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Campanha Saúde 
Mais uma vez a Campanha Saúde 

foi um sucesso. Foram mais de 16 mil 
atendimentos e 4.343 filiados foram 
imunizados. 
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Treinamento em Seguros 
Em  maio os colaboradores das Re-

gionais da Afresp e do Departamento 
de Seguros da sede participaram do 
treinamento “Superando Barreiras”.
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Futebol 
As partidas válidas pelo XVIII Cam-

peonato Estadual de Futebol da Afresp 
já começaram. Confira mais informa-
ções no site da Afresp. 
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Poço em Guarulhos 
Afresp acompanhou a finalização 

dos serviços de perfuração do poço 
artesiano do Centro de Convivência 
de Guarulhos. 

O IX Congresso Nacional e IV Inter-
nacional, que teve como tema central 
“Carreira Fiscal, Estado Presente” ocorreu 
entre os dias 26 a 29 de maio, na cidade 
de João Pessoa. A Afresp foi representada 
por diretores, conselheiros, pensionistas e 
associados. 

Congresso Febrafite em João Pessoa 09

Em 11 de maio, o Conselho Delibera-
tivo da Afresp se reuniu para aprovar as 
propostas de  alterações no regulamento 
da Administração do Serviço de Assis-
tência à Saúde – Amafresp, entre outros 
assuntos de interesse da classe.

Conselho Deliberativo 
fez reunião em maio

15

No dia 17 de maio, os diretores das 
Regionais da Afresp participaram de 
uma reunião com a diretoria executiva 
da Associação. Foram tratados diversos 
assuntos relacionados à presidência e ao 
departamento de Regionais. 

Diretores Regionais 
participam de reuniões

16

Afresp na Web 2.0

A Afresp segue a evolução da tecnologia e fez sua estreia  na web 2.0. Recentemente ocorreu o lançamento do perfil da Associa-
ção no Facebook, bem como as páginas (fanpages) do Conselho Deliberativo, a destinada aos novos AFRs aprovados no concurso 
deste ano, a da Amafresp, do SegAfresp e, em breve, a do Fundafresp, além, claro, da fanpage da própria Afresp. 

Leia matéria da página 07
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Expediente

Filiada à Febrafite

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

Saudades
Comunicados

O  comunicado  nº 06 de 2013, assinado pelo presidente Teruo Massita  
em 06/06/2013, determina as seguintes cotas para o mês de junho/2013: 
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp= 
R$ 382,00 (trezentos e oitenta e dois re-
ais), reduzindo o valor anteriormente cobrado; 
c) cota Fundafresp = R$ 
34,44 (trinta e quatro 
reais e quarenta e quatro 
centavos), corresponden-
tes a contribuição mínima 
de 20 (vinte) cotas no valor 
unitário de R$ 1,7219 (ja-
neiro/2013). Informamos 
ainda que os citados valores 
terão vigência a partir de 
01/06/2013.

Abril 
2013

Maio
 2013

Junho
 2013

Mensalidade da 
Afresp  

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 390,00 398,00 382,00

Cota do Fundo 
de Solidariedade

- - -

Cota Fundafresp 34,44 34,44 34,44

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

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.

01/03/2013 – Yoshimitsu Hisatsuga, aos 85 anos, de São Paulo

06/04/2013 – José de Souza Carvalho, aos 67 anos, de Fernandópolis

09/04/2013 – Luís Miguel Garcia Minguez, aos 48 anos, de Bragança Paulista

17/04/2013 – Álvaro Villaça Filho, aos 83 anos, de Campinas

19/04/2013 – Carlos Alberto Salvador, aos 64 anos, de Franca

28/04/2013 – Raimundo Nonato dos Santos, aos 80 anos, de Joinville (SC)

Diretoria Executiva
Presidente: Teruo Massita  
E-mail: teruo@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8851
1º Vice-Presidente: Omar Roldão de Moura 
E-mail: omar@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8851
2º Vice-Presidente: Angela Manzoti Nahman
E-mail: angela@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8851 
Secretário Geral: Luiz Carlos Toloi Junior 
E-mail: toloi@afresp.org.br -Telefone: (11) 3886-8881 
Secretário Adjunto: Hildebrando Djalma Pirágine
E-mail: hildebrando@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8851 
1º Tesoureiro: Rodrigo Keidel Spada
E-mail: rodrigospada@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8906
2º Tesoureiro: Antero Rodrigues Martins 
E-mail: anteromartins@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8802

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Luís Augusto Sanches ; Vice-
Presidente:  Luiz Carlos Benício; 1º Secretário: Paulo Henrique 
Cruz; 2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha.
Comissão Fiscal: Presidente: Antonio Guerra;  Membros: Alexandre 
Lania Gonçalves e Miguel Ângelo Carvalho da Silva. Suplentes: 
Claiton Osnir do Amaral, Lauro Kuester Marin e Eduardo Gonçalves.
Comissão Administrativa e de Regionais: Presidente: Claiton 
Osnir do Amaral; Membro: Sebastião Tadeu de Vasconscelos. 
Suplentes: José Aparecido Rossato, Roberto Garcia e Lauro 
Kuester Marin.
Comissão Saúde: Presidente: Nilza Bardi Romano; Membros: 
Antenor Roberto Barbosa e Eduardo Gonçalves. Suplentes: Antô-
nio Lourenço Colli, Lauro Kueter Marin e Sebastião Vasconcelos.
Comissão Seguros em geral: Presidente: Roberto Chiaverini; 
Membros: José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: 
Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia e Antônio Lourenço Colli. 
Comissão Imprensa e Comunicação: Presidente: Luiz Otávio 
Andrade Corsetti; Membros: Antônio Lourenço Colli e Eliana 
Maria P. F. de Oliveira; Suplentes: José Aparecido Rossato, Miguel 
Siqueira e José Varkulja.
Assessoria Legislativa: Presidente: João Álfaro Soto; Membros:  
José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: Eduardo 
Gonçalves, Eliana Maria P. F.  de Oliveira e Claiton Osnir do Amaral.
Conselheiro nato: Benedito Franco da Silveira Filho

Diretorias da Afresp
Angela Manzoti Nahman (Convênios e de Cultura);  Antero Rodri-
gues Martins (Administrativa e de Patrimônio); Hildebrando Djalma 
Pirágine (Recursos Humanos); Luiz Carlos Toloi Junior (Amafresp 
e Inscrição); Omar Roldão de Moura (Tecnologia da Informação e 
Regionais); Rodrigo Keidel Spada (Seguros e Financeiro). 

Diretorias Designadas
Américo Castagna Neto  (Esportes); Antônia Emí-
lia Pires Sacarrão (Previdência); Arthur Antonio Cha-
gas Pisani (Marketing & Comunicação); Benedito Franco 
da Silveira Filho (Aposentados); Carlos Hage Chaim 
(Social); Cezar José D’Avoglio (Técnico de Obras); José 
Carlos Franco Fernandes (Auditoria Interna); José Pucci Cuan 
(Assessoria Jurídica).

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

Ouvidoria
Hélio Pires Monteiro - Fones: 0800-550679/11-3886-8843
Fax: 11-3886-8852. E-mail:ouvidor@afresp.org.br

Sedes Regionais - Diretores
ABCD/S. B. do Campo- Maria Sonia Brumati Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do 
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba -  José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130 
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus 
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
Av. Andrade Neves,  2.412 - 6° and.- sl. 62 
CEP 13070-001 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Wilson Alves Baptista
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Alberto Penno Junior
R. Prudente de Moraes, nº 525 - Sl 03 - Centro
CEP:13400-310 - Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
R. Américo Brasiliense, 405, 10º, sl. 1009 - CEP 14015-050 
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos  - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  Omar Roldão de Moura 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Cesar Akio Itokawa
DRTC-II    João Ramalho
DRTC-III   Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

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

Expediente Jornal da Afresp

Marketing & Comunicação: 
Diretor de Marketing & Comunicação: 
Arthur Antonio Chagas Pisani
O Conselho Editorial do Jornal da Afresp é formado por todos 
os membros da Diretoria Executiva.
Coordenadora de Marketing: Viviane Bulbow de Amorim 
Mendes (MTB 33.251JP/SP) 
Jornalistas: Fabieli de Paula Soares e Vanessa Zampronho
Designers: Alexandre Figueira, Eduardo Oliveira e Evandro 
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Circulação: junho e julho /2013  
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Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e a 
sua publicação neste periódico não implica, necessariamente, em 
concordância da Diretoria da Afresp com os conceitos neles emitidos.
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a curto e a longo prazo, no trabalho 
futuro de suas repartições. É preciso 
proteger os recursos sociais con-
tra a utilização empírica, indicada 
pelas circunstâncias ocasionais, e 
que tantos desperdícios têm cau-
sado no serviço público do País.” 
(Relatório da CEPA, Comissão de 
Estudos e Projetos Administrativos).

O texto se aplica à Afresp, na 
medida em que a ausência de plane-
jamento possa causar desperdícios 
de recursos de seus associados.

Porém, o planejamento sem a 
efetiva ação é mero amontoado de 
propósitos destinados às prateleiras 
de arquivos. Para que isso não ocorra, 
estamos determinados a prosseguir 
com o desenvolvimento dos proje-
tos definidos como necessários à 
satisfação da vontade do associado. 
Para cada projeto serão estudadas 
alternativas, a serem avaliadas e 
dimensionadas para a escolha da 
que melhor atende aos objetivos.

Dar cumprimento às diretrizes 
resultantes do planejamento estra-
tégico representará muito trabalho 

Editorial

O que será da Afresp?

O tempo passa...

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

Acervo do AFR José Geraldo Christini 
A foto deste mês foi tirada em um curso de Contabilidade Geral (DRT/5), no ano 
de 1974, em Campinas. Da esquerda para a direita: Nelson Negrão Barone, Wal-
demar Rosa (i.m), José de Oliveira, Wlandeslau Adamo Moreira (i.m), Nelson José 
Scarcella (i.m), Altamiro Ramos de Oliveira (i.m),  Paulo Cecchinato, Nadir Cerezer 
(i.m), José Geraldo Christini, Idalino Cantarelli (i.m), Álvaro Vilaça, José Talismar do 
Nascimento (i.m),  instutor do curso, João da Cruz Almeida Martins (i.m), Antonio 
de Moraes (i.m), Rubens Jorge, Hélio Vianna do Valle; Mário Franco Filho (i.m), 
Nelson Barone, Mauro Bruno Bergo, Shoji Miúra e José Magalhães Rocha.

