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Em 26 de junho ocorreu o 3º Tor-
neio Esportivo de Poker da Afresp, 
que contou com a participação de 
29 colegas e teve duração de apro-
ximadamente oito horas. O evento 
foi organizado pela diretoria de Con-
vênios e Cultura e teve  o apoio do 
departamento de Esportes.

Colegas participam do
3º Torneio de Poker
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O departamento de Seguros da 
Afresp implantou recentemente um 
sistema que controla as comissões  
das seguradoras. De acordo com o 
diretor de Seguros, Rodrigo Keidel 
Spada, esse upgrade no sistema foi 
bastante útil para o departamento de 
Seguros.

Seguros: sistema
controla comissões 
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A Regional de Ribeirão Preto reali-
zou uma breve reunião no auditório da 
DRT/06 com a presença dos diretores 
da Afresp, Omar Roldão de Moura (Re-
gionais e T.I) e Rodrigo Keidel Spada 
(Seguros e Financeiro) e do conselheiro 
Eduardo Gonçalves. Após a reunião, 
os colegas puderam se confraternizar. 

Regional de Ribeirão 
Preto faz reunião  
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Credenciamentos Amafresp
A Amafresp comunica a consoli-

dação de mais duas  parcerias: Santa 
Casa de Bragança Paulista e Santa 
Casa de Ourinhos. 
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Jubileu de Ouro
No dia 8 de agosto será celebrado 

o  Jubileu de Ouro dos associados que 
comemoram 50 anos de Afresp. Confira 
programação especial!
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Solidariedade 
72 entidades carentes do Estado de 

São Paulo  foram beneficiadas em maio 
e junho. No total foram distribuídos 
mais de R$ 232 mil.
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Torneio de Tênis Afresp
O Torneio Estadual Interdelegacias 

da Afresp está na sua 10ª edição e 
as inscrições para a participação dos 
colegas vão até o dia 30 de julho.

Conselho Deliberativo 
aprova contas da Afresp 

O Conselho Deliberativo da Afresp reuniu-se em 15 de junho para a análise 
da prestação de contas do exercício de 2012. O parecer da Comissão Fiscal 
foi aprovado por maioria de votos. Estiveram presentes 22 conselheiros, a 2ª 
vice-presidente da Afresp, Angela Manzoti Nahman, o 1º tesoureiro da Afresp, 
Rodrigo Keidel Spada, além da contadora da Afresp, Raquel Gonçalez. 

Leia matéria da página 15
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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 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.

12/04/2013 - Oldemar Silva, aos 88 anos, de Guaratinguetá
01/05/2013 - Elpídio Sanfelice, aos 79 anos, de São José do Rio Preto
08/05/2013 - Glerton Reis, aos 75 anos, de São Paulo
20/05/2013 - Hélio Nunes de Souza, aos 68 anos, de São Paulo
26/05/2013 - Thomaz Diegues, 91 anos, de São Paulo
02/06/2013 - Milton Cabral, 83 anos, de Cajobi
11/06/2013 - Solon Espindola de Santa’Ana, 62 anos, de São Paulo
12/06/2013 - Fausto Cursino de Moura, 88 anos, de Taubaté
15/06/2013 - Elmo Palloni, 88 anos, de Bauru
23/06/2013 - João Costa, 77 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

Expediente Jornal da Afresp

Marketing & Comunicação: 
Diretor de Marketing & Comunicação: 
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Editorial

Insatisfação difusa

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 Benedito Ezequiel de Morais 

A foto desta edição foi tirada no mês de maio de 1982, 
em um curso de de iniciação com a 1ª turma do concurso 
de 1979, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC). Em pé: Magno, Iasuaki, Anchieta, Mota, Luiz Antô-
nio, Edmir, Ezequiel, Cleide, Frederico, Arimatea, Gilberto, 
Adolfo, Juraci, Milton, Benedito e Tomazini. E agachados: 
Mazzonetto, Antônio Gama, Ivan, Cecolini, Kiroadaki, Zé 
Manoel, Mussolini, Trajano, Mário e Roberto.

Junho de 2013 ficará na história 
como o mês em que o povo se re-
belou contra políticos e instituições 
e protestou por segurança pessoal 
e jurídica, mobilidade urbana, jus-
tiça, educação, saúde e demais 
serviços de competência do Estado.

Cartazes e gritos de ordem iden-
tificaram uma diversidade de queixas 
até então reprimidas por comodis-
mo, por ausência de um canal de 
comunicação e por faltar agluti-
nação de parceiros com a mesma 
demanda, dispostos a se fazer ouvir.

De outro lado, após se avoluma-
rem as manifestações, parlamentares 
e governantes estupefatos e até 
então calados buscaram frenetica-
mente razões e possíveis soluções 
para o impasse criado, como se 
desconhecessem a causa última de 
tamanha insatisfação. Com a habili-
dade política usual, pegaram carona 
nos movimentos, teceram elogios 
a seus executores e condenaram 
excessos, como se as manifesta-
ções não lhes dissessem respeito.

Arrefecidos parcialmente os âni-
mos, o que importa agora é diagnosti-
car as causas que levaram multidões 
a essa convulsão social. Estaríamos 
diante de uma estratégia política 
para testar a força das mídias so-
ciais, como o facebook, em futuras 
manifestações? São Paulo teria sido 
usado como campo de prova?  O que 
era para ser circunscrito a São Paulo 
extravasou dos limites concebidos 
no plano original? Em abono a essa 
tese, a mídia divulga em revista se-
manal o próximo alvo do Movimento 

Passe Livre: lutar contra o “latifún-
dio urbano”, neologismo de grandes 
imóveis urbanos desocupados. Afinal, 
todos sabemos que vinte centavos 
não seriam suficientes para tal de-
flagração em nível nacional, a menos 
que fosse um simples exercício.

Porém, até que se prove o con-
trário, preferimos identificar como 
causa das manifestações um pro-
fundo sentimento de revolta por não 
receber do governo a prestação de 
serviços previstos constitucional-
mente. Prestação que na prática 
decorre de um processo, ou seja, 
de uma sequência de atividades 
interdependentes visando um obje-
tivo, tendo na ponta do consumo o 
cidadão e, na outra, o governo com a 
responsabilidade de todo o processo.

Se no consumo a insatisfação 
eclode em gritos na rua sem um foco 
claro em suas demandas é porque 
o cidadão não tem ideia das causas 
determinantes de seus problemas. 
Nem lhe compete saber e sim ao 
governo. A esse compete a vigilân-
cia contínua de todas as atividades 
intervenientes no processo gerador 
do serviço, para a identificação dos 
pontos de estrangulamento que dão 
origem à deficiência, o que somente 
se consegue com controles eficientes, 
pessoal capacitado, determinação 
política e total transparência da cai-

xa preta de gastos para correção de 
distorções na destinação de recursos.

Porteira arrombada, no entanto, 
pretensas soluções são tiradas da 
cartola como em um passe de mági-
ca: plebiscitos, pecs, leis e decretos, 
artigo 1º..., artigo 2º ..., providências 
que deveriam ser tomadas por último, 
após um diagnóstico dos problemas 
e o apontamento de reais soluções 
que, às vezes, podem ser editadas 
em simples atos administrativos. 

É para evitar semelhante improviso 
que, em bem menor escala, a Afresp 
decidiu rever todas as suas ativida-
des, mediante um exercício de pla-
nejamento, diagnosticou problemas 
na fluidez da prestação de serviços 
e definiu projetos que estão sendo 
desenvolvidos para sua solução.

E não é só. Em cumprimento ao 
dever de transparência e para evitar 
perturbações causadas pelo represa-
mento das demandas dos associados, 
a Afresp se antecipou em lhes ofere-
cer canais de comunicação como o 
facebook e blog, para uma interação 
se possível em tempo real, além dos 
canais tradicionais já disponíveis.

Vemos com muita apreensão essa 
insatisfação difusa de populares que 
se alastra em todo o país. Promover 
manifestações sem foco, sem o conhe-
cimento preciso do alcance e exequibi-
lidade do que se está pleiteando, é dar 
abertura ao aparecimento de reivindi-
cações fora de pauta, é enfraquecer 
a demanda, facilitar proposições le-
gislativas antidemocráticas por opor-
tunismo e favorecer a infiltração de 
desordeiros dando margem ao caos.

“Porteira arrombada, pretensas 
soluções são tiradas da cartola 
como em um passe de mágica. ”
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Afresp

O seminário teve o objetivo de discutir a elaboração da Lei Orgânica na Administração Tributária 

Afresp participa do seminário sobre a LOAT na Assembleia

Em 11 de junho , a Afresp participou do seminário sobre a LOAT 
(Lei Orgânica da Administração Tributária) na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, no auditório Paulo Kobayashi. O seminário, 
organizado pelo Sinafresp, teve o objetivo de discutir a elaboração 
da LOAT no Estado.

Estiveram presentes no seminário, pela Afresp, o presidente, 
Teruo Massita, o diretor de Regionais e TI, Omar Roldão de Moura, 
e a diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman, o 
presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches, o 
Conselheiro de São José dos Campos, Antonio Guerra, e o colega 
Décio Brites, além do deputado federal AFR João Eduardo Dado 
Leite de Carvalho e os deputados estaduais Major Olimpio Gomes 
e o AFR Orlando Bolçone.

Na mesa de solenidades estavam a presidente do Sinafresp, 
Miriam Arado, o deputado federal João Dado, Luiz Antonio Moroni 

Amorim (CAT), 
Manoel  Is idro 
dos Santos Neto 
(Fenafisco), José 
Aparecido Cioc-
ca (Sinafresp), 
e a palestrante 
Adriana da Costa 
Ricardo Schier, 

que é mestre em Direito do Estado e consultora da Fenafisco sobre 
os assuntos relacionados à LOAT.

O presidente Teruo Massita discursou sobre a importância da 
Lei Orgânica. “A Lei Orgânica é tida como um instrumento de se-
gurança para a classe fiscal, que traz ainda mais garantias legais, a 
exemplo do Ministério Público e da Magistratura”. Já o presidente 
do Conselho Deliberativo ressaltou o trabalho dos Agentes Fiscais 
de Rendas. “Estamos imbuídos de levar à sociedade o resultado 
de nosso trabalho”.

A palestrante Adriana Schier deu início à sua apresentação. 
Ela contou um pouco da história da tributação no mundo, até che-
gar aos dias de hoje – e a importância da função do fiscal para o 
país. “A sociedade precisa entender a função social dos auditores 
(agentes) fiscais além de coletar impostos. Ela precisa reconhecer 
a Administração Tributária como essencial ao Estado, à democracia 
e aos direitos essenciais dos cidadãos”.

