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No mês de maio, o presidente 
da Afresp, Teruo Massita, participou 
da 48ª Assembleia Geral do Centro 
Interamericano de Administrações 
Tributárias (Ciat), no Rio de Janeiro. 

O tema deste ano foi “O uso das 
tecnologias de informação e comuni-
cações na Administração Tributária”.

Presidente da Afresp 
na Assembleia do Ciat
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Carreira Fiscal 
O Diretor da Fazesp, Fábio Augusto, 

e a Gestora de Capacitação Setorial da 
CAT, Luciana Guanais,falam sobre a 
importância do estudo contínuo.

As Regionais e a sede da Afresp 
superaram os planos de crescimento 
propostos no primeiro trimestre de 
2014 pelo departamento de Seguros, o 
SegAfresp. Com um planejamento es-
tratégico, os colaboradores trabalharam 
em busca de resultados positivos.

SegAfresp cresce 
no 1º trimestre
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Torneio Metropolitano
No mês de maio houve o início do 

Torneio Metropolitano. Seis equipes, 
com 22 jogadores cada, jogam entre 
si até o dia 8 de novembro.

Pág. 6

PEC 555/06
Representantes da Afresp parti-

ciparam da  Audiência Pública pela 
aprovação da PEC 555/06 no Auditório 
Teotônio Vilela da Alesp. 

O principal tema levado pela Amafresp 
à nova diretoria das Unimeds foi quanto às 
dificuldades de atendimento pelas coope-
radas aos filiados do interior. “Abordamos 
assuntos como a demora na marcação de 
consultas e exames, além das exigências 
desnecessárias a nossos filiados de auto-
rizações prévias para simples procedimen-
tos”, disse o diretor da Amafresp. 

Reunião com a diretoria da Federação das Unimeds 16

Afresp inaugura sede Regional 
própria de Piracicaba

Mais de 160 colegas participaram da festa de inauguração da sede Regional 
própria de Piracicaba. Agora em novo endereço, na rua Treze de Maio, 356, no 
Centro, o novo prédio tem dois pavimentos e amplas salas, para recepcionar os 
associados nos encontros e cursos elaborados pela Associação. Parlamentares, 
autoridades e diretores da Afresp prestigiaram o evento. 

Leia matéria da página 9
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Expediente

Filiada à Febrafite

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

Saudades
Comunicados

O  comunicado  nº 05 de 2014, assinado pela presidente em exercício Angela 
Manzoti Nahman em 09/05/2014, determina as seguintes cotas para o mês de 
maio/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 
01/05/2014.

Mar. 
2014

Abr. 
2014

Mai. 
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.

02/11/2013 - Álvaro Pedro de Jesus, aos 66 anos, de São Paulo/SP
26/03/2014 - Jair Monteiro, aos 95 anos, de São Paulo/SP
02/04/2014 - Carlos Gilberto Pessotti, aos 68 anos, de Iguape/SP
06/04/2014 - Antonio Carlos Delfim, aos 81 anos, de Presidente Prudente/SP
19/04/2014 - Nelson Lotufo, aos 93 anos, de Campinas/SP

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. Treze de Maio, nº 356 - Centro - CEP 13400-300
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 Thiago da Silva Gesteira 
Estagiárias: Thalita Azevedo e  Giselle de Melo dos Santos 
Periodicidade: mensal 
Tiragem: 10.200 exemplares 
Impressão: Pigma Gráfica e Editora Ltda.
Circulação: junho e julho/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.

Errata 
Na edição do Jornal da Afresp nº 380 foi publicado que o valor da cota Amafresp, 

no mês de dezembro (tabela de contribuições, página 2),  era de R$ 410,00, sendo 
que o valor correto era de 440,00. 
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Editorial

“Seguro morreu de velho”

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

A foto foi tirada na final do Campeonato Estadual de Futebol da Afresp, que 
aconteceu no Centro de Convivência de Presidente Prudente, em novembro de 
1999. Cerca de 400 pessoas assistiram à vitória da equipe de Campinas, que 
derrotou o time de Presidente Prudente por 5 a 0. Na foto, Paulo Vaz entrega as 
medalhas de campeão a Antonio Fernandes, de Campinas, que comemorava o 
bicampeonato da sua equipe.

Quem sentiu o dissabor de ter seu carro 
roubado, sua casa assaltada ou presenciou 
o passamento de alguém, arrimo de família, 
deixando seus dependentes sem recursos, 
sabe bem o que significa ter um seguro 
confiável que lhe proporcione tranquilidade 
para suportar tais ocorrências.

Há seguros e seguros. Seguradoras há 
que, ao acontecer algum sinistro, procu-
ram se esquivar o quanto podem de sua 
responsabilidade, seja ela de indenização 
ou de acompanhamento e defesa dos inte-
resses de seus segurados. Guardam uma 
conveniente distância entre os que decidem 
e os que necessitam da decisão para o 
ressarcimento de seus prejuízos ou para 
o amparo de beneficiários remanescentes.

É então que entra em cena o corretor 
de seguros, intermediário cujo poder de 
mediação está na razão direta do lucro que 
possa gerar à seguradora e da quantidade 
e qualidade dos segurados de sua carteira. 
A qualidade é medida pela estatística de 
sinistros do grupo. Como em todo o ne-
gócio a relação entre segurado, corretor e 
seguradora é fria e ditada pela literalidade 
na interpretação do contrato, com tendên-
cia à preservação do lucro. 

Pensando na fragilidade do indivíduo ao 
contratar um seguro com grandes e sóli-
das empresas seguradoras, seja de auto, 
patrimônio ou vida, através de corretores 
comuns e desprovidos de poder de nego-
ciação, a Afresp instituiu um departamento 
que há decênios, além da corretagem, 
exerce uma mediação segura, eficiente e 
eficaz em benefício do associado.

O seguro de vida da Afresp tem 59 

anos. Foi a partir de 1955 que a entidade 
passou a oferecer o seguro de vida. O 
seguro de auto e funeral datam de 1967, 
o de residência 1995 e o decesso 1998. 
Essa cronologia revela que há muito tempo 
a Afresp se preocupa em dotar o associado 
de tranquilidade na manutenção de seus 
bens e na proteção de seus dependen-
tes. Ao mesmo tempo, deixa clara a farta 
experiência adquirida na prestação desse 
serviço.

A Afresp hoje negocia com várias se-
guradoras em defesa do interesse de sua 
carteira crescente de mais de catorze mil 
segurados. Como a entidade é sem fins 
lucrativos, o foco de sua atuação é a con-

secução da melhor vantagem possível ao 
associado. E a razão de ser de um depar-
tamento de seguros é o árduo acompanha-
mento “pari passu” de todo o andamento 
do processo de sinistro até seu término, 
sempre em apoio ao associado segurado, 
seja ele autor ou terceiro, o que não soe 
acontecer com os corretores comuns.

Até mesmo ultrapassando os limites de 
sua responsabilidade, vários casos existem 
documentados em que a Afresp interveio 
em favor do associado não segurado por 
ela, quer conseguindo junto à seguradora 

sua parceira maior valor de ressarcimento 
no sinistro quer assessorando o autor na 
documentação após o sinistro ou o terceiro 
na defesa judicial, ao ser acionado. Esse 
procedimento tem transmitido tal seguran-
ça ao associado a ponto de ele desistir de 
seu corretor ou banco e filiar-se ao seguro 
da Afresp.

É na hora do sinistro, porém, que se 
conhece o bom seguro. A ação da Afresp é 
diferenciada. Ela não vende simplesmente 
sua carteira de associados para que esses 
sejam alvos do marketing de seguradoras 
e corretores de plantão. Ela se envolve no 
sinistro, age e incorpora os interesses do 
associado como se fossem dela. Aliás, são 
dela na medida em que a segurança do 
associado é um componente importante 
de sua qualidade de vida.

A força e prestígio adquiridos junto 
às seguradoras parceiras, várias dentre 
as melhores do mercado, ao negociar em 
nome de milhares de segurados; a experi-
ência e o alto índice de resultado positivo 
nas tratativas com elas; a rapidez e pron-
tidão em socorrer o segurado, seja autor 
ou terceiro no sinistro, e acompanhá-lo 
até o final do processo, fazem do seguro 
da Afresp um serviço de excelência no 
atendimento ao associado.