“Estamos afeitos a presenciar 
alternâncias de poder em que 
novos dirigentes, na melhor das 
hipóteses, paralisam projetos em 
andamento, para neles cunhar sua 
personalidade. ”

Embora sem maiores detalhes, 
já é do conhecimento do associado 
o planejamento estratégico desen-
volvido pela Afresp, com o objetivo 
de definir a razão de existência da 
associação e de projetá-la nos próxi-
mos anos como organização modelo, 
cada vez melhor servindo o associado.

O planejamento estratégico é um 
ponto de partida em direção ao futuro. 
Ele define a missão a cumprir, os va-
lores a observar e a visão que se pre-
tende ter da organização ao projetá-la 
no tempo. Da pesquisa realizada para 
tal fim decorrem vários produtos: um 
diagnóstico de necessidades dos as-
sociados que devem ser satisfeitas; di-
retrizes a cumprir; um rol de projetos a 
serem desenvolvidos, escalonados por 
critérios de prioridade e antecedência 
na execução; a identificação de opor-
tunidades e ameaças externas e de 
pontos fortes e fracos da organização.

O planejamento, em seus diversos 
níveis, estratégico, tático e ope-
racional, é a primeira das funções 
administrativas básicas, importante 
para se evitar o improviso em uma 
gestão. Vale recordar como atual o 
excerto de relatório da FGV ao estu-
dar o setor público, nos anos 1950:

"É preciso pôr termo à improvisação 
na conduta dos negócios públicos. 
Cumpre criar um clima institucional 
a um tempo propício à prática do 
planejamento e hostil à improvisação.

É preciso forçar os nossos execu-
tivos a pensarem sistematicamente, 

e irá despender grande esforço tam-
bém dos dirigentes de um próximo 
ou mais mandatos. A perspectiva 
criada quando se definiu o que se 
espera da entidade daqui a alguns 
anos, necessariamente comprome-
terá sua direção durante todos eles.

Isso não significará engessamento 
de futuras gestões e, sim, direciona-
mento segundo a vontade dos asso-
ciados, expressa em pesquisa que 
deu suporte ao planejamento. Não se 
trata de receber diretrizes de outros 
ao assumir o poder e, sim, de ir ao 
encontro da missão da entidade cla-
ramente enunciada no planejamento.

Estamos afeitos a presenciar al-
ternâncias de poder em que novos 
dirigentes, na melhor das hipóteses, 
paralisam projetos em andamento, 
com o aumento de seus custos, para 
neles cunhar sua personalidade. Na 
pior, oposições engavetam defini-
tivamente projetos, após grandes 
investimentos, acarretando prejuízos 
incalculáveis, sob os mais diversos 
pretextos. Nem sequer se dão ao 
trabalho de redirecionar seu desen-
volvimento, se necessário, tendo em 
vista que o processo de planejamento 
pressupõe a ocorrência de ajus-
tes sem alteração de sua essência.

O que será da Afresp daqui a alguns 
anos dependerá do bom senso de seus 
administradores em dar continuidade 
às inovações necessárias em médio e 
longo prazo, limitando-se, se for o caso, 
a alterações adjetivas em seu curso.
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Afresp

Autoridade participou de reunião com a Diretoria da Associação e depois almoçou com os colegas

AFR e Deputado Estadual Vitor Sapienza visita Afresp

Mutirão de cirurgia da Catarata 2013

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

obrigatório vai até  28 de junho.

O deputado estadual Vitor Sapienza visitou a sede da Afresp em 8 de maio.
Ele participou de uma reunião com a Diretoria da Afresp e depois almoçou com 
os colegas.

Estavam presentes o presidente da Associação, Teruo Massita, o vice-presi-
dente Omar Roldão de Moura, o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, 
o diretor de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, o diretor de Recursos Humanos, 
Hildebrando Djalma Pirágine, o diretor Técnico de Obras, Cezar José D’ Avo-
glio, o diretor de esportes, Américo Castagna Neto, o diretor de aposentados, 
Benedito Franco da Silveira Filho, a diretora de Previdência, Antônia Emília Pires 
Sacarrão, o diretor de Assessoria Jurídica, José Pucci Cuan, o coordenador do 
Fundafresp, Aldo Gentile e o ouvidor Hélio Pires Monteiro.

No dia 22 de maio aconteceu, no Shopping Interlar Aricanduva, em São 
Paulo, o Mutirão de Cirurgia da Catarata. Foram oferecidas três mil vagas 
para cirurgias de catarata.

As pessoas que passaram por exames e aquelas que tiveram o diagnóstico 
de catarata sairam do local com cirurgia marcada.

Os pacientes inscritos foram atendidos por uma equipe especializada, no 
estacionamento do Shopping. O auxílio ao público contou com, aproximada-
mente, 800 voluntários, entre médicos oftalmologistas e estudantes da área 
de saúde, e integrantes do movimento escoteiro. Foram fornecidos lanches 
para todos e houve cadeiras de rodas para 
os idosos com dificuldade de locomoção.

"O projeto existe há dez anos e previsão 
é de que a iniciativa supere este ano a marca 

de mais de 20 mil cirurgias gratuitas realizadas desde o seu início, em 2002", disse o AFR 
e vereador Gilson Barreto.

A atividade é organizada pelo Instituto São Paulo de Ação Voluntária, pelo Centro Co-
mercial Aricanduva, pelo Centro de Estudos do Hospital Monumento e pelo Espaço Cultural 
Gilson Barreto. Além disso, conta com o apoio da Afresp e do Sinafresp e outras entidades. 

Gilson Barreto, Jefferson Barreiro, Telma Barreiro e Cézar Campos

Afresp sedia reunião dos Planos de Saúde do Fisco
Em 7 de maio, os dirigentes dos Planos de Saúde do 

Fisco Estadual Brasileiro participaram de uma reunião 
que ocorreu na sede da Afresp. Entre os presentes 
estavam o presidente da Afresp, Teruo Massita, o di-
retor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, a diretora 
de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman, o 
presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto 
Sanches, e o presidente da Febrafite, Roberto Kupski.

Na ocasião eles discutiram diversos assuntos, como 
por exemplo, Rol de Procedimentos, Tabela de Men-
salidades por Faixa Etária, Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar (IDSS), Sistema de Auditoria de 
Contas, entre outros.
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Eles trataram de diretrizes e ações relacionadas à competência de cada diretoria designada

Presidente da Afresp faz reunião com Diretores Designados

BlogAfresp faz sua primeira entrevista em vídeo
Em 21 de maio, o Conselho Editorial do BlogAfresp realizou a gravação 

da primeira entrevista em vídeo com Nelson Machado, AFR aposentado e 
que já exerceu funções importantes na Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo e foi também ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão 
entre 2004 e 2005. Em seguida, foi ministro da Previdência Social até 2007.

Machado foi entrevistado pelos membros do Conselho Editorial José 
Roberto Soares Lobato, Hamilton Coimbra, Teo Franco, José Carlos Fran-
co Fernandes e Antônio Sérgio Valente. Com sua grande experiência à 
frente de importantes cargos públicos, Machado respondeu com clareza 
e profundidade as perguntas sobre dois assuntos, a Gestão Pública e a 
Previdência Pública. Em breve, serão gravados mais dois blocos, que serão 
publicados no BlogAfresp.

Auditoria interna da Afresp tem novo coordenador
O AFR José Carlos Franco Fernandes é o novo coordenador da Auditoria Interna da 

Afresp. Ele foi empossado em 2 de maio pelo presidente da Associação, Teruo Massita. 
Fernandes agora é responsável pelo acompanhamento dos trabalhos em detalhes de 
todos os departamentos da Afresp, tais como a auditoria interna, contábil, operacional, 
tecnologia da informação e a especial, que faz o exame de acontecimentos específicos.

Fernandes tem uma longa trajetória na Afresp. Ele foi presidente da Comissão Elei-
toral nas eleições da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo em 2011 e auditor 
da Amafresp. Atualmente, ele também é membro do Conselho Editorial do BlogAfresp.Teruo Massita e José Carlos Franco Fernades 

Economia com materiais gráficos da Afresp chega a 60%
A Afresp, com a preocupação de sempre beneficiar o 

associado e diminuir os custos de impressão, fez pesquisas 
de mercado para contratar novas gráficas para elaborar os 
materiais utilizados pela Associação, como o Jornal da Afresp, 
cartazes, impressos enviados pelo correio, manuais e cartilhas.

Hoje, a Afresp homologou quatro gráficas, que estão à 
disposição da Associação para as suas demandas; cada uma 
delas é especialista em um determinado tipo de trabalho. Essa 
mudança foi muito benéfica, porque reduziu em até 60% os 
custos com impressão.

Além do custo mais vantajoso para a Associação, outros 
fatores foram fundamentais para a escolha das novas gráficas: 
a qualidade de impressão, o comprometimento com o trabalho 

e a logística na entrega dos 
materiais.

Para Antero Rodrigues 
Martins, diretor Adminis-
trativo e de Patrimônio da 
Afresp, a redução nos custos 
de impressão é um grande 
passo rumo à sustentabilida-
de da Associação. “É muito 
importante a economia que 
foi feita, além da readequação de custos de acordo com a 
atual realidade do mercado. A redução no uso de papel visa 
também o compromisso com o meio ambiente”.

Em 8 de maio, os Diretores Designados da Afresp e o ouvidor Hélio Pires 
Monteiro se reuniram com o presidente Teruo Massita. Eles trataram de diretrizes 
e ações relacionadas à competência de cada diretoria.

”É muito importante ouvir as demandas de cada diretoria designada, por isso 
nos reunimos mensalmente”, disse Teruo Massita, que também ressaltou que cada 
diretor desempenha um trabalho voluntário em prol da classe.

Aldo Gentile (coordenador Fundafresp), Américo Castagna Neto (Esportes), 
Antônia Emília Pires Sacarrão (Previdência), Arthur Antonio Chagas Pisani (Ma-
rketing & Comunicação); Benedito Franco da Silveira Filho (Aposentados); Carlos 
Hage Chaim (Social); Cezar José D’ Avoglio (Tecnico de Obras), José Pucci Cuan 
(Assessoria Jurídica) e Hélio Pires Monteiro (Ouvidor), todos eles fazem parte 
das Diretorias Designadas. 
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IV Seminário Estadual de Educação Fiscal conta com o apoio da Afresp 
O evento foi realizado pelo Grupo Estadual de Educação Fiscal (GEFE/SP) que é coordenado pela Sefaz 

Nos dias 22, 23 e 24 de maio, o Grupo de Educação Fiscal Es-
tadual (GEFE/SP) realizou o IV Seminário Estadual de Educação 
Fiscal, com a colaboração da Afresp e outras entidades. O evento 
conta com a participação de aproximadamente 400 pessoas, 
sendo eles professores da rede estadual e municipal, servidores 
públicos das três esferas do governo e estudantes universitários.