Presidente da Afresp representa Febrafite em entrega de prêmio

A Escola Municipal de Educação Infantil Nair Guimarães 
Ferreira, de Pará de Minas, foi homenageada em 18 de junho, 
em cerimônia realizada pela Affemg (Associação dos Funcio-
nários Fiscais do Estado de Minas Gerais), em razão de ter 
sido contemplada na primeira edição do Prêmio Nacional de 
Educação, promovido pela Febrafite em parceria com a Escola 
de Administração Fazendária (ESAF), em 2012. O presidente 
da Afresp e vice-presidente da Febrafite, Teruo Massita, par-
ticipou do ato solene representando o presidente da Febrafite, 
Roberto Kupski.

Representando a Escola estiveram presentes a diretora 
Carla Almeida e a coordenadora educacional, Arlete Silva 
Mendes, que receberam das mãos da Presidente da Affemg, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni (a Papá), um cheque 
no valor de cinco mil reais. Bastante emocionadas, as educado-
ras agradeceram o reconhecimento e disseram que pretendem 
continuar a participar de novos prêmios. “Temos novos projetos, 
e buscaremos participar mais, isso é um incentivo para que 
sigamos em frente”, destacou Carla.

Teruo Massita ressaltou a importância do Prêmio Nacional 
de Educação Fiscal e relacionou a outros movimentos sociais 
importantes no país que também visam despertar a consciência 

cidadã, em especial as questões tributárias. “A Febrafite está 
no caminho certo em premiar e divulgar ações que buscam 
a cidadania por meio das escolas, sobretudo no âmbito da 
educação fiscal, da importância dos tributos e da sua correta 
aplicação em benefício da sociedade”, disse.

Também participaram da cerimônia o Gerente Nacional do 
Programa de Educação Fiscal da ESAF, Eugênio Celso Gon-
çalves, e o Coordenador do Programa de Educação Fiscal da 
SEF, Wagner Pinto Domingos.

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

obrigatório vai até  31 de julho.

Teruo Guto 
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Foram mais de seis mil visualizações desde sua estreia, no dia 24 de junho 

Acessos ao BlogAfresp superam as expectativas

Diretoria da Afresp participa de treinamento sobre Mídias Sociais

O BlogAfresp, que aborda assuntos sobre o sistema nacional 
de tributação, com ênfase nos tributos estaduais, já alcançou mais 
de seis mil visualizações desde sua estreia, no dia 24 de junho.

Para o presidente da Afresp, Teruo Massita, esse interesse 
pelo blog superou as expectativas. “Nós, do Estado de São Pau-
lo, temos uma grande responsabilidade, por sermos um modelo 
para o Brasil. Esperamos que o Blog tenha repercussão também 
em outros Estados, para criar uma nova mentalidade nacional 
sobre a importância dos tributos e uma nova conscientização 
dos governos sobre a Administração Tributária”, disse.

Os acessos ao Blog vêm, na sua maioria, do Brasil, mas 
ele já foi acessado por internautas de outros países, como 
Portugal, Espanha e Estados Unidos. Os temas tributários são 
apresentados de formas diferentes no Blog. Eles vêm tanto 
como artigos técnicos como em forma de crônicas. “O Blog 
deverá ser identificado como uma grife voltada para assuntos 
de ordem tributária, envolvendo a participação de especialistas 
de renome nacional”, contou Teruo.

O Blog também tem a intenção de revelar os talentos da 

Representantes do Corcat 
visitam a Afresp

No dia 10 de junho, representantes do Corcat (Cor-
regedoria da Fiscalização Tributária) visitaram a Afresp. 
Estiveram presentes Alexandre Miguel Jorge e Ricardo 
Monemassa Cayo, além do coordenador José Carlos Mo-
reira Pacheco. Em um encontro que teve o objetivo de for-
talecer os laços com a Associação, participaram também o 
presidente da Afresp,Teruo Massita, o 1º vice-presidente 
Omar Roldão de Moura, a diretora de Convênios e Cultura 
Angela Manzoti Nahman, o secretário adjunto Hildebrando 
Djalma Pirágine e o diretor de Administração e Patrimônio 
Antero Rodrigues Martins.

Associados recebem material de 
divulgação da Carta de Fiança 

No mês de junho, os asso-
ciados da Afresp receberam 
um folder explicativo sobre a 
Carta de Fiança para locação 
de imóvel. 

O material divulga o re-
gulamento do benefício e 
orienta sobre o pedido. "A 
Afresp pretende, com  mais 
esse serviço, evitar que 
os AFRs, em especial os 
recém nomeados para o 
cargo e aqueles que são 
transferidos para outras 
localidades, enfrentem di-
ficuldades quando preci-

sarem alugar um imóvel e tenham que 
recorrer ao tradicional fiador para atender as exigências 
dos proprietários e imobiliárias", afirmou o presidente da 
Afresp,Teruo Massita.

Em junho, os diretores executivos e designados da Afresp 
receberam treinamento de Mídias Sociais, em especial sobre o Fa-
cebook, ministrado pelo profissional em Marketing Digital, Wilson 
Fraga Alegretti, especialista em planejamento web, marketing  de 
conteúdo, redes sociais e análises de desempenho na web.

Wilson ressaltou a importância do treinamento. “É fundamen-
tal que o corpo dirigente da Afresp esteja cada vez mais apto às 
melhores e principais funcionalidades das mídias sociais”. 

Além dos diretores, conselheiros e alguns colaboradores tam-
bém receberam o treinamento. 

  

classe dos agentes fiscais 
de rendas, além de valo-
rizar esses profissionais. 
“O Blog identificado como 
grife em assuntos sobre 
tributação deverá desper-
tar o interesse dos talentos 
que compõem o quadro de 
Agentes Fiscais de Rendas 
do Estado de São Paulo, 
como também de outras 
unidades da federação, 
contribuindo desta forma 
para o engrandecimento 
das Administrações Tribu-
tárias e a dos seus agen-
tes”, completa.

Para acompanhar as discussões sobre tributação, acesse 
já: www.blogafresp.org.br.
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Balanço Patrimonial em 31 de março de 2013
CIRCULANTE  58.686.062,34 CIRCULANTE  11.645.136,39 
Disponível  228.277,15  Provisão de Eventos a Liquidar  6.565.718,47 
   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata  228.277,15   Débitos de Op. De Assist. à Saúde  706.420,95 
Aplicações Financeiras  42.782.743,55     Convênio Odontológico 6.844,41 
  Renda Fixa  42.782.743,55     Devoluções de Cotas/Co- Participação 9.711,11 
    Cotas de Fundos de Investimentos 42.782.743,55     Taxa de Administração Amafresp 689.865,43 
  Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde  11.258.632,81   Débitos com Op. De Assit. À Saúde não rel. com Plano  159.057,01 
     Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência  10.984.250,56   Tributos e  Encargos Sociais a Recolher  445.611,47 
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (749.204,32)   Tributos e Contribuições  47.379,85 
     Co-Participação Amafresp  434.830,50     F.G.T.S a Recolher  41.853,99 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (147.577,18)     P.I.S  Folha de Pagto a Recolher  5.525,86 
     Outros Créditos de Operação  com Planos de Saúde  2.165.626,72   Retenções de Impostos e Contribuições  82.449,08 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (1.429.293,47)     I.R.R.F a Recolher - Afresp  36.767,31 
  Créditos de Op. De Assistência à Saude não Rel. com o Plano  4.662,81     I.R.R.F a Recolher - Amafresp  45.681,77 
    Reciprocidade 4.662,81   Imposto Sobre Serviços Retidos na Fonte  49.940,28 
  Bens e Títulos a Receber 286.343,75     I.S.S a Recolher - Afresp  5.104,45 
     Almoxarifado  186.975,23     I.S.S a Recolher - Amafresp  6.752,79 
    Aluguéis a Receber  20.688,80     CSLL a Recolher - Amafresp  281,93 
    Adiantamentos  78.679,72     PIS a Recolher - Amafresp  183,25 
   Outros Créditos ou Bens a Receber  4.005.187,96     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp  1.874,45 
    Mensalidades Afresp  528.366,31     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp  35.743,41 
    Mensalidades - Fundafresp  123.948,57    Contribuições Previdenciárias Retidas  265.842,26 
    Mensalidades - Seguro de Vida  1.948.291,62     Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários  199.771,37 
    Cia Vera Cruz Seguradora  633.960,98     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp  9.564,79 
    Taxa de Adm.Amafresp  689.865,43     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp  56.506,10 
    Cheques Devolvidos  373,41    Débitos Diversos  3.735.529,36 
    Fundo de Reserva Condomínio ABC Tower  78.641,64     Obrigações com Pessoal  1.326.556,60 
    Outros Valores a Receber  1.740,00     Fornecedores  2.408.972,76 
  Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos  (122.301,16)   Outros Débitos a pagar  32.799,13 
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (122.301,16)
  Despesas Antecipadas  242.515,47 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  15.992.072,61 
     Despesas Administrativas 242.515,47   Provisões  13.774.030,42 

   Contingências Previdenciárias  12.063.151,57 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  27.770.955,03     Contingências Amafresp  856.204,48 
Realizável a Longo Prazo  165.034,75     Contingências Trabalhistas  854.674,37 
  Aplicações Financeiras  63.599,75   DÉBITOS DIVERSOS  2.218.042,19 
     Títulos de Renda Fixa  63.599,75     Antecipação de Agenciamento  437.621,86 
  Depósitos Judiciais e Fiscais  101.435,00     Fundafresp  1.764.189,44 
     Depósitos Judiciais - Trabalhistas  101.435,00     Casa do AFR  16.230,89 
  INVESTIMENTOS  2.578.272,57 
    Imóveis destinados à Renda  2.578.272,57 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  58.819.808,37 
  IMOBILIZADO  24.003.939,59   Fundo Social  168.251,94 
    Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares  21.114.870,65   Reservas  58.651.556,43 
      Terrenos  6.149.064,70   Reservas Patrimoniais  6.128.653,14 
      Edificações  14.646.277,39   Reservas Estatutárias  5.827.915,40 
      Obras Preliminares e Complementares  319.528,56   Resultados Acumulados - AFRESP  47.798.080,27 
    Imobilizado de uso Próprio  2.086.954,57   Resultados Acumulados -  AMAFRESP  (1.148.798,20)
   Bens Móveis - Não Hospitalares  2.086.954,57   Resultado do Exercício - AFRESP  152.389,66 
      Instalações  402.647,21   Resultado do Exercício - AMAFRESP  (106.683,84)
      Máquinas e Equipamentos  303.317,66 
      Equipamentos de Informática  314.822,83 
      Móveis e Utensílios  755.487,58 
      Veículos  310.679,29 
   Imobilizações em Curso  708.861,50 
      Obras em Andamento  708.861,50 
  Outras Imobilizações  93.252,87 
      Linhas Telefônicas  93.252,87 
  INTANGÍVEL  1.023.708,12 
     Sistema de Computação  1.023.708,12 
TOTAL DO ATIVO  86.457.017,37 TOTAL DO PASSIVO  86.457.017,37 

