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A fachada externa do prédio está 95% 
concluída, e faltam apenas a instalação 
do forro em gesso, o acabamento e deta-
lhes finais para a finalização da constru-
ção, prevista para abril. Os diretores de 
Regionais, Omar Roldão de Moura, e o 
Técnico de Obras, Cezar José D’Avoglio, 
visitaram as obras em fevereiro.

Sede de Piracicaba 
fica pronta em abril

7 00 00

Na promoção especial, a qual acon-
teceu entre setembro e dezembro de 
2013, 665 AFRs e familiares se filiaram 
à Amafresp, com média de idade de 
28 anos. De acordo com o diretor da 
Amafresp, esse resultado mostra a 
importância das mudanças ocorridas no 
sistema contributivo. 

Amafresp conquista 
665 novos filiados

15

O Programa de Preparação para a 
Aposentadoria é uma iniciativa da Afresp 
para estimular os colegas que vão se 
aposentar e os que já se aposentaram a 
elaborar um novo projeto de vida. As ati-
vidades acontecem entre 24 de março e 
19 de maio, sempre às segundas-feiras, 
na sede da Associação. Inscreva-se!

Programa de Preparação 
para a Aposentadoria

8
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Torneio Metropolitano
O Torneio Metropolitano de Futebol 

de 2014 terá uma novidade: será aberto 
a todos os Fiscais, mesmo os que não 
estejam associados à Afresp.
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Seminário Internacional
“Desafios da Administração Tri-

butária Contemporânea” é o tema do 
Seminário Internacional, que acontece 
em 26 de março na sede da Afresp.

Autoridades da Secretaria da Fazenda 
visitam Sede da Afresp

O dia 18 de fevereiro foi marcado pela visita do Secretário da 
Fazenda, Andrea Calabi; do coordenador da CAT (Coordenadoria da 
Administração Tributária) José Clovis Cabrera, dos coordenadores 
adjuntos da CAT Osvaldo Santos de Carvalho, Edson Kondo e Afonso 
Quintã Serrano, e do diretor da DEAT (Diretoria Executiva da Admi-
nistração Tributária) João Marcos Winand, à Afresp. Foi um encontro 
com o objetivo de estreitar as relações da diretoria da Associação com 
a cúpula da Secretaria da Fazenda.

                                                                 Leia matéria da página 6
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Expediente Editorial

O gestor

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 02 de 2014, assinado pelo presidente Teruo Massita  em 
06/02/2014, determina as seguintes cotas para o mês de fevereiro/2014: 
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp= 
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta re-
ais), mantendo 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 
01/02/2014.

Dez. 
2013

Jan. 
2014

Fev. 
2014

Mensalidade da 
Afresp

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 440,00 440,00 440,00

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.

29/10/2013 - Lilacio Pereira, aos 76 anos, de São José do Rio Preto
24/11/2013- Isaias de Drummond Silva, aos 95 anos, de São Paulo
14/12/2013- Pedro Fracon, aos 92 anos, de Cravinhos
26/12/2013- Lucio Grisolia, aos 85 anos, de Caraguatatuba
27/12/2013- Josefina Aparecida Simões, aos 84 anos, de São José dos Campos
27/12/2013- Mario de Vasconcellos Pinho, aos 90 anos, de São Paulo
05/01/2014- Rubens Bohac, aos 87 anos, de Presidente Prudente
22/01/2013- Sezefredo dos Passos Garcia Machado, aos 74 anos, de Lins
26/01/2013- Miguel Lopes, aos 84 anos, de Guarulhos

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: An-
tenor Roberto Barbosa e Eduardo Gonçalves. Suplentes: Antônio 
Lourenço Colli, Lauro Kuester 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.

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 Emília Pires Sa-
carrão (Previdência); Arthur Antonio Chagas Pisani (Assessor 
da Presidência); José Carlos Franco Fernandes (Aposentados); 
Carlos Hage Chaim (Social); Cezar José D’Avoglio (Técnico 
de Obras); 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
R. Dr. Arnaldo de Carvalho, 19 - Bairro Bonfim 
CEP 13070-723 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Valter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - 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
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
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: 
Teruo Massita
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 33.251 JP/SP) 
Jornalistas: Fabieli de Paula Soares e Vanessa Zampronho
Designers: Luciana Mattiello e Evandro Moraes 
Estagiárias: Thalita Azevedo e  Giselle de Melo dos Santos 
Periodicidade: mensal 
Tiragem: 10.100 exemplares 
Impressão: Pigma Gráfica e Editora Ltda.
Circulação: fevereiro e março/2014  
Redação: Av. Brig. Luís Antônio, 4843 - São Paulo - SP 
CEP 01401-002  - Telefones: (11) 3886-8837/ 8901
E-mail: marketing@afresp.org.br

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.

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 Antonio Fernandes

Esta foto foi tirada na final do II Campeonato de Futebol da Afresp 
em 1975, que aconteceu no campo da fábrica Rigesa, em Valinhos. Na 
foto, da direita para a esquerda: Reinaldo Cicone, Benedito Franco 
da Silveira Filho (i.m.), Dirceu Pereira, Vandeslau (i.m.), Antonio Fer-
nandes, que aperta a mão de Paulo Vaz Dias, de camisa branca. Mais 
de 1500 pessoas, entre fiscais e familiares, assistiram à partida, que 
terminou com a vitória da equipe de Campinas sobre a da DRTC-I.

Pessoa jurídica e pessoa física são 
termos conhecidos de todos, principal-
mente de advogados e daqueles que 
são obrigados a apresentar a Decla-
ração de Ajuste Anual do Imposto de 
Renda, dirigentes ou não de empresas. 
São vocábulos que definem duas enti-
dades distintas, detentoras de perso-
nalidade jurídica, cada qual com vida 
própria, com uma trajetória que vai do 
nascimento à morte ou da abertura ao 
cancelamento, com missões a cumprir 
nesse intervalo, sofrendo todas as 
intempéries provocadas pelo meio em 
que vivem.

A rigorosa separação dessas duas 
entidades no campo jurídico, cada qual 
com seus direitos e obrigações, nem 
sempre é levada a sério por gestores, 
sócios, associados... e por pessoas 
físicas a elas vinculadas que ambicio-
nem galgar o poder, quando se trata 
do dia a dia de organizações públicas 
ou privadas.

O caso mais gritante que causou 
revolta de todos como cidadãos, ao con-
fiar a direção desse país a um grupo de 
pessoas, foi o uso indevido dos bens da 
União, pessoa jurídica de direito público, 
como se fossem propriedade particular, 
por governantes, ministros, secretários 
de estado, parlamentares e outras 
pessoas físicas, servidores públicos ou 
não, no escândalo de corrupção que se 
convencionou chamar de mensalão. 

Pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, da administração direta ou 
indireta, são usadas como mercadorias 
de troca. Servem para acomodar inte-

resses de pessoas e partidos em troca 
de votos. Isso acontece, no mínimo, a 
cada alternância de poder. Governan-
tes eleitos sem base suficiente para 
a aprovação de suas propostas nem 
mesmo se dão ao trabalho de discuti-
las com adversários políticos e de ar-
gumentar com o bem comum resultante 
de sua aprovação, no pressuposto de 
que todos os investidos de poderes 
políticos transcendam seus interesses 
individuais, inclusive ideológicos, em 
benefício da sociedade. 

Em uma sociedade onde prevale-
cem interesses pessoais sobre valores 

morais e sociais, pessoas físicas e 
jurídicas sempre tiveram uma relação 
conturbada, mas hoje essa relação as-
sume características inusitadas tendo 
em vista o avanço da tecnologia de 
informação, ao divulgar em tempo real 
estratégias de crimes, e a deterioração 
dos costumes. A apregoada facilidade 
encontrada na pessoa jurídica para o 
enriquecimento, para acobertar frau-
des, para o exercício do poder e, no 
mínimo, para massagear o ego, produz 

tal frisson em pessoas mal intencio-
nadas que as relações pessoais entre 
concorrentes a uma mesma posição de 
mando adquirem conotações de acir-
rada disputa em que os fins justificam 
os meios.

Chega-se a denegrir a reputação 
de um concorrente com o objetivo de 
afastá-lo da competição. Dossiês são 
fabricados e enlameiam a honra de 
possíveis candidatos, fuxicos se mul-
tiplicam em redes sociais, e uma vez 
contraditados, colocam em dúvida seus 
autores, mas dificilmente reparam os 
danos causados. 

Estamos em um ano de eleições. 
Coincidentemente também na Afresp. 
E os sinais de selvageria concorrencial 
já estão à mostra: acusações sem 
provas consistentes, meias palavras 
em discursos que nada têm a ver com 
o assunto, insinuações em conversas... 
na maioria tendo como instrumentos 
de manobra pessoas jurídicas, frágeis 
e suscetíveis de serem usadas como 
supostas vítimas de fraudes ou de 
incompetência gerencial. 