Com o seguro da Afresp, não será o 
auto roubado, a casa assaltada ou qualquer 
outro sinistro que irá estressar o associado 
e prejudicar sua saúde. Afinal, saúde e 
qualidade de vida são especialidades da 
Afresp. A depender dela, todo o segurado 
chegará a mais provecta idade, como ga-
rante o dito popular.

“A Afresp não vende simples-
mente sua carteira de associa-
dos para que esses sejam alvos 
do  marketing de seguradoras 

e corretores de plantão. ”
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ATIVO CIRCULANTE  58.172.279,81 PASSIVO CIRCULANTE  12.851.910,53 
Disponível  256.291,99  Provisão de Eventos a Liquidar  6.900.315,76 
   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata  256.291,99   Débitos de Op. De Assist. à Saúde  1.081.505,65 
Aplicações Financeiras  38.505.648,80     Convênio Odontológico 80.071,46 
  Renda Fixa  38.505.648,80     Devoluções de Cotas/Co- Participação 16.403,16 
    Cotas de Fundos de Investimentos 38.505.648,80     Taxa de Administração Amafresp 985.031,03 
  Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde  13.213.726,11   Débitos com Op. De Assit. À Saúde não rel. com Plano  452.043,54 
     Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência  13.009.142,40   Tributos e  Encargos Sociais a Recolher  531.354,38 
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (723.004,85)   Tributos e Contribuições  58.981,05 
     Co-Participação Amafresp  301.282,90     F.G.T.S a Recolher  52.324,73 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (65.337,54)     P.I.S  Folha de Pagto a Recolher  6.656,32 
     Outros Créditos de Operação  com Planos de Saúde  1.175.239,42   Retenções de Impostos e Contribuições  120.840,77 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (483.596,22)     I.R.R.F a Recolher - Afresp  48.605,44 
  Créditos de Op. De Assistência à Saude não Rel. com o Plano  8.298,48     I.R.R.F a Recolher - Amafresp  72.235,33 
    Reciprocidade 8.298,48   Imposto Sobre Serviços Retidos na Fonte  43.202,40 
  Bens e Títulos a Receber 952.046,61     I.S.S a Recolher - Afresp  7.095,18 
     Almoxarifado  149.612,44     I.S.S a Recolher - Amafresp  (2.562,76)
    Aluguéis a Receber  25.922,92     CSLL a Recolher - Amafresp  298,45 
    Adiantamentos  776.511,25     PIS a Recolher - Amafresp  193,99 
   Outros Créditos ou Bens a Receber  5.300.868,13     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp  967,25 
    Mensalidades Afresp  512.166,20     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp  37.210,29 
    Mensalidades - Fundafresp  129.610,55    Contribuições Previdenciárias Retidas  308.330,16 
    Mensalidades - Seguro de Vida  1.976.859,93     Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários  234.779,27 
    Anúncios  159,00     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp  11.524,01 
    Cia Vera Cruz Seguradora  1.590.797,51     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp  62.026,88 
    Taxa de Adm.Amafresp  985.031,03    Débitos Diversos  3.850.434,39 
    Cheques Devolvidos  -     Obrigações com Pessoal  1.271.632,94 
    Fundo de Reserva Condomínio ABC Tower  95.377,17     Fornecedores  2.578.801,45 
    Outros Valores a Receber  10.866,74    Outros Débitos a pagar  36.256,81 
  Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos  (76.371,03)
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (76.371,03) PASSIVO NÃO CIRCULANTE  15.541.275,26 
  Despesas Antecipadas  11.770,72   Provisões  13.966.145,07 
     Despesas Administrativas 11.770,72    Contingências Previdenciárias  13.518.944,30 

    Contingências Amafresp  217.878,79 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  28.353.323,19     Contingências Trabalhistas  229.321,98 
Realizável a Longo Prazo  42.141,64   DÉBITOS DIVERSOS  1.575.130,19 
  Aplicações Financeiras  39.405,70     Antecipação de Agenciamento  109.405,54 
     Títulos de Renda Fixa  39.405,70     Fundafresp  1.445.351,55 
  Depósitos Judiciais e Fiscais  2.735,94     Casa do AFR  20.373,10 
     Depósitos Judiciais - Trabalhistas  2.735,94 
  INVESTIMENTOS  2.550.668,22 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  58.132.417,21 
    Imóveis destinados à Renda  2.550.668,22   Fundo Social  168.251,94 
  IMOBILIZADO  24.762.653,04   Reservas  57.964.165,27 
    Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares  20.635.020,33   Reservas Patrimoniais  6.471.272,64 
      Terrenos  6.149.064,70   Reservas Estatutárias  6.150.456,04 
      Edificações  14.166.427,07   Resultados Acumulados - AFRESP  47.798.080,27 
      Obras Preliminares e Complementares  319.528,56   Resultados Acumulados -  AMAFRESP  (1.148.798,20)
    Imobilizado de uso Próprio  2.270.251,81   Resultado do Exercício - AFRESP  2.042.955,77 
   Bens Móveis - Não Hospitalares  2.270.251,81   Resultado do Exercício - AMAFRESP  (3.349.801,25)
      Instalações  456.668,92 
      Máquinas e Equipamentos  296.737,91 
      Equipamentos de Informática  330.723,79 
      Móveis e Utensílios  893.552,09 
      Veículos  292.569,10 
   Imobilizações em Curso  1.857.380,90 
      Obras em Andamento  1.857.380,90 
  Outras Imobilizações  - 
      Linhas Telefônicas  - 
  INTANGÍVEL  997.860,29 
     Sistema de Computação  997.860,29 
TOTAL DO ATIVO  86.525.603,00 TOTAL DO PASSIVO  86.525.603,00 
                                                                                                          DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  129.235.194,32  129.235.194,32 
   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  129.235.194,32  129.235.194,32 
      Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  129.511.193,55  129.511.193,55 
       (-) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (275.999,23)  (275.999,23)
Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00  (122.292.986,30)  (122.292.986,30)
   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00  (129.752.211,62)  (129.752.211,62)
   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  6.061.738,44  6.061.738,44 
   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Co- Participação) 0,00 0,00 0,00  1.397.486,88  1.397.486,88 
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  6.942.208,02  6.942.208,02 
Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  6.210.647,55  6.210.647,55 
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  (6.441.406,17)  (6.441.406,17)
RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  6.711.449,40  6.711.449,40 
Despesas Administrativas  (15.494.501,40)  (5.833.122,12)  (21.327.623,52)  (31,50)  (21.327.655,02)
  Despesas com Pessoal Próprio  (8.825.525,16)  (2.816.232,47) (11.641.757,63) 0,00  (11.641.757,63)
  Despesas com Serviços de Terceiros  (1.268.804,58)  (331.659,60)  (1.600.464,18) 0,00  (1.600.464,18)
  Despesas com Localização e Funcionamento  (4.311.496,21)  (2.464.320,42)  (6.775.816,63) 0,00  (6.775.816,63)
  Despesas com Public. E Propag. Institucional  (425.395,54)  (550,00)  (425.945,54) 0,00  (425.945,54)
  Despesas com Tributos  (268.234,18)  (141.069,11)  (409.303,29)  (31,50)  (409.334,79)
  Despesas Adm. Diversas  (395.045,73)  (79.290,52)  (474.336,25) 0,00  (474.336,25)
Outras Receitas Operacionais  24.862.658,87 0,00  24.862.658,87  947.209,22  25.809.868,09 
Contribuições Associativas  5.749.803,42 0,00  5.749.803,42 0,00  5.749.803,42 
Administração Amafresp  9.657.777,60 0,00  9.657.777,60 0,00  9.657.777,60 
Administração de Seguros  8.631.783,11 0,00  8.631.783,11 0,00  8.631.783,11 
Outras Departamentais  488.689,76 0,00  488.689,76 0,00  488.689,76 
Receitas Diversas  334.604,98 0,00 334.604,98 0,00  334.604,98 
Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  947.209,22  947.209,22 
Outras Despesas Operacionais  (2.726.169,15)  (521.369,85)  (3.247.539,00)  (11.640.892,72)  (14.888.431,72)
  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (37.054,15) 0,00  (37.054,15)  (289.418,84)  (326.472,99)
  Outras  (2.689.115,00)  (521.369,85)  (3.210.484,85)  (11.351.473,88)  (14.561.958,73)
    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  (2.329.545,38)  (2.329.545,38)
    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (9.716.627,29)  (9.716.627,29)
    Confecção de carteiras/Indicador Médico  (17.183,06) 0,00  (17.183,06) 0,00  (17.183,06)
    Despesas Associativas  (2.671.931,94)  (521.369,85)  (3.193.301,79) 0,00  (3.193.301,79)
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  694.698,79  694.698,79 
   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  694.698,79  694.698,79 
RESULTADO OPERACIONAL  6.641.988,32  (6.354.491,97)  287.496,35  (3.982.265,60)  (3.694.769,25)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  1.579.961,80  (2.648,05)  1.577.313,75  632.464,35  2.209.778,10 
  Receitas Financeiras  1.986.362,21  1.986.362,21  820.053,62  2.806.415,83 
  Despesas Financeiras  (406.400,41)  (2.648,05)  (409.048,46)  (187.589,27)  (596.637,73)
RESULTADO PATRIMONIAL  178.145,67 0,00  178.145,67 0,00  178.145,67 
  Receitas Patrimoniais  336.273,02 0,00  336.273,02 0,00  336.273,02 
  Despesas Patrimoniais  (36.805,80)  (36.805,80) 0,00  (36.805,80)
Resultado Não Operacional  (121.321,55) 0,00  (121.321,55) 0,00  (121.321,55)
RESULTADO LÍQUIDO  8.400.095,79  (6.357.140,02)  2.042.955,77  (3.349.801,25)  (1.306.845,48)