                                                                                      DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO DE 2013
Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 

Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  30.177.646,30  30.177.646,30 
   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  30.177.646,30  30.177.646,30 
      Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  30.253.150,50  30.253.150,50 
       (-) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (75.504,20)  (75.504,20)
Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00  (28.134.627,40)  (28.134.627,40)
   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00  (29.775.748,52)  (29.775.748,52)
   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  1.328.564,55  1.328.564,55 
   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Co- Participação) 0,00 0,00 0,00  312.556,57  312.556,57 
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  2.043.018,90  2.043.018,90 
Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  992.316,37  992.316,37 
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  (934.778,06)  (934.778,06)
RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  2.100.557,21  2.100.557,21 
Despesas Administrativas  (3.926.540,56)  (1.343.356,58)  (5.269.897,14)  (31,50)  (5.269.928,64)
  Despesas com Pessoal Próprio  (2.220.166,00)  (637.411,16)  (2.857.577,16) 0,00  (2.857.577,16)
  Despesas com Serviços de Terceiros  (291.819,33)  (83.088,35)  (374.907,68) 0,00  (374.907,68)
  Despesas com Localização e Funcionamento  (1.119.818,27)  (563.778,59)  (1.683.596,86) 0,00  (1.683.596,86)
  Despesas com Public. E Propag. Institucional  (101.322,76)  (162,94)  (101.485,70) 0,00  (101.485,70)
  Despesas com Tributos  (79.427,21)  (38.103,09)  (117.530,30)  (31,50)  (117.561,80)
  Despesas Adm. Diversas  (113.986,99)  (20.812,45)  (134.799,44) 0,00  (134.799,44)
Outras Receitas Operacionais  5.748.978,36 0,00  5.748.978,36  235.330,12  5.984.308,48 
Contribuições Associativas  1.420.673,76 0,00  1.420.673,76 0,00  1.420.673,76 
Administração Amafresp  2.128.335,86 0,00  2.128.335,86 0,00  2.128.335,86 
Administração de Seguros  1.910.773,83 0,00  1.910.773,83 0,00  1.910.773,83 
Outras Departamentais  228.650,41 0,00  228.650,41 0,00  228.650,41 
Receitas Diversas  60.544,50 0,00  60.544,50 0,00  60.544,50 
Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  235.330,12  235.330,12 
Outras Despesas Operacionais  (718.832,54)  (32.880,19)  (751.712,73)  (2.586.636,24)  (3.338.348,97)
  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  3.816,74 0,00  3.816,74  (68.757,22)  (64.940,48)
  Outras  (722.649,28)  (32.880,19)  (755.529,47)  (2.517.879,02)  (3.273.408,49)
    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  (486.634,20)  (486.634,20)
    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (2.141.893,87)  (2.141.893,87)
    Confecção de carteiras/Indicador Médico  (2.057,15) 0,00  (2.057,15) 0,00  (2.057,15)
    Despesas Associativas  (720.592,13)  (32.880,19)  (753.472,32) 0,00  (753.472,32)
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  110.649,05  110.649,05 
   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  110.649,05  110.649,05 
RESULTADO OPERACIONAL  1.103.605,26  (1.376.236,77)  (272.631,51)  (250.780,41)  (523.411,92)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  355.101,84  (1.687,76)  353.414,08  144.096,57  497.510,65 
  Receitas Financeiras  395.128,31  395.128,31  160.018,12  555.146,43 
  Despesas Financeiras  (40.026,47)  (1.687,76)  (41.714,23)  (15.921,55)  (57.635,78)
RESULTADO PATRIMONIAL  71.607,09 0,00  71.607,09 0,00  71.607,09 
  Receitas Patrimoniais  80.858,63 0,00  80.858,63 0,00  80.858,63 
  Despesas Patrimoniais  (9.251,54)  (9.251,54) 0,00  (9.251,54)
Resultado Não Operacional  - 0,00  - 0,00  - 
RESULTADO LÍQUIDO  1.530.314,19  (1.377.924,53)  152.389,66  (106.683,84)  45.705,82 

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

Rodrigo Keidel Spada 
Diretor Financeiro

Teruo Massita 
Presidente 
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Dr. Junior Torres de Castro visita sede da Afresp

Afresp

A Afresp tem como objetivo oferecer sempre os melhores benefícios e serviços aos seus associados e para isso ela conta com 
uma equipe de funcionários, colaboradores e parceiros qualificados. 

E por falar em colaboradores qualificados, no 1º semestre desse ano, a Associação, por meio do departamento de Regionais, 
contratou o renomado geofísico Dr. Junior Torres de Castro, que mapeou o Centro de Convivência de Guarulhos, determinando o 
local exato da perfuração do poço, além do acompanhamento da obra como um todo.  E como já divulgamos na edição do Jornal 
da Afresp nº 374, o resultado dos serviços foi um sucesso. 

No mês de junho, o profissional foi recebido na sede da Afresp pelo presidente 
Teruo Massita e o diretor de Regionais, Omar Roldão de Moura.

Junior Torres de Castro é paulista de Botucatu. Um de seus grandes feitos foi ter 
construído, com recursos próprios, o primeiro satélite artificial brasileiro, com fins 
educativos e humanitários, o Dove OSCAR 17. Ele foi um dos poucos brasileiros que 
teve o nome inserido na galeria dos nomeados para o Prêmio Nobel da Paz. Além de ser 
geofísico, é PHD em física, engenheiro civil e eletrônico, entre outras especializações. 
Mais um grande profissional que a Afresp teve o prazer de contar com a colaboração 
e competência técnica.

A Afresp contou com a colaboração e competência ténica do profissional renomado

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de julho, tem até 31/07 para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

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:

04/06 Fernando Fernandes Neto, nível IV
04/06 Oswaldo Ruiz Garcia, nível IV
14/06 Nelson Paloni, nível VI
15/06 Albino Tavares Stanzione, nível III
18/06 Djalma Nilton Sacucci, nível IV
18/06 Deize Aparecida da Cunha, nível V
18/06 Vicente Paulo Pecora, nível IV
18/06 Salvador Ribeiro, nível V
18/06 Carlos Alberto da Silva, nível IV

Chuteiras Penduradas

18/06 Maria Conceição Amadeu, nível VI
18/06 Grace Baracat, nível IV
18/06 Noemi de Macedo Gasparot, nível VI
18/06 Otávio Tanikawa, nível III
18/06 José Fabiano Calou, nível IV
18/06 Jorge Akamatsu, nível V
18/06 José Francisco Zoponi, nível IV
18/06 Hércio Teixeira Mendes, nível V

Em 19 de junho aconteceu mais um tradicional Almoço dos Aposen-
tados na sede da Afresp. Os colegas se divertiram e passaram uma 
tarde muito agradável.

O diretor de Aposentados da Afresp, Benedito Franco da Silveira 
Filho, representou o deputado federal João Eduardo Dado Leite de 
Carvalho. Estavam presentes também o deputado estadual AFR Vitor 
Sapienza, o deputado constituinte AFR Hélio Rosas, o diretor de Apo-
sentados e Pensionistas do Sinafresp, Waldomiro Geraldo Abbondanza, 
conselheiros e o ex-presidente da Associação, Luiz Augusto de Car-
valho Guedes Pereira, que presidiu a Afresp nos triênios 1982/1984 
e 1985/1988.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, agradeceu a presença 
dos colegas que participaram do almoço e falou da importância de eventos como esse. “Esse encontro produz resultados 
extraordinários. A Afresp sempre estará apoiando eventos culturais. Estamos desenvolvendo projetos de preparação para a 
aposentadoria e qualidade de vida, que é voltada também para os que já são aposentados”, disse Teruo.

Colegas se reencontram no Almoço dos Aposentados

Teruo, Junior e Omar

Aposentados 
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 O evento acontece no dia 8 de agosto, a partir das 19h na sede da Afresp. Participe!

Sociocultural

Celebração do Jubileu de Ouro dos associados da Afresp 

Com o objetivo de celebrar o Jubileu de Ouro de seus associados que comemoram 50 anos de 
Associação, até o mês de dezembro de 2013, a Afresp, por meio do seu departamento de Convênios 
e Cultura, preparou um grande evento. Uma programação especial foi elaborada para homenagear 
esses colegas que contribuíram de forma decisiva com a história da entidade. 

O evento acontece no dia 8 de agosto, a partir das 19h. Além da homenagem, haverá a palestra  
“Modernização e Gestão Estratégica nas Organizações”, com Márcio Lima Medeiros (Assessor-
chefe da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal) e  também 
a apresentação do Planejamento Estratégico da Afresp. 

O presidente da Afresp, Teruo Massita, ressaltou a importância deste evento. “A Afresp sente-se 
muito feliz em poder comemorar tão importante evento como o jubileu de ouro de seus associados”. 
Ele também destacou que, na ocasião, os convidados poderão conhecer mais sobre o Planejamento 
Estratégico da Afresp.

Venha participar desta grande celebração. Para adquirir os convites e saber mais informações 
ligue (11) 3886-8859/8821/8873 ou envie um e-mail eventosecultura@afresp.org.br

Parceiro Walmart recebe elogios 
O diretor de Regionais e T.I da Afresp, Omar Roldão de 

Moura, elogiou os serviços prestados pelo Walmart, que é 
parceiro da Afresp.

"Testei o site de compras do nosso parceiro Walmart e 
aprovei. Obtive um desconto de 5% no preço anunciado na 
página deles; além disso, as condições de pagamento foram 
muito boas e o prazo de entrega foi cumprido por eles".

O site do Walmart é parceiro da Afresp desde o mês de 
abril. Os associados que fizerem suas compras pelo hotsite 
terão até 10% de desconto. 

Ele é um dos maiores sites para adquirir produtos ele-
troeletrônicos, móveis, brinquedos, instrumentos musicais 
e utilidades domésticas, entre  muitos outros.

Encontro da Família Afrespiana
em Barra Bonita

As inscrições continuam aber-
tas para o Encontro da Família 
Afrespiana em Barra Bonita. 
Confira preços e formas de pa-
gamento com o Departamento 
de Convênios e Cultura da Afresp 
através dos telefones: 3886-
8821/8859/8873, na sede da 
Afresp (departamento de Con-
vênios e Cultura) ou na Regional 
mais próxima.  

