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Amafresp conquistou pontuação 
superior às demais operadoras em 
Índice de Padrão TISS.

Em uma escala de 0 a 1, o índice ob-
tido pela Amafresp foi de 0,839. Essa 
pontuação foi muito superior à média 
obtida pelas demais autogestões, cujo 
o índice foi de 0,472, e pelo setor de 
Saúde Suplementar, que alcançou 
média de 0,514.

Amafresp conquista 
maior pontuação na ANS
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Seguro de auto
No 1º semestre de 2013, o departa-

mento de Seguros da Afresp apresentou 
um desempenho positivo em relação às 
renovações do seguro de autos.

Nesta edição começa a série de 
reportagem sobre os ex-presidentes 
da Afresp. O primeiro entrevistado da 
série é o AFR Benedito Franco da Sil-
veira Filho, conhecido como “Dito”, um 
grande e querido colega que fez história 
e contribui até os dias de hoje para o 
desenvolvimento da Afresp.

Veja entrevista com 
Benedito Franco
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 Obras da sede de Bauru
A obra de construção da Sede 

Regional própria de Bauru segue em 
ritmo acelerado. Confira quais são os 
próximos passos da construção. 
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Gratidão nas mídias sociais
A entidade Recanto da Criança e do 

Adolescente (Recria) divulgou no Face-
book da Afresp seu carinho e gratidão 
pelo Fundafresp.

A Afresp, após sua estreia nas redes 
sociais, continua investindo nas tendências 
tecnológicas para oferecer ainda mais co-
modidade e benefícios à família Afrespia-
na. Por isso, no dia 9 de agosto, através de 
seu departamento de Convênios e Cultura, 
foi lançado o Clube de Compras Acesse: 
www.clubedecomprasafresp.org.br.

Conheça o clube de Compras Afresp 

Novos Fiscais 
participam de ciclo de palestras

Os 442 AFRs do concurso de 2013 participaram de palestras que acon-
teceram nos dias 30 e 31 de julho no Salão Nobre da Faculdade de Direito 
da USP, em São Paulo e no dia 1º de agosto no auditório da Secretaria da 
Fazenda. O evento, que teve o objetivo de mostrar um panorama da carreira 
e da Administração Tributária, contou com a organização da Secretaria da 
Fazenda e apoio e participação da Afresp. 

 

                                                           Leia matéria da página 5
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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 07 de 2013, assinado pelo presidente Teruo Massita  
em 04/07/2013, determina as seguintes cotas para o mês de julho/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$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis re-
ais), aumentando o valor anteriormente cobra-
do; 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 
01/07/2013.

Maio 
2013

Junho
 2013

Julho
 2013

Mensalidade da 
Afresp  

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 398,00 382,00 386,00

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.

15/04/2013 - Bento Figueira, aos 80 anos, do Rio de Janeiro

27/04/2013 - José Ricardo da Silva Medeiros, aos 96 anos, de São Paulo

25/05/2013 - Terezinha de Abreu Sei, aos 87 anos, de Santa Branca

04/06/2013 - Paulo Cilas Marques, aos 78 anos, de São Paulo

29/06/2013 - Everton Ribeiro Paiva, aos 89 anos, de São Paulo 

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
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Editorial

Discurso para os novos Fiscais 

Nascemos, crescemos, adquirimos e am-
pliamos conhecimentos, sempre com olhos 
voltados para o futuro. O trajeto a percorrer 
é repleto de esperança de dias melhores, 
povoado de ideias inovadoras, porém mar-
cado pelo inconformismo e revolta ao chegar 
à adolescência, ao entrar em contato com a 
realidade e com a aparente inércia das gera-
ções anteriores.

Chegamos a uma encruzilhada, a um está-
gio da vida em que a energia e o conhecimento 
acumulados, a ambição de crescimento na 
sociedade e o ideal de constituir uma família 
exigem uma decisão de qual profissão exercer 
durante a vida ativa.

Não é uma decisão fácil. Múltiplas esco-
lhas e minguadas oportunidades; cenários de 
bons ganhos, mas de difíceis conquistas; du-
rante anos alimentamos poder exercer ativida-
des profissionais prazerosas, mas essas todo 
o mundo quer e ninguém consegue, porque o 
trabalho realiza, mas não confere prazer; e se 
confere prazer não é trabalho. 

Amadurecemos. Caímos na real. Optamos 
pelo fisco, superamos o desafio de um con-
curso e aqui nos encontramos.

Com maior ou menor exatidão, transcreve-
mos aqui um resumo da trajetória de nossos 
novos colegas aqui presentes, até este evento 
de hoje, tomando-lhes a voz por empréstimo. 
Reconhecemos não ter sido fácil o caminho 
por eles percorrido, reconhecimento que 
reiteramos também por experiência própria. 

Caros novos colegas. Renovar é preciso. 
É com essa certeza que os recebemos em 
nossas fileiras; com a convicção de que uma 
carreira se solidifica a partir da renovação. 
Mas, renovar não significa substituir antigos 
por novos. A integração de ambos é essencial 
para, ao mesmo tempo, inovar sem perder o 
elo com a tradição e experiência.

Estão presentes nesse ato duas ou mais 
gerações. Nós, os mais antigos, os acolhe-

mos de braços abertos com os parabéns pela 
superação do desafio de ingressar em uma 
das mais cobiçadas carreiras públicas, a dos 
agentes fiscais de rendas do Estado de São 
Paulo, essencial e exclusiva de Estado. De 
nossa carreira depende a manutenção da ar-
recadação do Estado e, mais ainda, a redução 
da inadimplência e a recuperação do potencial 
contributivo sonegado e fraudado. 

É sabido, no entanto, que ninguém gosta 
de pagar imposto, por isso é imposto, por isso 
que existimos e é por isso também que o fisco 
não goza da simpatia de parte da sociedade. 
Mas, existem compensações no exercício do 
cargo que vão desde a satisfação do dever 
cumprido até a boa convivência com colegas 
que aspiram ao mesmo ideal e uma boa re-
muneração, embora mereçamos um melhor 
tratamento, compatível com as demais car-
reiras exclusivas de Estado, do mesmo poder 
executivo a que pertencemos.

Ao entrar na carreira fiscal, vocês não 
estarão sozinhos. Encontrarão duas entida-
des voltadas para suprir suas necessidades: 
no âmbito profissional, de defesa de seus 
direitos, o Sinafresp, e para adquirir e manter 
uma melhor qualidade de vida, além de apoiar 
o Sinafresp, a Afresp. 

A Afresp - Associação dos Agentes Fiscais 
de Rendas do Estado de São Paulo, através de 
seu presidente - a pessoa que lhes fala - vem 
lhes dar as boas vindas.