Afresp

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2013

Teruo Massita
Presidente

Rodrigo Keidel Spada
Diretor Financeiro

Raquel Gonçalez de Almeida
CRC 1 SP 179645/O-8
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Classe perde Sérgio Haroldo, criador do personagem “Zeca, o Fiscal”

O criador do personagem “Zeca, o Fiscal”, o AFR Sérgio Ha-
roldo Ribeiro, faleceu no dia 10 de abril em Atibaia (SP). Por 12 
anos, ele ilustrou o cotidiano dos AFRs em divertidas “tirinhas” 
no Jornal da Afresp, nas quais Zeca vivia as mesmas situações 
que os Fiscais na realidade.

Em entrevista ao Jornal da Afresp em setembro de 2011, 
Sérgio contou como começou a desenhar as histórias. “Em 
uma conversa com o então presidente da Afresp João Dado, 
me ofereci para colaborar com o Jornal. Minha intenção era 
personificar a publicação com o AFR Zeca”.

As tirinhas não tinham somente como objetivo trazer histórias 
divertidas da fiscalização, mas também levavam os colegas a 
pensar em questões classistas. “Fazer o Zeca é uma satisfação e 
me proporciona colaborar com a Afresp, uma entidade de classe 
muito representativa, a qual estimo muito”, disse na época.

Nas tiras, aparecem o Zeca e sua esposa – certa vez, Sérgio 
recebeu uma carta de um associado que perguntava sobre as 
roupas que ela usava: sempre o mesmo vestido de bolinhas e 
com bobes no cabelo. “Respondi bem humorado que todos os 
personagens têm uma identidade, afinal quem já viu o Tio Pati-
nhas, a Dona Florinda ou o Chaves trocarem de roupa?”, brincou. 
Na ocasião da entrevista, ele deu o nome de Margarida a ela.

Autodidata, Sérgio Haroldo prestou concurso para o cargo 
de Agente Fiscal de Rendas no ano de 1960, mas, por questões 
administrativas, foi chamado somente em abril de 1978, ou seja, 
18 anos depois. Antes de ser AFR, sempre trabalhou com vendas 
em empresas como a Nestlé e Nutrimental. Sua carreira na Se-

cretaria da Fazenda foi de aproximadamente 20 anos. Trabalhou 
nas DRTs de Osasco e Campinas.

Após se aposentar, Sérgio Haroldo não parou. Além de cola-
borar com o Jornal da Afresp, ele fazia diversas atividades. Ele 
escrevia uma coluna sobre defesa do consumidor para o jornal 
“O Atibaiense” e apresentava um programa de rádio diário, no 
qual comentava as notícias locais. Ele também foi presidente 
da Comissão Municipal da Defesa do Consumidor de Atibaia 
(Comdecon). “Não podemos ficar com a mente parada”, disse o 
criador do Zeca, que morava em Atibaia.

Além de desenhar as “tirinhas”, Sérgio Haroldo escrevia para um jornal e apresentava programa de rádio

                                               Promoção da Copa
A Credifisco (Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do 

Estado de São Paulo) foi autorizada pelo Banco Central do Brasil a operar 
com os servidores e apresenta a Promoção da Copa. Por esta promoção, 
tanto os colegas Agentes Fiscais de Rendas quanto os  demais servidores 
públicos do Estado de São Paulo que sejam filiados ou que se filiarem à 
Credifisco, podem fazer seus empréstimos em junho e pagá-los somente 
em outubro.

Além do prazo estendido para o pagamento com juros baixíssimos, a 
Credifisco conta com outros serviços, como empréstimos parcelados ou 
antecipados; aplicações no CREDIFISCOINVEST para quem quer poupar, 
ter segurança plena, sigilo absoluto e ainda ter um rendimento bem superior 
ao da Poupança; e o Cheque Especial Credifisco, com mais limite de crédito 
e o menor custo do mercado.

Para mais informações sobre esses ou outros produtos da Credifisco, 
ligue para o telefone (11) 3106-1529 ou acesse o site www.credifisco.com.br.

Equipe Credifisco está baixando os juros. Aproveite !!!
Alexandre, Alessandro, Tamires, Felipe, Luciano e Rafael

Sérgio Haroldo com sua criação “Zeca, o Fiscal” , no Jornal da Afresp 



6

Jornal da Afresp |Junho de 2014

Afresp 

Afresp marca presença na Audiência Pública pela aprovação da PEC 555/06
A PEC reivindica o fim da cobrança previdenciária dos servidores públicos aposentados

Presidente da Afresp participa da Assembleia Geral do Ciat no Rio de Janeiro

Afresp apoia Mutirão da Catarata 2014

No dia 13 de maio, aconteceu a Audiência Pública pela apro-
vação da PEC 555/06 no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia 
Legislativa de São Paulo. A PEC (Proposta de Emenda Consti-
tucional) reivindica o fim da cobrança previdenciária de inativos. 
Ela foi idealizada pelo deputado estadual Prof. Carlos Giannazi 
e pela Frente Nacional São Paulo, criada com esse objetivo, e é 
coordenada por Rubens Nakano.

Pela Afresp, estiveram presentes o 1º vice-presidente Omar 
Roldão de Moura e o secretário adjunto Hildebrando Djalma Pi-

rágine. O Sinafresp participou da audiência, e foi representado 
pela presidente Miriam Arado, pelo vice-presidente Igor Lucato 
Rodrigues, pelo secretário-geral Francisco Eloy dos Santos, pelo 
diretor de Comunicação e Eventos Fábio Rodrigues T. Almeida, 
pelo diretor de Aposentados e Pensionistas Waldomiro Geraldo 
Abbondanza, e pelo diretor de Assuntos Parlamentares e de Rela-
ções Institucionais Claudio Fambrini Moraes. Marcaram presença 
também diversas autoridades políticas e representantes sindicais 
de diversas categorias.

Nos dias 7 e 8 de 
maio, o presidente da 
Afresp, Teruo Massi-
ta, participou da 48ª 
Assembleia Geral do 
Centro Interamerica-
no de Administrações 
Tributárias (Ciat), no 
Rio de Janeiro. O tema 
deste ano foi “O uso 
das tecnologias de in-
formação e comunica-
ções na Administração 
Tributária”.

O evento teve o 
apoio da Receita Fe-
deral do Brasil, e na 
sua programação apresentou 
discussões de temas como 

O secretário executivo do Ciat, Marcio Verdi; o presidente da Febrafite, 
Roberto Kupski; o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Freitas Barreto; 
o coordenador da Confaz, José Barroso Tostes Neto; o presidente do Sindifisco 

do Pará, Charles Alcântara; e o presidente da Afresp, Teruo Massita

O 15º Mutirão da Catarata atendeu quase 4 mil pessoas no 
Shopping Aricanduva, no dia 27 de abril. O Mutirão conta com 
a ajuda de cerca de 600 voluntários, entre eles especialistas em 
oftalmologia, que examinaram os pacientes, fizeram o diagnóstico 
e prescreveram o tratamento adequado. 