Faça agora mesmo a sua inscrição, pois as vagas são 
limitadas. Mais informações acesse www.afresp.org.br ou 
envie um e-mail para eventosecultura@afresp.org.br.

Convênios imperdíveis para os associados da Afresp
Para melhor atender associado, a Afresp fechou novas 

parcerias. Uma delas é com a Fisio Health Sports, de Jundiaí 
que, no seu rol de tratamentos e terapias, tem piscina e o 
método Gustavo Borges de natação, além da hidroginástica. 
Possui também aulas de musculação, pilates, spinning, step, 
jump, ginástica localizada, alongamento, circuito, abdominal, 
GAP e a modalidade Fight. 

A Fisio Health Sports oferece 15% de desconto nos planos 
mensais e 20% nos trimestrais. Para obter o desconto, é im-
prescindível apresentar a carteirinha da Afresp.

O departamento de Convênios e Cultura também fechou 
parceria como Portal do Equilibrium Pousada e Restaurante. 
Um complexo turístico, hoteleiro e gastronômico, localizado na 
serra da Mantiqueira a apenas 147k de São Paulo, 47 km de 
São José dos Campos e a 7 km (10 minutos) do centro turístico 
de São Francisco Xavier, em uma área de 700.000m², à altitude 

média de 1.100m, com acesso facilitado por uma rampa de con-
creto que garante segurança e conforto em qualquer condição 
climática. Os associados da Afresp garantem 10% de desconto 
no valor das diárias na alta ou baixa estação e também em 
pacotes especiais para feriados. As reservas devem ser feitas 
através do telefone: (12) 3797-6800.

Mais informações ligue: 3886-8821/8859/8873.

Em breve confira mais uma 
novidade da Afresp. Aguarde!
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 Colegas participam do 3º Torneio de Poker Esportivo

Sociocultural

O evento ocorreu no mês de junho e contou com a participação de 29 colegas 

Em 26 de junho ocorreu o 3º Torneio Esportivo de Poker da 
Afresp, que contou com a participação de 29 colegas e teve 
duração de aproximadamente oito horas. Os jogadores foram 
distribuídos em quatro mesas e cada participante teve direito de 
fazer uma recompra.

O evento foi organizado pela diretoria de Convênios e Cultura 
e contou com o apoio do departamento de Esportes. Entre os 
diretores presentes estavam a diretora de Convênios e Cultura, 
Angela Manzoti Nahman, o diretor de Seguros, Rodrigo Keidel Spa-
da, o diretor Regional de Sorocaba, Anderson da Costa Campos, 
o diretor auxiliar de Esporte da Regional de Sorocaba, Ronaldo 
Mitsudo, e o diretor de Regional de Bauru, Antonio Fernando 
Geraldi de Jesus.

Houve premiação para os cinco primeiros colocados do Poker, 
sendo o primeiro deles o AFR da Regional de Sorocaba, Daniel 
Lacorte dos Santos.

E apenas para entretenimento, sem valer premiação, foi dispo-

 Concerto internacional encanta convidados na Afresp
O concerto da Indiana University Jacobs School of 

Music, que aconteceu na noite do dia 18 de junho, foi 
memorável para os participantes. A diretora de Convê-
nios e Cultura, Angela Manzoti Nahman, representou o 
presidente da Afresp, Teruo Massita, e o vice-presidente 
Omar Roldão de Moura. Ela saudou os convidados e apre-
sentou Daniel Stein, o produtor do concerto e também 
filho da AFR Cecília Stein, que trouxe os nove músicos 
dos Estados Unidos para a Associação.

O grupo tocou por duas horas no auditório da Afresp 
e desfilou por um repertório variado, que passou pelo 
Concerto para 4 Violinos 
de Vivaldi, Concerto Polo-

naise, de Popper, Tzigane, de Ravel, e um trecho 
de Garota de Ipanema, de Tom Jobim. Foi o quarto 
e último show dos músicos no Brasil. Antes, eles 
já tinham passado pela Argentina.

Os convidados presentes gostaram muito da 
apresentação. Depois do show, eles se reuniram 
em um animado coquetel. Claudia Caversan Dias, 
esposa de AFR, achou esplêndido o show. “Fiquei 
impressionada pelo fato de os músicos serem tão 

jovens”, disse. Célia Moreno, também esposa de AFR, já havia vindo em outra apresentação 
do grupo. “Na ocasião, fiquei encantada. Quando soube da apresentação desse ano, pronta-
mente viemos. Os eventos aqui são muito bem organizados”, contou. Já o AFR José Carlos 
do Prado não conhecia o grupo, e gostou muito. “Achei ótimo e viria outras vezes. É bom vir 
nesses encontros para reunir os amigos também”, contou.

nibilizada uma mesa de BlackJack e uma roleta.
“Mais uma vez o ‘Torneio Esportivo de Poker da Afresp’ foi um 

sucesso”, disse a diretora de Convênios e Cultura, que também 
agradeceu a presença de todos, inclusive do AFR do concurso de 
2013, Fábio Westphal.

     Classificação 3º Torneio de Poker 

1º Daniel Lacorte dos Santos - Regional Sorocaba

2º Flávio Tomazetti - Regional de Sorocaba

3º  Evaldo Lopes - Regional de Araraquara

4º Antonio Peroni Trindade - Regional de Guarulhos

5º Almir Leis Junior - Regional de Sorocaba

Acesse www.afresp.org.br e confira a galeria de fotos! 

Angela Manzoti Nahman

Daniel Stein

29 colegas participaram do torneio Anderson, Daniel, Tomazetti e Evaldo Entretenimento na roleta
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Fundafresp

72 entidades foram beneficiadas em maio e junho

Nos dois meses foram distribuídos mais de R$ 232 mil para entidades assistenciais do estado de São Paulo 

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de maio R$ 126.400,00

DRTC I,II,III – CAPITAL
Creche de Jesus Menino – São Paulo - R$ 3.900,00 - Fone: (11) 3064-2686
Creche Pedro Apóstolo – São Paulo - R$ 5.000,00 - Fone: (11) 2953-9903
Casa Espírita Apóstolo Simão Pedro – São Paulo  - R$ 2.500,00 - Fone: (11) 
2952-1844
Promoções Humanas Eugênio de Mazenod –  São Paulo - R$ 2.000,00 - Fone: 
(11) 3993-1563
Associação Pequenos Pescadores de Assis – São Paulo - R$ 3.500,00 - Fone: 
(11) 2071-3189
DRT 2 – LITORAL
Casa da Criança Nova Esperança – Iguape - R$ 2.500,00 - Fone: (13) 3841-4545
Ação de Recuperação Social – Santos - R$ 2.000,00 - Fone: (13) 3296-2073
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Grupo de Assistência à Criança com Câncer – São José dos Campos - R$ 
2.500,00 - Fone: (12) 3949-6020
Obra de Ação Social Nossa Senhora de Fátima – São José dos Campos - R$ 
2.000,00 - Fone: (12) 3942-7118
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté - R$ 2.500,00 - Fone: 
(12) 3621-9028
DRT 5 – CAMPINAS
Centro de Orientação Humana São Domingos – Americana - R$ 5.000,00 - 
Fone: (19) 3407-40982
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capivari - R$ 2.500,00 - 
Fone: (19) 3491-6088
Associação Integrada dos Deficientes e Amigos – Limeira - R$ 2.500,00 - Fone: 
(19) 3443-2144
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Associação dos Deficientes  Visuais de Ribeirão Preto e Região – R$ 4.000,00 
- Fone: (16) 3916-4655
Associação do Menor de Igarapava -  R$ 3.500,00 -Fone: (16) 3172-2899
DRT 7 – BAURU
Creche Madre Leônia – Bariri - R$ 5.000,00 - Fone: (14) 3662-1300
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré - R$ 2.500,00 - Fone: 
(14) 3732-0913
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Macatuba - R$ 2.500,00 - 
Fone: (14) 3298-1221
Educandário Santa Maria – Avaré - R$ 3.000,00 - Fone: (14) 3732-4334
Fundação Padre Emílio Immoos – Avaré - R$ 5.000,00 - Fone: (14) 3732-5646
Lar São Nicolau – Avaré - R$ 3.000,00 - Fone: (14) 3732-0501

DRT 8 – SÃO JOSÉ RIO PRETO
Associação Pão Nosso – Catanduva - R$ 5.000,00 - Fone: (17) 3521-2117
Lar Beneficente Viver Bem – Votuporanga - R$ 2.500,00 - Fone: (17) 3422-22613
Casa do Caminho – São José do Rio Preto - R$ 2.000,00 - Fone: (17) 3235-2027
Programa Beneficente Criança, Cidadão do Futuro – Catanduva - R$ 3.000,00 
- Fone: (17) 3521-7018
Sociedade Beneficente São João Batista – Santa Fé do Sul - R$ 2.500,00 - 
Fone: (17) 3631-1590
DRT 9 – ARAÇATUBA
Sociedade Espírita Redenção – Buritama - R$ 2.500,00 - Fone: (18) 3691-1912
Creche e Berçário Menino Jesus – Pereira Barreto - R$ 5.000,00 - Fone: (18) 
3704-1434
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirapozinho -R$ 2.500,00 
-Fone: (18) 3269-1121
Vila da Fraternidade Ana Jacinta – Associação de Atenção ao Idoso – Presidente 
Prudente - R$ 3.500,00 - Fone: (18) 3909-2107
Sociedade Civil Lar dos Meninos – Presidente Prudente - R$ 2.000,00 - Fone: 
(18) 3906-2680
DRT 11 – MARÍLIA
Associação Filantrópica de Marília - R$ 3.000,00 - Fone: (14) 3433-5057
DRT 12 – ABCD
Centro Comunitário das Crianças de Nossa Senhora de Guadalupe – São 
Bernardo do Campo - R$ 5.000,00 - Fone: (11) 4358-4162
DRT 14 – OSASCO
Associação Antônio Conselheiro do Município de Osasco - R$ 2.000,00 - Fone: 
(11) 96335-51134
Centro Social de Santo Antônio de Osasco - R$ 5.000,00 Fone: (11) 3681-1024
Associação para Prosperidade da Pessoa com Deficiência – Santana do Par-
naíba - R$ 2.000,00 - Fone: (11) 4154-2924
DRT 15 – ARARAQUARA
Grupo de Apoio aos Doentes de Aids de Pirassununga -  R$ 2.000,00 - Fone: 
(19) 3561-1068
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaté -  R$ 2.500,00 - Fone: 
(16) 3343-1640
União Descalvadense de Obras Sociais – Descalvado - R$ 5.000,00 - Fone: 
(19) 3583-1825
DRT 16 – JUNDIAÍ
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Espírito Santo do Pinhal –R$ 
2.500,00 - Fone: (19) 3651-5422

Na reunião que aconteceu no dia 29 de maio, os membros do 
Fundafresp fizeram o repasse de R$ 126.400,00 a 40 entidades 
assistenciais do Estado de São Paulo no mês de maio.