É preciso ter discernimento como 
eleitor para desde já distinguir aqueles 
que se dispõem a concorrer limpos, de 
outros que usam meios desonestos 
para conquistar o poder. O que se pode 
esperar desses últimos tendo em suas 
mãos polpudos orçamentos de pessoas 
jurídicas? Um gestor, além de sua ca-
pacidade gerencial, deve ser confiável. 
Deve sobressair como candidato prefe-
rencial por suas próprias virtudes e não 
à custa do rebaixamento dos demais.

“É preciso ter discernimento 
como eleitor para desde já dis-
tinguir aqueles que se dispõem a 
concorrer limpos, de outros que 
usam meios desonestos para 
conquistar o poder. ”
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NFC-e: uma novidade positiva para o varejo
Newton Oller de Mello fala sobre o projeto Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) 

Comissão de Estudos da Afresp conta com novos membros
A Comissão de Estudos da Afresp, 

que pesquisa formas de implantação de 
novo modelo de negócios nos terrenos ao 
lado da Sede da Associação, na Capital, 
reuniu-se em janeiro e posicionou o grupo 
sobre os novos rumos a serem tomados 
e estabeleceu algumas metas a serem 
cumpridas.

Participaram dos encontros o pre-
sidente da Associação, Teruo Massita; 
o 1° tesoureiro, diretor Financeiro e de 
Seguros, Rodrigo Keidel Spada; e os 
membros da Comissão Valter Gama 
Caldini, José Roberto Soares Lobato, 
Henrique Shiguemi Nakagaki, e Carlos 
Hage Chaim.

Na reunião do dia 29 de janeiro, fo-
ram apresentados os novos membros da 
Comissão, que representam o Conselho 

Deliberativo da 
Afresp: José 
Varkulja, Lauro 
Kuester Marin 
e Eliana P.F de 
Oliveira. 

Já do en-
contro do dia 
4 de feverei-
ro participou 
também o pro-
fessor da Uni-
versidade de 
São Paulo (USP), Fábio Frezatti, que é 
graduado em Administração de Empresas 
pela USP e doutor em Controladoria e 
Contabilidade, atua na linha de pesquisa 
Controladoria e Contabilidade com proje-
tos nas áreas de planejamento empresa-

rial, valor da empresa e aplicação da teoria 
institucional. 

O administrador Fábio é reconhecido 
pelo ótimo desempenho didático, além 
dos vários artigos, livros e resumos pu-
blicados.

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) é um marco no sistema tributário 
brasileiro. Com ela, as Secretarias da Fa-
zenda de todo o país poderão acompanhar, 
em tempo real, a emissão das notas fiscais 
nos estabelecimentos de varejo para toda e 
qualquer compra.  Com a NFC-e, aumenta a 
capacidade de atuação da fiscalização tribu-
tária, pois as informações das vendas ficam 

registradas no banco de dados da Fazenda.
Mas por trás desse processo, está um 

AFR dedicado, que já foi Diretor Adjunto 
da DEAT e Coordenador da CPM e que, 
atualmente, é Fiscal Externo na cidade de 
Santos – e, paralelamente, desenvolve com 
a autorização da CAT o sistema da NFC-e. 
Ele é Newton Oller de Mello, que hoje é líder 
nacional da implantação do projeto. Com 
exclusividade, o Jornal da Afresp conversou 
com ele para entender melhor como funciona 
esse projeto.

Antes do Projeto NFC-e, Oller foi o Líder 
responsável pela implantação dos projetos da 
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - e do Conhe-
cimento de Transporte de Cargas Eletrônico 
- CT-e pela SEFAZ. 

“Tive a oportunidade, em março de 2005, 
de ir ao Chile para conhecer a sua experiência 
de fatura eletrônica. Nós trouxemos esse 
modelo tecnológico inicial de Nota Fiscal 
Eletrônica baseado no modelo de lá, o qual 
havia sido implantado em 2003, e o adapta-
mos à realidade tributária brasileira”, contou.

A NFC-e tem o objetivo de substituir os 
documentos fiscais de vendas de mercado-
rias ao consumidor final. O novo sistema não 
vai substituir a Nota Fiscal Paulista - NFP: 
ele vai proporcionar para a empresa e o 
contribuinte do varejo uma simplificação da 
obrigação fiscal da NFP. A Nota Fiscal Pau-
lista é como um slogan, ou seja, é o mesmo 
documento fiscal que existe no varejo, um 
cupom fiscal ou uma nota fiscal manual, só 
que o consumidor informa o seu CPF para re-

ceber a devolução de uma parte dos impostos 
pagos pelo estabelecimento comercial como 
crédito ou concorrer a sorteio de prêmios 
em dinheiro.

As vantagens da NFC-e são o registro 
imediato da informação e a possibilidade do 
estabelecimento comercial ampliar os caixas 
sem necessitar adquirir um equipamento 
fiscal. “Quando você passar na fila do super-

mercado e pagar sua compra, aquele 
documento é enviado pela internet para a 
Secretaria da Fazenda e autorizado. Você 
pode consultar pelo código impresso  no 
documento auxilar (DANFE NFC-e) em 
uma impressora comum (não fiscal) e 
confirmar que a informação daquela sua 
compra está segura na base de dados da 
Fazenda”, explica.

Outro projeto importante para o va-
rejo paulista que está ocorrendo simulta-
neamente com a NFC-e é a implantação 
do SAT Fiscal (Sistema Autenticador e 
Transmissor de Cupons Fiscais Eletrôni-
cos). O SAT é um equipamento de baixo 

custo e de fácil instalação que substitui a im-
pressora fiscal. A maior vantagem e diferença 
com a nota do consumidor é que o SAT não 
necessita de internet em tempo real. “O SAT 
é como se o sistema de validação de autoriza-
ção de notas fiscais eletrônicas da Secretaria 
estivesse no estabelecimento comercial. O 
equipamento faz a validação dos dados, e a 
assinatura digital e depois armazena os dados 
do Cupom Fiscal Eletrônico em uma memória 
até que sejam transmitidos para a Secreta-
ria da Fazenda, o que ocorre de tempos em 
tempos”, disse Newton.

Os novos modelos de documentos fiscais 
eletrônicos ainda estão em fase de testes e 
nenhum dos dois estão implantados ainda 
em São Paulo. Segundo o líder nacional, os 
testes-piloto devem ser iniciados no primeiro 
semestre e ampliados no segundo. “Em São 
Paulo, vai ser uma opção para o contribuinte 
do varejo adotar o SAT ou a NFC-e. O que 
temos certeza é que a impressora fiscal ECF 
está com os dias contados, ou seja, é uma 
tecnologia que deve ser descontinuada em 
todo o  estado”, comenta.

O projeto piloto da NFC-e começou em 
agosto de 2012 em sete estados (Amazonas, 
Acre, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do 
Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe) e contou 
com a participação de 32 empresas voluntá-
rias. Hoje, existem mais de 500 empresas 
emissoras no país e mais de 1 milhão de 
NFC-e já foram autorizadas. Além disso, 13 
estados do país já estão dispostos a implantar 
a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica nos 

próximos anos. “A nossa expectativa é que a 
NFC-e rapidamente substitua as impressoras 
fiscais na maioria dos Estados, pois é uma 
tecnologia que reduz custos ao contribuinte 
ao mesmo tempo em que aumenta significati-
vamente a capacidade de atuação e controle 
por parte do Fisco.”, conta.

NFC-e
•	 É um software que o estabeleci-

mento comercial utiliza para captar 
as informações da venda e gerar  
documento fiscal eletrônico;

•	 O aplicativo gera o documento ele-
trônico, assina digitalmente e o envia 
para a Secretaria da Fazenda;

•	 O sistema da Secretaria avalia o do-
cumento e, se tudo estiver certo, de-
volve a autorização ao contribuinte;

•	 Uma vez com a autorização da Fa-
zenda, o estabelecimento conclui 
a operação comercial e entrega ao 
consumidor um documento fiscal 
auxiliar (DANFE NFC-e);

•	 O DANFE NFC-e traz impresso um 
código de barras bidimensional (QR 
Code), com o qual o consumidor 
pode consultar o documento na 
internet   logo após a compra, com 
um leitor gratuito instalado em seu 
smartphone ou tablet.