A mesa solene de abertura do evento foi composta por Evan-
dro Luís Alpoim (Secretaria da Fazenda), Carlos Eduardo de 
Arruda (Controladoria Geral da União), Claudia Chiaroni Afuso 
(Secretaria da Educação do Estado), Rai de Almeida (Escola de 
Administração Fazendária), Marcelo Barreto (Receita Federal), 
Simone Azeredo (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), An-
tonio Cesar Russi Callegari (Secretário Municipal de Educação).

A finalidade do evento foi divulgar o Programa Nacional de 
Educação Fiscal – PNEF, fomentando o debate acerca da função 
socioeconômica dos tributos e do controle social dos gastos pú-
blicos e da transparência, com vistas à construção da cidadania, 
criando condições para uma relação harmoniosa entre o Estado 

e o cidadão.
Alpoim que repre-

sentou o Secretário 
da Fazenda, Andrea 
Sandro Calabi, em seu 
discurso destacou a 
importância de investir 
em educação fiscal nas 
escolas “As crianças 
são o futuro do nosso 
país, e por meio delas 
conseguiremos um de-
senvolvimento susten-
tável”, disse.Ivan Aurélio de Senço e Sílvio Mendonça

Mesa de autoridades

Cobrança de Débitos e Cadastro de Inadimplentes Afresp
Em 15 de maio entrou em vigor a Portaria Afresp nº 

12/2013, que dispõe sobre a cobrança de débitos da Afresp.
De acordo com a Portaria, fica aprovada uma rotina, que 

deve ser observada na cobrança dos débitos da Afresp, e criado, 
na Tesouraria da Associação, o “Cadastro de Inadimplentes da 
Afresp” (Cadin-Afresp).

O “Cadastro de Inadimplentes da Afresp” (Cadin-AFRESP) 
conterá informações completas e permanentemente atualizadas 
sobre todos os devedores da Associação e respectivos valores 
devidos.

De imediato, serão cadastrados os débitos ocorridos a partir 
de janeiro de 2012 e, mensalmente, a Tesouraria apurará e 

registrará no cadastro todas as inadimplências relativas a cada 
devedor, vencidas até o mês imediatamente anterior, e elabora-
rá, por diretoria interessada, relatório contendo a identificação 
do inadimplente, a natureza, o valor, a data de vencimento de 
cada parcela do débito e o montante devido.

Ainda dentro do mês de apuração, a Tesouraria encaminhará 
cópia do aludido relatório às diretorias interessadas que, em 
caráter de urgência, farão minuciosa análise e se manifestarão 
em 10 (dez) dias a respeito da legitimidade e regularidade do 
débito.

Leia a Portaria Afresp nº 12/2013 e também a Rotina de Co-
brança de Débitos da Afresp na íntegra no www.afresp.org.br.

O AFR e coordenador do GEFE/SP, Silvio Mendonça, comen-
tou o sucesso do evento. “Estamos felizes em ver o auditório 
com participantes da capital e interior”. Já o AFR Ivan Aurélio 
de Senço, que também participa do GEEF/SP e é membro da 
Comissão de Ensino da Afresp, destacou que a expectativa desse 
evento é compartilhar conhecimento e gerar novos resultados, 
além de divulgar e difundir o trabalho do grupo.

O evento é realizado pelo Grupo Estadual de Educação Fis-
cal – GEFE/SP – que é coordenado pela Sefaz/SP e composto 
pela Receita Federal do Brasil 8ª Região, Secretaria Estadual 
da Educação e Centro de Treinamento Regional da ESAF-
CENTRESAF/SP. 

Neste ano, o seminário ocorre nas dependências da Receita 
Federal em São Paulo, no auditório do Ministério da Fazenda e 
conta com a participação de diversos palestrantes, entre eles o 
jornalista Heródoto Barbeiro.

Diretores do DEAT visitam a Afresp
Os diretores adjuntos Leandro Pampado e José Eduardo de Paula Saran, 

da DEAT (Diretoria da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda 
de São Paulo) visitaram a sede da Afresp, em 05 de junho.

O presidente da Associação, Teruo Massita, e o 1º vice-presidente, Omar 
Roldão de Moura, recepcionaram os diretores.
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Afresp

Com o uso cada vez mais frequente das redes sociais, a Afresp 
segue a evolução da tecnologia e fez sua estreia na web 2.0. 
Recentemente ocorreu o lançamento do perfil da Associação no 
Facebook, bem como as páginas (fanpages) do Conselho Delibe-
rativo, a destinada aos novos AFRs aprovados no concurso deste 
ano, a da Amafresp, da SegAfresp e, em breve, a do Fundafresp, 
além, claro, da fanpage da própria Afresp.  Mas o que é a web 2.0?

A rede mundial de computadores, que costumamos chamar de 
web, é a forma de comunicação mais abrangente que já se teve 
notícia. Por meio dela, é possível enviar mensagens para qualquer 
lugar do mundo.  Se isso era uma novidade, o grande passo se deu 
com a evolução da rede, chamada agora de 2.0. 

A web 2.0 é a facilidade que a rede tem de trocar informações, 
compartilhar conteúdo e criar projetos de maneira coletiva. O Fa-
cebook é a maior rede social do mundo, com mais de 1 bilhão de 
usuários (65 milhões no Brasil), que postam frases, fotos e vídeos 
que vão desde acontecimentos pessoais do cotidiano até mesmo 
grandes manifestações e atitudes de personalidades famosas. Já 
os blogs são outro grande exemplo de interatividade. Por esses 
motivos conectar-se  à web  2.0 é  tão importante para a Afresp. 

O presidente da Afresp, Teruo Massita, disse que está muito 
entusiasmado com a entrada da Afresp nas redes sociais. “As ex-
pectativas são muito boas em relação a essas mídias interativas. 
Nosso objetivo prioritário é estabelecer um elo de comunicação com 
todos os públicos da Associação, através de diferentes mídias”, 
disse. Teruo ainda disse que a Afresp tem como meta manter-se  
atualizada e dialogar com seus associados de maneira rápida e 
eficiente. 

O diretor de Marketing & Comunicação, Arthur Chagas Pisani,  
também falou da importância dessas ferramentas de comunicação 
na troca de informações com a classe.  "A Afresp sempre esteve 

A Associação já está conectada com novas mídias sociais

preocupada em se comunicar bem com o associado. Faltava-lhe, 
no entanto, dar ao associado e à classe a oportunidade de se 
comunicar e, de pronto, responder à Afresp, o que ora é possível 
mediante o uso de mídias interativas. O facebook, uma delas, 
cumprirá um papel importante de maior aproximação entre a 
classe e a entidade."

Pisani também ressaltou que a Afresp conta com a consultoria 
de um profissional em Marketing Digital, Wilson Fraga Alegretti, 
especialista em planejamento web, marketing de conteúdo, redes 
sociais e análises de desempenho na web.

Alegretti  contou sobre seu trabalho na Associação e falou das 
expectativas:  “A tarefa de contribuir com a presença da Afresp 
na Web 2.0 é empolgante. A Associação conta com todas as 
condições ideais. De um lado tem um corpo dirigente preocupado 
em oferecer, cada vez mais, melhores informações e serviços. 
De outro lado tem um público altamente qualificado, exigente 
e crítico. Planejamento, serviços, informações e público ótimos: 
receita ideal”, concluiu.

Além das páginas no Facebook, a Afresp inaugura, na 
segunda quinzena de junho, o BlogAfresp, um espaço no 
qual AFRs e o público em geral têm acesso a artigos sobre 
o Fisco paulista e nacional, elaborados por Agentes Fiscais 
de Rendas com amplo conhecimento no assunto, e podem 
opinar sobre os temas propostos. 

“O Blog é uma ferramenta de mão dupla, não só trans-
mite informações, através de notícias, artigos e estudos, 
como também, abre espaço para o leitor expressar-se 
livremente, contribuindo assim para uma espécie de ‘sof-
tware livre’ de ‘código aberto’, já que estamos falando 
de tecnologia da informação, possibilitando ‘a formação 
do pensamento do Fisco’ de forma democrática”, diz Teo 
Franco, coordenador técnico do Blog.

De acordo com Antônio Sérgio Valente, coordenador 
de conteúdo do Blog, essa mídia destina-se à formação 
de opiniões da própria classe e da sociedade de forma 
geral, especificamente com relação a temas de natureza 
tributária.

Não fique de fora! Acesse: www.blogafresp.org.br

1. Criar um perfil no Facebook é 
rápido e simples. Acesse a página  
http://pt-br.facebook.com e na 
página inicial vai aparecer o campo 
“Cadastre-se aqui”. Depois com-
plete com suas informações pes-
soais. Mais alguns passos adiante, 
o site pedirá outros dados para 
construir seu perfil pessoal. 

2. Assim que seu perfil é criado, o Facebook mostra uma 
lista de amigos seus que já têm perfis na rede social, baseado 
no e-mail informado no cadastro. Você pode ou adicionar já os 
novos amigos ou pular essa etapa, e procurá-los manualmente 
mais tarde.

3. Depois que você personalizar seu perfil, com fotos e de-
mais informações, procure pelo perfil da Afresp e adicione como 
amigo. O endereço do perfil da Associação é www.facebook.
com/afresp.afr.

4. Visite também as outras páginas da Afresp e “curta”. Com 
esse procedimento, todas as notícias postadas por essas páginas 
poderão ser vistas por você!

As novidades da 
Afresp pelo Facebook
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AFR apresenta artigo em evento internacional 
Hamilton Coimbra Carvalho apresentou artigo na última Conferência Internacional de Marketing Social

O AFR Hamilton Coimbra Carvalho apresentou artigo na 
última Conferência Internacional de Marketing Social, realizada 
entre 21 e 23 de abril em Toronto, no Canadá. Na audiência es-
tavam, além de gestores de programas de marketing social de 
diversos países, Philip Kotler, considerado o maior especialista 
mundial de marketing de todos os tempos, e Alan Andreasen, 
da Universidade de Georgetown (EUA), reconhecido autor e 
pesquisador da área.

Marketing social é a área do conhecimento aplicado que busca 
a mudança de comportamentos sociais em prol do bem-estar da 
sociedade. Para esse fim, são utilizados os mesmos princípios, 
conceitos e técnicas de administração utilizados pelas empresas. 
Trata-se de um campo teórico e prático com longa história em 
países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália, com 
ampla disseminação na atuação de agências responsáveis por 
diversos programas públicos, nas áreas de saúde, meio-ambiente, 
transportes, criminalidade, entre outras.