Dentre as pessoas que foram atendidas, 1.780 delas irão fazer 
a cirurgia de catarata gratuitamente. Desde 2001, quando come-
çou o Mutirão, mais de 22 mil pacientes já fizeram a cirurgia de 
catarata. A iniciativa foi idealizada pelo vereador Gilson Barreto 
e recebe o apoio da Afresp. 

o uso dos documentos 
eletrônicos na Admi-
nistração Tributária; a 
experiência brasileira 
na documentação ele-
trônica; os documentos 
eletrônicos - soluções 
para pequenas e médias 
empresas; entre outros.

Compareceram à 
Assembleia 32 países 
membros do Ciat, de 
quatro continentes, mais 
de 80 delegações de ad-
ministrações tributárias 
de países convidados, 
organismos internacio-

nais e instituições que mantêm 
contato com o Ciat.
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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

01/04 - Izael dos Santos, nível IV
01/04 - José Carlos Fossa, nível IV
01/04 - José Roberto Rosa,nível VI
11/04 - Norma Couto da Rocha Paes, nível VI

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de junho, tem até 30/06  para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

Esportes

Começa o Torneio Metropolitano de Futebol da Afresp

Seis equipes, com 22 jogadores cada, jogam entre si até o dia 8 de novembro, na grande partida final

Aposentados 

16/04 - Eduardo Salles Gomes, nível III
16/04 - Wilson Cotorello, nível VI
18/04 - Antonio Carlos Bueno Miranda, nível VI
18/04 - Daniel Ferreira, nível VI

No dia 15 de maio, 
teve início o Torneio Me-
tropolitano de Futebol da 
Afresp. As primeiras par-
tidas aconteceram nos 
Centros de Convivência 
de Osasco e Guarulhos. 

Neste ano, o Torneio 
foi organizado com seis 
equipes: cada uma tem 
o nome de um país e tem 
22 jogadores. Em cada 
partida, jogam quatro 

times e descansam dois.  Es-
ses times jogam entre si até 
o dia 8 de novembro, quando 
acontece a grande decisão.

Em Guarulhos, a equi-
pe da Holanda venceu a da 
Colômbia por 2 a 0. Já  em 
Osasco, o jogo entre os times 
da Alemanha e da Argentina 
ficou empatado em 1 a 1. 
Acompanhe na tabela ao lado 
as partidas do primeiro turno 
do Torneio Metropolitano. 

Jogadores da Equipe Holanda Os colegas do time da Colômbia

Tradicional Almoço dos Aposentados na sede da Afresp
No dia 23 de abril, ocorreu mais um tradicional almoço com os colegas aposentados na sede da Afresp. 

A diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti, deu as boas-vindas a todos os colegas.
Discursaram também o presidente da Afresp, Teruo Massita; o diretor de Aposentados, José Carlos 

Franco Fernandes; o diretor de Aposentados e Pensionistas do Sinafresp, Waldomiro Geraldo Abbondan-
za; o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Luis Carlos Benício; os deputados estaduais, Orlando 
Bolçone e Vitor Sapienza; e o deputado constituinte, Hélio Cesar Rosas.

Na ocasião, José Carlos Franco Fernandes convidou todos os colegas para participarem da sessão 
de cinema com o filme Intocáveis, no dia 28 de maio, às 15 horas,  no auditório da Afresp, seguida de 
um Happy Hour no Espaço AFR Arnaldo Marquezini.  Uma novidade no almoço foi o sorteio de um vale, 
no valor de R$ 100, para uso exclusivo na Livraria Cultura em São Paulo. O sortudo foi o colega Pedro 
Panzarini Neto, um dos aposentados que responderam a Pesquisa de Opinião. Diretor de Aposentados 

Veja no site da Afresp os últimos resultados dos jogos!
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Diretores Regionais compartilham suas experiências com a Diretoria Executiva

Na reunião, os diretores Regionais também fizeram sugestões de assuntos a serem discutidos

A Diretoria Executiva promoveu uma reunião com os direto-
res Regionais no dia 11 de abril na sede da Afresp. Desta vez, o 
encontro foi organizado de maneira diferente: foram os diretores 
Regionais que forneceram os assuntos a serem debatidos, o que, 
para o presidente Teruo Massita, foi bastante positivo para todos. 
“Oferecemos a oportunidade de eles poderem participar mais 
ativamente, fazendo suas reivindicações, apresentando sugestões 
e discutindo sobre as experiências em cada regional. A metodo-
logia utilizada nesta reunião foi a de cada diretor ficar disponível 
para responder diretamente aos presentes quando acionados”.

 Para ele, um dos pontos importantes que foram discutidos 
foi uma nova cultura de busca de receitas para os Centros de 
Convivência. “O objetivo, neste caso, foi o de provocar a troca 
de experiências com aquelas Regionais que já estão usufruindo 
de resultados positivos na obtenção de receita própria na locação 
do tempo ocioso das instalações sociais”, disse.

O 1º vice-presidente e diretor de Regionais, Omar Roldão de 
Moura, também avalia positivamente o encontro com os diretores 
– e que novas reuniões acontecerão neste ano. “É sempre bom 
fazer essa aproximação com os Regionais e ouvir suas reivindica-
ções. É a oportunidade de eles se manifestarem e, assim, vemos 
o que podemos evoluir. A opinião deles nos faz refletir”, contou.  

Regionais 

Franca realiza almoço de Páscoa

No domingo, dia 13 de abril, a Regional de Franca realizou 
o seu tradicional Almoço de Páscoa no Centro de Convivência 
da cidade. 

Entre as 110 pessoas presentes no evento, estavam o 1º 
vice-presidente e diretor de Regionais, Omar Roldão de Mou-
ra; o diretor Financeiro e de Seguros Rodrigo Keidel Spada e 
a diretora Regional Maria Mercedes Ares Blas Rosa.

DRT-2 organiza festa de 
aniversário com apoio da Afresp
No dia 24 de abril, cerca de 30 pessoas participaram da 

tradicional festa de aniversário que aconteceu na DRT-2 (San-
tos), e que contou com apoio do diretor Regional da Afresp, 
Décio Correa Villela . Foi uma tarde de descontração, diversão, 
boa companhia e comida deliciosa. Na foto, os aniversariantes 
Gabriel e Isamara (PF-11), Sergio (NFSAC), Renato (IFA) e 
Maria José (PF-10).

Regional de Ribeirão Preto realiza café da manhã com associados

No dia 7 de maio, a Regional de Ribeirão Preto, que fica den-
tro da DRT-06, organizou um café da manhã para os associados 
de forma diferente: trouxe apresentações sobre investimentos 
financeiros feitos pelos gerentes da agência Select do banco 
Santander. 

O encontro promoveu a integração dos colegas, além de 
trazer mais qualidade de vida a eles. O café da manhã teve a 

colaboração da empresa “Minuto Saúde”, que forneceu saladas 
de frutas como brinde aos participantes para a divulgação de 
seu produto. Já o Santander presenteou os aniversariantes do 
mês de abril com um brinde personalizado do banco.

Apesar de ter sido o primeiro evento desse tipo realizado em 
Ribeirão Preto, ele foi um grande sucesso e contou com grande 
participação dos associados, que fizeram uma pausa na manhã 
para comparecer à sala da Afresp e aproveitar os serviços 
disponíveis. O encontro foi muito elogiado, o que mostra uma 
grande demanda por esse tipo de iniciativa.

A Regional pretende realizar pequenos eventos como esse, 
periodicamente, na própria sala da sede Regional, em parcerias 
com outras empresas, como forma de proporcionar um ambiente 
propício de confraternização e integração da classe, com bene-
fícios e serviços aos associados.

O diretor da Regional, Matheus Henrique Lopes P. Lima, 
agradeceu às gerentes da agência Select do Santander, Isabel 
Agostino e Mara Semolin, e ao representante da empresa Minuto 
Saúde, Luiz Guilherme Fernandes, que aderiram à iniciativa.
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Regionais
Regionais 

Piracicaba inaugura sua nova sede Regional

Uma grande festa celebrou a união dos colegas na inauguração do belo prédio da Afresp na cidade

Uma noite agradável recepcionou as 
mais de 160 pessoas que participaram 
da festa de inauguração da nova sede 
Regional de Piracicaba, no dia 16 de maio. 
Agora em novo endereço, na rua Treze de 
Maio, 356, no Centro, o novo prédio tem 
dois pavimentos e amplas salas, para re-
cepcionar os associados nos encontros e 
cursos elaborados pela Associação.