SAT
•	 É um equipamento que valida e 

armazena as informações das com-
pras dos consumidores;

•	 Ele gera o documento eletrônico, 
assina digitalmente, armazena tem-
porariamente e os envia mais tarde;

•	 O SAT faz todas as operações que 
o Fisco faria: ele autoriza o uso 
do comprovante fiscal na hora da 
venda;

•	 Uma vez gerado o documento, ele 
mesmo devolve ao aplicativo do 
caixa o comprovante assinado, que 
pode ser impresso e entregue ao 
consumidor;

•	 Além do código QR Code, o compro-
vante possui também um código de 
barras para a consulta do consumidor;

•	 Em horários predeterminados, o SAT 
se conecta automaticamente com a 
internet para enviar à Secretaria os 
documentos emitidos pelo estabe-
lecimento.

Seminário Internacional acontece em março na Afresp
Convidados nacionais e internacionais de renome falam de temas atuais sobre a Administração Tributária

 O Seminário Internacional: Desafios 
da Administração Tributária Contempo-
rânea acontecerá no dia 26 de março na 
sede da Associação dos Agentes Fiscais 
de Rendas do Estado de São Paulo  - 
Afresp.

Na programação do evento (veja ao 
lado), temas como Sistema Tributário bra-
sileiro e internacional, Administração Tri-
butária no Estado de São Paulo, o suporte 
tecnológico, as experiências internacionais 
em Administração Tributária, a Reforma 
do ICMS e seus efeitos para São Paulo, 
a contribuição da Administração Tributária  
para uma sociedade melhor fazem parte 
do encontro.

O evento será realizado pela Afresp/
CepAfresp e conta com o apoio do Ciat 

(Centro Interamericano de Admi-
nistrações Tributárias); do Encat 
(Encontro Nacional de Coordena-
dores e Administradores Tributá-
rios); da CAT (Coordenadoria da 
Administração Tributária) de São 
Paulo e da Febrafite (Federação 
Brasileira de Associações de Fis-
cais de Tributos Estaduais).

As inscrições serão dispo-
nibilizadas em breve no site da 
Afresp (www.afresp.org.br). O 
Seminário é gratuito e as vagas 
são limitadas.

 Para mais informações, entre 
em contato com a Afresp no e-
mail contato@afresp.org.br ou no 
telefone (11)3886-8815.

Imposto de Renda: Afresp oferece orientações aos associados

Veja as principais diferenças 
entre a NFC-e e o SAT:

Os associados da Afresp já podem 
agendar por telefone um dia e horário para 
tirar dúvidas, elaborar e enviar o Imposto 
de Renda 2014 – ano base 2013.

A Afresp está disponibilizando um 
profissional com conhecimentos na área 
para ajudar os associados com orienta-
ções sobre o preenchimento correto da 
declaração, os documentos necessários, 

tirar dúvidas, entre outras informações.

O agendamento já pode ser feito pelo 
telefone (11) 3886-8815 com Alessandra 
ou Sandra, e o serviço de assessoria será 
oferecido a partir do dia 18 de março até 
24 de abril. 

O prazo para entrega das declarações 
vai até 30 de abril.

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

obrigatório vai até 31 de março.

* Cronograma sujeito a alterações
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Afresp

Autoridades da Secretaria da Fazenda visitam Afresp
O Secretário Andrea Calabi e a cúpula da Fazenda foram recebidos pelos diretores da Associação

No dia 16 de janeiro, o presidente da 
Afresp, Teruo Massita, e o diretor Finan-
ceiro e de Seguros Rodrigo Keidel Spada 
estiveram presentes na cerimônia de posse 
de 160 juízes do Tribunal de Impostos e 
Taxas (TIT) de São Paulo, que aconteceu 
no Grande Auditório da Secretaria da 
Fazenda, em São Paulo. 

Na mesa diretora do evento, participa-
ram o presidente do TIT José Paulo Neves; 
o vice-presidente do Tribunal Antonio 
Augusto Silva Pereira de Carvalho; o se-
cretário adjunto da Secretaria da Fazenda 
Philippe Vedolim Duchateau, representan-
do o secretário da Fazenda Andrea Calabi; 
o coordenador adjunto da CAT Osvaldo 
Santos de Carvalho, representando o 
coordenador José Clovis Cabrera; o pre-

Afresp participa da posse dos juízes do TIT
sidente da OAB-SP 
Marcos da Costa; 
o procurador-geral 
adjunto do Estado 
José Renato Ferrei-
ra Pires, represen-
tando o procurador-
geral Elival da Silva 
Ramos; o diretor do departamento jurídico 
da Fiesp (Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) Helcio Honda, re-
presentando o presidente Paulo Skaf; o 
vice-presidente da Fecomércio Rubens Tor-
res Medrano, representando o presidente 
Abram Szajman; e o diretor da Diretoria 
da Representação Fiscal Marcelo Amaral 
Gonçalves de Mendonça.

A cerimônia marcou a posse dos juízes 

para o biênio 2014-2015. Para o presi-
dente do TIT Paulo Neves, o Tribunal é 
referência nacional. “Ele é excelência 
em administração e modernização 
tecnológicas, e está em sintonia com a 
sociedade”. 

Participou como orador que repre-
sentou todos os juízes empossados o 
juiz decano do TIT, Luiz Fernando Mus-
solini Jr. 

Membros do Centro de Ensino e 
Pesquisa da Afresp, o CepAfresp, esti-
veram no dia 28 de janeiro na sede da 
Associação, para a primeira reunião de 
2014 com o presidente da Afresp, Teruo 
Massita. O encontro tratou dos projetos 
a serem concretizados durante o ano, 
entre eles o Regimento Interno do CepA-
fresp; o WikiFisco, o qual será um portal 
de consultas técnicas fiscais; o projeto 

CepAfresp inicia o ano debatendo importantes projetos
de ensino à distância (EAD), com o cur-
so de contabilidade básica; o projeto do 
livro “Fisco Paulista em Ação”; além do 
Seminário Internacional que será reali-
zado em março pela Afresp/CepAfresp. 
A reunião contou com a participação dos 
integrantes do CepAfresp, entre eles: 
Jorge Luiz Castro, Luiz Antonio Moroni, 
Ivan Aurélio Ferrari de Senço e Durvail 
Soares Pompeo.

Diretoria visita obras do Centro de Convivência de Sorocaba
O processo de construção está em pleno andamento e tem prazo de 60 dias para ser concluído

Regionais

O diretor de Regionais Omar Roldão 
de Moura, o diretor Técnico de Obras 
Cezar José D’Avoglio e o colaborador do 
Departamento de Regionais, Reginaldo 
Mercês, estiveram, no dia 4 de fevereiro, 
no Centro de Convivência e Sede Regional 
de Sorocaba.

A visita contou com a participação do 
AFR Fábio Elache, do construtor Ivo e da 
Empresa CMI Construtora, e teve como 
objetivo acompanhar o andamento da 
reforma do salão de festas do Centro de 
Sorocaba e oferecer auxílio e sugestões 
técnicas ao diretor Regional, Anderson da 
Costa Campos.

Os diretores Omar e Cezar aprovaram 
várias situações na obra, das quais foram 
destacadas modificações referentes ao 

layout do salão de festas, 
que terá área total de 220 
m². Também foram visto-
riados os decks da piscina, 
área da churrasqueira social 
e vestiário do campo de 
futebol.

O cronograma da reforma 
encontra-se dentro do prazo 
estabelecido para o período, 
que é a execução e conclusão 
do madeiramento e da co-
bertura global da edificação. 
As próximas intervenções 
focarão a parte interna, a 
instalação de pisos e revestimentos, a 
realocação de janelas, instalação de for-
ro, entre outros. A expectativa, segundo 

informado pelo construtor Ivo, é de que 
em 60 dias todos os trabalhos de reforma 
sejam executados.

Torneio de Poker reúne associados em Ribeirão com apoio da Diretoria de Eventos
O C.C. de Ribeirão Preto, no dia 29 de 

janeiro, estava em clima de jogo. A tarde 
de confraternização foi marcada por um 
Torneio de Poker entre os associados de 
Ribeirão e os de Araraquara.

O evento, organizado pela Regional 
de Ribeirão Preto, com a colaboração do 
Departamento de Eventos, contou com 
a presença de 40 pessoas, entre AFRs 
jogadores e profissionais contratados. A 
empresa Small Ball forneceu mesas, fun-
cionários para distribuir as cartas (crou-
pier ou dealer), software para inscrição e 
controle do jogo.

O diretor da Regional, Matheus Hen-
rique Lopes P. Lima, classificou o torneio 
como um sucesso. “O jogo de poker é um 

esporte da mente que vem crescendo mui-
to, tanto que a Afresp já organizou torneios 
estaduais e agora, atendendo à demanda, 
incentiva a prática nas regionais”. 

Ele aproveitou a oportunidade para 

agradecer a participação dos colegas 
Bruno Failache, Bruno Mulato e Paulo 
Gabioli, que trabalharam para a realização 
do evento.