A apresentação de Carvalho tratou das ligações, práticas e 
teóricas, entre o conhecimento científico na área de bem-estar 
e os programas de marketing social. Para Carvalho, que era o 
único representante da América Latina no evento, os programas 
que têm maior chance de alcance de seus resultados são aqueles 
que permitem a expressão das necessidades humanas inatas: 
significado, autonomia, competência e relacionamentos sociais. 

O AFR defendeu ainda que o marketing social incorpore em 
seus programas o conhecimento científico acumulado nas últimas 
décadas nas áreas de economia comportamental, psicologia po-

Afresp recebe visita da SPPrev
As assessoras técnicas previdenciárias Gilvânia Francisca da Silva e Denise Go-

mes Fernandes Silva, da SPPrev, participaram de uma visita à Afresp em 2 de maio. 
Elas participaram de um almoço com o presidente da Associação, Teruo Massita, e 
a diretora de Previdência, Emília Sacarrão.

O objetivo do encontro foi estreitar relações com a SPPrev e manifestar agrade-
cimento pela atenção dispensada pela autarquia na solução de questões de interesse 
dos nossos aposentados e pensionistas.

Deputado Orlando Bolçone se reúne com diretores e conselheiros 
O deputado estadual Orlando Bolçone, que representa São 

José do Rio Preto e também é AFR aposentado, visitou a sede 
da Afresp em 30 de abril. 

Ele participou de um almoço com o presidente da Associação, 
Teruo Massita, e também se encontrou com o vice-presidente 
Omar Roldão de Moura, a diretora de Convênios e Cultura, 
Angela Manzoti Nahman, o diretor de Seguros Rodrigo Keidel 
Spada, o diretor de Recursos Humanos Hildebrando Djalma 
Pirágine, o presidente do Conselho Deliberativo da Afresp Luís 
Augusto Sanches, os conselheiros Paulo Henrique Cruz e Luiz 
Otávio Andrade Corsetti e o membro da comissão do Blog Afresp 
José Carlos Franco Fernandes.

sitiva, neurologia apli-
cada, entre outras, 
além da incorporação 
de técnicas promisso-
ras para a construção 
de programas com-
portamentais, como 
o design thinking e a 
gamification. Como 
exemplo de programa 
bem-sucedido, o AFR 
citou uma intervenção 
aplicada na Zâmbia, 
coordenada por uma 
pesquisadora de Har-
vard. Nesse programa, que objetivava a distribuição de preser-
vativos para prevenção da AIDS, verificou-se um desempenho 
extraordinário por meio da ativação das necessidades inatas da 
motivação humana entre seus participantes, o que foi consegui-
do com a aplicação de conceitos modernos relacionados com os 
temas e técnicas indicados acima.

Carvalho teve ainda a oportunidade de conversar pesso-
almente com Philip Kotler, que, entre outros temas, endossou 
a necessidade de as sociedades superarem as limitações do 
cálculo do PIB para aquilatarem o bem-estar de seus cidadãos e 
expressou seu interesse no tema de marketing, que consiste em 
buscar, nas sociedades desenvolvidas, um consumo de bens em 
patamar menor e mais sustentável.

 Philip Kotler e Hamilton Coimbra Carvalho
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Afresp participa do Congresso Febrafite em João Pessoa

Sociocultural

Diretores, conselheiros, pensionistas e associados da Afresp participaram desse grande evento

O IX Congresso Nacional e IV Internacional, que teve como 
tema central “Carreira Fiscal, Estado Presente” ocorreu entre os 
dias 26 a 29 de maio, na cidade de João Pessoa. Cerca de 600 
pessoas, entre auditores fiscais estaduais de todo o país, par-
lamentares, representantes das associações filiadas à Febrafite 
e convidados participaram do evento. A Afresp foi representada 
por diretores, conselheiros, pensionistas e associados. 

No dia 26, a solenidade foi marcada por vários momentos de 
emoção e homenagens e o presidente da Afresp, Teruo Massita, 
compôs a mesa de autoridades. Durante abertura do evento, o 
presidente da Febrafite e da Fonacate, Roberto Kupski, falou da 
importância do congresso e ressaltou a luta da Febrafite pelo 
concurso para o ingresso no serviço público.

Já no dia 27, os congressistas puderam assistir painéis nacio-
nais e internacionais. Teruo Massita foi o coordenador de mesa do 
painel "Carreira Fiscal, Estado Presente" que foi ministrado pelo 
senador Randolfe Rodrigues. O senador destacou a importância 
da valorização das carreiras públicas de estado.  O presidente da 
Afresp elogiou o senador pela palestra e agradeceu a Febrafite 
por promover eventos como esse. “Quando ouço um senador com 
esta empolgação e brasilidade, passo a acreditar no futuro do 
nosso país”. Além disso, ele fez questão de falar da importância 
da valorização da carreira fiscal. “Devemos nos posicionar na 
necessidade de fortalecer nossa carreira para manter o Estado 
forte e promover a justiça social”, afirmou Teruo. Outro painel de 
destaque trouxe o tema "As Administrações Tributárias e o Forta-
lecimento Institucional" , ministrado pelo Secretario Executivo do 

Centro Interamericano de Administração Tributária, Márcio Verdi. 
Um dos painéis mais esperados do Congresso Febrafite ocorreu 

no dia 28 e abordou a situação da previdência dos servidores, em 
especial das carreiras típicas de estado, desde a reforma previden-
ciária até a aprovação da Lei Ordinária 12.618/2012, que instituiu 
o regime de previdência complementar para os servidores públicos 
federais efetivos, inclusive para os membros do poder Judiciário, 
por intermédio de entidades fechadas de direito privado. O depu-
tado federal João Eduardo Dado Leite de Carvalho foi o último 
palestrante do painel e apresentou um histórico das reformas 
previdenciárias no Brasil.

No último dia de Congresso foram abordados assuntos como 
"Educação Fiscal" com o palestrante Antônio Henrique Lindemberg 
Baltazar, a "Administração Tributária e o Controle Interno” minis-
trada por Juarez de Freitas e os “Desafios do Pacto Federativo” 
com o palestrante André Luiz Barreto de Paiva Filho. Além disso, 
os congressistas assistiram ao painel motivacional com o poeta, 
escritor e compositor Jessier Querino e as maiores delegações 
presentes no evento foram homenageadas, entre elas a Afresp, 
que conquistou o segundo lugar. 

A diretora de Convênios e Cultura da Afresp, Angela Manzoti 
Nahman, fez parte da comissão que organizou o evento e recebeu 
homenagem durante o jantar de confraternização. E para encerrar 
mais um evento com chave de ouro, o associado da Afresp de San-
tos, Paulo Giosa Alonso, foi sorteado e faturou um automóvel pa-
trocinado pela Vip’s Corretora de Seguros.  O presidente da Vip’s, 
Daniel Ahumada, fez questão de entregar as chaves ao ganhador.

Membros da Diretoria Executiva da Afresp Mesa de autoridades Senador Randolfe Rodrigues e Teruo Massita

Deputado Dado recebe homenagem Kupski homenageou comissão organizadora do evento Entrega do carro 

Acesse www.afresp.org.br e confira galeria de fotos do evento!
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Fundafresp

31 entidades foram beneficiadas no mês de abril

Valor contabilizado:  

R$ 3.327.064,76

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 9.588.820,00
3.929 doações já realizadas 

a entidades carentes

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de abril: R$ 103.300,00

Membros do Fundafresp participam de reunião realizada no dia 24 de abril na sede da Afresp

DRTC I,II,III – Capital
Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho - São Paulo - R$ 5.000,00 
- Fone: (11) 5084-9058
Centro Espírita Irmã Nice - São Paulo - R$ 5.000,00 - Fone: (11) 2296-3462
Sociedade Sal da Terra - São Paulo - R$ 4.500,00 - Fone: (11) 3675-9358
Centro de Promoção Social Cônego Luiz Biasi - São Paulo - R$ 2.000,00 - Fone: 
(11) 2909-3269
Associação o Raiar do Sol - São Paulo - R$ 3.500,00 - Fone: (11) 3207-0216
DRTC 2 – LITORAL
Casa Vó Benedita - Santos - R$ 2.500,00 – Fone: (13) 3299-5415
Sociedade Amigos da Velhice de Cananéia - R$ 2.500,00 - Fone: (13) 3851-1584
Centro Espírita Beneficente 30 de julho - Santos - R$ 5.000,00 - Fone: (13) 
3797-2507
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA  
 Lar São Judas Tadeu - Pindamonhangaba - R$ 2.600,00 - Fone: (12) 3642-1975
Casa São Francisco de Idosos de Taubaté - R$ 5.000,00 - Fone: (12) 3633-2777
Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos - R$ 4.000,00 
- Fone: (12) 3931-3509
Obras Assistenciais Irmã Clara - São José dos Campos - R$ 2.000,00 - Fone: 
(12) 3907-1089
Jacareí Ampara Menores - Jacareí - R$ 5.000,00 - Fone: (12) 2127-12882
DRT 4 – SOROCABA
Albergue Noturno de Itu - R$ 2.000,00 - Fone: (11) 4023-0085
Associação Casa da Criança de Salto - R$ 3.100,00 - Fone: (11) 4028-5449
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Sociedade Espírita Legionários do Bem - Franca - R$ 2.000,00 - fone: (16) 
3720-0512
Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo -  Franca - R$ 3.000,00 - Fone: (16) 3705-
4354
Sociedade Beneficente Espírita os Samaritanos - Batatais - R$ 3.500,00 - Fone: 
(16) 3761-3614

DRT 7 – BAURU
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César - R$ 
2.500,00 - Fone: (14) 3714-1377
Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa - Bauru – R$ 5.000,00 - Fone: (14) 
3223-3132
Associação Bauruense de Apoio e Assistência ao Renal Crônico - Bauru - R$ 
3.000,00 - Fone: (14) 3243-3293 
DRT 8 – SÃO JOSÉ RIO PRETO
Entidade Beneficente Abrigo de Luz - Votuporanga - R$ 2.000,00 - Fone: (17) 
3423-2791 
Centro Comunitário Área I - Nova Granada - R$ 5.000,00 - Fone: (17) 3262-1209
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo - Santa Fé do Sul - R$ 3.000,00 - Fone: 
(17) 3631-1837
DRT 9 – ARAÇATUBA
Lar Vicentino - Penápolis - R$ 4.100,00 - Fone: (18) 3654-1683
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo - Presidente Epitácio - R$ 
2.000,00 - Fone: (18) 3281-19723
DRT 11 – MARÍLIA
Rede Voluntária de Combate ao Câncer de Tupã e Região - Tupã - R$ 2.000,00 
- Fone: (14) 3404-3636
Lar São Vicente de Paulo - Fartura - R$ 3.000,00 - Fone: (14) 3382-1820
Lar da Criança - Marília - R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3433-4060
DRT 14 – OSASCO
Associação Faça uma Criança Sorrir de Osasco e Região - Osasco - R$ 5.000,00 
- Fone: (11) 3609-5539
DRT 15 – ARARAQUARA
Instituto dos Cegos Santa Luzia - Araraquara - R$ 2.500,00 - Fone: (16) 
3322-2009

Na reunião do Fundafresp, que aconteceu no dia 24 de abril, os 
membros da comissão aprovaram o repasse de R$ 103.300,00 para 
31 entidades assistenciais.