Estiveram presentes pela Afresp o 
1º vice-presidente e diretor de Regio-
nais e TI, Omar Roldão de Moura; a 2ª 
vice-presidente e diretora de Convênios 
e Cultura, Angela Manzoti Nahman; o 
secretário geral e diretor da Amafresp, 
Luiz Carlos Toloi Junior; o 1º tesoureiro e 
diretor Financeiro e de Seguros, Rodrigo 
Keidel Spada; o diretor Técnico de Obras, 
Cezar José D’Avoglio, o diretor de Apo-
sentados, José Carlos Franco Fernandes; 
o presidente do Conselho Deliberativo, 
Luís Augusto Sanches; os Conselheiros, 
Claiton Osnir do Amaral, de Piracicaba, 
e Miguel Angelo Carvalho da Silva, de 
Campinas; os diretores Regionais de Pira-
cicaba, Alberto Penno Junior, e de Bauru, 
Antonio Fernando Geraldi de Jesus; e 
os ex-diretores Regionais de Campinas, 
Adilson Garcez, e de Jundiaí, Francisco 
Aparecido Cassemiro.

Marcaram presença o deputado federal 
João Eduardo Dado Leite de Carvalho; os 
deputados estaduais Orlando Bolçone e 
Vitor Sapienza; o vereador Gilson Barreto; 
o ex-delegado Regional Tributário de Cam-
pinas e atual delegado da DRTC-III José 
Carlos Vecchiato; o inspetor da DRT – 05 
Erley Brignoli de Medeiros; o Delegado 
Tributário de Julgamento de Campinas 
Baltazar Garcia Oliveira; e a representante 
do Sinafresp e diretora de Assuntos Inter-

sindicais de Formação Sindical 
Cristina Savino.

A diretora de Eventos, An-
gela Manzoti Nahman, iniciou 
a cerimônia de inauguração da 
Regional da cidade. Ela parabe-
nizou todos pelo novo prédio e 
chamou o Conselheiro Claiton 
Osnir do Amaral, que também 
foi o primeiro diretor Regional de 
Piracicaba, para voltar um pouco 
no tempo e contar um pouco da 
história da sede. Foi em 1998 que 
os colegas da região sentiram a 
necessidade de ampliar a rede 

credenciada da Unimed para a cidade – daí 
a importância de abrir o escritório admi-
nistrativo/setorial para atender os asso-
ciados. Mais para frente, em 2004, houve 
a mudança de nome para sede Regional. 
“Para muitos, uma simples nomenclatura, 

mas, para nós, o reconhecimento de toda 
uma luta e a certeza que o Agente Fiscal de 
Rendas da cidade de Piracicaba também 
estaria abraçado 
por nossa grande 
mãe Afresp”, dis-
se. Foi somente 
em 2011 que o 
terreno onde está 
a atual sede foi 
comprado, e em 
2012 já foi iniciada 
sua construção.

Em seguida, 
discursou o presi-
dente do Conse-
lho Deliberativo, 
Luís Augusto San-
ches. “A realização 
de um sonho só é 
traduzida com a 

ação, integração e união de todos. O fruto 
que hoje é colhido foi graças ao esforço de 
todos os colegas e também dos colegas 
que atuam no legislativo do país que se 
imbuíram no objetivo único: a proteção dos 
interesses dos Agentes Fiscais de Rendas. 
O associado é a vitalidade e o espírito de 
nossa associação”.

O diretor Regional de Piracicaba, Al-
berto Penno Junior, emocionado, também 
discursou. Ele agradeceu à diretoria, aos 
engenheiros, aos arquitetos e, em especial, 
à sua esposa, a AFR Rosangela, e aos 
colegas Claiton, Nazim e Eneida. “Quando 
me foi dada a missão de construir o prédio, 
sabia que seria uma tarefa árdua e, com o 
auxílio de todos os colegas, hoje é realida-
de esse maravilhoso prédio. Procurei dar o 
melhor de mim, pois o meu sonho era dar 
ao colega e à família Afresp um ambiente 
de conforto e excelência”.

O diretor de Regionais, Omar Roldão 
de Moura, agradeceu a todos pela cons-
trução da nova Sede. “Ficamos felizes com 
a imponência dessa realização, e ficamos 
ainda mais felizes pois sabedores somos 
que o objetivo foi atingido: o compromisso 
que temos com a classe dos Agentes Fis-
cais de Rendas”. Ao final, Angela Manzoti 
Nahman chama a colega AFR Rosangela, 
que agradeceu a todos e presenteou com 
flores as colegas Angela, Celina, Sônia, 
Cristina, Leonor e a arquiteta Laura.

Para a cerimônia de descerramento 
da placa, a diretora de Eventos Angela 
chamou o diretor de Regionais Omar Rol-
dão de Moura, o diretor Técnico de Obras 
Cezar José D’Avoglio, e o diretor Regional 
Alberto Penno Junior.

Na cerimônia de descerramento da placa: Alberto Penno 
Junior, Cezar José D’Avoglio e Omar Roldão de Moura

O diretor Regional de Piracicaba, Alberto Penno Junior

Conselheiro Claiton Osnir do Amaral, o delegado da DRTC-III José Carlos 
Vecchiato e o diretor de Regionais Omar Roldão de Moura
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Afresp participa de evento de Educação Fiscal em Capão Bonito

No primeiro semestre, a Afresp marcou presença na apresen-
tação do curso de Disseminadores de Educação Fiscal na cidade 
de Capão Bonito, na região de Sorocaba (DRT-4), por meio da 
distribuição de brindes confeccionados pelo Departamento de 
Convênios e Cultura da Associação.

“A Afresp está interessada na formação de consciência fiscal 
do consumidor final”, disse a diretora Angela Manzoti Nahman. O 
curso é uma iniciativa da Esaf (Escola de Administração Fazen-
dária) em parceria com a Secretaria da Fazenda de São Paulo, 
e procura mostrar ao cidadão a função social do tributo. Ele é 
feito à distância pela internet no site da Esaf. 

Com duração de 120 horas, acontece duas vezes ao ano e é 
voltado a professores da rede pública e privada, além de servi-
dores públicos e da sociedade em geral.

Na ocasião, a Técnica da Fazenda Estadual, Dilma Ferreira, 
da DRT-04, que é tutora do curso, deu uma palestra introdutória 
ao curso em dois locais diferentes: na Casa do Menor de Capão 
Bonito, que oferece cursos de capacitação para o trabalho e 
geração de emprego, além de atividades culturais e educativas, 

e na ETEC Dr. Celso Charuri, que tem cursos técnicos em Edi-
ficações, Turismo, Informática e Administração.

Ela falou da importância da Educação Fiscal e da conservação 
do patrimônio público aos presentes. Ao final, ela sorteou 45 
kits fornecidos pela Afresp aos alunos de ambas as entidades. 
“Mostramos como o dinheiro arrecadado por meio dos impostos 
é fiscalizado”.

Diretoras da Afresp participam de missa no Palácio dos Bandeirantes

A diretora de Convênios e Cultura da Afresp, Angela Manzoti Nahman, e a 
diretora de Previdência, Antônia Emília Pires Sacarrão, participaram da missa da 
Mãe Peregrina no Palácio dos Bandeirantes, no dia 5 de maio. 

Para a celebração, a imagem da Mãe Peregrina veio diretamente de Portugal. 
Na ocasião, estiveram presentes autoridades como o governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, e a primeira-dama, Lu Alckmin.

Eventos

Alunos de instituições filantrópicas e escolas têm aulas sobre como é fiscalizado o dinheiro de impostos

Regionais EventosRegionais

Antônia Emília (à esq.), Lu Alckmin (ao centro) e Angela Manzoti
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Seguros 

SegAfresp apresenta crescimento no 1º trimestre 

Seguros de autos da Afresp apresentou progresso de 6,56%

Seguradoras do SegAfresp têm aplicativos mobiles

As Regionais e a sede da Afresp 
superaram os planos de crescimento 
propostos no primeiro trimestre de 
2014 pelo departamento de Seguros, o 
SegAfresp.