O recém-ingressante na carreira, Bruno 
Failache, agradeceu a todos que fizeram 
o evento de poker acontecer. “De cora-
ção, muito obrigado por acreditarem. Já 
se passaram dois dias e ainda estamos 
comentando o evento e provavelmente 
comentaremos por algum tempo”, disse.

A classificação final ficou com os asso-
ciados Peter Yellnikoff, de Ribeirão Preto; 
Bruno Mulato, de Araraquara; Rafael Alar-
con, de Ribeirão Preto; Lucas Spada, de 
Ribeirão Preto; e o quinto lugar ficou com 
José Paulo Jacovassi, de Franca.

Sede da Regional de Piracicaba está prevista para ser entregue em abril

Os diretores de Regionais, Omar 
Roldão de Moura, e o Técnico de Obras, 
Cezar José D’Avoglio, juntamente com 
o colaborador do Departamento de Re-
gionais, Reginaldo Mercês, estiveram 
em Piracicaba no dia 5 de fevereiro, 
para acompanhar a construção da sede 
própria da Regional.

Participaram da visita o 
diretor da Regional de Piraci-
caba, Alberto Penno Junior; o 
Conselheiro Claiton Osnir do 
Amaral, os AFRs Rosangela 
Lupinacci Penno; Nazin Anto-
nio e Eneida Maria Camargo 
Ribeiro Rossin, além do enge-
nheiro Victor Moraes – CBC 
Construtora.

A fachada externa do 
prédio está 95% concluída. O engenheiro 
Vitor informou que as próximas etapas 
consistem na instalação do forro em gesso 
e acabamento, além da pintura do pavi-
mento inferior.

O diretor Regional Alberto comentou 
os detalhes de acabamento da edificação 

e expôs os próximos serviços a serem 
executados. “A etapa da pintura já está 
finalizada, restando somente detalhes 
finais para sua entrega”, disse.

Omar e Cezar recomendaram ao 
diretor Alberto o acompanhamento dos 
profissionais do Corpo de Bombeiros 
na verificação da tubulação, bem como 
o local adequado ao abrigo de gás. Al-
berto informou que tomará as medidas 
necessárias para adequação e informou 
que serão instalados ventiladores para 
climatizar o local.

A equipe agradeceu a condução dos 
trabalhos e enalteceu a atuação de to-
dos que participaram das decisões sobre 
a edificação. As obras estão previstas 
para serem finalizadas no mês de abril.

Regionais 

O dia 18 de fevereiro foi marcado pela 
visita do Secretário da Fazenda, Andrea 
Calabi; do coordenador da CAT (Coorde-
nadoria da Administração Tributária) José 
Clovis Cabrera, dos coordenadores adjun-
tos da CAT Osvaldo Santos de Carvalho, 
Edson Kondo e Afonso Quintã Serrano, e 
do diretor da DEAT (Diretoria Executiva 
da Administração Tributária) João Marcos 
Winand, à Afresp. Foi um encontro com o 
objetivo de estreitar relações da diretoria 

da Associação com a 
cúpula da Secretaria da 
Fazenda.

Receberam os con-
vidados o presidente da 
Afresp, Teruo Massita, 
o 1º vice-presidente e 
diretor de Regionais e T.I 
Omar Roldão de Moura, 
a 2ª vice-presidente e 
diretora de Convênios e 

Cultura Angela Man-
zoti Nahman, o diretor 
da Amafresp e de Ins-
crição Luiz Carlos Toloi 
Junior; o diretor Admi-
nistrativo e de Patrimô-
nio Antero Rodrigues 
Martins; o diretor Fi-
nanceiro e de Seguros 
Rodrigo Keidel Spada; 
e o presidente do Con-
selho Deliberativo Luís 
Augusto Sanches.

O presidente da Afresp agradeceu 
a presença das autoridades e falou das 
ações e projetos da Afresp para o ano de 
2014. Teruo também enfatizou as parce-
rias da Associação com a Sefaz em prol da 
carreira dos AFRs e também do Centro de 
Estudo e Pesquisa da Afresp (CepAfresp), 
além do Blog Afresp.

“Nosso intuito é trabalhar sempre, 
em comum acordo, com a Secretaria da 
Fazenda, sempre buscando atender às 
expectativas e reivindicações da classe 
dos AFRs”, afirmou Teruo Massita.
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Seguros 

Porto Seguro e Liberty Seguros visitam a Afresp

Reuniões tiveram o objetivo de estreitar parcerias e apresentar os novos produtos das seguradoras

Duas parceiras do setor de Seguros 
vieram à Afresp em janeiro: a Porto Seguro 
veio no dia 29 e conversou com o presidente 
da Associação, Teruo Massita, o diretor 
Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel 
Spada, e a corretora Angela Paixão. 

Já a Liberty Seguros se encontrou no 
dia 31 com o presidente Teruo, o diretor 
Rodrigo e o Conselheiro Roberto Chiaverini. 
Os encontros estreitaram o relacionamento 
da Associação com as parceiras, além da 
possibilidade de conhecer novos produtos.

Teruo Massita e Rodrigo Keidel Spada no encontro com a 
Porto Seguro

Reunião entre a Liberty Seguros, o presidente da Afresp, o 
diretor de Seguros e o Conselheiro Chiaverini

Confira as vantagens que os associados 
Afresp têm com os parceiros do SegAfresp!

Quem é segurado do SegAfresp pode 
desfrutar de descontos e vantagens em 
vários estabelecimentos, como centros 
automotivos, estacionamentos, cursos, 
serviços e lazer. Veja abaixo os benefícios 
das seguradoras parceiras da Afresp. 
Para mais informações sobre esses con-
vênios, visite os sites das respectivas 
operadoras:

Mapfre
- Estacionamentos, cursos e acade-
mias, locação de veículos, centros 
automotivos, serviços como despa-
chantes, estética, lava rápido, pet 
Memorial, lazer, clube de compras;  
http://clubmapfre.com.br/publico/

HDI
- Rede Best Price (possui uma ampla 
rede de estabelecimentos conveniados, 
por exemplo: Caiado, Recapex, Gepark, 
Oficina Brasil, Compra Fácil, E-car, Isic, 
PetShop, Onodera, Star Saudável, Yoi! 
Roll’s Temaki, Bicho Mania, etc)
http://www.redebestprice.com.br/rede-
credenciada.aspx

Porto Seguro
- Descontos em cursos de direção defen-
siva, aluguel de carro, em peças teatrais e 
outros eventos culturais, óticas, compra de 
cadeirinhas infantis da marca Galzerano, 
em alguns restaurantes e estacionamento,  
além de ter serviços gratuitos nos Centros 
Automotivos da Porto Seguro
http://www.portoseguro.com.br/bene-
ficios

Liberty
- Alarme – Verisure, Compra Certa, Bilhe-
teria.com, Editora Globo, Rio Quente Re-
sorts, Jornal Brasil Econômico, Amor aos 
Pedaços, Giuliana Flores, Cestas Michelli, 
Lojas - Americanas.com, Fast Shop, Insinu-
ante, Dafiti, Óticas Metrópole, Submarino, 
ShopTime, Caçula Pneus, Caiado Pneus, 
Carglass, Della Via, Dpaschoal, HC Pneus, 
Recapex, Localiza e Parachoques & Cia e 
Fly Park Estacionamento
http://www.libertyseguros.com.br/para-
voce/clube-liberty.aspx

Associado elogia 
atendimento do 

SegAfresp
O associado Aparecido Antonio 

Pelegrino, de Sorocaba, contratou um 
novo seguro de automóvel para o carro 
que adquiriu para sua esposa. Ele foi 
atendido pela colaboradora Michele, da 
Sede Regional, que o orientou em todo o 
processo. “O atendimento foi perfeito”, 
disse. Veja abaixo seu depoimento:

Boa tarde Michele !

Mais uma vez fui muito bem atendi-
do, tal qual das outras oportunidades. 
Isso corrobora o nível de excelência 
quanto ao atendimento e eficiência por 
você dispensado.

A contratação dos seguros (novo e 
endosso) me atendeu satisfatoriamente.

Meus sinceros agradecimentos e 
parabéns, não só a você, como também 
a toda equipe Afrespiana.

Att.

Aparecido Antonio Pelegrino

Antes de viajar, faça o check up do seu carro!
O Carnaval está chegando, 

e é um feriado muito aguarda-
do pelos brasileiros: afinal, os 
quatro dias de descanso são 
um convite para quem quer 
viajar, descansar a cabeça ou, 
se preferir, cair na folia! 

Mas antes de pegar a es-
trada, leve seu automóvel a 
um mecânico de confiança 
para fazer um bom check-up 
e evitar surpresas indesejadas 
no caminho. 

Faça uma lista com os seguin-
tes itens a serem verificados com 
o profissional: suspensão, freios, 
combustíveis e lubrificantes, 
filtro de ar, óleo e combustível, 
limpador de para-brisa, radiador, 
velas e cabos, correia dentada, 
sistema elétrico, faróis, lâmpa-
das, e os pneus.

