 0,00  (41.806,60)  (1.357.688,65)  (1.399.495,25)

  Outras  (2.765.583,93)  (339.305,04)  (3.104.888,97)  (9.962.168,68)  (13.067.057,65)

    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  (575.940,06)  (575.940,06)

    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (10.318.233,76)  (10.318.233,76)

    Taxa de Adm. Reciprocidade  (92.795,66)

    Confecção de carteiras/Indicador Médico  (5.508,87) 0,00  (5.508,87) 0,00  (5.508,87)

    Despesas Associativas  (2.760.075,06) (339.305,04)  (3.099.380,10) 0,00  (3.099.380,10)

( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  1.024.800,80  1.024.800,80 

   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  1.024.800,80  1.024.800,80 

RESULTADO OPERACIONAL  8.408.628,15  (6.891.505,56)  1.517.122,59  (10.548.415,65)  12.065.538,24 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  2.605.976,02  (13.395,14)  2.592.580,88  1.950.304,15  4.542.885,03 

  Receitas Financeiras  3.007.936,11  3.007.936,11  2.555.306,20  5.563.242,31 

  Despesas Financeiras  (401.960,09)  (13.395,14)  (415.355.23)  (605.002,05)  (1.020.357,28)

RESULTADO PATRIMONIAL  173.602,34 0,00  173.602,34 0,00  173.602,34 

  Receitas Patrimoniais  244.569,64 0,00  244.569,64 0,00  244.569,64 

  Despesas Patrimoniais  (48.348,45)  (48.348,45) 0,00  (48.348,45)

Resultado Não Operacional  (22.618,85) 0,00  (22.618,85) 0,00  (22.618,85)

RESULTADO LÍQUIDO  11.188.206,51  (6.904.900,70)  4.283.305,81  12.498.719,80  16.782.025,61 

Rodrigo Keidel Spada 
Presidente 

Denis da Cruz Mângia Maciel 
Diretor Financeiro 

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

FINANCEIRO
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ESPORTES

CAMPINAS/JUNDIAÍ VENCE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA AFRESP
A partida final do XX Campeonato Estadual de Futebol da 
Afresp “Luiz Dias”, que aconteceu em 2 de dezembro no 
C.C. de Osasco, assinalou a vitória da equipe das DRTs de 
Campinas/Jundiaí contra a das DRTC I/II. O placar final foi 
de 2 X 1 para o time vencedor. Esta é a quinta vez que a 
equipe vence o Campeonato: foi vencedora nas edições de 
1975, 1999, 2009 e 2011. Em 2013, chegou bem perto: 
ficou em segundo lugar.

O dia começou já com uma partida preliminar, a dos colegas 
veteranos. Os craques do passado começaram a jogar por 
volta das 9h e se organizaram em dois times. Ao fim do 
jogo, os atletas das equipes finalistas do Campeonato já 
tinham chegado e tomaram lugar no campo. 

O presidente Rodrigo Keidel Spada esteve presente na 
partida e lembrou a importância dos colegas veteranos. 

“Foram eles que construíram tudo o que temos hoje. Uma 
entidade que não reconhece seu passado perde sua identidade”, 
disse. Ele homenageou o patrono do Campeonato, o colega Luiz 
Dias, que estava lá e participou da partida dos veteranos.

O diretor de Esportes, Milton Nakanishi, reconheceu a 
importância dos Centros de Convivência da Afresp com a 
presença de todos os colegas e familiares no evento de 
hoje. “O futebol é um dos encontros que mais agregam 
pessoas. Temos que prestigiar!”

E, enfim, a partida final. Muita disputa entre os dois times. 
Campinas/Jundiaí saiu na frente, abrindo o placar ainda no 
primeiro tempo. No segundo, ela marcou mais um gol, mas 
a DRTC I/II diminuiu a vantagem. Ficou nisso: 2 X 1 para 
o time vencedor. No final, os atletas de ambas as equipes 
receberam medalhas, e a campeã levou a taça. 

A equipe de Campinas/Jundiaí
Os colegas veteranos participaram de uma partida antes 

da final entre Campinas/Jundiaí e a DRTC I/II

O patrono Luiz Dias recebe homenagem do diretor 
Regional de Osasco, Edison Issao Massaki O time da DRTC I/II

A festa dos pentacampeões, com a Taça Vitor Sapienza!