Sob o lema “Tradição, Solidez e Confian-
ça”, a Afresp conta com 65 anos de existência 
e era a única defensora dos direitos do AFR até 
a Carta Magna de 1988, quando por disposi-
ção constitucional entregou essa incumbência 
ao sindicato. Dotada de um dos melhores 
serviços de saúde sob o sistema mutualista, 
segundo a ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, a Amafresp é hoje o carro chefe 
da entidade, sem fins lucrativos. Conta com 
aproximadamente 18.000 filados entre AFRs 

titulares e seus dependentes e agregados, 
relacionados como tais: o cônjuge, os filhos 
e enteados, os pais, o padrasto, a madrasta, 
os irmãos, os sogros, os genros, as noras, os 
cunhados, os netos, bisnetos e sobrinhos.  

A Afresp, além da prevenção e recupera-
ção da saúde do associado e familiares, ofere-
ce segurança patrimonial, de vida e de autos 
mediante a contratação a preços especiais 
com seguradoras de alta reputação. Conta 
com uma diversidade de parceiros no forneci-
mento de produtos e serviços ao associado, 
com preços de frota, no caso de veículos, e de 
atacado. Proporciona oportunidade de prática 
de esportes variados e de lazer. E, dentre 
outros serviços ofertados mais recentemente, 
se dispõe a garantir a fiança de locação aos 
associados sem qualquer ônus, especialmente 
aos recém nomeados que devem se estabele-
cer em cidades desconhecidas.

De portas abertas, seja para uma simples 
visita, para o conhecimento de sua estrutura 
ou mesmo de seus processos geradores de 
serviço, a Afresp terá a maior satisfação de 
recebê-los, esperando que algum dia sejam 
vocês seus dirigentes.

É importante que saibam ser a Afresp 
uma entidade cuja razão de ser é ditada pela 
solidariedade, sentimento determinante de 
sua fundação em 1948, quando um grupo de 
colegas se reuniu para custear o tratamento 
de saúde de outro. 

É com esse espírito que devemos nos as-
sociar à Afresp. O mesmo espírito com o qual 
podem contar a partir de agora, ao se integrar 
à família Afresp.

Recebam deste seu colega, da diretoria da 
Afresp e de todos os seus associados, a quem 
represento como presidente no atual mandato, 
as boas vindas à nossa classe de agentes fiscais 
de rendas e à nossa Afresp, entidade que será 
também de vocês e que deseja o privilégio de 
tê-los como associados.

Assembleia Geral Ordinária 
O Presidente da Associação dos Agentes Fiscais 

de Rendas do Estado de São Paulo, com fundamento 
nos artigos 36 item III, e 55; e artigo 5º inciso VII; do 
Estatuto Social da AFRESP, CONVOCA todos os 
associados Agentes Fiscais de Rendas para sessão 
da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se 
em 31 (trinta e um) de agosto de 2013, às 9h em 
primeira convocação e às 9h30 em segunda convo-
cação, na Sede Social da AFRESP, sita na Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio, 4843, nesta Capital, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º. “Contas 
e os Relatórios da Comissão Fiscal, do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria Executiva, relativas ao 
exercício de 2012”. 2º. “Discussão e votação da 
permissão aos conselheiros para divulgarem junto 
a suas bases as decisões tomadas nas reuniões 
do CONSELHO DELIBERATIVO, bem como docu-
mentos apresentados e ATAS aprovadas referentes 
às reuniões do Conselho, sem prejuízo do previsto 
no Inciso XIII do artigo 31 do Estatuto Social. O 
Conselheiro deverá apagar da ATA e dos demais 

documentos os nomes de Associados e demais en-
volvidos quando se tratar de assuntos pessoais.” 3º. 
“a. Informações específicas a respeito do Termo de 
Infração referente a INSS incidente sobre faturas de 
prestação de serviços de cooperativas (AMAFRESP), 
tais como: qual a posição da Associação sobre o refe-
rido Termo, se houve interposição de recurso por parte 
da AFRESP, tanto administrativo como judicial, qual o 
valor atual do débito, se há outros períodos que podem 
vir a serautuados, quais mudanças nos procedimentos 
foram adotadas, e outras que se fizerem necessárias; b. 
Informações específicas a respeito do provisionamento 
de COFINS sobre receitas provenientes de interme-
diação de seguros, tais como: qual a posição final da 
Diretoria a respeito, se já foi providenciado parecer 
jurídico a respeito, se já foi protocolada nova consulta 
à Receita Federal sobre o assunto, e outras que se 
fizerem necessárias; c. Informações específicas a 
respeito do auxílio-moradia pago ao Diretor-Secretário 
beneficiário de tais pagamentos, tais como: a partir 
de quando o referido beneficiário passou a residir em 

imóvel próprio na Capital, desde quando e até quan-
do foram efetuados os citados pagamentos, qual 
a posição da Diretoria sobre se o auxilio-moradia 
é devido para quem está residindo em imóvel 
próprio na Capital, se a manutenção de residência 
no interior é pré-requisito para o Diretor passar a 
ter direito ao referido benefício, e outras que se 
fizerem necessárias; 4º. Informações específicas 
a respeito da compensação de perdas financeiras 
aos AFR’s com funções externas, tais como: qual é 
a justificativa para o pagamento ao Presidente, 1º 
Vice Presidente, 1º Tesoureiro e 1º Secretário sendo 
que não foram apresentados comprovantes de des-
pesas, ou seja, sem atender ao disposto no art. 25 
do Estatuto da AFRESP por que a referida verba foi 
paga ao Presidente sendo que o mesmo possui um 
veículo a sua disposição com todas as despesas pa-
gas pela AFRESP, se o pagamento feito diretamente 
na conta dos referidos diretores não caracteriza 
pagamento de pró-labore, contrariando a legisla-
ção vigente, e outras que se fizerem necessárias.

Veja o discurso proclamado por Teruo Massita, em 30 de julho, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP
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Em sua gestão como presidente, ocor-
reu a inauguração da primeira sede própria 
da Afresp. “A Associação não poderia ser 
um organismo representativo de fachada; 
tinha de ter força atuante, penetrante, que 
lhe era latente, bastando que se a desper-
tasse por sacudidelas permanentes para 
demonstrar ao associado a sua valia como 
parcela da entidade. A sede aproxima ten-
dências comuns, apara antagonismos, cura 
antipatias naturais e aplaina as arestas”, 

trecho do discurso pro-
clamado por Benedito na 
ocasião em que a sede 
da Afresp foi inaugurada.