Com todos esses itens em 
dia, você já pode pegar a estrada 
com segurança, aproveitar os 
dias de folga e voltar para casa!  

Afresp realiza inscrições para o PPA

O Programa é estruturado em módulos, que trazem assuntos diferentes de interesse do associado

Aposentados

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:

Chuteiras Penduradas

06/11 Roberto Silveira Barbuy, nível IV
03/01 Luciano Pedro Alves Vieira, nível V
03/01 Jaime Kenzi Noguti, nível V
03/01 Paulo Roberto Cordeiro de Almeida, nível IV
03/01 Antonio Piovesan Filho, nível IV
09/01 Ana Teresa Sichieri, nível VI
09/01 Caetano Mirabile, nível III
09/01 Francisco Hernandes Gimenes, nível V
09/01 Layre Bertoni Filho, nível VI

09/01 Sergio Comes, nível IV
10/01 Edeson Mariano da Silva, nível VI
11/01 Valdiney Gomes dos Santos, nível VI
11/01 Waldemar de Andrade Silva, nível V
11/01 Luiz Antonio Vergueiro, nível VI
14/01 Rosangela Meira Borghi, nível VI
17/01 Pedro Candido de Oliveira, nível VI
17/01 Ronaldo de Avila Reis, nível V
21/01 Reinilson Teles dos Santos, nível VI

AFRs do concurso de 2013 
vencem eleição para SPPrevcom

Colegas participam do 1º Almoço 
dos Aposentados de 2014   

A aposentadoria representa bem o tempo de criação, trans-
formação e reconstrução de novos investimentos e de novas des-
cobertas. Aproveitar o tempo livre, elaborar projetos e alcançar 
a melhor idade de forma bem-sucedida é um desejo de todos. 

Com o objetivo de apoiar essa transição tão importante, a 
Afresp em parceria com a LCSoares Consultoria Empresarial 
preparou o Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA), 
de 24 de março a 19 de maio, na sede da Associação.

 “O programa visa promover a reflexão desta passagem de 
funcionário para aposentado, estimulando a elaboração de um 
projeto de vida, novas fontes de realizações, por meio de um 
planejamento que possibilite uma melhor qualidade de vida nesta 
nova fase”, disse o presidente da Afresp, Teruo Massita.

O PPA já foi avaliado por uma equipe piloto de 20 AFRs, entre 
futuros e recém – aposentados, no mês de dezembro de 2013, 
que recomendam o programa aos demais colegas.

As atividades ministradas no PPA serão divididas em módulos: 
sensibilização e identidade do grupo; aspectos psicossociais da 
aposentadoria; gestão financeira na maturidade; opções pós-car-

reiras; pla-
n e j a m e n -
to futuro; 
orientação 
para uma 
vida saudá-
vel; orien-
tação nu-
tricional; os 
desafios do 
corpo; e vi-
vendo com 
felicidade.

O curso acontecerá todas as segundas-feiras, das 10 às 12 h, 
na sede da Afresp, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 
4.843. As inscrições podem ser feitas por telefone 3886-8859, 
ou pelo e-mail (eventosecultura@afresp.org.br). O investimento 
será no valor de R$ 675,00, podendo ser parcelado em duas 
vezes e com o material incluso.

Nos dias 4 e 5 de fevereiro aconteceram as eleições da 
SPPrevcom, que elegeram os membros do Conselho Delibera-
tivo e do Conselho Fiscal. Para o Conselho Deliberativo foram 
eleitos os AFRs Edisom Jesus de Souza Júnior e Patricia Go-
mes e, para o Conselho Fiscal, Paulo Maceta e Filipe Barwick.

De acordo com Edisom, que é de Araraquara e entrou 
na fiscalização em 2013, as eleições ocorreram de maneira 
transparente. “A eleição transcorreu com muita transparência, 
inclusive com o acompanhamento de auditoria externa”, disse.

Ele pretende representar o servidor público. “Quero contri-
buir para a formação de uma grande previdência complementar 
para o servidor paulista, que garanta a aposentadoria do traba-
lhador e o seu padrão de remuneração depois de aposentado.

Edisom é graduado em Administração de Empresas e tem 
uma pós-graduação em Gestão Empresarial. Trabalhou por 
mais de dez anos com questões previdenciárias.

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de março tem até 31/03  para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

O saguão da 
Afresp, em São 
Paulo, foi lugar 
para mais um 
tradicional Al-
moço dos Apo-
sentados .  Na 
quarta-feira, 12 
de fevereiro, os 
aposentados se 
reuniram para 
reencontrar-se, 

conversar e divertir-se. Compareceram ao encontro o depu-
tado Estadual Vitor Sapienza, o deputado Constituinte Hélio 
Rosas, e o diretor de Aposentados e Pensionistas do Sinafresp, 
Waldomiro Geraldo Abbondanza.
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Afresp convida todos os associados para a Noite do Rock 

O evento vai entreter e reunir os colegas em uma noite alegrada por boa música e companhia

Eventos

Conselho Deliberativo

O tempo passa, mas a adoração pelo 
bom e velho rock não acaba. Pensando 
nisso, a Afresp está preparando mais 
uma Noite do Rock, que acontecerá no 
dia 27 de março (quinta-feira), na sede 
da Associação da capital.

A noite do Rock é uma iniciativa do de-
partamento de Convênios e Cultura com o 
objetivo de oferecer eventos de qualidade 
para entreter e reunir os colegas. 

Os convites já estão disponíveis e os 
associados devem retirar no departamen-
to de Eventos e Cultura da Afresp. 

Mais informações podem ser ob-
tidas pelo e-mail, eventosecultura@
afresp.org.br; ou pelos telefones 3886-
8821/8859/8873. Participe desta noite 
especial! Venha dançar e divertir-se!

NOITE DO
ROCK

Informações
eventosecultura@afresp.org.br

3886-8821 / 8859 / 8873
*evento exclusivo para associados

Retirar convites no
departamento de
Eventos e Cultura

Local: Saguão Social da Afresp
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4843

às 20h
quinta-feira
27|03|2014

M
ar

ke
tin

g 
&

 C
om

un
ic

aç
ão

 -
 2

01
4

Abertura da Campanha 
do Agasalho 2014

A diretora de Convênios e Cultura, 
Angela Manzoti Nahman, participou no 
dia 12 de fevereiro da reunião de lança-
mento oficial da Campanha do Agasalho 
2014, no Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo. 

A ação, organizada pelo Fundo So-
cial de Solidariedade do Estado de São 
Paulo (Fussesp), contou com a presença 
da primeira dama, Lu Alckmin.

Nesta ano, novamente, a sede e as 
Regionais da Afresp irão disponibilizar 
caixas para coleta de doações. Assim, 
toda a família Afresp participa desta 
ação do bem.

Presidente da Afresp recebe minuta com alteração do Estatuto Social

O presidente da Afresp, Teruo Massi-
ta, recebeu no dia 28 de janeiro a minuta 
com alterações propostas para o Estatuto 
Social da Afresp. “Informamos que a 
Comissão de Reforma do Estatuto bus-
cou alterações pontuais, as quais julgou 
necessárias à luz da legislação brasileira 
vigente, em especial o Código Civil, e 
com o objetivo de proporcionar um maior 
envolvimento e participação de toda a 

categoria, no sentido de promover uma 
corresponsabilidade de todos os AFRs 
na condução do destino da Entidade”, 
explicou o Coordenador da Comissão, 
Décio Brites.

Também estiveram presentes o pre-
sidente do Conselho Deliberativo, Luís 
Augusto Sanches, o vice-presidente do 
CD, Luiz Carlos Benício, o 1º Secretário 
do CD, Paulo Henrique Cruz, o diretor de 
Aposentados e ex-membro da Comissão 
de Reforma do Estatuto, José Carlos Fran-
co Fernandes, e o Conselheiro Suplente 
e membro da Comissão de Reforma do 
Estatuto, Márcio Antonio Vicente da Silva. 
No dia 14 de janeiro, a Comissão também 
entregou a minuta com alterações para o 
presidente do Conselho Deliberativo, Luís 
Augusto Sanches. 

A Comissão de Reforma do Estatuto 
foi criada durante a reunião do Conselho 
Deliberativo em 5 de maio de 2012, com-
posta pelos AFRs Décio Brites, Márcio 
Antonio Vicente da Silva, Alexandre 
Camara Meirelles e José Carlos Franco 
Fernandes, este último tendo permanecido 
na Comissão até 14 de agosto de 2013.