Estiveram presentes à reunião o secretário adjunto da Afresp 
Hildebrando Djalma Pirágine, o 1º tesoureiro Rodrigo Keidel Spada, 
o coordenador do Fundafresp Aldo Gentile, os membros Roberto 
Garcia, Luiz Fernando Catta Preta Cesar, Francisco Lucindo Ramalho 
Netto, Luiz Waldemar Zuolo, os colaboradores João Álfaro Soto e 
José Lopes Fernandes e o convidado Wilson Alegretti.

Já no dia 26 de junho os membros da comissão destinaram R$ 
105.700,00 a 32 entidades. Estiveram presentes à reunião o presi-
dente da Afresp, Teruo Massita, o coordenador do Fundafresp, Aldo 
Gentile, o diretor de Aposentados Benedito Franco da Silveira Filho, 
os membros da comissão Roberto Garcia, Airto Aravechia, Arnaldo 
Marquezini, Luiz Fernando Catta Preta Cesar, Francisco Lucindo 
Ramalho Netto e Luiz Waldemar Zuolo, além dos colaboradores 
João Álfaro Soto e Cássio Lopes da Silva Filho.

O presidente da Afresp agradeceu a presença de todos e falou 
do BlogAfresp. “É um espaço de discussão e valorização da nossa 
categoria profissional”; abordando o objetivo da Comissão de Ensino  
da Afresp, dos programas de educação continuada para os AFRs e 
teceu elogios ao trabalho da Amafresp e do SegAfresp.

Lembrou também a homenagem aos associados com mais de 50 anos de Afresp, cuja festa acontecerá no dia 8 de agosto, 
ocasião em que será apresentado o Planejamento Estratégico da Associação. “Ele foi elaborado através de uma pesquisa feita 
com associados, e é um plano para trabalhar a organização com um foco”.

Reunião no mês de maio

Reunião no mês de junho
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Fundafresp

Valor contabilizado:  

R$ 3.369.974,45

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 9.694.520,00
3.961 doações já realizadas 

a entidades carentes

Associação de Taubaté agradece doação

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de junho: R$ 105.700,00

DRTC I,II,III – CAPITAL
Associação Educacional para Múltipla Deficiência – São Paulo  - R$ 5.000,00 
- Fone: (11) 5579-5438
Pousada Luz Divina – São Paulo - R$ 4.300,00 - Fone: (11) 5933-0726
Associação Comunitária Pequeno Príncipe – São Paulo - R$ 5.000,00
Fone: (11) 5926-0013
Associação Espírita Lar Anjo Gabriel – São Paulo- R$ 2.600,00 - Fone: (11) 
2973-2727
Sociedade de Beneficência e Assistência Social Lar das Mâezinhas – São 
Paulo - R$ 2.500,00 - Fone: (11) 2294-6597
DRT 2 – LITORAL
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Praia Grande – R$ 2.500,00 
-Fone: (13) 3472-5257
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência ao Idoso – Pindamonhangaba - R$ 
5.000,00 - Fone: (12) 3642-2203
Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José – Taubaté - R$ 5.000,00 - Fone: 
(12) 3621-4430
DRT 4 – SOROCABA
Recanto do Menor da Paróquia Sant’Ana –Itapeva - R$ 5.000,00 - Fone: (15) 
3522-3418
DRT 5 – CAMPINAS
Associação de Pais e Amigos dos Alunos da Escola de Educação Especial Passo 
a Passo  - Piracicaba - R$ 2.000,00 - Fone: (19) 3422-0504
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Juventude Espírita Eurípedes Barsanulfo –Igarapava - R$ 2.000,00 - Fone: 
(16) 3172-2576
DRT 7 – BAURU
Núcleo Assistencial Educacional Joanna de Ângelis – São Manuel - R$ 3.000,00 
- Fone: (14) 3841-6684
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César – R$ 3.000,00 - Fone: (14) 
3714-1333
Casa da Criança de Mineiros do Tietê  - R$ 4.000,00 - Fone: (14) 3646-1282
DRT 8 – SÃO JOSÉ RIO PRETO

Casa dos Idosos de Nova Granada – R$ 2.500,00 - Fone: (17) 3262-1952
Associação Beneficente Fonte Viva – Votuporanga - R$ 2.400,00 - Fone: (17) 
3421-7697
Oficina Educacional da Criança e do Adolescente de Novo Horizonte  - R$ 
2.000,00 - Fone: (17) 3542-7533
Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Re-
canto Tia Marlene –Votuporanga - R$ 3.200,00 - Fone: (17) 3046-3248
Associação Espírita a Caminho da Luz – São José do Rio Preto - R$ 5.000,00 
- Fone: (17) 3236-6098
Lar Esperança – São José do Rio Preto - R$ 2.500,00 - Fone: (17) 3236-7715
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo –Jales - R$ 4.100,00 - Fone: (17) 
3624-4040
Casa da Criança de Votuporanga -  R$ 3.200,00 - Fone: (17) 3421-7525
Lar Frei Arnaldo – Votuporanga - R$ 2.400,00 - Fone: (17) 3422-8507
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Núcleo Ttre de Trabalho –Realização – Presidente Prudente - R$ 5.000,00 - 
Fone: (18) 3905-1463
DRT 11 – MARÍLIA
Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio – Assis - R$ 2.000,00 
- Fone: (18) 3321-5821
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cândido Mota – R$ 2.500,00 
- Fone: (18) 3341-1250
Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses – Santa Cruz do Rio Pardo 
- R$ 2.500,00 - Fone: (14) 3372-5970
DRT 15 – ARARAQUARA
União dos Deficientes Físicos de Araraquara - R$ 5.000,00 - Fone: (16) 3332-3448
Centro Pirassununguense de Assistência à Infância – Pirassununga - R$ 3.000,00 
- Fone: (19) 3561-24813
Associação da Missão para Assistência à Criança – São Carlos - R$ 2.000,00 
- Fone: (16) 3374-9166
DRT 16 – JUNDIAÍ
Vila Vicentina de Mogi Mirim Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo 
– Mogi Mirim R$ 2.500,00 - Fone: (19) 3806-3428
Associação Alma Mater – Mogi Mirim - R$ 3.000,00 - Fone: (19) 3806-2097

O Fundafresp recebeu no mês de junho mais uma carta 
de reconhecimento pelo trabalho prestado à sociedade. A 
Casa São Francisco de Idosos de Taubaté fez questão de 
agradecer formalmente a doação financeira no valor de 
R$ 5.000,00, recurso solicitado para aquisição de camas 
e colchões hospitalares, que serão destinados ao uso dos 
107 idosos que residem na entidade. 

Nº da nota Despesa Data Valor
000.004.740 Adriana Schimidt EPP 29/05 R$ 2.760
000.008.297 Zedamed Ltda 03/06 R$ 2.385

  
Total: R$ 5.145

A Casa São Francisco de Idosos de Taubaté usou recurso para adquirir camas e colchões hospitalares

"A doação por nossa instituição recebida chegou 
em boa hora. Compreendemos que o Fundafresp é um 
fundo sério e seus integrantes trabalham em prol dos me-
nos favorecidos socialmente. A mesma credibilidade a nós 
confiada pela sociedade taubateana, também pela vossa 
senhoria e por todos os integrantes da carreira de AFR e os 
demais membros.  Agradecemos mais uma vez o empenho 
do Fundafresp."

Lamarque Monteiro
Presidente da Casa São Francisco de Idosos de Taubaté 
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O Campeonato Estadual de 
Futebol da Afresp "AFR Antonio 
Santilli" está de férias no mês de 
julho. O torneio retorna em agos-
to, com os jogos da 4ª rodada que 
serão disputados no dia 3 e da 5º 
rodada no dia 24.

A equipe que lidera o cam-
peonato é Ribeirão Preto/São 
José/ Araçatuba. Na sequên-
cia com o mesmo número de 
vitórias, porém com menos gols 
marcados, é a equipe Bauru/
Presidente/Marília/Araraquara.

Os jogos da semifinal estão marcados para o mês de setembro e as finais para novembro. 
Acesse: www.afresp.org. e acompanhe os resultados!

Confira os times que lideram o campeonato de futebol

Os jogos do Campeonato Estadual de Futebol voltam a acontecer no mês de agosto 

Esportes 

Equipes PG J V E D GP GC SG

Ribeirão/S.J.Rio Preto/Araçatuba 7 3 2 1 0 9 4 5

Bauru/Prudente/Marília/Araraquara 7 3 2 1 0 4 2 2

Campinas/Jundiaí 6 3 2 0 1 7 5 2

Osasco 4 3 1 1 1 4 2 2

DRTC/I/II/III 1 3 0 1 2 0 3 -3

Santos/Vale/ABCD/ 0 3 0 0 3 6 13 -7

PG  - Pontos Ganhos
J   - Número de jogos

V   - Vitórias
E   - Empates

D   - Derrotas
GP  - Gol Pró

GC  - Gol Contra
SG  - Saldo de Gols

Abertas as inscrições para o Torneio de Tênis da Afresp

Corrida dos Bombeiros Corpore Iniciam as aulas de condicionamento 
físico no C.C. de Guarulhos

O Torneio Estadual Interdelegacias da Afresp está na sua 10ª edição e as 
inscrições para a participação dos colegas vão até o dia 30 de julho.

Cada DRT/DRTC poderá formar sua própria equipe, que terá entre quatro e 
seis jogadores. Os aposentados, afastados, não inscritos ou aqueles cuja Dele-
gacia Tributária não particpe do torneio poderão escolher a equipe que desejarem 
participar.

Para conhecer as regras de participação, faça o download do regulamento do 
Torneio no site da Afresp (ww.afresp.org.br). Mais informações, envie um e-mail 
para paulo@afresp.org.br.

No último dia 4 de junho foram iniciadas as aulas de 
condicionamento físico no Centro de Convivência AFR Luiz 
Dias, em Guarulhos, voltadas para os AFRs e familiares. Elas 
acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30, e 
têm uma hora de duração, com a coordenação do professor 
Paulo de Carvalho.

Com o objetivo de zelar pela saúde dos associados, as 
atividades trabalham a coordenação motora e preparação 
para as modalidades esportivas. Os participantes têm aulas 
de exercícios aeróbicos, localizados e alongamento.