Dito fez questão de 
ressaltar que a data de 
inauguração da sede 
própria (28 de fevereiro 
de 1966) coincidiu com 
a data de fundação da 
Afresp e que esta oca-
sião foi um dos momen-
tos mais emocionantes 

do seu mandato. Outro 
momento inesquecível para o colega foi 
o jubileu de prata da Afresp. “Momento 
feliz para a classe,  afinal eram 25 anos de 
vida associativa que já permitiam que se 

falasse em tradição. Anos de sacrifício 
e dedicação dos associados que nada 
pouparam a fim de que a Afresp atingis-
se o esplendor dos dias atuais”, disse. 

Na entrevista, Benedito também fa-
lou de outras ações importantes do seu 
mandato. “Naquele período, além de ad-
quirir a sede própria e a criação do órgão 
oficial de divulgação da Afresp, demos 
grande ênfase ao seguro de vida em 
grupo, oferecendo ao quadro associa-
tivo maior número de opções. Criamos 
o “Segurança 
Saúde” (atual 
Amafresp), além 
do “Serviço do 
Mútuo”, “Auxílio 

Funeral “,  “Auxílio 
Solidariedade” e 
a implantação dos 
escritórios Regio-
nais em Santos, 
Campinas, Ribeirão 
Preto, Marília, São 
José do Rio Preto, 
Bauru, Taubaté e 
Araçatuba. 

Benedito tam-
bém contou que 
se orgulha de ter 

Benedito Franco, um homem de tradição e coragem 
Na entrevista, o colega Dito conta sua trajetória de sucesso na presidência da Afresp 

Nesta edição começa a série de repor-
tagem dos ex-presidentes da Afresp. O 
primeiro entrevistado da série é o AFR Be-
nedito Franco da Silveira Filho, conhecido 
como “Dito”, um grande e querido colega 
que fez história e contribui até os dias de 
hoje para o desenvolvimento da Afresp.

Inspiração para os diretores, associados 
e colaboradores da Associação, Benedito, 
aos 90 anos, levanta bem cedo e vem para 
a Afresp exercer o cargo de diretor de 
Aposentados 
e conselheiro 
nato,  com mui-
ta  disposição, 
boa vontade e 
espírito volun-
tarioso.

Nomeado 
AFR em 1947, 
B e n e d i t o  é 
associado da 
Afresp há qua-
se 60 anos, 
sendo presidente  da associação por  14 
anos (1964 a 1979). Além de ter ocupado 
a presidência e outros cargos de diretoria, 
teve importantes cargos na Secretaria da 
Fazenda, entre eles presidente da Corre-

gedoria. Foi também um dos fundadores  
do Sinafresp e atuou como vice-presidente 
e outros cargos da diretoria. Um currículo 
cheio de glórias. 

Com uma trajetória brilhante que honra 
sua classe e que tem muitas histórias para 
contar, nessa reportagem Benedito falou da 
época em que era presidente. “Uma das 
minhas  ações quando presidente em favor 
dos associados foi a criação do Jornal Ser-
vidor Unido, meio de comunicação oficial 
da entidade que posteriormente recebeu o 
nome de Jornal da Afresp”, disse. 

promovido a integração entre os colegas 
com a designação de alguns representan-
tes Regionais, reuniões festivas e jogos de 
futebol por todo o estado.

 O ex-presidente ainda falou que em 
seu mandato procurou estabelecer uma 
figura da verdadeira liderança associativa, 
aquela que despertasse a confiança, que 
alimentasse o desejo de acompanhamento 
e que conduzisse ao consentimento. “Sem-
pre admitimos a outros, a colegas, a asso-
ciados possuírem e expandirem opiniões 
contrárias, pensarem diferente do nosso, 
terem dentro da Associação o direito de 
divergirem de forma livre e legítima, refle-
tindo concepção firme, latente e forte que 
se estrutura na nossa entidade”, disse. 

E concluiu a entrevista com um trecho 
do seu discurso de despedida da presidên-
cia. “Deixo agora a presidência, mas não a 
Associação. Quero nestas palavras agra-
decer a todos que me ajudaram a construir 

esta obra imperecível. 
Um dia peguei a Asso-
ciação pobre e feia numa 
sala de aluguel.  Hoje ela 
está implantada, de pé, 
viva e eterna. Administrei 
com o cérebro e com o 
coração. Com o cérebro 
juntei tijolos, comprei má-
quinas, expandiu-se nos-
so patrimônio físico, inte-
riorizei todos os nossos 
serviços. Com o coração 
amparei o homem. Ne-
nhum companheiro saiu 
daqui alguma vez sem a 
solução procurada”. 

Cerimônia do Jubileu de Prata Afresp  

Dito na inauguração da sede própria em 1966
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Novos AFRs participam de ciclo de palestras
O evento teve o objetivo de mostrar um panorama da carreira e da Administração Tributária 

Os 442 AFRs do concurso de 2013 
participaram de palestras que aconteceram 
nos dias 30 e 31 de julho no Salão Nobre 
da Faculdade de Direito da USP, em São 
Paulo e no dia 1º de agosto no auditório 
da Secretaria da Fazenda. O evento que 
teve o objetivo de mostrar um panorama 
da carreira e da Administração Tributária 
contou com a organização da Secretaria da 
Fazenda e apoio e participação da Afresp e 
do Sinafresp. 

A abertura do ciclo de palestras foi 
realizada pelo presidente da Comissão de 
Recepção dos AFRs de 2013, Afonso Quintã 
Serrano. “Neste evento vocês terão con-
dições de conhecer melhor a Sefaz, o que 
ajudará na escolha das vagas”. 

Na sequência, o coordenador da Co-
ordenadoria da Administração Tributária 
(CAT), José Clovis Cabrera, mostrou o 
organograma da Sefaz e trouxe informações 
do quadro de funcionários e dos últimos 
concursos e também enfatizou a importância 
do concurso de 2013. “O concurso foi feito 
devido à necessidade imediata para todas 
as atividades que fazemos”, ressaltou Ca-
brera. Além disso, apresentou as atribuições 
dos departamentos ligados à Secretaria da 
Fazenda.

Já o coordenador da Coordenadoria de 
Planejamento Estratégico e Modernização 
Fazendária (CPM), Evandro Luís Alpoim 
Freire, explicou as funções e a estrutura da 
sua coordenadoria. Ele também parabenizou 
os novos AFRs e destacou a missão e o 
prestígio da carreira.

O diretor-presidente da Fundação da 
Previdência Complementar do Estado de 
São Paulo (SP-Prevcom), Carlos Henrique 
Flory, falou da missão da SP-Prevcom e 
explicou como funciona o novo sistema 
de previdência. O tema “Ética: o Público 
e o Privado” foi ministrado pelo diretor da 
Corregedoria da Fiscalização Tributária 
(Corcat), José Carlos Moreira Pacheco. 
Ele apresentou o código de ética da Sefaz, 
a Lei Complementar do AFR (nº 1.059) e 
o Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Estado de São Paulo.