Após estudar detalhadamente o Esta-
tuto, a Comissão apresentou propostas 
de atualização, tendo sido disponibilizadas 
no site da Afresp no período de março a 
junho, acatando propostas de diversos 
associados. Um livreto com as propostas 
e a versão original do Estatuto Social 
da Afresp será encaminhado a todos os 
associados para análise. Na sequência 
será convocada uma Assembleia Geral 
Extraordinária para discussão e votação.

Diretor Econômico Financeiro da Afpesp faz visita ao C.D.
No dia 4 de fevereiro,o colega AFR 

Antonio Arnosti, que é diretor Econômi-
co Financeiro e Conselheiro vitalício da 
Afpesp, fez uma visita aos membros do 
Conselho Deliberativo na sede da Afresp.

Com 70 anos, o colega AFR, do con-
curso de 86, tem uma vasta experiência na 
área financeira e uma longa trajetória de 
trabalho voluntário em defesa do direito 
dos servidores públicos.

O presidente do Conselho Deliberati-

vo, Luís Augusto Sanches, agrade-
ceu a vinda do colega e enfatizou 
que a Afresp sempre estará de 
portas abertas para recebê-lo.

Segundo Arnosti, a Afpesp é a 
segunda associação mais antiga 
do país. Fundada em 1931, ela 
possui aproximadamente 240 mil 
associados e servidores públicos 
de todas as classes da Administração 
Pública. De acordo com Arnosti, mais de 

mil associados Afpesp são Agentes Fiscais 
de Rendas.

 O evento ocorreu em 15 de fevereiro e contou com a presença do presidente da Afresp e diretores 

Sucesso: Torneio relâmpago de Tênis movimenta Araraquara
Aconteceu no dia 24 de janeiro o primeiro torneio relâmpago de tênis de 

Araraquara. O evento contou com a participação de oito tenistas entre AFRs 
e familiares, que formaram quatro duplas, em um set de nove games.

Os campeões do 1° Torneio foram Sidnei e sua filha, Raquel (9 pontos); e 
os vices foram os colegas Bruno, recém-chegado, e a esposa do colega João 
Luiz, Ana Lúcia (7 pontos).

O torneio relâmpago de Tênis, organizado pelo diretor de Esportes de 
Araraquara, Marcelo Shimoto, será realizado mensalmente, sempre numa 
sexta-feira. “Convidamos todos que desejarem participar dos jogos. Basta 
comparecer para entrar no sorteio das duplas e das partidas”, disse Shimoto.

 Conheça as vantagens e descontos do Clube de Compras Afresp 

Torneio Metropolitano de Futebol será aberto para todos os fiscais
O diretor Américo Castagna Neto e o coordenador de Es-

portes da Afresp, Paulo de Carvalho, realizaram uma reunião 
na Sede, no dia 5 de fevereiro, com o objetivo de planejar o 
Torneio Metropolitano de Futebol 2014, 
previsto para abril. O Torneio, desta vez 
um pouco diferente, será para todos 
os fiscais, mesmo os não associados 
à Afresp, especialmente a nova turma 
de fiscais que tomará posse em março.

As várias modalidades acontecerão 

no Centro de Convivência de Guarulhos e Osasco e as ins-
crições estarão abertas em breve. Uma novidade é o horário 
dos jogos, que acontecerão depois das 20h30. Outro ponto 
importante é a possibilidade de realizar Encontros Esportivos 

com Associados e seus familiares.
O coordenador Paulo espera 

que muitos fiscais participem do 
Torneio 2014. “Espero contar com 
a máxima participação de todos 
para realizar este torneio”.

Campeões do XVIII Campeonato de Futebol recebem faixas e troféus

Esportes

O presidente da Afresp, Teruo Massita, entregou, no dia 15 de feve-
reiro, as faixas para a equipe campeã do XVIII Campeonato Estadual de 
Futebol da Afresp “AFR Antonio Santilli”, no Centro de Convivência de 
Araçatuba. Os jogadores da equipe campeã das DRTs (Ribeirão Preto/ 
São José do Rio Preto/Araçatuba) foram homenageados com as faixas 
e as taças de campeã.

Durante o evento aconteceu uma partida de futebol entre os jogadores, 
familiares e convidados. Durante o discurso, Teruo Massita parabenizou 
a equipe campeã e todos os times que participaram do campeonato. Es-
tiveram presentes no evento os diretores de Regionais, Omar Roldão de 
Moura; de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman; de Amafresp e 
Inscrições, Luiz Carlos Toloi Junior; de Técnico de Obras, Cezar José D’ 
Avoglio; o presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches; além dos diretores das Regionais de Araçatuba, José Lourenço 
Gomes; de São José do Rio Preto, Alberto Aparecido de Andrade; e o de Ribeirão Preto, Matheus Henrique L. P. Lima.

Pensando nos associados, o Clube de Compras proporciona 
oportunidades únicas e interessantes. “Nosso Clube de Compras 
oferece excelentes oportunidades em produtos e serviços, em 
diferentes modalidades de compras, de importantes fornecedores, 
para o seu seleto grupo de associados”, explicou a diretora de 
Convênios e Cultura da Associação, Angela Manzoti Nahman.

Cada associado da Afresp fará o acesso ao Clube de Com-
pras pelo site www.clubedecomprasafresp.org.br, pelo e-mail 

cadastrado na entidade e sua senha será o número de inscrição. 
Caso não consiga acessar, é necessário enviar um e-mail para 
contato@afresp.org.br com o assunto “Cadastro no Clube de 
Compras Afresp”. Aproveite! 

Eventos
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Fundafresp
13

Conselho Deliberativo

Valor contabilizado:  

R$ 3.646.537,05

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 10.682.620,00
4.309 doações já realizadas 

a entidades carentes

Entidade agradece recurso do Fundafresp

O Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, que atende idosos, enviou carta de agradecimento

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de janeiro: R$ 101.300,00

Os encontros aconteceram nos dias 7 e 8 de fevereiro e foram discutidos assuntos de interesse da classe

DRTC I,II,III – CAPITAL
Lar da Redenção – São Paulo
R$ 3.000,00
Fone: (11) 2605-4879
Casa de Lívia – São Paulo
R$ 2.000,00
Fone: (11) 2604-3887
Sociedade Beneficente Gota de Amor – São Paulo
R$ 3.000,00
Fone: (11) 5844-1652
Casa da Criança Betinho – Lar Espírita para Excepcionais - São Paulo
R$ 5.500,00
Fone: (11) 2782-7366
Centro Comunitário e Creche Sinhazinha Meirelles – São Paulo
R$ 5.500,00
Fone: (11) 3714-5338
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Sociedade de Obras Religiosas de Monteiro Lobato – Monteiro Lobato
R$ 3.000,00
Fone: (12) 3979-1140
Associação de Amparo às Pessoas e Crianças Carentes com Câncer - 
Taubaté
R$ 2.500,00
Fone: (12) 3624-1155
DRT 5 – CAMPINAS
Associação Metodista de Ação Social - Piracicaba
R$ 3.900,00
Fone: (19) 3371-4882
Instituto Rumo - Piracicaba
R$ 2.000,00
Fone: (19) 3432-6479
Creche Lygia Amaral Gobbin - Piracicaba
R$ 2.000,00
Fone: (19) 3413-7237
Associação Beneficente Nossa Casa - Piracicaba
R$ 2.000,00
Fone: (19) 3435-4770
União Espírita de Piracicaba - Piracicaba
R$ 2.000,00
Fone: (19) 3422-6155
Casa da Criança Paralítica de Campinas - Campinas
R$ 3.000,00
Fone: (19) 2127-7264
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO 
Organização Cidadania Ativa – Ribeirão Preto
R$ 4.500,00
Fone: (16) 3965-1486

Lar da Criança Legionárias de Ismael - Barretos
R$ 5.500,00
Fone: (17) 3322-1809
Centro de Educação Infantil Maria da Cruz - Franca
R$ 5.500,00
Fone: (16) 3722-5859
DRT 7 – BAURU
Associação Creche Irmã Catarina - Bauru
R$ 2.900,00
Fone: (14) 3236-2684
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Cáritas Diocesana de Catanduva - Catanduva
R$ 3.600,00
Fone: (17) 3045-5290
Creche Antônio Nelson Zancaner - Catanduva
R$ 4.200,00
Fone: (17) 3522-5214
DRT 9 – ARAÇATUBA
Instituto Nossa Senhora de Fátima - Guararapes
R$ 4.100,00
Fone: (18) 3606-1793
Associação Vila da Infância da Igreja Metodista - Penápolis
R$ 4.400,00
Fone: (18) 3652-0455
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Penápolis - Penápolis
R$ 5.500,00
Fone: (18) 3652-2208
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE 
Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena – Presidente Prudente
R$ 3.000,00
Fone: (18) 3223-4786
DRT 11 – MARÍLIA
Lar dos Velhos de Assis - Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo 
R$ 5.500,00
Fone: (18) 3322-4670
DRT 12 – ABCD
Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania – São Bernardo 
do Campo
R$ 3.800,00
Fone: (11) 4335-4853
DRT 14 – OSASCO
Projeto Missionário Vila Capriotti - Carapicuíba
R$ 3.900,00
Fone: (11) 4188-5622
Associação União de Mães do Jardim das Flores - Osasco
R$ 5.500,00
Fone: (11) 3682-6010

O presidente do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, 
Clóvis Fragoso, enviou carta de agradecimento pela doação feita 
pelo Fundafresp. Leia o conteúdo abaixo:

“Tem o presente a finalidade desta Entidade vir à vossa 
presença, a fim de apresentar-lhes os sinceros agradecimentos 
pela doação de R$ 3000,00, que se destinou ao Lar São Vicente 
de Paulo de Cerqueira César, aos assistidos, aliviando assim as 
necessidades dos menos favorecidos pela sorte.