Estiveram presentes na reunião o 1º vice-presidente, Omar Roldão 
de Moura, representando o presidente da Afresp, Teruo Massita, o 
coordenador do Fundafresp, Aldo Gentile, e os membros Luiz Fernando 
Catta Preta Cesar, Francisco Lucindo Ramalho Netto, Luiz Waldemar 
Zuolo, Airto Aravechia e Arnaldo Marquezini.

Na reunião, Omar falou do concurso para ingresso dos novos AFRs, 
que aconteceu nos dias 23 e 24 de março. Uma comissão de recepção 
foi organizada pela Afresp e pelo Sinafresp para receber os novos fiscais. 
“É muito importante ter as duas entidades juntas”, disse. Além disso, 
ele parabenizou os colegas pelo trabalho realizado. 

Vice-presidente da Afresp e membros do  Fundafresp 

                Agradecimento especial 
“Agradecemos  a doação de R$ 5 mil destinada a nossa entidade - Jacareí Ampara Menores 

(JAM). Nesta oportunidade esclarecemos que a referida doação será destinada à colocação 
de divisórias no espaço do "Projeto Centro Dia" que acolhe 27 pessoas com deficiência inte-
lectual a partir dos 30 anos, em processo de envelhecimento. 

Gostaríamos de ressaltar a importância e diferença que essa doação fará na vida  de 
nossos atendidos.”

Delma Assad                                
Presidente  da JAM
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Seguros

Departamento de Seguros promove treinamento

O treinamento “Superando Barreiras” foi realizado nos dias 17 e 18 de maio na sede da Afresp 

Nos dias 17 e 18 de maio os colaboradores das 19 Regionais 
da Afresp e do Departamento de Seguros da sede participaram 
do treinamento “Superando Barreiras”, realizado durante os dois 
dias na sede da Associação, em São Paulo.

A diretora de Convênios e de Cultura, Angela Manzoti Nah-
man, fez a abertura do evento dando as boas vindas aos parti-
cipantes e apresentando os diretores executivos, Regionais e 
designados, além dos colaboradores das Regionais.

O diretor de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, agradeceu a pre-
sença de todos e enfatizou a importância do evento. “Esta é mais 
uma oportunidade para interagir, aprender e trocar experiências”, 
disse.O presidente da Afresp, Teruo Massita, disse estar muito 
contente com o desempenho dos colaboradores e ressaltou a 
importância do evento: “Temos que valorizar oportunidades como 
essa para que avancemos cada vez mais e nos tornemos, a cada 
dia, uma Associação modelo em todo o país”.

O treinamento, que contou com o apoio das parceiras HDI, Li-
berty Seguros, Mapfre e Porto Seguro, tem o objetivo de integrar 
os colaboradores e definir as melhores práticas para atendimento 
a todos os segurados Afresp.

No decorrer do dia, os colaboradores das Regionais e do 
Departamento de Seguros participaram das atividades: curso de 
mecânica, que mostrou aos participantes tudo sobre carros, como 
identificar problemas automotivos e fazer pequenos reparos; uma 
palestra sobre técnica de vendas, da Liberty Seguros, que trouxe 
muita motivação e formas de como bem atender aos associados; 
e treinamento sobre os produtos da HDI.

No sábado, 18 de maio, os colaboradores participaram das 
palestras: Desbravando Novas Possibilidades com a psicóloga 
Andresa Pugliesi; o produto Affinity da Liberty Seguros; e Mapfre. 
O evento foi encerrado pelo diretor de Seguros que falou sobre 

Diretoria da Afresp faz reunião com Presidente da Mapfre 
Em 23 de maio, a Diretoria Executiva da Afresp esteve reunida com o diretor Presi-

dente da Mapfre, Marcos Eduardo Ferreira, na sede da Afresp.
Segundo o presidente da Afresp, Teruo Massita, o principal objetivo da reunião foi 

fortalecer ainda mais a parceria, que existe desde o ano de 1994, com a Mapfre Seguros.
O diretor do departamento de Seguros da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, afirmou que 

reuniões como essa são fundamentais para ampliação de vantagens aos associados.

metas e dificuldades 
operacionais.

Embora o “Supe-
rando Barreiras” tenha 
sido inspirado no “En-
contro Transformação” 
que ocorreu no ano 
anterior, o evento não 
é o único no ano que 
capacita os colabora-
dores. “O treinamento 
deles é contínuo. Temos 
parcerias com as seguradoras que, durante o ano, fazem mi-
nitreinamentos sobre as novidades nos seus produtos”, disse 
Rodrigo.  Tanto é que, em 2012, quando aconteceu o primeiro, 
o foco foi mais voltado nos novos modelos de seguros surgidos 
para os associados. “Neste ano, o treinamento foi direcionado 
à motivação, técnicas de vendas e atendimento aos clientes”.

Aliás, os resultados dos treinamentos constantes já aparecem. 
De acordo com  Rodrigo Spada, o aumento na carteira de seguros 
de 2013 já ultrapassou a meta prevista para o ano. 

Os colaboradores também se mostram muito satisfeitos com 
a capacitação oferecida pela Afresp. A operadora de seguros 
Manuella Bernardo da Silva, da sede em São Paulo, aprovou 
todo o conteúdo do treinamento. O encarregado Regional de São 
José do Rio Preto, Julio Santana de Oliveira, também aproveitou 
o treinamento para se aprimorar no atendimento aos associados. 
“Foi de grande valia, as palestras tiveram uma grande importân-
cia no nosso conhecimento. Aprendemos coisas que no dia a dia 
não fazemos, como a palestra sobre motivação e mecânica de 
carros”, contou.

Atenção: a Liberty Seguros divulgou que não tem nenhuma parceria estabelecida com a empresa TelexFree. O anúncio apon-
tando a Liberty como sua parceira de negócios não tem fundamento e constitui propaganda enganosa.

Seguros Afresp informa

Angela e Rodrigo 
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AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de junho, tem até 28/06 para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

Esportes 

Agora chegou a vez de mais alguns poderem deliciar-se com tudo aquilo que desejavam quando se dirigiam ao trabalho nos dias mais difíceis. E nunca o tempo 
é demais para a vontade do homem de contemplar, de buscar, de conhecer. Que o jornal seja lido com mais calma, que novos livros sejam descobertos, que o 
sol morene a pele todos os dias e a lua abençoe, todas as noites, os sonhos ou os pensamentos que a madrugada inspira. Saúde e alegria para todos vocês:

02/04 - José Rubens da Silva, nível VI
02/04 - Sergio Tadayoshi Missawa, nível VI 
02/04 - Edvar José Agati, nível V 
03/04 - Takeshi Sato, nível VI
03/04 - Gersony Aparecida Fadel Barbosa Lima, nível IV
04/04 - Júlio Marcos Georgetti, nível IV
04/04 - Hélio Correa, nível IV
09/04 - Claudionor Barbosa, nível V
09/04 - Edvaldo Guedes de Souza, nível IV
09/04 - Ari Anacleto de Assis, nível IV
09/04 - Luiz Antonio Leandrini, nível VI
09/04 - Oswaldo Ken Ichi Furuzawa, nível III
09/04 - Adail Fermiano, nível IV
09/04 - Evandro de Almeida Marques, nível III
10/04 - Pedro Masashi Takisita, nível VI
10/04 - Antonio Riuto, nível VI
10/04 - Fernando Candido Ferreira, nível IV
10/04 - Mario Merege Junior, nível III
13/04 - Manuel Gomes da Silva, nível IV
13/04 - Haroldo Luiz Brandimiller, nível II
13/04 - Alexandre Noronha de Oliveira, nível VI
13/04 - Marisa Alves de Araujo, nível V

Chuteiras Penduradas

13/04 - Hidekazu Kishimoto, nível IV
17/04 - Arunas Steponaitis, nível III
17/04 - Edson Toshio Nomura, nível V
17/04 - Ademir Meneguin, nível V
17/04 - Koshin Uehara, nível VI
17/04 - Viviane Redis Schneider, nível VI
17/04 - Neiva Fabiano Gianezi, nível IV
17/04 - Suzana Yukiko Fukuda Mukai, nível VI
17/04 - Gerson Ota, nível V
17/04 - Rubens Manzatti, nível III
03/05 - Hsieh Ying Lin, nível VI
03/05 - Luiz Carlos Horta Fernandes, nível VI
03/05 - Cecilia Raphaelina Aprile Fragoas, nível V
03/05 - Sergio Roberto Pescio, nível VI
03/05 - Euripedes Luiz Sartori, nível VI
08/05 - Jair Spadini Vendrame ll, nívelVI
08/05 - Eude da Silva Gomes, nívelIV
08/05 - Maria Camargo Ribeiro, nível III
14/05 - Jose Roberto Ferreira Lima, nível VI
14/05 - Domingos Torrano Amaral Motta, nível VI
17/05 - Jose Maria Cardoso de Assis, nível V

Aposentados

Começa o XVIII Campeonato Estadual de Futebol da Afresp

As partidas válidas pelo XVIII Campeonato Estadual de Futebol da Afresp “AFR Antonio 
Santilli” já começaram. No dia 18 de maio, o time formado por AFRs e convidados de Ribeirão 
Preto/São José do Rio Preto e Araçatuba jogou contra a equipe de Araraquara/Bauru/Marília 
e Presidente Prudente no Centro de Convivência de Araçatuba. A partida, que aconteceu às 
10h e terminou empatada em 2 a 2, mostrou a união dos colegas que se reuniram para passar 
ótimos momentos juntos, em plena descontração e muita agitação.