No primeiro dia de evento ainda ocorreu 
a apresentação das entidades. O presidente 
da Afresp, Teruo Massita, deu boas-vindas 
aos novos AFRs e no seu discurso apresen-
tou a Associação.

“A Afresp, além da prevenção e recupe-
ração da saúde do associado e familiares, 
oferece segurança patrimonial, de vida e de 
autos mediante a contratação a preços es-
peciais com seguradoras de alta reputação. 

Conta com uma diversidade de parceiros 
no fornecimento de produtos e serviços ao 
associado, com preços de frota, no caso de 
veículos, e de atacado. Proporciona opor-
tunidade de prática de esportes variados e 
de lazer. E, dentre outros serviços ofertados 
mais recentemente, se dispõe a garantir 
a fiança de locação aos associados sem 
qualquer ônus, especialmente aos recém 
nomeados que devem se estabelecer em 
cidades desconhecidas”. Veja discurso na 
íntegra na página 3 deste Jornal.

Teruo também falou que a Afresp está 
de portas abertas e terá a maior satisfação 
para recebê-los. Além disso, destacou a 
importância dos novos colegas que são o 
futuro da classe e da Associação.

No segundo dia os novos fiscais assis-
tiram às palestras de apresentações da 
Escola Fazendária do Estado de São Paulo 
(Fazesp), do Departamento de Planeja-
mento Estratégico (DPG), do Tribunal de 
Impostos e Taxas (TIT), entre outros depar-
tamentos. E no terceiro dia foram feitas as 
apresentações das Setoriais da Diretoria de 
Administração Tributária (DEAT).

A posse dos novos fiscais está prevista 
para o mês de setembro. Na ocasião, será 
realizado um coquetel organizado pela Co-
missão de Recepção dos AFRs de 2013. O 
concurso que aconteceu nos dias 23 e 24 
de março deste ano disponibilizou 885 vagas 
para o cargo de Agente Fiscal de Rendas. 
Para os outros 443 aprovados, a posse está 
prevista para o primeiro trimestre de 2014.

           Janaina Rizzi e Patrícia Gomes

“Este evento promoveu a integração 
entre os colegas”.

“O ciclo de palestras foi proveitoso. 
Valeu a pena ter vindo de longe”.

           Roberto Nakamura            Gabriel Derapace Morais 

“As palestras com certeza irão ajudar 
na escolha das vagas”.

Depoimentos dos colegas do concurso de 2013

Acesse www.afresp.org.br e confira as fotos do evento!

Teruo Massita

Estande da Afresp
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Obra de construção da Sede Regional própria prossegue em Bauru
A obra está em fase de término de alvenaria e início da forma para instalação e concretagem da 1ª laje

A obra de construção da Sede Regional própria de Bauru está acelerada. Com 
início em 29 de abril deste ano, hoje ela já está em fase de término de alvenaria e 
início da forma para instalação e concretagem da primeira laje do edifício.

O diretor da Regional, Antonio Fernando Geraldi de Jesus, que acompanha todos 
os trabalhos, ressalta que “todas as metas estabelecidas no cronograma estão sendo 
seguidas à risca, o que gera maior conforto na administração e economia”.

Fernando diz ainda que o apoio da Diretoria de Regionais e as diretrizes e sugestões 
estabelecidas pela equipe técnica trouxeram excelentes resultados no desempenho 
e eficiência nos trabalhos de execução.

Os próximos passos da construção da sede própria serão: término da alvenaria e 
da forma, ferragem e concretagem da laje.

Feijoada Beneficente em 
São José do Rio Preto

Cem amigos 
participaram da 
feijoada benefi-
cente ao Lar da 
Criança de Rio 
Preto, organizada 
pelo AFR Ciocca, 
em 14 de julho, no 
Centro de Convivência da Afresp de São José do Rio Preto.

Prestigiaram o evento o 1º vice-presidente da Afresp e dire-
tor de Regionais, Omar Roldão de Moura e esposa, o delegado 
da Receita Federal de Rio Preto, Sérgio Luiz Alves e esposa, o 
diretor da Regional de Rio Preto, Alberto Aparecido de Andrade, 
a diretora Social da Regional de São José do Rio Preto, Loreni 
Fernandes Gutierrez, o Inspetor Fiscal, Eduardo Barbosa, além 
do ex-delegado Devani Francisco.

Com uma excelente organização e animado por muita mú-
sica, o evento foi mais um momento saudável de descontração 
entre os colegas; além disso, desempenhou seu objetivo sócio/
humanitário. Veja mais fotos no site www.afresp.org.br.

Com apoio do diretor Ailton Estácio,  a Regional de Presi-
dente Prudente realizou, no dia 29 de junho, a já tradicional 
Festa Junina no Centro de Convivência.

Compareceram ao evento mais de 200 pessoas entre 
associados, dependentes, familiares e convidados, no qual 
tiveram a oportunidade de curtir uma grande apresentação 
do grupo musical Jamil e Zé Renato, que animou a festa com 
músicas típicas, regionais e sertanejas.

No evento foi servido um grande cardápio de comidas 
típicas, entre elas 
cuscuz de frango, 
torta de frango, 
torta de linguiça, 
caldinho de feijão, 
milho verde cozi-
do, variedades de 
amendoim, pipo-
ca, bom-bocado e 
bebidas da épo-
ca. A criançada se 
divertiu na cama 
elástica e no algo-
dão doce.

A festa ainda 
foi iluminada por 
uma grande fo-
gueira e animada 
por baterias de 
fogos.

Festa Junina anima Regional 
de Presidente Prudente

Festa julina anima AFRs no Centro de Convivência de Jundiaí
Nem o friozinho desanimou as cerca de 90 pessoas que 

foram ao Centro de Convivência de Jundiaí para a festa julina 
da Regional, que aconteceu no dia 25 de julho.

Ao redor da fogueira, os convidados, o diretor Regional 
Antonio Jair Simionato e o delegado João Shigeru Miura se 
divertiram e saborearam os quitutes típicos da estação.
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Conheça o Clube de Compras Afresp 

Sociocultural

Acesse www.clubedecomprasafresp.org. br e confira vantagens e descontos exclusivos

A Afresp, após sua estreia nas redes sociais, continua 
investindo nas tendências tecnológicas para oferecer ainda 
mais comodidade e benefícios à família Afrespiana. Por isso, 
no dia 9 de agosto, através de seu departamento de Convê-
nios e Cultura, foi lançado o Clube de 
Compras Afresp. Agora os associados, 
além dos descontos obtidos com as 
empresas conveniadas, terão outras 
oportunidades na compra de produtos 
e serviços, ou seja mais praticidade e 
economia de tempo e dinheiro.  