Ocorreu em 30 de ju-
nho a 18ª Corrida Corpore 
Bombeiros, no Parque da 
Independência, em São 
Paulo. O evento fez parte 
da comemoração do Dia 
dos Bombeiros, comemora-
do em 2 de julho, e contou 
com a participação de 5 mil 
atletas. Entre eles, nove 
eram da equipe de atletis-
mo da Afresp.

O destaque  desta pro-
va vai para a AFR Tereza 

Cristina Boscaino, que terminou a prova em 2º lugar na sua 
categoria com o tempo de 51min11s. Veja a classificação dos 
atletas da Afresp no site da Associação (www.afresp.org.br).
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Seguros

Sistema controla comissões

Foi implantado no departamento de Seguros da Afresp o sistema que controla as comissões das seguradoras 

No  ano de 2006, o departamento de Seguros da Afresp aderiu 
um sistema gerencial controlador de informações, o AdmSeg. 
Desde aquela época até os dias de hoje o sistema passou por 
diversas atualizações. Uma das principais ocorreu em novembro 
de 2010, quando todas as Regionais passaram a ter acesso 
ao AdmSeg, ou seja, o sistema passou a funcionar através da  
internet, deixando de ser um banco de dados local. Essa ação 
melhorou de maneira significativa os fluxos de procedimentos, 
proporcionando mais agilidade e eficácia.

No 1º semestre deste ano, o AdmSeg na Afresp passou por 
um outro importante upgrade. Começou a funcionar no mês de 
junho o gerenciamento de comissão. "Recebemos os arquivos 
de comissões pagas pelas seguradoras parceiras da Afresp e 
o sistema AdmSeg agora realiza a confrontação automática e 
sistêmica dos valores previstos a receber com os  recebidos de 
fato", explicou a gerente do departamento de Seguros, Marlucia 
Carolina Freire Lopes. Ela acrescentou que, se houver divergên-
cia, o sistema gera um relatório de inconsistência e, desta forma, 
serão corrigidos os erros apontados.

O diretor de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, comentou a 
importância dessa atualização no sistema AdmSeg.  "Esse up-
grade no sistema foi bastante útil para o nosso departamento 
de Seguros, pois assim temos total controle e transparência 
das comissões", afirmou. Ele também ressaltou que  a equipe de 

Seguros já está preparando novos projetos que visam ainda mais 
eficiência processual.  

AdmSeg é referência no mercado de Seguros 
A  empresa AdmSeg está no mercado há mais de 20 anos 

e desenvolve soluções para área de seguros acompanhando a 
crescente evolução tecnológica. "Nossa missão é fornecer pro-
dutos e serviços alicerçados na qualidade, atender e entender as 
necessidades de nossos clientes para um crescimento mútuo", 
disse o diretor comercial do AdmSeg, Rafael Sciancalepre. 

Antero (diretor de Administração); Alan e Rafael (AdmSeg);  Rodrigo (diretor de Seguros);  
Angela (Corretora Le Dix); Marlucia (Gerente de Seguros) e Cristiano (Encarregado de Seguros)

   Férias de julho com mais segurança 

As férias do mês de julho chegam e muitas famílias brasi-
leiras preparam as malas para o merecido descanso. Neste 
período, não é apenas o volume de viagens que aumenta, mas 
também o número de assaltos a residências e condomínios 
de todo o país. 

Uma das maneiras de se proteger é contratar um seguro 
residencial. Essa modalidade vem ganhando a confiança das 
pessoas devido ao baixo custo e pelos benefícios de ter os 
bens assegurados contra roubo, incêndio, raio, explosão, 
vendaval, entre outros benefícios.

Segundo a encarregada do departamento de Seguros da 

Seguros Afresp informa
A Mapfre Seguros divulgou um comunicado no qual informa que não tem relação comercial com as empresas Telexfree 

e Ympactus. Mais informações acesse o site da Afresp: www.afresp.org.br.

Afresp, Joceli Barbosa de Souza, o preço pode ser mais 
em conta do que muita gente imagina. "Por um valor anual 
de até 0,2% do custo total da cobertura, você pode prote-
ger o seu imóvel contra incêndio, roubo, danos elétricos, 
raios, além de danos a terceiro e até mesmo contar com 
assistência técnica 24 horas", disse. 

As seguradoras oferecem pacotes padronizados, com 
diversos tipos de coberturas. A principal é a de incêndio, 
que contempla o maior valor de indenização. Adicional, 
como roubo, danos elétricos e raio podem ser incluídos 
no plano principal de acordo com o interesse do cliente. 

Não confunda serviços emergenciais com seguro Residencial  

Quando você contrata um seguro de auto, além dos 
benefícios para o seu carro, geralmente as seguradoras 
oferecem  serviços emergenciais à sua residência.  Por 
exemplo,  reparos em redes elétrica e hidráulica, limpeza 
de calhas ou serviços de chaveiro, entre outros. Porém 
esses são apenas serviços emergenciais, diferente das 
coberturas oferecidas pelo seguro Residencial.

Além de todas as coberturas de um completo seguro 
Residencial, que vão de incêndio e roubo até responsa-
bilidade civil, ele oferece também assistência técnica. 
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Conselho Deliberativo

Rigor, conciliação e perseverança 

Veja entrevista com o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Mazzoni 

A série de reportagens em homenagem aos "ex-presidentes 
do Conselho Deliberativo da Afresp” desta edição traz entrevista 
com o AFR Sérgio Mazzoni. Ele foi presidente do Conselho De-
liberativo de 1994 a 1996 e contribuiu de maneira significativa 
para a história da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas 
de São Paulo. 

Antes de assumir a presidência do Conselho Deliberativo, o 
colega Mazzoni foi Conselheiro entre 1991 a 1993 e participava 
da Comissão Fiscal daquele órgão. “Neste primeiro mandato do 
Conselho Deliberativo carregava a responsabilidade da renova-
ção, já que foram eleitos, em sua maioria, tanto para a Diretoria 
como para o Conselho, AFRs tidos como novos na carreira. 
Tratava-se de um grupo de apoio à candidatura do colega João 
Eduardo, nosso Deputado Federal, à Presidência da Associação, 
dentro do qual me incluía e, dentre outros, despontava o nome 
do nosso atual Presidente, Teruo Massita”, disse.

Nesse período,  Mazzoni fez questão de ressaltar que con-
tou com o conhecimento do saudoso e especial colega Lauro 
de Vasconcelos, na elaboração de um novo Regulamento  para 
a Amafresp, que posteriormente foi aprovado pelo Conselho 
daquela época.

No segundo mandato 
de Conselheiro (1994-
1996), Mazzoni foi sur-
preendido com o pedido 
de candidatura à Pre-
sidência do Conselho. 
“Lembro que estava em 
férias no litoral paulista, 
e de ter voltado à Capi-
tal para realizar alguns 
afazeres, com a previsão 
de retorno imediato ao 

local das férias. Como naquela época não tinha celular, fui pego 
de surpresa por um telefonema do colega Teruo Massita para 
a minha casa. Ele me convidou para um café no Aeroporto de 

Congonhas e ali encontrei os colegas que me convenceram a par-
ticipar daquela eleição para a Presidência do Conselho”, contou. 

De acordo com Mazzoni, a aceitação do desafio de disputar 
a presidência se deu sob condição de que ele pudesse convidar 
para a composição da mesa diretora dois talentosos colegas que 
também compunham a chapa concorrente, Roberto Chiaverini e 
Jamil Schueri.  “Convidados os colegas, a vitória se deu, assim, 
de maneira razoavelmente tranquila”.

Para Mazzoni, a condução dos trabalhos durante os três anos 
de presidência se concretizou com rigor, conciliação e perseve-
rança. “No encerramento do mandato pudemos observar que 
nosso edifício da sede já se encontrava pronto”.  Ele também 
afirmou que outro grande feito daquela gestão foi a criação do 
Fundafresp, que surgiu de uma proposta da diretoria encaminha-
da ao conselho e que fez questão de aprová-la de maneira rápida.  

Mazzoni garantiu na entrevista que a maior motivação de 
ter participado do Conselho Deliberativo que, em sua opinião,é 
um órgão de normatização e fiscalização da Associação,  foi  a 
crença de que uma carreira bem sucedida é em grande parte 
dependente do sucesso da respectiva entidade representativa. 
Depois de contribuir com seu trabalho em prol da Associação, o 
colega se dedicou integralmente a carreira.  “Manifesto aqui meu 
orgulho por ter servido à Associação que defende os interesses 
da carreira de AFRs, que é fundamental para a satisfação dos 
interesses da sociedade”, concluiu. 

Perfil

Sérgio Mazzoni concursado em 1979, tomou posse em 
julho de 1982, sendo associado da Afresp há mais de 30 anos. 
Foi AFR externo, Assistente da Diretoria da Dívida Ativa, As-
sistente da Coordenadoria da Administração Tributária (CAT), 
Diretor da Dívida Ativa, Diretor de Arrecadação, Diretor da 
Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT) -  Ad-
junta 1, Delegado Regional Tributário das DRTCs I e II, Juiz do 
Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), gestor Fiscal, presidente 
do Cevaf e, atualmente, AFR externo.

Foto tirada em 1996, época em que Mazzoni era Presidente do Conselho Deliberativo 

Jornal da Afresp - janeiro de 1994
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Conselho Deliberativo

Em reunião realizada em 15 de junho, o Conselho Deliberativo aprovou as contas relativas a 2012

Conselho aprova contas da Afresp

Comissão de Reforma do Estatuto e Conselho Deliberativo
 agradecem participação dos associados

O Conselho Deliberativo da Afresp se 
reuniu no dia 15 de junho, para realizar a 
análise da prestação de contas relativas 
ao exercício de 2012, entre outros assun-
tos. Estiveram presentes 22 conselheiros, 
a 2ª vice-presidente da Afresp, Angela 
Manzoti Nahman, o 1º tesoureiro da 
Afresp, Rodrigo Keidel Spada, além da 
contadora da Afresp, Raquel Gonçalez. 

O presidente do Conselho Delibera-
tivo da Afresp, Luís Augusto Sanches, 
agradeceu a presença dos conselheiros e 
homenageou o Conselheiro nato, Benedito 
Franco da Silveira Filho, que recentemente 
completou 90 anos. 

A ata da reunião do dia 11 de maio de 
2013 foi o primeiro assunto pautado na 
reunião,e após as considerações do Con-
selheiro da capital, Lauro Kuester Marin, 
ela foi aprovada por unanimidade.