Já no sábado dia 25 de maio, aconteceram duas partidas: uma no Centro de Convivência 
de Osasco, onde as equipes de Osasco e a DRTC I/II e III empataram em 0 a 0; e a outra foi 

no Centro de Convivência de Campinas, onde o time de 
Campinas/Jundiaí venceu o de Santos/Vale e ABCD 
por 4 a 3.

Os próximos jogos acontecerão nos dias  8 e 22 
de junho. 

“É importante  ressaltar que o Campeonato de Fu-
tebol da Afresp é mais do que um incentivo a prática do 
esporte, é também uma ação que  promove qualidade 
de vida e a união das famílias de AFRs e amigos, tudo 
isso em um grande clima de confraternização”, afirmou o 
diretor de Esportes da Afresp, Américo Castagna Neto. 

Essa é mais uma ação da diretoria de Esportes da Afresp em prol da qualidade de vida dos colegas AFRs

Confira o calendário completo dos 
jogos no site www.afresp.org.br.

Campinas/JundiaíOsasco

Ribeirão Preto / São J.do Rio Preto e Araçatuba

DRTC I/II e IIIBauru, Araraquara, Presidente Prudente e Marília 
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Conselho Deliberativo

Ex-presidente da Afresp faz visita ao Conselho Deliberativo da Afresp
Em 23 de abril, o ex-presidente da Afresp, Luiz Augusto de Carvalho 

Guedes Pereira, fez uma visita aos membros do Conselho Deliberativo 
na sede da Afresp.

Guedes foi presidente da Afresp durante os triênios de 1982/1984 
e 1985/1988. Com uma atuação marcante, ele participou de importan-
tes lutas classistas em prol do AFR e contribuiu para o crescimento da 
Associação.

“Guedes fez a fusão do Fundo de Solidariedade e da Segurança – 
Saúde denominando a Amafresp”, disse o conselheiro João Álfaro Soto. 
Ele também recordou que o colega foi Coordenador da Administração 
Tributária e iniciou os trabalhos da importante Lei Orgânica.

Associados recebem boletim do Conselho Deliberativo
Com o objetivo de informar todos os associados da Afresp sobre os principais assuntos tratados nas reu-

niões do Conselho Deliberativo, surgiu a ideia para a criação de um boletim.

Essa é mais uma ferramenta de comunicação que visa mostrar ações do Conselho Deliberativo de maneira 
clara e transparente, garantindo ainda mais agilidade no repasse de informações. É importante ressaltar que 
as notícias relacionadas ao Conselho também vão continuar sendo divulgadas no site e no Jornal da Afresp. 

AFR e Deputado Vitor Sapienza lança livro educativo sobre São Paulo

O livro de bolso traz de forma resumida o histórico de 370 pessoas que nomeiam as ruas de São Paulo 

São Paulo é a maior cidade da América Latina, possui mais 
de 10 milhões de habitantes e 100 mil ruas. E por falar nisso, 
você sabe quem foram as pessoas que nomeiam as nossas ruas 
e avenidas?

Pensando em esclarecer as dúvidas quanto à biografia das 
pessoas que dão nome às ruas e avenidas de São Paulo, o AFR 
e deputado estadual Vitor Sapienza, em parceria com sua equi-
pe, desenvolveu um livro de bolso, com aproximadamente 100 
páginas, que traz, de forma resumida, o histórico de 370 pessoas 
que nomeiam as ruas de São Paulo.

“Quantas vezes ouvimos falar os nomes das ruas na rádio, ou 
vimos as placas indicativas e nos perguntamos: poxa, o fulano 

de tal deve ter sido muito im-
portante. Olha o tamanho da 
avenida que construíram para 
homenageá-lo. Foi pensando 
nisso que resolvi, em parceria 
com a minha equipe, desen-
volver um livro que congre-
gasse todas as informações 
num único lugar”, comentou 
Vitor.

Em 24 de abril, Vitor Sapienza prestigiou o “Almoço dos Apo-
sentados” e fez questão de distribuir o livreto para cada colega 
presente no evento. No mês de maio, ele visitou a Afresp, direto-
res, colaboradores e Conselho Deliberativo, onde distribuiu mais 
exemplares da publicação.

Com o título ‘Quem é? Quem foi?’, o livro de bolso produzido 
por Vitor Sapienza contempla ruas de todas as regiões da cidade, 

Talentos AFR

uma ótima dica 
de leitura que 
mostra o ta-
lento do AFR e 
deputado Esta-
dual da classe.

O  l i v re t o 
não será vendi-
do nas livrarias, 
mas distribuído 
gratuitamente. 
Aqueles que ti-
verem interesse 
em obter a publicação devem encaminhar um e-mail para vitor-
sapienza@vitorsapienza.com.br.

Outras obras

Outro livro do talentoso AFR e deputado estadual, Vitor Sa-
pienza, é “Uma voz no parlamento”, publicação que traz alguns 
dos muitos artigos publicados por ele.

Alguns dos artigos foram retirados de diálogos entre o pai 
Vitor Sapienza e uma das filhas, a caçula Lilinha. Foram muitas 
as oportunidades em que o político levou ao plenário, assuntos 
que foram discutidos com a filha adolescente, e que, sempre, 
provocaram polêmica entre os deputados.

O autor mostra a sua maneira de ser, de pensar, de discutir 
política, de tratar a coisa pública. E esta coletânea mostra em 
detalhes essa postura. “Neste trabalho fazemos uma pequena 
coletânea de depoimentos e discurso em plenário, que se transfor-
maram em artigos publicados na imprensa”, disse Vitor Sapienza.

Corsetti, Guto, Guedes, Soto e Chiaverini
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Conselho Deliberativo

A união que trouxe o progresso

O ex-presidente do Conselho, Gilder Guedes Diniz, conta detalhes de seu mandato (1991-1993)

O terceiro entrevistado da série de reportagens em homenagem aos "ex-
presidentes do Conselho Deliberativo" da Afresp é o AFR aposentado Gilder 
Guedes Diniz. Nomeado em 1968 para o cargo de Fiscal, o colega entrou para 
a Afresp no ano de 1970, e assim começou sua história na entidade.

Nomeado presidente do Conselho Deliberativo em 1991, Gilder recordou 
que as eleições da época foram tranquilas, pois havia um espírito de colabora-
ção entre os colegas. "A classe estava determinada em fazer novas conquistas 
funcionais e associativas", disse.  Ele também acrescentou que existia uma 
Diretoria Executiva com vontade de conquistas e avanços para toda a classe 
fiscal. 

"Tínhamos como Presidente da Diretoria um novo líder entusiasmado, o 
colega João Eduardo Dado, hoje nosso Deputado Federal. Possuímos na 
ocasião outros colegas, tais como o então Deputado Federal Hélio Cesar 
Rosas, o deputado Estadual Vitor Sapienza, e os companheiros Benedito 
Franco da Silveira e João Álfaro Soto 
(ex-presidentes do Conselho Delibe-
rativo), além de outros colegas mais, 
que estavam com intenção de elevar 

o nome da Afresp, mostrando a importância da classe fiscal" contou.

Segundo Gilder, a oposição da época compreendeu as boas intenções da diretoria e 
do Conselho, colaborando para um clima de paz e progresso para a entidade. Ele contou 
que acompanhou o então presidente, João Dado, em diversas viagens pelo interior nas 
visitas às Regionais. “Nessas viagens surgiram ideias, como por exemplo, a construção 

de uma nova sede e ampliação dos Centros de Convivência”, disse. Em 14 
de março de 1992, em reunião de Assembleia Extraordinária, foi aprova-
da a construção da nova sede social da entidade e de outros Centros de 
Convivência.

Gilder afirmou que foi um mandato democrático e com muito diálogo. 
Após o término do mandato sua história continuou na Afresp. Ele assumiu 
o cargo de diretor Regional 
de São José dos Campos, 
no qual permaneceu por 10 
anos, além disso, exerceu a 
direção do Centro de Convi-
vência da Afresp, na cidade 
de Caçapava.

 O colega acrescentou 
que a Afresp não parou de 
evoluir. “Hoje temos excelen-

tes dirigentes e outros que estão aprendendo com os veteranos. Minha visão é 
que estamos conseguindo manter um padrão de excelência e evolução”, finalizou. 

Carreira Fiscal 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela faculdade de Direito da 
Universidade Braz Cubas e pós-graduado em Direito Tributário, aos 31 anos, 
Gilder Guedes Diniz entrou para a fiscalização. “Sempre tive o sonho de ser 
Agente Fiscal de Rendas”, disse. 

Gilder começou a carreira no Posto Fiscal de Jaú e depois foi transferido 
para Mogi das Cruzes, no qual atuou como Encarregado do Setor Interno, 
Chefe de Posto e Inspetor Fiscal Substituto. Depois foi designado para capital 
como Assistente Fiscal do Gabinete do Secretário e Assessor de Assuntos 
Fiscais. No dia 16 de outubro de 1992 o colega se aposentou, mas continuou 
firme nas lutas em prol da classe.   

Gilder e João Eduardo Dado
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Conselho Deliberativo

A reunião, que ocorreu em maio, contou com a presença do AFR e Deputado Estadual, Vitor Sapienza

Conselho aprova proposta de alterações no regulamento da Amafresp

Em 11 de maio, o Conselho Deliberativo 
da Afresp se reuniu para aprovar as pro-
postas de  alterações no regulamento da 
Administração do Serviço de Assistência à 
Saúde – Amafresp, entre outros assuntos 
de interesse da classe.

Estavavam presentes 24 Conselheiros, 
os Suplentes João De Marchi e Alexandre 
Camara Meirelles (convidado), o Assessor 
da Presidência e da Mesa Diretora do 
Conselho, José Carlos Franco Fernandes, 
o Diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi 
Junior, e a gerente Rosângela Lázaro. O 
Deputado Estadual e AFR, Vitor Sapienza, 
também prestigiou a reunião.

O Presidente do Conselho Deliberativo, 
Luís Augusto Sanches, apresentou uma 
mensagem que homenageou todas as mães 
da Afresp. Na sequência, ele cumprimentou 
todos os aniversariantes do mês de maio e o 
Conselheiro João Álfaro Soto, parabenizou 
especialmente o Conselheiro nato, Benedito 
Franco da Silveira, que no dia 20 de maio 
completará  90 anos.  “Você está no meu 
coração”, enfatizou Soto. 

 Após aprovação da ata de reunião, do 
dia 9 de março, o Deputado Vitor Sapienza  
parabenizou  os colegas  pelo trabalho que 
o Conselho Deliberativo da Afresp vem rea-
lizando  e  conversou de assuntos classistas. 
Ele também entregou para cada Conselheiro 
o livro de sua autoria “Quem é? Quem foi?”, 
que traz informações das pessoas que no-
mearam algumas ruas e avenidas da cidade 
de São Paulo. Guto agradeceu o Deputado e 
destacou que a presença dele era uma honra 
para o Conselho Deliberativo.