 “O  Clube de Compras da Afresp 
nasceu  para oferecer excelentes  opor-
tunidades na aquisição de produtos e 
serviços, em diferentes modalidades 
de compras, de importantes forne-
cedores, para o seu seleto grupo de 

associados”,  explicou  a diretora de Convênios e Cultura da 
Afresp, Angela Manzoti Nahman.

Os associados encontram, no Clube de Compras, oportu-
nidades únicas e interessantes só possíveis em decorrência da 

união de compradores que, em quantidade 
e qualidade, oferecerão ao mesmo tempo 
grande potencial de compra e alto poder 
de barganha. “A Afresp resgata, assim, o 
conceito original de juntar para comprar 
melhor”, explica o profissional em Marke-
ting Digital, Wilson Fraga Alegretti.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, 
disse que este é um serviço inovador, exclu-
sivo e altamente interessante para os asso-
ciados e parceiros. “ O Clube de Compras 
Afresp tem as condições necessárias para 
se tornar um sucesso”, afirmou. 

                   Vantagens 
- Acesso a oportunidades 
únicas de preços, produtos 
e  serviços;
- Oferta de produtos em ver-
sões e modelos exclusivos;
- Opção de prazos de paga-
mentos não disponíveis no 
mercado aberto;
- Compra de produtos e ser-
viços de difícil acesso;

- Facilidade de acesso a lançamentos do mercado;
- Facilitação de compra de produtos concorridos;
- Notificação por e-mail do ingresso das ofertas.  

Como funciona ...

Por meio do endereço www.clubedecomprasafresp.
org.br os associados terão três oportunidades de compras: 
Pregão , Loja virtual e Convênios.  As ofertas estão  restritas 
aos associados Afresp e condicionadas a login e senha. Os 
compradores poderão filtrar as ofertas por região, forne-
cedor e categoria. 

- Pregão 

O anunciante publica uma oferta relevante e condiciona 
a oportunidade a um número “X” de compradores e tam-
bém determina o tempo em que a oferta ficará disponível. 
O associado que se interessar pela oferta faz a reserva 
e  recebe um e-mail de confirmação. Assim que o grupo 
fechar, o comprador receberá um voucher eletrônico para 
que entre em contato com o fornecedor e formalize sua 
compra com o preço e condições documentados.

- Loja Virtual

O associado encontra um catálogo com ofertas individuais 
de produtos e serviços.

- Convênios

Da mesma forma que antes, os associados terão descon-
tos exclusivos com empresas conveniadas à Afresp em 
diversos segmentos.

www.clubedecomprasafresp.org.br

- Importante 

Cada associado da Afresp fará o acesso ao Clube de 
Compras Afresp (www.clubedecomprasafresp.org.br) pelo 
e-mail cadastrado na entidade e sua senha será o número 
de inscrição. Para aqueles que não conseguirem acesso é 
necessário enviar um e-mail para contato@afresp.org.br  
com o assunto “Cadastro no Clube de Compras Afresp”.

Jornal_agosto.indd   7 7/8/2013   16:57:11



8

Jornal da Afresp |Agosto de 2013

Fundafresp

Entidade beneficiada manifesta agradecimento 

A entidade Recria divulgou, no facebook da Afresp, seu carinho e gratidão pelo Fundafresp

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de julho R$ 126.800,00

DRTC I,II,III – CAPITAL
Associação de Apoio à Promoção Humana Novos Rumos – São Paulo - R$ 
2.000,00 - Fone: (11) 3824-0736
Creche Fraternidade Maria de Nazaré – São Paulo -R$ 2.000,00 - Fone: (11) 
3032-6510
Promove Ação Sócio Cultural – São Paulo - R$ 2.000,00 - Fone: (11) 2249-5539
Associação de Pais e Amigos dDos Excepcionais de Tupã - R$ 2.500,00 - Fone: 
(14) 3404-5863 
Associação Pro Hope Apoio à Criança Com Câncer – São Paulo - R$ 5.000,00 
- Fone: (11) 5056-9700
DRT 2 – LITORAL
Lar Espírita Mensageiros da Luz Paralisia Cerebral - Santos - R$ 3.300,00
Fone: (13) 3223-1629
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Associação Humanitária Amor e Caridade - Jacareí - R$ 5.000,00 - Fone: (12) 
3951-0199
Lar Fraterno da Acácia - Jacareí - R$ 3.800,00 - Fone: (12) 3962-1994
Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São José – São José Dos Campos 
- R$ 5.000,00 - Fone: (12) 3921-4364
Obra Social e Assistencial São José - Jacareí - R$ 5.000,00 - Fone: (12) 3956-
1391
Centro de Convivência Amélia Ozanam - Tremembé - R$ 3.000,00 - Fone: (12) 
3672-4334 
DRT 4 – SOROCABA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guapiara - Guapiara
R$ 2.500,00 - Fone: (15) 3547-1765
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba - R$ 5.000,00 - Fone: (15) 3222-4646
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Feliz  - R$ 2.500,00 - 
Fone: (15) 3262-1772
DRT 5 – CAMPINAS
Centro Espírita Seareiros de Jesus - Americana - R$ 2.000,00 - Fone: (19) 
3407-4552
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO 
Lar Maria Imaculada - Mococa -  R$ 5.000,00 - Fone: (19) 3656-0020
Dispensário de Assistência aos Pobres e Abrigo dos Velhos Desamparados de 
Igarapava - Igarapava - R$ 2.500,00 -Fone: (16) 3172-1883
Lar Espírita Vovó Querubina - Igarapava - R$ 3.600,00 -Fone: (16) 3172-2010

Valor contabilizado:  

R$ 3.385.060,85

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 9.821.320,00
3.997 doações já realizadas 

a entidades carentes

A entidade Recanto da Criança e do Adolescente (Recria), da 
Paróquia Sant'Ana, publicou nos Jornais Ita News e Gazeta Notí-
cias sua gratidão pela doação recebida pelo Fundafresp no mês de 
julho, cujo valor foi de R$ 5 mil e divulgou no Facebook da Afresp.

Segundo os dados divulgados pela entidade, o benefício tem 
o objetivo de apoiar os projetos socioeducativos e assistenciais 
com as 138 crianças e adolescentes e as 94 famílias atendidas 
pela entidade. 

"Deus abençoe a todos do Fundafresp pela atenção dispensada 
à entidade, pois são essas expressões de solidariedade e genero-
sidade aos projetos sociais que contribuem para que nosso mundo 
se torne cada vez melhor", trecho do agradecimento publicado 
nos Jornais.  