Com um planejamento estratégico, 
os colaboradores trabalharam em busca 
de resultados positivos. O diretor do 
departamento de Seguros da Afresp 
(SegAfresp), Rodrigo Keidel Spada, 
afirmou que o resultado só foi alcançado 

Está atrasado? Não deu para ver 
como está o trânsito? Ainda bem que 
cada vez surgem novos aplicativos cheios 
de funcionalidades para celulares que 
facilitam nossos dias.

Apesar de ser proibido dirigir mexen-
do no aparelho telefônico, os aplicativos 
ajudam a fugir de congestionamento e 
criar rotas acessíveis, além de disponi-

bilizar serviços de assistência 24 horas 
como guincho ou mecânico.

As seguradoras do SegAfresp ade-
riram à tecnologia e criaram aplicativos 
gratuitos e de fácil navegação. Os aplica-
tivos podem ser baixados pela App Store 
ou pelo Google Play, apenas digitando o 
nome da seguradora. 

devido ao comprome-
timento de todos os 
funcionários. “Os co-
laboradores recebem 
estes desafios com 
muito otimismo e força 
de vontade para poder 
realizá-los”, disse.

O diretor ressaltou 
que os indicadores  
são ferramentas de 
gerenciamento que 
possibilitam melhor 
acompanhamento dos 
resultados obtidos. 
“Tínhamos proposto 

um crescimento de 6% e o SegAfresp 
cresceu 6,56%. O progresso representa o 
bom atendimento e as boas condições que 
oferecemos aos AFRs. Tenho consciência, 
sobretudo, que o SegAfresp faz tudo aquilo 
que está ao seu alcance para corresponder 
à responsabilidade que lhe foi entregue 
pelo associado”, falou.

A Regional de Presidente Prudente, 
proporcionalmente ao número de associa-

dos, fechou o trimestre com 24% a mais 
do que o mesmo período do ano passado. 
As regiões de Santos, Taubaté, Soro-
caba, Ribeirão Preto, São José do Rio 
Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara, 
Franca, Subsede, São José dos Campos, 
Piracicaba e Jundiaí também superaram 
os objetivos.

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

recadastramento 
obrigatório vai até 30 de junho.
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Fundafresp

Valor contabilizado:  

R$ 3.808.798,04

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 10.944.320,00
4.360 doações já realizadas 

a entidades carentes

Entidades agradecem ajuda do Fundafresp em abril
As instituições filantrópicas enviaram cartas de agradecimento ao Fundafresp

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de abril: R$ 89.600,00

Instituições assistidas pelo Fundafresp enviaram cartas de 
agradecimento ao Fundo em abril. Uma delas foi a Sociedade 
Amigos da Velhice de Cananeia, que fica no litoral sul. Ela enviou, 
por meio do colega José Marcos Szmyhiel, um ofício ao coorde-
nador do Fundafresp, Aldo Gentile, agradecendo a doação de R$ 
3.000,00 feita à instituição em fevereiro.

 “É muito importante essa doação para a entidade”, disse José 
Marcos na entrega do documento. Gentile agradeceu a entrega 
da carta da Sociedade. “É muito importante para nós”, disse.

Outra entidade que agradeceu a ajuda foi o Lar Irmã Izolina, 
de Ribeirão Preto, que tem um centro de educação infantil. A 
entidade recebeu R$ 2.900,00 em março. “A doação foi de grande 
valia para nós. Temos um carinho muito grande por vocês”, diz 
um trecho da carta.

O Centro de Convivência do Idoso de Ibaté (na região de 
Bauru) recebeu R$ 2.000,00 do Fundafresp em abril. O Centro é 
o único local da cidade que atende idosos. “O Fundafresp, mais 
uma vez, colabora para a continuidade do trabalho desenvolvido 
com qualidade aos idosos”, diz a carta. 

De Osasco veio a carta da Associação Filantrópica “Faça 
uma Criança Sorrir”, que recebeu uma doação de R$ 5.000,00. 
“Agradecemos por tudo que tens feito pelas nossas crianças”, 
diz um trecho do documento.

Massamiti Ikejiri, o vice-presidente do C.D., Luiz Carlos Benício, o coordenador do Funda-
fresp, Aldo Gentile, José Marcos Szmyhiel e o presidente do C.D., Luís Augusto Sanches

DRTC I,II,III – CAPITAL
Moradia Associação Civil – São Paulo - R$ 3.800,00
Fone: (11) 3105-7748
Creche Pedro Apóstolo – São Paulo - R$ 4.000,00
Fone: (11) 2953-9903
DRT 2 – LITORAL
Ação de Recuperação Social - Santos - R$ 2.500,00
Fone: (13) 3296-2073
DRT 5 – CAMPINAS
Centro de Orientação Humana São Domingos - Americana - R$ 5.500,00
Fone: (19) 3407-4098
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Limeira - R$ 3.000,00
Fone: (19) 3404-1569
Associação Integrada de Deficientes e Amigos - Limeira - R$ 2.500,00
Fone: (19) 3443-2144
DRT 7 – BAURU
Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa - Bauru - R$ 4.000,00
Fone: (14) 3223-3132
Centro Espírita Amor e Caridade – Projeto Seara e Luz - Bauru - R$ 2.500,00
Fone: (14) 3281-2879
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Associação Pão Nosso - Catanduva - R$ 5.000,00
Fone: (17) 3521-2117
Entidade Beneficente Abrigo de Luz - Votuporanga - R$ 2.000,00
Fone: (17) 3046-3252
DRT 9 – ARAÇATUBA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzanápolis - R$ 3.000,00
Fone: (18) 3706-1358
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ilha Solteira – R$ 3.000,00
Fone: (18) 3742-4892
Lar Vicentino de Penápolis - R$ 4.600,00
Fone: (18) 3654-1683
Creche Santa Rita de Cássia - Andradina - R$ 4.400,00
Fone: (18) 3722-2211
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE

Serviço Social Paroquial de Tupi Paulista – R$ 3.600,00
Fone: (18) 3851-1203
Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico – Presidente Prudente 
- R$ 2.500,00
Fone: (18) 3917-3684
Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente 
e Região – Presidente Prudente - R$ 2.600,00
Fone: (18) 3223-5770
DRT 11 – MARÍLIA
Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses – Santa Cruz do Rio 
Pardo - R$ 2.500,00
Fone: (14) 3372-5970
Asilo São Vicente de Paulo de Piraju - R$ 4.400,00
Fone: (14) 3351-1469
Rede Voluntária de Combate ao Câncer de Tupã e Região - R$ 2.000,00
Fone: (14) 3404-3636
Lar da Criança - Marília - R$ 3.000,00
Fone: (14) 3433-4060
Centro de Apoio à Criança e Adolescente de Marília - R$ 2.000,00
Fone: (14) 3433-1645
Lar São Vicente de Paulo - Fartura - R$ 3.000,00
Fone: (14) 3382-1820
DRT 12 – ABCD
Centro Comunitário de Nossa Senhora de Guadalupe – São Bernardo do 
Campo - R$ 5.500,00
Fone: (11) 4358-4162
DRT 15 – ARARAQUARA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté - R$ 3.000,00
Fone: (16) 3343-1640
Instituto dos Cegos Santa Luzia - Araraquara - R$ 3.000,00
Fone: (16) 3322-2009
DRT 16 – JUNDIAÍ
Associação Assistencial Jesus Chama-te no Caminho para a Luz – Mogi 
Guaçu - R$ 2.700,00
Fone: (19) 3362-1147
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                                               Amafresp

ANS - nº31763-2

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

FEV 1.005.956,41  (333.519,54) 39.883,23 54.623,40  (127,47)  (1.421.847,33)  896.554,00  11.940.909,62  28.044,20  425,79 

MAR* 875.457,14  (254.736,38)  37.348,64 -10.711,40 (985,01)  (931.208,17)  899.888,53  11.095.264,96  28.044,20  395,63 

TOT.** 3.420.709,01  (1.226.488,56) 113.641,06 51.172,00  (1.797,98)  (3.527.214,76) 2.708.176,74 36.260.593,94  -    -   

 Atualizada em 12/05/2014. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 31/03/2014 R$ 5.384.545,71. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 31/03/2014 R$ 591.822,19.