Temos certeza de que Deus, vendo esse gesto nobre, lança-
rá suas bênçãos sobre Vossa Senhoria e todos os seus entes 
queridos.

E temos também a certeza de que esse ato de caridade 
será imitado por outros cristãos, porque as palavras comovem, 
mas os atos arrastam. Sem mais, valemo-nos do ensejo para 
apresentar-lhes nossas saudações”.

Em 7 de feve-
reiro, o presiden-
te do Conselho 
Deliberativo, Luís 
Augusto  San-
ches, convocou 
uma reunião Ex-
traordinária, na 
qual participaram 
23 Conselheiros, 
sendo três Su-
plentes e a As-
sessora da Mesa 
Diretora, Sirley 
Aparecida Coradini Moreno.

Também estiveram presentes o presidente da Afresp, Teruo 
Massita, a 2ª vice-presidente, Angela Manzoti Nahman e o 1º 
tesoureiro, Rodrigo Keidel Spada, além do Coordenador do Funda-
fresp, Aldo Gentile e do colega Francisco Lucindo Ramalho Netto.

Guto fez questão de homenagear o último Conselheiro nato 
da história do C.D, Benedito Franco da Silveira filho, que faleceu 
no dia 10 de dezembro de 2013. Na ocasião foi apresentado um 
vídeo com fotos que mostravam o legado do saudoso colega na 
Associação e um vídeo com depoimento de Ana Helena, filha de 
Benedito.

O Conselheiro da Capital, João Álfaro Soto, discursou belas 
palavras e fez questão de ressaltar os feitos de Benedito na 
Associação. Na sequência, o Conselheiro de Campinas, Miguel 
Ângelo destacou que Dito sempre esteve presente nas reuniões 
do Conselho Deliberativo e pediu aos Conselheiros presentes 
uma salva de palmas.

Em seguida, Teruo Massita falou de algumas ações e projetos 
da Diretoria Executiva, e também fez questão de convidar todos 
os colegas para o Seminário Internacional “Desafios da Admi-
nistração Tributária Contemporânea”, que será organizado pelo 
CepAfresp e ocorrerá no dia 26 de março, na sede da Associação.

O Conselheiro Márcio Antonio Vicente da Silva, o qual é 
membro da Comissão de Reforma do Estatuto Social da Afresp, 
informou aos Conselheiros que o trabalho realizado pela Comis-
são foi finalizado e a proposta com as alterações estatutárias 
foram entregues à Diretoria.

A Diretoria Executiva da Afresp encaminhou ao CD o ofício nº 
517/13 solicitando deliberação sobre a extinção da Casa do AFR 
e para que o capital acumulado seja reincorporado ao Fundafresp 
(Fundo de Assistência Social da Afresp). Os Conselheiros indefe-
riram a proposta por unanimidade, entendendo que os recursos 
acumulados foram destinados ao fim específico de auxiliar o 
Agente Fiscal de Rendas idoso e não a um outro fim qualquer. 

Depois, o presidente da Comissão Técnica de Assessoria 
Legislativa, João Álfaro Soto, encaminhou uma proposta como 
sugestão para análise da Diretoria Executiva. A proposta traz a 
alteração do artigo 15 do regulamento do Fundafresp. Também 
foi feita a votação do Parecer da Comissão Técnica de Asses-
soria Legislativa, explanado pelo Conselheiro Soto. O parecer 
foi aprovado.

No dia seguinte, 8 de fevereiro, o Conselho Deliberativo deu 
prosseguimento à discussão de assuntos pertinentes à classe 
em nova reunião. Participaram do segundo dia do encontro o 
presidente da Afresp, Teruo Massita, a 2ª vice-presidente e 

diretora de Con-
vênios e Cultura, 
Angela Manzoti 
Nahman, e o 1º 
tesoureiro e di-
retor Financeiro 
e de Seguros, 
Rodrigo Keidel 
Spada. Estive-
ram presentes 
23 Conselhei-
ros, sendo 20 
titulares e três 
suplentes.

O presidente do CD, Luís Augusto Sanches, falou da criação 
da “Assessoria da Presidência do Conselho Deliberativo” que 
está à disposição da Presidência, Mesa Diretora e Comissões 
Técnicas. Foi o AFR Edison Nunes Vidal quem apresentou a 
criação da Assessoria aos presentes. Segundo Guto, a criação 
deste novo serviço que procurará atender as demandas do Con-
selho Deliberativo embasadas no Artigo 31, inciso X  do Estatuto 
Social da Afresp. 

 Em seguida, o presidente da Afresp, Teruo Massita, leu o 
pedido de aprovação para a instituição do Prêmio Gestor Público, 
o qual será elaborado nos mesmos moldes do que já é feito pela 
Afisvec (RS) e o Sindifisco.
     A seguir, o tópico de Seguros foi debatido na reunião. Diante da 
complexidade da discussão, entendeu o Conselho Deliberativo, 
por maioria absoluta de votos, conceder à Diretoria Executiva, 
como um todo, os poderes necessários para que possa trazer 
ao associado-segurado o melhor custo-benefício acerca do que 
lhe compete como gestora do Serviço junto aos Associados.

Na reunião foi levado para aprovação o contrato de advocacia 
Toro & Advogados, que assessora a Amafresp em questões con-
tratuais e defesa de processos judiciais. O contrato foi aprovado 
por unanimidade. 

A seguir, foi apresentado o fundo de reserva da Afresp para os 
Conselheiros. Segundo o parecer da Comissão Fiscal, houve um 
aumento de 3,88% no Fundo de Reserva da Afresp, totalizando 
R$ 3.366.083,60. O parecer foi aprovado pelos Conselheiros. 
Foi apresentado  também o Relatório Circunstanciado de Acom-
panhamento Orçamentário Trimestral do 3º Trimestre de 2013, 
em cumprimento ao Artigo 53, Inciso II, que foi aprovado pelos 
Conselheiros.

Por fim, foi nomeado membro da Comissão de Assessoria Le-
gislativa o Conselheiro Lauro Kuester Marin, o qual assume o lugar 
que pertencia 
ao  saudoso 
colega Bene-
dito Franco da 
Silveira Filho, 
falecido em 10 
de dezembro 
de 2013. Seu 
nome foi apro-
vado por una-
nimidade pelos 
membros do 
Conselho. João Álfaro Soto e Lauro Kuester Marin

Conselheiros participam de reuniões extraordinárias em fevereiro

Jornal_Fevereiro.indd   12-13 21/02/2014   11:43:51



14

Jornal da Afresp |Fevereiro de 2014

15

Jornal da Afresp | Fevereiro de 2014ANS - nº31763-2

Amafresp

Em três meses e meio de promoção filiaram-se a Amafresp 665 pessoas, entre AFRs e familiares 

Mês
Atend.Presta-
dos por Reci-

procidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
7,5%

Despesas 
Totais

Qtde. de 
Cotas

Valor da 
Cota Real

NOV 481.368,70  (769.220,21) 60.446,09 22.407,20  (7.746,03)  (762.642,24)  971.921,84  14.112.590,92  27.746,80  508,62 

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

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

 Sujeito a alterações. Atualizada em 11/02/2014. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 31/12/2013 R$ 3.764.418,90. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 31/01/2014 R$ 584.080,41.

* Sujeito a alterações       ** Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a dezembro de 2013.   

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

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistênciais

Emergências 
Médicas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

NOV 626.882,01 1.646.860,99 210.173,83 9.084.849,14  1.677.933,28  725.128,19  63.675,66  80.552,47 0,00 0,00

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

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

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

Promoção para filiação na Amafresp foi um sucesso

Em 15 de janeiro, a Regional do ABCD 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.

Toloi iniciou a reunião falando sobre a busca de alternativas de 
atendimento hospitalar naquela região, devido à saída do Hospital 
Brasil. Disse ainda das providências das carteiras Unimed aos 
filiados interessados.