Para participar do Fundafresp e contribuir com esta ação do 
bem, basta preencher o formulário que poderá ser encontrado 
no site da Afresp (www.afresp.org.br), na sede e Regionais da 
Afresp ou solicitado por e-mail (fundafresp@afresp.org.br). O valor 
mínimo de contribuição atualmente equivale a 20 (vinte) quotas, 
conforme artigo 16, da Lei Complementar Nº 1059/08 e aprovação 
do Conselho Deliberativo em reunião realizada em 27/06/2009. O 
valor atual da quota é de R$ 1,7219, totalizando R$ 34,44 (trinta 
e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Participe!

Indique entidades 
Colega participante do Fundafresp: indique entidades 

de idosos ou menores carentes da sua região. 

Lar São Vicente de Paulo de São José da Bela Vista – São José da Bela Vista 
- R$ 2.500,00 - Fone: (16) 3142-1280
DRT 9 – ARAÇATUBA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de General Salgado – General 
Salgado - R$ 2.500,00 - Fone: (17) 3832-2242
Lar da Velhice e Assistência Social - Araçatuba - R$ 2.700,00 -Fone: (18) 
3636-0999
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE 
Centro Espírita e Albergue Noturno Joana D’Arc - Rancharia - R$ 2.000,00 - 
Fone: (18) 3265-1963
Lar São Vicente de Paulo Osvaldo Cruz – Osvaldo Cruz - R$ 3.600,00 - Fone: 
(18) 3528-1564
DRT 11 – MARÍLIA
Centro de Convivência de Manduri - R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3356-1788
Casa Abrigo da Criança do Município de Tupã - Tupã - R$ 2.500,00 - Fone: (14) 
3496-8199
Associação dos Renais Crônicos Transplantados da Alta Paulista - Tupã - R$ 
5.000,00 - Fone: (14) 3441-5240
Instituição Casa dos Velhos - Tupã -R$ 5.000,00 - Fone: (14) 3496-3210
Associação Bethel de Tupã – Projeto Casa da Liberdade - R$ 2.000,00
Fone: (14) 3496-1647
Lar Santo Antônio - Tupã - R$ 5.000,00 -Fone: (14) 3491-3225
DRT 12 – ABCD
Cáritas Diocesana de Santo André -R$ 5.000,00 -Fone: (11) 4971-9171
DRT 14 – OSASCO
Associação das Mães Unidas do Novo Osasco - R$ 5.000,00 - Fone: (11) 
3694-2821
Associação Beneficente de Carapicuíba - R$ 3.600,00 Fone: (11) 4184-4430
DRT 15 – ARARAQUARA
Lar São Vicente de Paulo – Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo-
Monte Alto - R$ 4.200,00 - Fone: (16) 3242-1283
Lar Escola Redenção - Araraquara R$ 5.000,00 -Fone: (16) 3322-6923
DRT 16 – JUNDIAÍ
Educandário Nossa Senhora do Carmo - Mogi Mirim - R$ 5.000,00 Fone: (19) 
3549-4160
Centro de Apoio P.R.A Vida – Casa de Repouso Emanuel – Mogi Mirim
R$ 2.500,00 - Fone: (19) 3862-0044
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Por meio de uma política de investimentos e de 
ações estratégicas, o departamento de Seguros, 
nesse primeiro semestre, apresentou um desempenho 
positivo em relação às renovações do seguro de autos.

A sede renovou mais de 89% do seguro de autos 
previstos para esse 1º semestre e as Regionais, 98%. 
E por falar em bons resultados, o departamento nesse 
período efetivou 500 novos seguros de veículos. 

Segundo o diretor de Seguros da Afresp, Rodrigo 
Keidel Spada, esses números refletem o bom aten-
dimento oferecido aos associados. "Um dos nossos 
principais objetivos é oferecer um atendimento com 
excelência que gere fidelidade e satisfação ao cliente", 
disse Spada. 

Veja na tabela ao lado a 
desempenho da carteira de 
Seguros de Autos da Afresp 
no 1º semestre deste ano.

Seguros

Seguro de autos atinge mais de 95% de renovação

Foram 3.170 veículos renovados no Seguro de Autos (sede e Regionais) no 1º semestre de 2013

Vip’s Corretora realiza visitas consultivas 
O diretor-presidente da Vip’s Corretora de Seguros, Daniel Alejandro López Ahumada, 

falou em entrevista ao Jornal da Afresp, das visitas técnicas realizadas pela corretora Vip’s, 
nas Regionais e casas dos associados. 

Ele explicou que na visita é feita uma entrevista consultiva para verificar a necessidade 
daquele segurado, seja na aquisição ou alteração de seu seguro. “As visitas nas Regionais e 
casas dos associados são feitas por profissionais credenciados da Vip’s que realizam entrevis-
tas consultivas, seja na aquisição ou alteração de um seguro de vida”. Ahumada ressaltou que 

este é um trabalho próprio da corretora, que vem sendo realizado desde 1992, direcionado de acordo com parâmetros éticos.  

O diretor de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, enfatizou que o profissional credenciado da Vip’s Corretora de Seguros deve 
ser identificado através de uma credencial que contém o logotipo da Vip’s e da Afresp. Essa credencial deve estar dentro do 
prazo de validade que tem vigência de um mês.  

A Vip’s Corretora de Seguros possui 27 anos de experiência e se especializou no desenvolvimento e administração de 
apólices do funcionalismo público, sendo que nos últimos 20 anos trabalhou exclusivamente para apólices que atendem ao 
Fisco Estadual Brasileiro. Até hoje a Vip’s Corretora é a única do ramo de seguros com sistema de qualidade ISO 9001 em 
todos os ramos de seguros.

Local Veículos a renovar 
Seguro de Autos

Seguros renovados Seguros novos

Sede / Regionais 3.327 3.170 480

Associada elogia atendimento de colaborador

O departamento de Seguros tem o objetivo de atender cada vez me-
lhor os seus segurados. Veja o depoimento da associada Ana Borges que 
renovou o seguro do seu veículo no mês de julho"

" O colaborador da Afresp, Alex Santana, foi excelente, prestando um 
atendimento 100% ", afirmou. 

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de agosto, tem até 30/08 para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 
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Conselho Deliberativo

Uma trajetória de lutas e desafios 

Teruo Massita conta como foi seu mandato na presidência do Conselho Deliberativo

Quais foram os motivos para atu-
ar na vida associativa e participar 
das eleições do Conselho Delibe-
rativo?