Na sequência, o Conselheiro de Marília, 
José Aparecido Rossato, expôs sua pro-
posta aos Conselheiros. “É importante que 

Vitor Sapienza, Guto e Paulo Cruz

seja criada uma comissão que desenvolva 
estudos, junto com a Diretoria da Afresp, 
para definir os valores necessários de cada 
Fundo de Reserva existente na entidade 
(Afresp, Fundafresp  e Amafresp). A pro-
posta foi aprovada e elogiada pelos colegas. 
Os  Conselheiros Rossato, José Varkulja e 
Roberto Chiaverini formaram a Comissão.  

Depois de finalizar o assunto das re-
servas da entidade, Guto passou a palavra 
ao conselheiro Antenor Roberto Barbosa, 
que leu o parecer favorável à proposta de 
alteração no Regulamento da Amafresp, 

elaborado pela Comissão de Saúde do 
C.D. “A Comissão de Saúde não vê empe-
cilhos no aperfeiçoamento do regulamento 
da casa, desde que seja endossada pela 
saudável concordância plena dos senhores 
Conselheiros”. 

Concluída a leitura, foram feitas consi-
derações pelos Conselheiros. O diretor da 
Amafresp  explicou que o objetivo da pro-
posta, de acordo com a Diretoria da Afresp, 
é  aperfeiçoar ainda mais o regulamento, 
com ajustes para melhor esclarecimento do 
associado e adaptações necessárias. 

Todas as propostas com ajustes de 
redação foram aprovadas.  Além dessas, 
foi aprovado que as alíneas“d”, “e” e “f” 
do artigo 1º das Disposições Transitórias 
farão a migração para a tabela II (faixas 
etárias faltantes), a partir de 1º de junho, 

ao invés de gradativamente até 2015 . 
Também foi aprovado que o valor total da 
taxa de administração paga pela Amafresp 
à Afresp no ano civil deverá, até o mês de 
abril do ano subsequente, ser confrontado 
com a apuração do custo real gasto pela 
Afresp para administração do plano, com 
os registros contábeis e rateios elaborados 
através do Centro de Custo. Caso o valor 
pago pela Amafresp, no ano anterior, for 
superior ao custo real apurado, a Afresp 
restituirá a diferença em favor da Amafresp; 
se ocorrer situação contrária, a Amafresp 
pagará a diferença à Afresp.

Outro assunto tratado pelos Conse-
lheiros foi a solicitação de aprovação de 
orçamento para a execução de perfuração 
e revestimento do poço tubular no Centro 
de Convivência  - AFR Luiz Dias (Guaru-
lhos). Após leitura do parecer da Comissão 
Fiscal a solicitação  da Diretoria Executiva 
foi aprovada. 

O Processo “Planejamento Estratégico” 
foi outro da pauta da reunião. Na ocasião, 
o vice-presidente do Conselho Deliberativo, 
Luiz Carlos Benicio,  fez uma proposta rela-
cionada ao tema. “O Planejamento Estraté-
gico, elaborado pela Diretoria Executiva e a 
sua temática é relacionada com os atos ex-
clusivamente a serem praticados por aquele 
órgão, entendo que este processo não deva 
ir a votação neste colendo Conselho”. Os 
Conselheiros concordaram com a proposta 
e aprovaram. 

O presidente do Conselho Deliberativo 
parabenizou os novos membros do Conselho 
Editorial do Blog da Afresp, que em breve 
estará oficialmente no ar, e o novo Coorde-
nador da Auditoria Interna da Afresp, José 
Carlos Franco Fernandes. 

“ A Comissão de Saúde não 
vê empecilhos no aperfeiço-
amento do regulamento da 
casa.”

Apresentação das alterações do Regulamento Amafresp

Antenor Roberto Barbosa

Rossato, Chiaverini e Timoteo
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Regionais 

Diretores Regionais participam de reunião na sede da Afresp 

Foram tratados diversos assuntos, entre eles confraternização mensal, Afresp Itinerante, entre outros 

Afresp acompanha finalização de perfuração do poço artesiano em Guarulhos
Em 21 de maio, o diretor de Regionais e T.I, Omar Roldão 

de Moura, e o colaborador do Departamento de Regionais, 
Reginaldo Meira Mercês, reuniram-se no Centro de Convivência 
de Guarulhos com o geofísico Junior Torres, para acompanhar 
a finalização dos serviços de perfuração de poço artesiano.

Após grande esforço e mobilização da equipe para resolver 
o problema de falta de água no Centro de Convivência e de 
muita expectativa acerca dos serviços, a perfuração transcorreu 
com o acompanhamento do geofísico Junior, em um bom ritmo e 
dentro do prazo estabelecido em contrato, atingindo os 360 me-
tros perfurados sem nenhuma intercorrência ou eventualidade.

O resultado, por sua vez, não poderia ter sido melhor. 
Inicialmente, com uma previsão para produção de cerca de 9 
mil litros de água/hora, o novo poço, em sua plenitude, tem 

capacidade para produzir 
aproximadamente 20 mil 
litros de água/hora, mais 
que o dobro da previsão 
fixada pelo geofísico. Vale 
ressaltar que o Centro de 
Convivência, consideran-
do todas as atividades 
diárias, utiliza cerca de 35 
a 40 mil litros de água/
mês. Com o poço em fun-

cionamento será gerada uma economia de aproximadamente 
R$ 4.500 por mês. 

Regional de Piracicaba realiza festa 

A sede Regional da Afresp em Piracicaba realizou, no mês de abril, uma con-
fraternização em homenagem aos 65 anos da Associação.O evento aconteceu na 
chácara de uma associada da região e reuniu aproximadamente 55 pessoas. O 
diretor Regional de Piracicaba, Alberto Penno Junior, falou da importância desse 
evento. "Esta foi mais uma oportunidade que os colegas de Piracicaba tiveram 
para se reunir e confraternizar', disse. 

O sucesso da empreitada é extensivo ao Diretor Técnico 
de Obras, Cezar D’Avoglio, que além de participar ativamente 
de todo o processo, exerceu papel fundamental junto aos en-
genheiros do Departamento de Águas e Esgotos do Estado de 
São Paulo (DAEE), trazendo informações atualizadas sobre a 
região ao diretor Regional de Guarulhos, Wilson Alves Baptista, 
seu diretor auxiliar, Valter Gama Caldini, ao AFR Luiz Dias, que 
também colaborou incessantemente com a equipe, e ao geofísico 
Junior Torres, que mapeou toda a área do Centro de Convivên-
cia, determinando o local exato da perfuração, e acompanhou 
a obra como um todo.

Os trabalhos, nesta etapa, serão voltados para a realização 
do teste da água e resultado final de vazão. Dimensionada a 
vazão, Junior apontará qual o melhor sistema para bombea-
mento da água.

No dia 17 de maio, os diretores das 
Regionais da Afresp participaram de uma 
reunião com a diretoria executiva da As-
sociação. O presidente Teruo Massita,  fez 
uma apresentação do BlogAfresp, com todo 
o conteúdo existente e como ele funcionará. 
Outro assunto pautado pelo presidente foi 
o Planejamento Estratégico, que vai balizar 
as ações da Associação nos próximos anos.

O diretor de Regionais e T.I, Omar Roldão 
de Moura, abordou diversos assuntos rela-
cionados à diretoria de Regionais, entre eles a importância de 
realizar confraternizações mensais com a verba que é destinada 
para esses eventos. 

Omar também enfatizou que os Centros de Convivência  têm 
que caminhar para autossustentabilidade, ou seja, esses espaços 

devem gerar receita própria para pagar suas despesas ou parte 
delas, e  que o departamento de T.I  está providenciando o upgrade 
na banda larga em todas as regionais. 

Ainda o diretor discutiu assuntos como Afresp Itinerante, 
levantamento do Patrimônio nos Centros de Convivência e Re-
gionais, contrato de obras, entre outros. 
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A visita ocorreu com o objetivo de verificar a possibilidade de implantação de um C.C no centro de SP

Representantes da Afresp visitam imóvel próximo à Sefaz 

Regionais

Em 09 de maio, a Regional da Afresp de Ribeirão Preto, em parceria 
com o Sinafresp, realizou um happy hour para comemorar o Dia das Mães. 
A confraternização aconteceu no bar Moronguetá e contou com a presença 
de mais de 50 pessoas, entre associados e familiares.

Os participantes puderam contar com um espaço reservado no meza-
nino do bar, o que permitiu maior conforto e privacidade.Foi um encontro 
divertido e proveitoso, mais uma oportunidade para os amigos conversarem 
e confraternizarem. A comissão organizadora do evento preparou uma 
surpresa e presenteou os participantes com lindos vasinhos de flores em 
homenagem ao Dia das Mães.

O evento foi mais um sucesso de parceria das entidades em prol dos 
AFRs e da união da classe. Representando a Afresp estiveram presentes 

o diretor Regional, Matheus Lima, o conselheiro Eduardo Gonçalves, e os diretores auxiliares Silvio Franco e Sebastião Mateus.
Pelo Sinafresp, a presidente Miriam Arado e os conselheiros Antonio Sigoli, Jorge Fortin e Washington Kutinakamiti.

Regional de Ribeirão Preto comemora o Dia das Mães

O 1º vice-presidente Omar Roldão de Moura, a diretora de Convênios e 
Cultura, Angela Manzoti Nahman, o diretor de Esportes, Américo Castagna 
Neto, o diretor da Afresp na DRTC I, Cesar Akio Itokawa e o conselheiro su-
plente, Marcio Antonio Vicente da Silva, visitaram em 15 de maio um imóvel 
no centro de São Paulo para verificar a possibilidade de implantação de um 
Centro de Convivência da Afresp próximo à Sefaz.

Os diretores foram recebidos pelo Sr. Francisco, representante do proprie-
tário, que apresentou as instalações.

O imóvel está disponível para locação e fica na rua das Carmelitas, próximo 
ao estacionamento da Secretaria da Fazenda. Ele possui área útil de 1.200,00 
m², com térreo, três andares e casa de máquinas, elevador com comando ele-
trônico e em boas condições. Há um sanitário no térreo e dois no 1º andar.  A 
parte elétrica e hidráulica aparentemente também estão em boas condições.

Caso as negociações avancem favoravelmente à locação do espaço, a Afresp 
ouvirá a opinião dos colegas do predião antes de fechar o contrato.