A equipe da Amafresp apresentou a situação geral dos cre-
denciados da cidade e falou da necessidade de termos uma rede 
adequada, com a quantidade de profissionais seguindo os parâme-
tros da Organização Mundial de Saúde (OMS) e solicitou a parti-

cipação e empenho 
de cada filiado no 
estudo da rede atu-
al e na indicação de 
profissionais para 
credenciamento, 
obedecendo os cri-
térios de “número 
ideal de creden-
ciados”.

Estiveram pre-
sentes na reunião 
a diretora Regional 

do ABCD, Maria Sonia Brumati Norte, e o conselheiro do ABCD, 
Luiz Carlos Benício, além de mais 36 filiados Amafresp.

O diretor da Amafresp sugeriu a criação de uma comissão na 
Regional para direcionar os trabalhos junto aos colegas da região.

A Comissão foi composta pelos seguintes filiados: Maria Sonia 
Brumati Norte (Diretora Regional do ABCD), Rivaldo Ribeiro de 
Jesus (Presidente da Comissão), Luiz Carlos Benício (Conselheiro 
da região), Marlene Braga, Arnaldo Biarari e Marli Ferreira Ladeira 
Teixeira. 

O diretor da Amafresp entregou ao presidente da Comissão 
uma planilha demonstrando a atual necessidade de profissionais 
na rede e sugestões de pesquisa.

Amafresp

Amafresp realiza reunião com filiados no ABCD

ANS - nº31763-2

A promoção especial para filiação na Amafresp, ocorrida 
de 17 de setembro a 30 de dezembro de 2013, ultrapassou as 
expectativas. “Nestes três meses e meio filiaram-se a nossa 
Autogestão 665 pessoas, entre AFRs e familiares, com média 
de idade de 28 anos, representando mais 679,7 cotas em nosso 
sistema”, disse o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior. 
Desses 665 filiados, 286 tiveram vigência em janeiro e fevereiro 
de 2014.

A Amafresp abriu a oportunidade para todos os Fiscais e 
familiares ingressarem no 
plano, proporcionando em 
determinados casos redu-
ção/isenção de carências 
e descontos nas taxas de 
inscrição.

O diretor da Amafresp 
explica que esse resultado 
expressivo demonstra a importância das mudanças ocorridas 
em nosso sistema contributivo, que vem atraindo pessoas mais 
jovens para oxigenação do plano. Verifica-se que 84,5 % dos 
novos filiados estão na faixa etária de 0 a 43 anos e a média da 
faixa etária desses novos filiados é de 28 anos.

No dia 7 de fevereiro deste ano, a Amafresp atingiu 18.583 
filiados. A faixa etária de toda nossa carteira permanece em 45 
anos, sendo que desses, 53% estão na faixa de 0 a 48 anos e 
46,7% na faixa etária de 0 a 28 anos.

Em breve, você receberá em casa o Boletim Amafresp com mais informações sobre esta matéria e outras informa-
ções sobre o  nosso plano de saúde.

Membros da Comissão 

Toloi Junior 

A Amafresp enviou em16 de janeiro, 
pelo Correio, a nova Cartilha de Pre-
venção com o tema Transtornos da An-
siedade e Alimentares. O informativo 
tem como objetivo explicar os tipos de 
distúrbios e sintomas que atrapalham 
o bem-estar das pessoas.

A publicação aborda o assunto 
de forma simples e clara, além de 
oferecer opções de tratamentos.As 
Cartilhas Preventivas são mais um 
diferencial da Amafresp, que oferece 
também aos filiados, anualmente, as 

Campanhas Saúde e Prevenção, além do Atendimento Domi-
ciliar Amafesp (ADA).

Cartilha Prevenção News Amafresp 
A Amafresp criou mais uma modalidade 

de prevenção aos filiados, com dicas de saú-
de. O conteúdo da Newsletter é objetivo e 
de fácil compreensão, visando qualidade de 
vida, além de ampliar a comunicação com a 
família Amafresp.“Queremos levar a todos os 
filiados da Amafresp dicas de saúde e quali-
dade de vida”, disse o diretor da Amafresp, 
Luiz Carlos Toloi Junior.

A newsletter é um canal de comunicação com o filiado 
e para que a mensagem não seja barrada nos mecanismos 
antispam ou lixo eletrônico dos servidores de correio eletrôni-
co, é necessário que o e-mail contato seja adicionado ao seu 
catálogo de endereço, para isso basta informar seu e-mail no 
ícone “Informativos” no site da Afresp (www.afresp.org.br).

Durante a reunião foi criada uma comissão Regional para o direcionamento dos trabalhos

Samaritano recebe Amafresp
A gerente da Amafresp, Rosângela Lázaro, a coorde-

nadora de Credenciamento, Liliana Barros, e o auditor 
médico, Dr. Walter Lyrio, estiveram, no dia 13 de feverei-
ro, nas instalações do Hospital Samaritano, localizado na 
Consolação.

A reunião teve como objetivo tratar os assuntos re-
lacionados as demandas operacionais do Samaritano. A 
gerente comercial do hospital, Andreia Bera Damazio, que 
recebeu a equipe da Amafresp, ficou de verificar e resolver 
os pedidos.

Extratos para IR 2014 

“ Verifica-se que 84,5%  dos 
novos filiados estão na faixa es-
tária de 0 a 43 e a média da faixa 
etária desses novos filiados é de 
28 anos. ”

“Esses resultados demonstram que os objetivos da Diretoria 
Executiva vêm sendo alcançados, pois a entrada de jovens na 
Amafresp está sendo uma constante, aliada à baixa saída”, 
disse Toloi.

Novos estudos vêm sendo realizados pelo diretor da Ama-
fresp com o objetivo de assegurar esses jovens na carteira e, 
mais do que isso, atrair mais jovens com valores muito competiti-
vos com o mercado, propiciando maior sustentabilidade ao plano.

Total de cotas e associados inscritos na Amafresp no 
período da promoção de 17 de setembro a 30 de dezem-
bro de 2013

Os extratos informativos de pagamentos ao serviço de 
saúde da Afresp/Amafresp referentes ao ano de 2013, para 
a declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2014, 
serão liberados no site da Afresp, dentro da área restrita dos 
associados (link Extratos), 

Os extratos desmembrados (titulares e dependentes) 
e com valores discriminados nominalmente têm o objetivo 
de facilitar a localização para a declaração das despesas 
médicas do titular e de seus dependentes legais.

Esses informativos serão encaminhados também ao en-
dereço de correspondência dos associados.
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Carta Você Sabia

Que a Promoção Especial para filiação na 

Amafresp ocorrida em 2013 foi um sucesso?

Filiaram-se a nossa autogestão 665 pessoas, 

entre AFRs e familiares, representando mais de 679,7 co-

tas em nosso sistema, com média de idade de 28 anos. 

Vitória é agora parte da rede credenciada
O Hospital e Maternidade Vitória, de São Paulo, é filiado desde janeiro de 2014

ANS - nº31763-2

Prezada Rosangela, 

Em nome da minha família agradeço 
o carinho, apoio e compreensão nos 
momentos delicados que passamos. 

O nosso muito obrigado à família 
Afresp.

Maria José da Silva Moreira e 
Família.

O Hospital e Maternidade 
Vitória, inaugurado em 2010 
na Região Leste de São Pau-
lo, conta com um diferencial 
tecnológico, como o sistema 
de telemedicina que interliga 
o Vitória com outros hospitais 
brasileiros e internacionais, 
além da utilização do Sistema 
de Comunicação e Arquiva-
mento de Imagens que facilita 
a condução do tratamento.

Localizado na zona leste 
de São Paulo e com uma área construída de 28.000 m2, o hospital tem 13 andares, 
com dois subsolos. Nessa estrutura estão acomodados 233 leitos, sendo que 87 
são leitos-suíte, 56 leitos-enfermaria, 68 de UTI Adulto/Coronariana e 22 de UTI 
Neonatal/pediatria. Já o pronto-socorro do Vitória tem mais de 1.000 m2 de área e 
conta com o atendimento de clínicos, cirurgiões e ortopedistas. No topo do prédio 
há um heliponto.

O Vitória é referência no atendimento de trauma e oferece toda a ajuda de for-
ma ágil, eficiente e com profissionais especializados. Ele também possui todos os 
equipamentos específicos para a cirurgia gástrica, como camas e macas especiais. 

O Hospital possui uma Unidade Avançada com pronto atendimento 24 horas 
e ambulatório em diferentes especialidades médicas como cardiologia, pediatria, 
neurologia, proctologia, entre vários outros; além de exames e total care, ou seja, 
clínica de emagrecimento, cefaleia e ambulância 24 horas.

Hospital Vitória 
Av. Vereador Abel Ferreira, 1.900, 

Jardim Anália Franco - SP
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