Minha história de vida associativa se 
inicia em 1979 quando fui aprovado no 
concurso para Agente Fiscal de Rendas. 
Eu e os colegas daquele concurso inicia-
mos um trabalho árduo para garantirmos 
a nossa posse. Desse trabalho surgiu a 
Associação dos Candidatos Aprovados no 
Concurso para Agente Fiscais de Rendas 
do Estado de São Paulo (Acacafresp), da 
qual fui presidente. O esforço dos colegas 
da Acacafresp e movimentos políticos que 
incitamos fizeram com que houvesse a  
nomeação de todos os concursados.

Já na nova condição de AFR, iniciamos 
o movimento para reconquistar as perdas 
salariais sofridas, principalmente no início 
de carreira como estagiários e impedidos 
de exercer a fiscalização plena. Face aos 
movimentos de liderança assumidos, 
demos continuidade às lutas classistas 
tendo sido eleito em 1986 para o Conselho 
Deliberativo e conquistado sua Presidência 
nas eleições subsequentes, pelo critério do 
candidato mais votado e em seguida Presi-
dente da Afresp no período de 2000 a 2005.

Conte como foram as eleições 
de 1986. O senhor esperava ser o 
conselheiro mais votado?

Saí candidato como Conselheiro na es-
perança de sucesso, apoiado logicamente 
pela maioria dos novos. Grande foi minha 
surpresa ao serem apurados os votos. 
Obtive expressiva aprovação, tornando-
me o Conselheiro mais votado.

Fale sobre a disputa pela presi-
dência do Conselho.

Sinceramente não houve disputa para 
a Presidência do Conselho Deliberativo. 
O critério do mais votado conduziu-me à 
condição de indicado pelos membros do 
conselho à Presidência do órgão colegiado.

Quantas vezes o C.D. se reunia 
por ano (período de 1997-1999)? E 
quais os principais anseios classistas 
abordados nas reuniões da época?

Naquela época o Conselho se reunia 
conforme disposição estatutária, havendo 
convocações para reuniões extraordinárias 
quando necessário. Os anseios classistas 
sempre tiveram como foco as questões sa-
lariais e condições de trabalho. Importante 

lembrar que, com o advento da Consti-
tuição de 1988, criamos o Sinafresp para 
fazer frente à representação legal destes 
anseios. Até então, a Afresp exercia o pa-
pel do sindicato nas questões trabalhistas 
e salariais,não deixando de dar ênfase à 
questão da qualidade de vida, através da 
“joia da coroa” da associação, seu sistema 
de proteção à saúde, a Amafresp.

Comente as principais ações do 
C. D. no seu mandato.

No meu mandato, o C.D, em razão do 
Estatuto da época, exercia um papel mera-
mente homologador dos atos da Diretoria 
Executiva, possuindo poucos poderes de 
fiscalização. Diante da experiência vivida, 
ao tomar posse como Presidente da Di-
retoria Executiva, de pronto propusemos 
uma reforma radical no seu Estatuto, 
conquistada a duras penas, mas que tem 
produzido bons resultados até o presente. 
De posse do novo Estatuto aprovado, o 
Conselho passou a exercer o seu verda-
deiro papel de órgão fiscalizador. Ações 
de apoio à Diretoria Executiva sempre 
foram a tônica marcante em nossa gestão, 
pois entendíamos fazer parte de um todo, 
sempre voltados para o interesse comum, 
o dos associados. Recentemente, durante 
a realização do Congresso da Febrafite, 
na cidade de João Pessoa-PB, o colega 
e Deputado Federal João Dado, foi sur-
preendido com uma singela homenagem 
dos dirigentes da associação local, como 
agradecimento às suas ações de apoio ao 
então incipiente sistema de saúde que se 
criava. De pronto, Dado fez referência ao 
importante apoio recebido do Presidente 
do C.D. da Afresp da época e o convidou 
para compartilhar no palco a importante 
homenagem. Enfatizou que, sem o apoio 
recebido, não poderia ter tomado deci-
sões que envolviam ajuda aos colegas 
das unidades da federação integrantes 
da também incipiente Febrafite. 

Sua atuação como presidente do 
Conselho contribuiu para a conquis-
ta da presidência da Afresp?

Acredito na contribuição do processo 
que se iniciou na Acacafresp, por meio de 
um trabalho que se estendeu durante os 
mandatos como Conselheiro, culminando 
com os bons resultados de conquistas, ob-
tidos como Presidente do órgão colegiado.

Podemos afirmar que o Conselho 
Deliberativo é uma porta de entra-
da para que novos colegas possam 
contribuir com a Afresp? Explique.

Sem qualquer dúvida. Participando 
ativamente do Conselho Deliberativo, 
com atitudes sensatas e construtivas, o 
colega poderá se destacar como liderança, 
tornando-se, com o tempo, um potencial 
candidato à Presidência da Diretoria Exe-
cutiva. Diria que, ao participar do Conselho 
Deliberativo ou da Diretoria Executiva, os 
novos colegas estarão oferecendo à classe 
de AFR inegável contribuição para o seu 
engrandecimento e valorização.

Qual a importância do Conselho 
Deliberativo em uma Associação?

O papel que exerce o Conselho De-
liberativo em uma Associação tem seu 
significado de relevante valor como órgão 
fiscalizador e de apoio às iniciativas da Di-
retoria Executiva, desde que não politizado 
e com interesses outros. Caso isso venha 
a acontecer, todos serão prejudicados, 
principalmente os associados.

Comentários
A luta por um ideal deve ser o ingrediente 
principal de todas as nossas ações. A 
vitória se obtém com a conjugação dos 
esforços concentrados, mediante ações 
estratégicas previamente estabelecidas 
num plano de visão de longo alcance, 
segundo o desejo expresso pela maioria 
do grupo representado.
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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

MAI* 630.259,50  (508.005,54) 47.494,57 12.259,80  (27,10)  (620.356,18)  758.404,29  9.852.334,58  26.087,70  377,66 

TOT.** 2.295.026,51  (2.281.651,07) 188.373,83 99.187,72  (12.071,37)  (2.801.904,05) 3.584.844,52 51.031.983,73  -    -   
*Sujeito a alterações. Atualizada em 11/07/2013. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 31/05/2013 R$ 8.002.068,09. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 06/08/2013 R$ 619.276,34.

** Valores totais referentes ao acumulado até maio 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

MAI* 475.178,73 1.155.522,35 166.020,71 5.345.806,09 1.548.679,05 696.398,03 62.809,70 81.890,58 0,00 0,00

TOT.** 2.445.173,87 7.539.936,73 1.138.868,45 26.191.824,23 8.702.962,31 3.250.384,14 311.549,58 379.340,83 137,50 0,00

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

Amafresp reúne-se com assessoria jurídica especializada em saúde

A reunião teve como tema as orientações jurídicas nos termos da ANS sobre instruções normativas 

Amafresp

ANS - nº31763-2

No dia 25 de julho, a Amafresp recebeu o advogado Dr. José Luiz 
Toro da Silva em reunião realizada com o diretor Luiz Carlos Toloi Junior, 
a gerente Rosângela Lázaro e o coordenador operacional e também 
advogado Alexandre Palácio.