Araçatuba faz homenagem 
ao Dia das Mães

Com o apoio do diretor Regional José Lourenço Gomes, o 
Centro de Convivência de Araçatuba promoveu um evento em 
comemoração ao Dia das Mães. O evento, que ocorru em 3 
de maio, homenageou as mamães presentes com uma singe-
la lembrança. Na ocasião foi servido um delicioso bacalhau, 
regado com muito vinho.

Estevam presentes toda a equipe que dirige a Regional de 
Araçatuba, o Delegado Regional Tributário, Gervásio Antonio 
Consolaro, e a Conselheira da região, Nilza Bardi Romano.

Noite da Pizza 
em São José do Rio Preto

Em 12 de abril, AFRs e familiares se reuniram para uma 
animada noite da pizza. O evento ocorreu no Centro de Convi-
vência de São José do Rio Preto.

De acordo com a Regional, os eventos são mensais e se 
tornaram tradicionais para os colegas.

De acordo com o diretor Regional, Alberto Aparecido de An-
drade, confraternizações como essa unem ainda mais a classe .

Américo, Márcio, Angela, Omar e Cesar
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ANS - nº31763-2

LOCAIS

Procedimentos Sede Afresp Lapa Tatuapé Centro Pinheiros Grande SP e Interior TOTAL

Vacina Gripe 1.008 189 194 345 154 2.453 4.343

Vacina/Pneumonia 135 22 18 32 10 288 505

Exames Preventivos 1.168 310 267 368 226 2.142 4.481

Peak Flow 313 71 54 82 75 614 1.209

Hepatite C 458 115 92 150 94 769 1.678

Pressão Arterial 412 114 52 148 82 733 1.541

IMC/Circunf. Abdominal 550 90 100 136 54 1.380 2.310

Avaliação Postural 167 - - - - - 167

TOTAL 4.211 911 777 1261 695 8.379 16.234

Números finais da Campanha Saúde 2013

Campanha Saúde 2013
Mais uma vez a Campanha Saúde foi um sucesso e 

cumpriu seu papel de imunizar os seus filiados e familiares 
contra a gripe e a pneumonia, além de incentivar a pre-
venção de diversas doenças com a realização de exames. 
Neste ano, a Campanha foi realizada nos meses de março, 
abril e maio.

Em todo o estado a Campanha Saúde imunizou 4.343 
filiados contra a gripe, 505 contra a pneumonia, e realizou 
aproximadamente 11.380 exames preventivos. No total, 
foram mais de 16 mil atendimentos em 2013, sendo que 
no ano de 2012 foram 11 mil. 

Nos locais de atendimento da capital e no ABCD, Arara-
quara, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, 
Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, Sorocaba 
e Taubaté, além das vacinas, também foram realizados 
os exames preventivos de glicemia, triglicérides, coles-
terol total, hepatite C, IMC (Índice de Massa Corpórea), 
Circunferência Abdominal, aferição da pressão arterial e 
avaliação pulmonar.

Os exames preventivos realizados durante a Campanha, 
além de alertar os filiados participantes sobre possíveis 

doenças, também são utilizados 
como indicativos para o desenvol-
vimento de ações de prevenção 
e confecção das Cartilhas de 
Prevenção Amafresp. “Após a 
análise, os filiados que tiverem 
resultados alterados ou acima do 
normal são notificados e recebem 
acompanhamento da equipe Ama-
fresp”, diz o diretor da Amafresp, 
Luiz Carlos Toloi Junior.

O evento contou com as 
parcerias das empresas Master 
Fisio, Hospital 9 de Julho, Reab 
Fisio e Abbott.

Foram mais de 16 mil atendimentos e 4.343 filiados foram imunizados  
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      Lucas Pereira Ribeiro – 10 anos 
“Com a vacina da gripe os sintomas de alergia 

do Lucas melhoram muito. Participamos todos os 
anos da Campanha”, disse a mãe de Lucas 

     Veredino Arruda - 61 anos  e filhos 
“A campanha Saúde é um evento muito impor-

tante, por isso sempre trago minha família para 
participar.”

Andrea Tiba - 42 anos 
“Todos os anos participamos da Campanha 

Saúde Amafresp. E nesse foi a primeira vez que 
a Gabi (9 anos) se imunizou contra a gripe. ”

Amafresp

ANS - nº31763-2

Depoimentos 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), divulgou 
no mês de maio o resultado do Monitoramento Assistencial 
relativo ao 1º Trimestre de 2013.Mais uma vez, a Amafresp 
foi classificada como operadora de risco baixo.

O objetivo do monitoramento é acompanhar a evolução 
do risco assistencial das operadoras através da identificação 
de indícios de anormalidades administrativas e assistenciais, 

que possam ocasionar descontinuidade da assistência prestada 
aos beneficiários conferindo, assim, transparência aos critérios 
adotados para a realização das Visitas Técnicas Assistenciais 
nas operadoras.

A qualificação como operadora de baixo risco traz tranquili-
dade aos filiados da Amafresp e comprova a gestão eficaz  de 
sua diretoria.

Amafresp obtém classificação da ANS como operadora de Baixo Risco

          Thais Rocha Mello - 27 anos
“Eu vim tomar a vacina porque, para quem traba-

lha na área de saúde, ela é obrigatória. A campanha 
veio em boa hora.”

Mês
Atend.Presta-
dos por Reci-

procidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
8,5%

Despesas 
Totais

Qtde. de 
Cotas

Valor da 
Cota Real

MAR 303.219,82 (400.900,10) 37.060,62 54.522,20 (14.812,59) (509.457,96) 689.865,43 9.900.617,31 25.906,90 382,16

TOT.* 958.793,59 (1.352.580,08) 101.969,65 74.295,20 (15.765,65) (1.425.325,38) 2.128.335,86 30.245.471,71 - -
 Sujeito a alterações. Atualizada em 19/04/2013. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 12/06/2013 R$ 7.057.234,18. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 12/06/2013 R$ 612.038,60.

* Valores totais referentes ao acumulado até março de 2013.   

Planilha de Custos da Amafresp - 2013 (Regime Contábil - Competência)

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistenciais

Emergên-
cias Médi-

cas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

MAR 544.137,31 1.561.339,54 164.283,09 4.821.731,18 1.646.796,03 933.904,92 62.083,41 6.844,41 0,00 0,00

TOT.* 1.408.917,86 4.244.696,86 675.607,58 16.076.081,54 5.051.336,02 1.969.711,16 186.329,10 162.930,90 137,50 0,00

Confira os demais valores do ano de 2013 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.  
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Amafresp

Amafresp recebe novas inscrições 

A faixa etária média das novas inscrições é de 28 anos 

Após mudanças no sistema contributivo, realizadas em novembro de 
2012, a Amafresp abriu a oportunidade para fiscais e seus familiares 
ingressarem no plano de saúde, proporcionando redução nas carências 
e descontos nas taxas de inscrição.

A promoção que, prorrogada, foi até 31/03/2013, recebeu 452 novos 
filiados, com faixa etária média de 28 anos.

O diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, explica que esse 
resultado demonstra a importância da mudança no sistema contributivo, 
que atraiu pessoas mais jovens para a oxigenação da carteira do plano.

Reunião com filiados Amafresp em Taubaté
Desta vez foi a Regional de Taubaté que recebeu o diretor 

da Amafresp Luiz Carlos Toloi Junior, a gerente Rosângela 
Lázaro e a coordenadora de Credenciamento, Liliana Barros, 
para tratar da rede credenciada para atendimento dos colegas 
na Regional. A reunião ocorreu em 14 de maio. 

A equipe da Amafresp apresentou a situação geral dos 
credenciados da cidade e falou da necessidade de termos uma 
rede adequada, com a quantidade de profissionais seguindo 
os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), e 
solicitou a participação e empenho de cada filiado no estudo 
da rede atual e na indicação de profissionais para credencia-
mento, obedecendo os critérios de “número ideal de creden-
ciados”. Estiveram presentes na reunião a diretora Regional 
de Taubaté, Maria Leonidas Coelho Jaques, e o conselheiro 
de São José dos Campos, Antônio Guerra, além de mais 31 
filiados Amafresp. 

O diretor da Amafresp sugeriu a criação de uma comissão 
na Regional para direcionar os trabalhos dos colegas da região. 
A Comissão é composta pelos seguintes filiados: Maria Leo-
nidas Coelho Jaques – diretora Regional de Taubaté, Renato 
Noveletto Junior, Liese Sarubbi Kuitko de Paulo, Rosângela 
Maria Ferreira Moreira, Rachel Maria Guimarães Mariuzzo, 
Helcio Mariotto e Ana Luiza de Paula Santos.

Internações clínicas e cirúrgicas na Amafresp aumentaram em abril
O setor de Emissão de Guias da Amafresp, no mês de abril deste ano, autorizou 115 internações clínicas e 104 inter-

nações para cirurgias. Esses números representam um aumento em 59,7% e 31,6% respectivamente, em relação ao mês 
de março.

Segundo o assessor médico da Amafresp, Dr. Walter Lyrio, esse aumento na quantidade de internações já era espe-
rado, uma vez que as alterações climáticas do período propiciam mais 
interações clínicas e muitas das cirurgias eletivas são realizadas após 
os períodos de férias e festas (dezembro/janeiro e fevereiro). Na saúde, 
essas variações são denominadas de sazonalidade, onde temos períodos 
de maior utilização do Sistema de Sáude alternando com o período de 
menor utilização.

Apesar do aumento no número de internações ser alto e seu custo 
relevante, a Amafresp já vinha se preparando para esse momento e 
aumentou significativamente o Fundo de Reserva. No entanto, para ga-
rantirmos um nível seguro nos valores do Fundo de Reserva e evitarmos 
aumentos bruscos no valor da cota, no mês de maio, o valor unitário da 
cota foi majorado em 2,05%, com desconto em junho, passando a R$ 
398,00, ou seja, R$ 8,00 a mais em relação aos R$ 390,00 que vem sendo 
cobrada desde outubro de 2012.

O diretor da Amafresp entregou à diretora Regional uma 
planilha demonstrando a atual necessidade de profissionais na 
rede e sugestões de pesquisa, além da rede de profissionais 
da Unimed local. A gerente da Amafresp e a coordenadora de 
Credenciamento se colocaram à disposição nessa empreitada 
e reforçaram a importância da ação conjunta para compor uma 
rede ideal de prioridades de serviços na região. Toloi Junior 
encerrou a reunião agradecendo a presença dos colegas e 
ressaltando que conta com a participação efetiva de todos.
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