* Sujeito a alterações       ** Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a março de 2014.   

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

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistenciais

Emergências 
Médicas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

FEV 543.765,60 1.581.812,17 269.148,71 6.692.612,89  1.691.449,42  815.812,64  67.989,20  27.552,70 0,00 9.243,59

MAR*  481.164,66  1.585.238,27  239.337,71  5.425.980,47  1.867.237,40  757.395,70  68.313,88  55.543,52 0,00 0,00

TOT.** 1.673.869,34 4.743.710,35 840.265,96 19.186.436,58 5.582.034,78 2.318.437,21 204.059,64 163.165,03 0,00 10.377,54

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

A importância do estudo contínuo para a carreira fiscal

Em um mundo como o nosso, onde novas tecnologias sempre 
trazem inovações e recebemos informações de virtualmente qual-
quer lugar em tempo real, estar sempre atualizado não é somente 
uma forma de não ficar de fora dessas mudanças, mas principal-
mente de ter condições para acompanhá-las. Sendo assim, é muito 
importante para qualquer profissional continuar estudando, para se 
manter sempre em dia com as novidades.

Não seria diferente com a carreira de Agente Fiscal de Rendas, 
que enfrenta mudanças quase diárias quando o assunto são as no-
vas alíquotas de ICMS nos estados do Brasil. Por isso, um grande 
conhecimento da área tributária é essencial para desempenhar a 
função com segurança e excelência.

“A complexidade da área fiscal e a necessidade de enxergar 
novas formas de acompanhar essas mudanças sociais, com solu-
ções que garantam a justiça fiscal, evidenciam a importância do 
aprimoramento contínuo do AFR”, disse o diretor da Fazesp (Escola 
Fazendária de São Paulo) Fábio Augusto dos Santos. A Gestora 
de Capacitação Setorial da CAT, Luciana Guanais, concorda com 
o constante aprimoramento do colega fiscal. “Nestes últimos anos, 
abriram-se novas fronteiras para a administração tributária paulista. 
A ampliação de horizontes e a diversificação de desafios reafirmam 
a importância do papel do Fisco e do desenvolvimento e criatividade 
de seus servidores para a máquina administrativa do Estado”, disse.

Para auxiliar o AFR no seu processo de aprimoramento profis-
sional, a Secretaria da Fazenda oferece três caminhos diferentes: 
os programas de capacitação da Fazesp, com cursos que a própria 
escola desenvolve e acontecem anualmente; o incentivo à par-
ticipação em eventos externos que sejam relacionados com sua 
carreira na Fazenda, como eventos técnicos, científicos e culturais; 

Cursos como pós-graduação, MBA e mestrado complementam o conhecimento na área tributária

e o programa de apoio à pós-graduação “stricto sensu” em cursos 
reconhecidos pela Capes (Fundação Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior) ou pelo MEC e que sejam 
relevantes para a Fazenda.

Disposição é um dos combustíveis para que o AFR continue 
estudando e aprimorando-se, de acordo com o diretor Fábio. “É 
essencial que o colega AFR esteja sempre disposto a assumir novos 
desafios na Secretaria da Fazenda. É isso que o colocará frente à 
necessidade de novos desenvolvimentos e será o impulsionador da 
própria vontade do colega aprimorar-se”, contou. Além disso, como 
as mudanças no mundo acontecem o tempo todo, é fundamental 
estar sempre atualizado. “O grande dinamismo do ambiente externo 
concorre para a necessidade de criar e manter constantemente uma 
cultura de inovação e de busca contínua da excelência por meio da 
capacitação continuada de seus servidores”, diz Luciana.

Mas por onde começar? Qual é o melhor curso para o AFR? 
Um MBA é mais vantajoso que um mestrado? Depende do nível 
em que o fiscal esteja no momento: se ingressou recentemente 
na carreira, ele deve começar com o Programa de Capacitação da 
Fazesp. “Já para o servidor que domina determinada atividade, e a 
experiência laboral lhe permitiu aprimorar suas habilidades e assu-
mir tarefas mais complexas e menos estruturadas, o mais adequado 
é o desenvolvimento no nível de especialização, amparado pelo 
Programa de Apoio à Pós-Graduação da Sefaz e em eventos mais 
curtos como Congressos, Seminários e Simpósios”, disse Fabio.

Por outro lado, mesmo tendo à disposição cursos renoma-
dos em diferentes áreas, é importante que o AFR conheça seus 
interesses dentro da Fazenda e em que deseja aprofundar seus 
conhecimentos. 

Na busca pela excelência no atendimento ao filiado, a gerente Rosângela Lázaro e o coorde-
nador operacional Alexandre Palácio, ambos da Amafresp, receberam da Afresp o curso de MBA 
em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde, ministrado pela FGV-SP (Fundação Getúlio 
Vargas). O curso, que dura dois anos, tem como objetivo a formação em administração hospitalar e 
de sistemas de saúde do mais alto padrão.

Para Rosângela, que começou na Afresp há 24 anos e tornou-se gerente da Amafresp no ano 
2000, o MBA será muito importante para o crescimento da Amafresp. “O curso vai nos ajudar a 
trazer novas práticas de mercado. Temos o compromisso de nos tornar o melhor plano de saúde do 
Brasil”. Alexandre, que há mais de 20 anos está na Amafresp, concorda: “Queremos conhecer as 
melhores práticas e qualificar nossa gestão”.

Afresp patrocina MBA para colaboradores da Amafresp

A gerente Rosângela Lázaro e o coordenador 
Alexandre Palácio

Afresp
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Amafresp

Amafresp faz reunião com diretor do Hospital São Camilo 
A Amafresp recebeu o diretor de Relacionamento do Hospi-

tal São Camilo, Ubiracy Alves, em 8 de maio na sede da Afresp. 
Participaram da reunião o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi 
Junior, o assessor médico Dr. Walter Lyrio do Valle e a gerente 
Rosângela Lázaro.

Inicialmente, Ubiracy expôs as reformulações que vêm ocor-
rendo na rede São Camilo, modernizando suas instalações, bem 
como novos equipamentos, sendo que o Hospital São Camilo 
(unidade Santana) já está totalmente remodelado.

Já no São Camilo (unidade Pompeia) houve um aumento 
para 20 leitos da área Hematologia (transplante de medula), 
além do novo prédio contar com mais 90 leitos, que serão en-
tregue no final deste ano, para internações gerais.

Diretor da Amafresp fala sobre coparticipação
Luiz Carlos Toloi Junior  explicou o que é a coparticipação na Amafresp 

O que é coparticipação em um plano de saúde? 
 A coparticipação é o valor pago pelo filiado, além da 

mensalidade, pela realização de alguns procedimentos espe-
cíficos e existe em praticamente todos os sistemas de saúde 
nacionais.

É bom ressaltar que a coparticipação não limita qualquer 
utilização, ou seja, o filiado pode utilizar quantas consultas 
ou procedimentos médicos necessitar. No entanto, a partir 
de uma determinada quantidade, ele participa 
com parte do custo. 

Qual é sua legalidade?
De acordo com a Resolução CONSU nº 8, 

editada pelo Ministério da Saúde e publicada 
no Diário Oficial da União de 4/11/1998, a 
coparticipação pode ser estabelecida desde 
que não caracterize o financiamento integral por parte do 
usuário para os atendimentos constantes no Rol de Procedi-
mentos da Agência Nacional de Saúde (ANS). 

Como funciona a coparticipação na Amafresp?
Em nosso plano de saúde, a coparticipação é adotada 

somente nos procedimentos mais simples e depois de um 
determinado número de utilizações, e não é aplicada nos 
serviços de alto custo como, por exemplo, nas internações, 
cirurgias, quimioterapia, entre outros. É importante ressaltar 
que, na Amafresp, a coparticipação está prevista no artigo 4º 
e 5º do Regulamento do plano.

Quais os percentuais que o filiado Amafresp tem que 
pagar de coparticipação em procedimentos simples? 