A reunião teve como tema as orientações jurídicas nos termos da 
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) sobre as instruções 
normativas do Regulamento Amafresp quanto às coberturas de vaci-
nas, home care, franquia, carências e fornecimento de medicamentos.

O Dr. Toro apontou os aspectos jurídicos legais dos termos neces-
sários às instruções normativas.

Outro tema foi com relação às novas resoluções da ANS que tra-
tam dos serviços de ouvidoria do plano de saúde, bem como o novo 
modelo de divulgação da rede credenciada, que deverá entrar em 
vigor no próximo ano.

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

obrigatório vai até  30 de agosto.

Palácio, Dr. Toro, Toloi e Rosângela 

Diretor da Amafresp visita clínica neurológica Dr. Arthur Cukiert

O Diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior e a gerente 
Rosângela Lázaro, visitaram em 15 de julho, a clínica neuroló-
gica do renomado Dr. Arthur Cukiert, em São Paulo. A clínica é 
especializada em neurologia, cirurgia de Epilepsia e Parkinson, 
além de cirurgias neuroendócrinas.

Dr. Arthur Cukiert é formado pela Universidade de São 
Paulo (USP) com residência médica e doutorado pela mesma 
universidade. Além disso, possui especialização em Esterotaxia 
e cirurgia de Epilepsia pelo Montreal Neurologia Institute, no 
Canadá. A equipe do Dr. Arthur é composta por vários profis-
sionais credenciados à Amafresp.

De acordo com Toloi, o objetivo da reunião foi estreitar a 
parceria do profissional com a Amafresp, bem como de evitar 
a saída de profissionais de renome do nosso plano, proporcio-

nando melhor qualidade no atendimento aos nossos associados 
e dando continuidade à filosofia de valorização do ato médico.
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Amafresp

Amafresp conquista maior pontuação na ANS

A Amafresp conquistou pontuação superior às demais operadoras em Indice de Padrão TISS

Carta Você Sabia

Que quando você marca um con-
sulta e não comparece o profissional 
pode efetuar a cobrança Amafresp?

Para que isso não aconteça é 
importante desagendar a consulta 
médica com até 24 horas de antece-
dência e ainda comunicar a Amafresp 
através do e-mail: desagendamen-
tos@afresp.org.br ou pelo telefone 
(11) 3886-8882.

Aos dirigentes da Amafresp
Gostaria de agradecer a autorização do meu tratamento realizado no Hospital 

Santa Cruz. Fiquei uma semana na UTI e outros dias no quarto e fui muito bem 
atendida. O hospital não deixa nada a desejar.

Gostaria de parabenizar a Amafresp por manter este hospital em seu quadro 
de credenciados e acima de tudo agradecer a atenção e gentileza quando mais 
precisei de vocês. 

Que Deus ilumine a todos dessa associação maravilhosa. Obrigada por tudo!
                                                                 
                                                                               Sônia Fernandes de Oliveira 

Reunião dos dirigentes dos planos de saúde do Fisco
No dia 12 de julho, 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 diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, o presidente da Febrafite, Roberto Kupski, 
e dirigentes da Fundaffemg (Minas Gerais), Afisvec (Rio Grande do Sul), Afrafep (Paraí-
ba), Affemat (Mato Grasso), Asfepa (Pará), Asfeb (Bahia), Affego (Goiás), Fisco Saúde 
(Pernambuco), Cafaz (Ceará), Afrerj (Rio de Janeiro) e Cassind (Sergipe).

A reunião teve duração de aproximadamente nove horas e os representantes discutiram 
diversos assuntos, como por exemplo, quadro comparativo vidas, valores dos planos de 
saúde do Fisco Estadual, fundo de reserva, convênio reciprocidade, filiações, entre outros.

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgou o 
Índice Padrão TISS (indicadores, metas e pontuações estabele-
cidas pela ANS e a pontuação obtida pela operadora em 2012), 
que acompanha a adoção do padrão TISS nas trocas de infor-
mações de atenção à saúde dos beneficiários de planos privados 
de assistência à saúde.

Em uma escala de 0 a 1, o índice obtido pela Amafresp foi de 
0,839. Essa pontuação foi muito superior à média obtida pelas 
demais autogestões, cujo índice foi de 0,472, e pelo setor de 
Saúde Suplementar, que alcançou média de 0,514. A pontuação 
da Amafresp foi 63% superior do que a maior pontuação.

O Índice Padrão TISS refere-se ao grau de alcance da meta 
estabelecida pela ANS para um conjunto de indicadores seleciona-
dos, variando de zero a um. No resultado, o zero (0) indica nenhum 
alcance e um (1) indica o alcance total da meta estabelecida.

Foram avaliados os quesitos de coordenador da TISS, portal 
corporativo, proporção de guias eletrônicas, proporção de utilização 
da TUSS e a utilização de certificado digital. O índice somente 
comprova o que os filiados Amafresp sabem na prática: que nosso 
plano de saúde tem uma assistência médica ampla e um excelente 
atendimento. Esses resultados são frutos do trabalho da equipe da 
Amafresp em conjunto com a equipe de T.I da Afresp.

Amafresp: gerenciamento de pacientes crônicos
A Amafresp recebeu, em 17 de julho, representantes da BEM 

Emergências Médicas para tratar de assuntos relacionados a 
gerenciamento de pacientes crônicos.

A BEM, parceira da Amafresp há mais de 20 anos, vem 
atuando também na área de Atenção Domiciliar e programas de 
gerenciamento de pacientes crônicos e de risco. A Amafresp já 
desenvolve este programa através do Atendimento Domiciliar 
Amafresp (ADA) na região da grande São Paulo.

Segundo o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, 
o plano de saúde Amafresp estuda parcerias para a aplicação 
desse programa nas principais cidades do Estado de São Paulo.

Participaram da reunião representando a BEM Dr. Sérgio 
Candio ( diretor) , Mahiti Godoy (gerente) e Luci Mota (relacio-
namento com o cliente) e pela Amafresp o diretor Toloi Junior, a 
gerente Rosângela Lázaro, o assessor médico Dr. Walter Lyrio e 
as enfermeiras Adriana Veraldi e Evelin Menegaz.

“Esse programa é muito importante, pois oferece qualida-
de de vida aos pacientes crônicos, aliado a redução de custo 
assistencial”, disse Toloi Junior.

ANS - nº31763-2
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