O AFR e Deputado Vitor Sapienza, 
atendendo ao convite feito pelo Conselho 
Deliberativo,  prestigiou a reunião. Guto 
saudou a autoridade e enfatizou a impor-
tância da presença dele naquela ocasião. 
O Conselheiro Honorato Sanchez Duran 
(Capital) fez uma belíssima homenagem 
ao deputado da Classe e amigo pessoal 

de longos anos. Vitor 
tratou de assuntos 
classistas com os 
Conselheiros e enfa-
tizou ser gratificante 
ver que o Conselho 
da Afresp está ali-
nhado com os obje-
tivos da categoria. "Vejo que o Conselho 
Deliberativo da Afresp está empenhado e 
a favor dos objetivos da classe". 

Na sequência foi pautado o processo 
nº 1219088/2012, referente à revisão de 
um reembolso indeferido pela Diretoria 
Executiva da Afresp. A Comissão de Saú-
de, composta pelos membros Nilza Bardi 
Romano, Antenor Roberto Barbosa e Edu-
ardo Gonçalves, propôs aos Conselheiros 
o acolhimento do pedido à associada, de 
acordo com o artigo 43, inciso I, do Regu-
lamento Amafresp. Após ampla discussão 
a proposta foi aprovada por maioria de 
votos, sendo rejeitada a proposta do 
Conselheiro Honorato Sanchez Duran de 
pagamento de reembolso integral.

Outro assunto tratado pelos conse-
lheiros foi  o ofício nº 276/13 da diretoria 
executiva da Afresp solicitando aprovação 
do orçamento para a realização do “En-
contro da Família Afrespiana em Barra 
Bonita”. Os membros da Comissão Fiscal 
do Conselho Deliberativo (Antonio Guer-
ra, Alexandre Lania e Miguel Ângelo da 
Silva), por meio de um parecer manifes-

taram suas considerações e propuseram  
a aprovação do contrato. A sugestão foi 
acatada por maioria de votos. 

Os membros da Comissão Fiscal também 
apresentaram o parecer que examinou as 
contas do ano de 2012 da Afresp. "Concluímos 
que a Afresp apresenta um Balanço Patrimo-
nial consistente, evidenciado pelos índices e 
análises realizados, além de apresentar um 
superávit e concluímos que, do ponto de vista 
contábil,  não existem óbices à aprovação 
das contas relativas ao exercício de 2012", 
leu o presidente da Comissão Fiscal, Antonio 
Guerra. O diretor Financeiro da Afresp, Rodri-
go Keidel Spada, esclareceu as dúvidas dos 
Conselheiros e, após ampla discussão, o Ba-
lanço Anual de 2012 foi aprovado por maioria 
de votos, com voto contrário do Conselheiro 
Paulo Henrique Cruz.

O Presidente do Conselho Delibe-
rativo da Afresp, Luís Augusto San-
ches, e a Comissão de Reforma do 
Estatuto, formada pelos AFRs Décio 
Brites, Alexandre Camara Meirelles, 
José Carlos Franco Fernandes e Mar-
cio Antonio Vicente da Silva, findo o 

prazo para o envio de propostas para 
alteração do Estatuto Social da Afresp 
no dia 30 de junho, agradecem a todos 
os colegas que participaram ativamente 
do processo, encaminhando suas valio-
sas contribuições e sugestões para a 
reforma do Estatuto Social da entidade.

Numa nova fase, que se inicia agora, 
caberá à Comissão analisar, avaliar e 
agregar as propostas enviadas, forma-
tando um texto final para a apreciação 
de toda a categoria dos Agentes Fiscais 
de Rendas em Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser convocada para esse fim.

Vitor, Guto e Paulo Henrique

Comissão Fiscal: Guerra, Alexandre e Miguel

Rodrigo e Raquel
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Regionais 

Regional de Ribeirão Preto recebe diretores e realiza Festa Junina

O objetivo da reunião foi fazer um balanço geral dos principais assuntos da Regional no último ano

No dia 27 de junho, a Regional de Ribeirão Preto realizou 
uma breve reunião no auditório da DRT/06 com a presença dos 
diretores da Afresp, Omar Roldão de Moura (Regionais e T.I) e 
Rodrigo Keidel Spada (Seguros e Financeiro) e do conselheiro 
Eduardo Gonçalves. Após a reunião, ocorreu a tradicional Festa 
Junina da Regional.

De acordo com o diretor da Regional de Ribeirão Preto, 
Matheus Henrique Lopes Lima, o objetivo da reunião foi fazer 
um balanço geral dos principais assuntos da Regional no último 
ano e anunciar o colega Antonio Santilli como patrono do atual 
Campeonato Estadual de Futebol.

O assunto mais detalhado foi a reforma do Centro de Con-
vivência. Vencidas as etapas de compra de terrenos, limpeza e 
construção do muro, a Regional aguarda autorização da prefeitu-
ra e a contratação do empreiteiro para começar a próxima etapa, 
que é a construção do salão de festas. Também foi apresentado 
o projeto executivo de arquitetura, finalizado recentemente e já 
discutido e aprovado pela Diretoria Executiva.

Os diretores Omar Roldão e Rodrigo Keidel falaram sobre 
a verba aprovada para a próxima etapa, que é a construção 
do salão de festas e estacionamento. Omar explicou que a 
reforma completa será realizada por etapas e alertou sobre a 
importância de cumprir rigorosamente os procedimentos para 
contratações, visando a utilização racional e criteriosa da verba 
da Afresp mesmo que, com isso, o processo seja um pouco mais 
lento do que o desejado. Ele citou ainda exemplos do quanto já 
foi economizado nas primeiras etapas com essa política mais 
criteriosa de gastos.

No final, Omar dedicou algumas palavras em homenagem ao 
colega Antonio Santilli, relatando sua importância tanto para a 
classe dos AFRs quanto para a Afresp, em razão de sua perso-
nalidade caracterizada pelo espírito conciliador, companheiro, 
coletivo e inspirador. “Lembro-me da primeira vez que encontrei 
o colega Santilli e de todo o carinho e atenção que recebi dele. 
Isso me marcou muito”, disse o diretor de Regionais da Afresp.

“Cabe destacar que 
nosso colega Santilli nos 
promove uma linda lição 
de vida e amor ao espor-
te. Sempre participou e 
incentivou os demais co-
legas a participarem de 
atividades esportivas, 
que considera essencial 
para a saúde do corpo e 
da mente”, destacou o 
diretor da Regional de 
Ribeirão Preto, Matheus Henrique.

Atualmente, Santilli permanece atuando como arqueiro todas 
as terças-feiras no jogo de futebol que acontece no Centro de 
Convivência de Ribeirão Preto. Enquanto muitos alegam idade 
avançada para deixar de praticar esportes, o colega Santilli, 
com mais de 80 anos de idade, não perde uma partida, mesmo 
que para isso tenha que manter um banquinho ao lado do gol 
para descansar as pernas de vez em quando.

“Sua importância para o desenvolvimento do esporte 
dentro da Afresp é inegável, por isso, o colega Santilli está 
sendo merecidamente homenageado nesse ano de 2013”, 
disse Omar Roldão.

Após a reunião, todos participaram de uma Festa Junina, que 
aconteceu no estacionamento da própria Delegacia Regional 
Tributária de Ribeirão Preto. O evento foi realizado em parceria 
com os demais colegas da Sefaz, que trabalham nesse mesmo 
prédio, e contou com organização conjunta de João Nardocci 
(diretor do DRA – Diretoria Regional Administrativa) e com a 
Patrícia Galvão (chefe no NI –Núcleo de Informática).

Muito animado, o evento contou com uma decoração capri-
chada (créditos a Luis Augusto) e foi considerado ótimo pelos 
participantes. Todos saborearam diversas comidas típicas e 
dançaram com muita música ao vivo.

Omar e Santilli 
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Foram verificados problemas de vazamento da piscina, falta de telhas, entre outras manutenções

Diretor de Obras visita instalações do C.C. de Presidente Prudente

Regionais

Feijoada em Ribeirão e Araçatuba 

Em 27 de junho, o diretor Técnico de Obras, Cezar José D’Avoglio, e o colaborador 
do Departamento de Regionais, Reginaldo Meira Mercês, se reuniram em Presidente 
Prudente com o diretor Regional da Afresp, Ailton Estácio, o arquiteto Celso Zanata e o 
construtor Heronildes para vistoriar as instalações do Centro de Convivência da cidade.

Foram verificados os problemas de vazamento da piscina (deck, laje e churrasqueira 
inferior) e a falta de telhas e o descolamento no madeiramento no telhado do salão de 
festas , entre outros.

D’Avoglio sugeriu executar um trabalho de impermeabilização da grelha lateral e 
utilizar um revestimento de manta asfáltica. Dessa forma, uma vez resolvido o vazamen-
to, não haverá a necessidade de quebrar o piso do deck e, assim, haverá uma grande 
redução no custo com a reforma.

Já para o telhado, D’Avoglio recomendou que seja feita uma pesquisa nas empresas 
locais de cerâmica, para tentar encontrar as mesmas telhas que já existem no telhado 
do Centro. O madeiramento será substituído pelo construtor Heronildes assim que as 
telhas forem trocadas.

O diretor D’Avoglio elogiou o trabalho do diretor Regional Estácio pelo empenho, dedicação e hospitalidade, assim como o 
caseiro do Centro, Beraldo, e seus auxiliares, por manter as instalações do Centro limpas e organizadas. A equipe técnica ainda 
visitou as instalações do escritório regional.

A Regional da Afresp de Ribeirão Preto, 
com o apoio do seu diretor, Matheus Lima, 
comemorou o aniversário da cidade com uma 
delíciosa feijoada em 19 de junho, no Centro 
de Convivência. Mais de 100 pessoas esti-
veram presentes à festa. O músico Paulinho 
Brasília animou a todos os presentes com seu 
show ao vivo. Enquanto os colegas aprovei-
taram o encontro para rever os amigos, os 
filhos dos AFRs se divertiam com o acom-
panhamento de monitores responsáveis pela 
recreação infantil. 

Já a Regional de Araçatuba realizou a 
tradicional feijoada anual no dia 23 de junho 
no Centro de Convivência da cidade. Mais de 
120 pessoas participaram do encontro, que 
contou também com a apresentação da banda 
Tom Maior. O diretor Regional José Lourenço 
Gomes prestigiou o evento.

Ribeirão Preto Ribeirão Preto

Araçatuba Araçatuba

Festa Junina em Sorocaba e no ABCD
No dia 27 de junho, a DRT 12 realizou uma animada festa junina. Aproximadamente 40 AFRs participaram do evento. Em 29 

de junho foi a vez da Regional de Sorocaba que preparou uma grande festa junina no Centro de Convivência da cidade. Mais de 
50 pessoas, entre AFRs e familiares, participaram do evento. Os diretores Regionais, Maria Sonia Brumati (ABCD) e Anderson 
da Costa Campos (Sorocaba) apoiaram os eventos.