A Amafresp possui um importante diferencial em relação 

aos outros planos de saúde; aplica-se a 
coparticipação somente depois de um 
determinado número de procedimentos 
utilizados pelo filiado. O percentual e 
número de utilização são variáveis, de 
acordo com o serviço utilizado. Assim, 
por exemplo, a coparticipação nas con-
sultas médicas é  somente após 12 uti-

lizações ao ano,  onde 
o filiado paga 50% do 
valor de convênio. 
Para fisioterapia,  
inclusive pilates 
após 45 sessões, também é cobrada a copar-
ticipação de 50%.  Vale lembrar que isso não 

limita o filiado a utilizar o plano. Ele pode usar quantas vezes 
necessitar de uma consulta ou um procedimento, por exemplo.

 Quais as vantagens da coparticipação para o filiado? 
 Esse sistema apresenta vantagens para o equilíbrio finan-

ceiro do plano de saúde, pois conscientiza o filiado, que passa 
a ter mais critério ao marcar consultas e ao fazer exames, que 
são os procedimentos aos quais a coparticipação é aplicada. A 
receita obtida com a coparticipação dos filiados é deduzida 
no rateio para a composição do valor da cota. Além de não 
elevar os custos que são rateados entre os filiados, a copartici-
pação proporciona mais eficiência ao plano e reajustes menores 
das mensalidades para todos. Se não existisse a coparticipação, 
o valor da cota seria maior. Só no ano de 2013, a Amafresp 
recebeu R$ 521.853,52 de coparticpação.

                                Toloi Junior

O grande foco da reunião foi o estreitamento da parceria 
Amafresp/São Camilo, principalmente na unidade Pompeia, nos 
atendimentos ambulatoriais (consultas e exames), onde possui 
consultórios com médicos especialistas.Na oportunidade, Ubiracy 
convidou a direção da Amafresp para conhecer as novas instala-
ções e serviços do Hospital São Camilo.

“A receita obtida com a copar-
ticipação dos filiados é deduzida 
no rateio para a composição do 
valor da cota ” 

Exemplos de Coparticipação

Tipo
Número de procedimentos sem 

coparticipação/ano
% de coparticipação

Consultas médicas 12 consultas 50% do valor a partir da 13ª consulta

Exames, a nível ambulatorial, inclusive em PS 3  exames do mesmo código 50% do valor a partir da 4º exame

Psicoterapia 40 sessões    80% do valor a partir da 41ª sessão

Hidroterapia 35 sessões 50% do valor a partir da 36ª sessão

                     * Veja relação completa dos procedimentos nos artigos 4º e 5º do Regulamento da Amafresp em:
                                         www.afresp.org.br/amafresp/amafresp_regulamento.asp
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“É a primeira vez que eu participo, mas 

a família do meu marido sempre participa 

da Campanha. É muito bom e importante 

ficarmos em dia com a saúde”, disse a filiada 

Mirian Nakatate.

A filiada Denise Reis, ao 

lado de seu filho, nora e neta, 

comentou que participa da 

Campanha todos os anos. 

"Essa campanha é fabulosa. A 

Amafresp sempre prestou um 

atendimento excelente".

LOCAIS

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

Vacina Gripe 1019 215 195 331 145 2523 4.428

Vacina/Pneumonia 117 15 22 27 2 168 351

Exames Preventivos 973 258 229 311 260 1868 3.899

Oftalmologia 187 - - - - - 187

Bioimpedância 138 25 17 26 35 - 241

Pressão Arterial 382 102 79 114 104 736 1517

IMC/Circunf. Abdominal 433 94 76 52 99 703 1457

Avaliação Postural 100 - - - - - 100

TOTAL 3.349 709 618 861 645 5.998 12.180

Números finais da Campanha Saúde 2014

Em 2001, o diretor Luiz Carlos Toloi Junior implantou a Campanha Saúde Amafresp 
em todo o Estado. Desde essa época, o número de participantes cresce a cada ano, 
tornando esse grande evento de prevenção em  sinônimo de tradição e sucesso. “O nú-
mero crescente de participação na Campanha Saúde demonstra a conscientização dos 
filiados a prevenção da saúde”, explicou o diretor da Amafresp, Toloi Junior.  Neste ano, 
a Campanha imunizou 4.428 filiados contra a gripe, 351 contra a pneumonia, e realizou 
mais de  7 mil exames preventivos. No total, foram mais de 12.150 atendimentos em 
todo o estado. Veja todos os números em detalhes na tabela abaixo. 

O evento contou com a parceria das empresas Hospital 9 de Julho, Gastromed, Centro 
de Combate ao Câncer e Centro Oftalmológico São Paulo.

“Mais um ano a Campanha Saúde Amafresp cumpriu seu papel. Parabenizo os cola-
boradores Amafresp e todos os filiados que participaram deste grande evento em prol 
da saúde” , destacou oToloi Junior. 
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Os serviços de hospitalidade que foram criados no ano de 2000 consistem em dar 
apoio aos filiados do interior que necessitam realizar consultas, exames e cirurgias 
na cidade de São Paulo. 

No serviço de Hospitalidade, as assistentes sociais da Amafresp oferecem suporte 
aos pacientes do interior, que vai desde a marcação de consultas, exames até a recep-
ção deles em aeroportos e rodoviárias; facilitando o deslocamento e acompanhamento 
em todos os procedimentos necessários.

“No ano de 2013, foram atendidos 7.106 pacientes do interior na capital, realizan-
do um total de 25.522 procedimentos”, informou o diretor da Amafresp, Luiz Carlos 
Toloi Junior. 

Serviços de Hospitalidade da Amafresp

Prezado Toloi, 
 Gostaria de externar a minha satisfação pelo atendimento que foi 

prestado pela Amafresp no difícil período em que enfrentamos a doença 
do meu pai. Infelizmente, a doença era muito grave e ele veio a falecer. 
Foi um alívio ter a certeza de que pudemos contar com o que existe de 
melhor em termos de plano de saúde, além da atenção dispensada pelos 
profissionais de suporte da Amafresp, a quem peço que transmita meus 
agradecimentos.

                                     Flávio Monteiro de Carvalho

Carta Você Sabia
Que a promoção Amafresp 

termina em 30 de junho?

Aproveite! Mais informações 

ligue: 3886-8838/8840/8868 

ou entre em contato com a 

Regional da  sua cidade. 

Assistentes Sociais Amafresp, Filomena e Juliana

Amafresp se reúne com diretoria da Federação das Unimeds

Por solicitação do diretor da Amafresp, 
Luiz Carlos Toloi Junior, ocorreu uma reu-
nião na sede da Federação das Unimeds do 
Estado de São Paulo, onde participaram, 
além de Toloi Junior, a gerente da Amafresp 
Rosângela Lázaro, o presidente da Fede-
ração, Dr. José Martiniano Grillo, o diretor 
de Mercado, o Dr. Antonio Luiz Chaguri, e 
a gerente de Mercado Cleunice Petniunas, 
entre outros profissionais da Federação.

O principal tema levado pela Amafresp 
à nova diretoria das Unimeds foi quanto às 
dificuldades de atendimento pelas coope-
radas aos filiados do interior. “Abordamos 
assuntos como a demora na marcação de 

O principal tema da reunião foi relacionado às dificuldades de atendimento pelas cooperadas aos filiados do interior

consultas e exames, além das exi-
gências desnecessárias a nossos 
filiados de autorizações prévias 
para simples procedimentos”, disse 
Toloi Junior.

A diretoria da Amafresp também 
destacou as dificuldades absurdas 
que vêm ocorrendo no ABCD, 
sendo exigidas autorizações pré-
vias para marcação de simples 
consultas.

O diretor Toloi Junior protocolou 
um ofício junto ao diretor de mer-
cado da Unimed, solicitando providências 
urgentes a fim de sanar as dificuldades 

Ofício Amafresp Ofício da Federação enviado às Unimeds

enfrentadas pelos filiados Amafresp. In-
clusive solicitou que a Federação enviasse 
um ofício às Unimeds.

Na oportunidade também foram 
discutidas as glosas geradas no fatu-
ramento pela Amafresp, com intuito 
de aperfeiçoamento dos processos, 
evitando glosas desnecessárias.

A diretoria de Mercado da Federa-
ção da Unimeds falou da necessidade 
de ajustes nos custos dos honorários 
médicos, sendo que irá enviar propos-
ta à Amafresp.

“Salientamos que a Amafresp foi 
muito bem recebida pela diretoria 
da Federação das Unimeds e ainda 
destacamos o compromisso do Dr. 
Chaguri em agilizar as nossas solici-
tações”, finalizou Toloi Junior.