DRT12 Sorocaba
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Talentos AFR

Filho de AFR recebe prêmio de sustentabilidade

O projeto conquistou o 3º lugar do Prêmio Von Martius de Sustentabilidade - Câmara Brasil Alemanha 

O engenheiro civil Guilherme Castagna, filho do diretor de 
Esportes da Afresp, Américo Castagna Neto, foi premiado re-
centemente com o projeto "Manejo Integrado de Águas Pluviais 
do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha". A proposta 
conquistou o 3º lugar entre 38 participantes, do Prêmio Von 
Martius de Sustentabildade, Câmara Brasil - Alemanha, cate-
goria tecnologia.  

O projeto exemplifica o potencial de transformação de uma 
edificação no ciclo hidrológico local. Ampliando o escopo dos 
créditos LEED  SSC6.1 (redução de escoamento superficial) e 
SS6.2 (melhoria da qualidade do escoamento superficial) para 
o entorno do estádio, desenvolveu-se projetos técnicos inte-
grando o sistema de drenagem externo (SUDS) aos sistemas 
internos  de aproveitamento de água de chuva. Com isso, 100% 
do consumo não potável do estádio passará a ser atendido por 
água de chuva, um volume de 16 milhões de litros/ano. Além 
da redução do consumo interno, o sistema produzirá melhoria 
significativa do microclima através da evapotranspiração das 
plantas no entorno do sistemas, pelas "Wetlands" e pelo lago 
em si, irradiando umidade, quesito desejável levando em con-
sideração a região na qual o projeto está inserido. 

Segundo o engenheiro  Guilherme, a  maior importância do 
prêmio é a visibilidade que ele irá proporcionar a esse novo olhar 
de cuidado com a água. "Um olhar que oferece a oportunidade 
de enxergar a água como um recurso precioso, trazendo-o ati-
vamente à infraestrutura da cidade, de forma a nos integrar de 
forma positiva ao ciclo hidrológico local". 

AFR mostra talento em exposição de artes 

Colega Yara Regina Franco é premiada em Foz do Iguaçu

 “Desde pequeno gosto de desenhar e o desenho me eleva. Sob cada 
traçado meu, vislumbro um mundo multifacetado, colorido e cheio de 
possibilidades que me direcionam para um lugar perfeito de formas im-
perfeitas. A simetria e igualdade às vezes ficam de lado nas minhas obras 
prevalecendo a sensação que elas podem proporcionar, provocando em 
mim o desejo de ver realizado o ideal imaginário, colorido e que pode de 
alguma forma preencher os espaços na parede da vida ", contou o AFR e 
artista plástico Marcos Akásaki. 

Com um talento nato, Akásaki apresentou no mês de maio a exposição 
"Raízes", na galeria de Arte Fibra, localizada no bairro do Pacaembu, em 
São Paulo. A exposição foi um sucesso e ocorreu no mês de maio. 

Doutorando em Educação, Arte e História da Cultura e mestre em Ar-
tes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, o crítico Oscar D’Ambrosio, 
disse que as obras de Akásaki da exposição Raízes têm como uma de suas 
principais características o acabamento esmerado no diálogo entre dois 
elementos: o nanquim e a tinta acrílica. Ambos são articulados dentro de 

um universo imaginário amplamente expressivo, marcado por alguns importantes fatores simbólicos.

"O principal é a árvore. Isso não significa que ela esteja sempre presente de forma explícita. Pode surgir de modo mais 
sutil, em meio a outros elementos, mas traz no seu bojo uma poética articulada nos componentes que estão embaixo da terra 
e acima dela. As raízes e os galhos estabelecem uma atmosfera imaginária de encantamento", disse o especialista.

O currículo artístico do colega e informações todas as obras que foram expostas estão disponíveis no site www.makasaki.com.

A cidade de Foz do Iguaçu (PR) foi palco da premiação do 
Prêmio Literarte de Cultura 2013, promovido pela Associação 
Internacional de Escritores e Artistas no mês de maio. A cole-
ga Yara Regina Franco recebeu o prêmio por seu destaque na 
produção artístico-cultural no ano de 2012. 

Os autores premiados foram escolhidos pelos conselhei-
ros da Literarte, e também indicados por editoras, jornalistas 
e críticos das áreas de literatura, artes plásticas, ativismo 
cultural e revelação literária. Mais uma vez a Afresp para-
beniza a colega por seu brilhantismo e talento.
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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

ABR 705.973,42  (421.065,45) 38.909,61 11.423,72  (311,04)  (756.222,49)  698.104,37  10.928.936,02  26.010,40  420,18 

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 31/05/2013 R$ 610.608,28.

** 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

ABR 561.077,28 2.139.717,52 297.240,16 4.769.936,60 2.102.947,24 584.274,95 62.410,78 134.519,35 0,00 0,00

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.  

Empenho na melhoria da rede médica de São José dos Campos

Em continuidade aos trabalhos de captação de novos pres-
tadores de serviços médicos na Regional de São José dos 
Campos, o setor de Credenciamento, em conjunto com a ge-
rência e a Diretoria da Amafresp, vem com dedicação especial 
credenciando os profissionais indicados pelos filiados.

Após o recebimento, em 7 de junho, da relação dos indicados 
da comissão local, a Amafresp  iniciou pesquisa dos e-mails 
dos indicados e já encaminhou carta convite para mais de 30 
profissionais apresentando a Amafresp e sua proposta inicial 
de remuneração. A próxima etapa a ser realizada será o con-
tato telefônico com cada um dos indicados, com o objetivo de 
enfatizar o interesse da Afresp no credenciamento.

Caso necessário, será agendada reunião com os profissio-
nais. O diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, agradece 

Equipe da Amafresp se dedica para credenciar os profissionais indicados pelos filiados da região

a participação dos filiados nesse processo e reforça a impor-
tância de uma ação conjunta para melhorarmos a qualidade no 
atendimento a todos os nossos filiados.

Amafresp credencia Santa Casa de Bragança e de Ourinhos 
Constantemente preocupada em assegurar o atendimento médico aos seus 

filiados, é com grande satisfação que a Amafresp comunica a consolidação de 
mais duas  parcerias: Santa Casa de Bragança Paulista e Santa Casa de Ourinhos. 

Ciente da grande importância dessas parcerias, o diretor da Amafresp, Luiz 
Carlos Toloi Junior, dedicou especial atenção para a agilização desses processos 
de credenciamento.

A Santa Casa de Bragança abrange amplamente as especialidades médicas, 
bem como o atendimento com todo o suporte necessário para urgências. E a Santa 
Casa de Ourinhos também oferece atendimento em diversas especialidades médicas 
ambulatoriais e conta com mais de 160 leitos de internação. 

Amafresp providencia número de Cartão Nacional de Saúde para filiados
A Amafresp esclarece os seus filiados que não devem se preocupar em obter o número 

do Cartão Nacional de Saúde (CNS). Esse registro foi providenciado internamente entre 
o Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e operadoras.

Com empenho e dedicação, 18 colaboradores da equipe Amafresp estão realizando o 
cadastro de 4.900 filiados que ainda não possuíam o registro. Em breve os mais de 18 mil 
filiados terão acesso ao número do CNS. É importante ressaltar que a falta do número do 
cartão não é impeditivo para o atendimento.

Assinatura do contrato  com a Santa Casa de Bragança
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Diretor da Amafresp recebe Dra. Luiza Keiko

A visita da conceituada dermatologista ocorreu em 25 de junho na sede da Afresp

Olá Tatiana,

Queria agradecer imensamente sua ajuda e atenção conosco. Você 
se propôs a resolver pendências que não são propriamente da sua área. 
Obrigado mesmo! 

Sua ajuda em todo o processo foi fundamental, até em relação à locali-
zação e à realização desse exame. Nos sentimos assistidos pela Amafresp 
em todo o processo.

Carta Você Sabia

Você sabia que a 
Amafresp está 

firmando parcerias 
com médicos de alto 
gabarito para melhor 
atender seus filiados?

Leonardo Valle

Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os médi-
cos parceiros de nosso plano de saúde, o diretor da Amafresp, 
Luiz Carlos Toloi Junior, convidou a dermatologista prof. Dra. 
Luiza Keiko Matsuka Oyafuso para uma reunião e almoço na 
sede da Afresp.

O encontro ocorreu em 25 de junho, e contou com a parti-
cipação da gerente da Amafresp, Rosângela Lázaro. Além do 
estreitamento da relação médico-Amafresp, foi oferecida à Dra. 
Luiza Keiko uma remuneração diferenciada, de acordo com a 
nova filosofia de valorização dos profissionais médicos com a 
finalidade de consolidar o relacionamento, de forma a evitar in-
clusive a saída de profissionais de alto gabarito de nossa rede e 
propiciar, cada vez mais, a qualidade no atendimento aos filiados.

Dra. Luiza Keiko é formada pela Universidade Federal de 
São Paulo há mais de 36 anos, com título de Especialização em 
Dermatologia, Mestrado e Doutorado pela Unifesp, além de ser 
professora da mesma instituição.

Segundo a revista “Anuário Análise Saúde 2013”, a derma-
tologista e prof. Dra. Luiza Keiko foi reconhecida pelos próprios 
médicos como uma das melhores dermatologistas do Brasil.

Filiados Amafresp recebem informativo

Amafresp estreia página no Facebook
Com o uso cada vez mais frequente das redes sociais, a Afresp  seguiu 

a evolução da tecnologia, fez sua estreia na web 2.0 e, na sequência, foi 
criada a página da Amafresp no Facebook, que já é um sucesso.  A fanpage  
Amafresp já teve quase 200 curtidas com menos de um mês de estreia. 

Na Fanpage (www.facebook.com/Amafresp) os filiados Amafresp e 
aqueles que pretendem aderir ao plano podem tirar dúvidas, ficar por dentro 
de novidades  e conferir depoimentos.

 “O Facebook é mais uma ferramenta de comunicação importante 
para a Amafresp”, afirmou o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior.

Em breve, os filiados Amafresp vão receber a edição nº 9 do informativo da Amafresp e também 
um folder explicativo e um imã de geladeira da Bem Emergências Médicas.

O diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, ressaltou que essa publicação traz importantes 
assuntos de interesse da família Amafresp. Entre eles, a reportagem ‘Mudamos e Crescemos’ que 
fala dos bons resultados do novo sistema contributivo Amafresp. "Outra matéria de destaque do 
informativo Amafresp explica as ações administrativas que geraram mais de R$ 3,6 milhões de 
economia para a Amafresp", concluiu.

Keiko, Toloi e Rosângela
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