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De 7 a 11 de outubro aconteceu o 
Seminário Internacional “Tendências de 
reformas nos sistemas tributários num 
contexto globalizado. Habilidades direti-
vas aplicadas aos administradores tribu-
tários”. O evento contou com o apoio da 
Afresp, por meio do CEPAfresp (Centro 
de Ensino e Pesquisa da Afresp).
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A Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) divulgou o resultado 
do Monitoramento Assistencial relativo 
ao 2º Trimestre de 2013. Mais uma vez, 
a Amafresp foi classificada como ope-
radora de BAIXO RISCO  e conquistou 
a maior pontuação desde o início do 
monitoramento, que começou em 2011.

Melhor classificação
da ANS 

17

Pág. 16

Ribeirão Preto 
Foi assinado o contrato para a 

execução das obras de construção do 
salão de festas do Centro de Convi-
vência da Regional de Ribeirão Preto.
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Distribuição dos custos 
A Diretoria Financeira apresentou 

para a Diretoria Executiva um projeto de 
reformulação da distribuição dos custos 
por serviço da Afresp.
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2º Torneio de Sinuca 
Até o dia 18 de novembro, os AFRs 

que apreciam uma partida de sinuca  
podem se inscrever no 2º Torneio 
Estadual de Sinuca da Afresp. 
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BlogAfresp
Desde o dia 24 de junho, quando o 

BlogAfresp foi lançado, ele já alcançou 
mais de 17 mil visualizações. Os acessos 
são realizados de vários países. 

Mais de 50% dos AFRs 2013 já 
se inscreveram na Afresp

O departamento de Inscrição da Afresp divulgou que aproximadamente 
250 Agentes Fiscais de Rendas que tomaram posse em 17 de setembro 
fizeram suas inscrições na Afresp. Houve também o ingresso de 127 fi-
liados Amafresp, entre titulares e dependentes, além de quatro adesões 
ao Fundo de Assistência Social da Afresp (Fundafresp).

                                                                     Leia matéria da página 6

Seminário Internacional 
é realizado na Afresp 

Pág. 13

Carteira de Seguros 
Houve um aumento de 8,43%  no 

número de novos seguros contratados 
em setembro, em comparação ao mes-
mo período do ano anterior. 
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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 10 de 2013, assinado pelo presidente Teruo Massita  em 
08/10/2013, determina as seguintes cotas para o mês de setembro /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$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), 
aumentando 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 
01/10/2013.

Agosto
 2013

Set. 
2013

Out. 
2013

Mensalidade da 
Afresp  

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 389,00 396,00 410,00

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.

14/06/2013 - Antonio Onias Neto, aos 77 anos, de São Paulo
04/08/2013 - Venancio Rigby Ribeiro, aos 79, de Ubatuba
11/08/2013 - Maury Jorge, aos 76 anos, de Campinas 
16/08/2013 - Oswaldo Iorio Sobrinho, aos 80 anos, de São Paulo
18/08/2013 - Maria Brasilia Amaral Correa Galvao, aos 98 anos, de São Paulo
22/08/2013 - Jose Conrado de Araujo, aos 84 anos, de São José dos Campos
30/08/2013 - Jose de Almeida Mattos Filho, aos 90 anos, de São Paulo
05/09/2013 - Cezar Augusto Moreira, aos 76 anos, de São Paulo
05/09/2013 - Joao Doho, aos 69 anos, de São Paulo
13/09/2013 - Jose Normando Verissimo, aos 80 anos, de Taubaté
16/09/2013 - Benedito Caldas, aos 84 anos, de São José do Rio Preto
16/09/2013 - Dirceu Cavellucci, aos 78 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 (Assessor da Presidência); 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 - Walter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Alberto Penno Junior
R. Prudente de Moraes, nº 525 - Sl 03 - Centro
CEP:13400-310 - Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos  - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  Omar Roldão de Moura 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Cesar Akio Itokawa
DRTC-II    João Ramalho
DRTC-III   Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

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

Expediente Jornal da Afresp

Marketing & Comunicação: 
Teruo Massita
O Conselho Editorial do Jornal da Afresp é formado por todos 
os membros da Diretoria Executiva.
Coordenadora de Marketing: Viviane Bulbow de Amorim 
Mendes (MTB 33.251JP/SP) 
Jornalistas: Fabieli de Paula Soares e Vanessa Zampronho
Designers: Evandro Moraes e Luciana Mattiello 
Periodicidade: mensal 
Tiragem: 10.100 exemplares 
Impressão: Pigma Indústria Gráfica
Circulação: outubro e novembro/2013  
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.
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Editorial

A nova geração

O tempo passa...

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

Acervo do AFR José Roberto Rosa 

A foto mostra alguns AFRs instrutores da Escola Fazendária da 
Sefaz no mês de abril de 1995. Da esquerda para a direita os AFRs:  
Lygia Piovan (in memorian), Maria Regina Bertin (hoje na DRTC-I), 
José Roberto Rosa (ainda na Fazesp) e, atualmente aposentados: 
Sidney Franco, Lucio Batoni Mendonça e Edgard Oliveira Baptista.

A carreira de Agente Fiscal de Ren-
das recebeu 442 novos fiscais em seu 
quadro, no dia 17 de setembro de 2013, 
parte dos 885 aprovados recentemen-
te, cujos conhecimentos foram testa-
dos em difícil concurso de provas, ao 
qual participaram 35.304 candidatos.

Em sua maioria, os novos agentes 
fiscais pertencem a uma geração que 
já nasce para competir, que desde os 
primeiros anos de vida se dedica ao 
aprendizado de línguas, têm a tecno-
logia da informática como suporte de 
seus brinquedos favoritos e usam in-
tensamente a internet para a obtenção 
de informações. Contrasta com os mais 
velhos, nascidos até a segunda guerra 
mundial, que iniciavam sua atividade 
escolar aos sete anos, destinando o 
intervalo de tempo do nascimento até 
essa data para brincar, especialmente 
no interior do estado. 

Hoje, a mais nova geração já nasce 
apertando botões de aparelhos ele-
trônicos, obtendo resultados instantâ-
neos em um computador, enquanto as 
mais antigas gerações em igual idade 
demandavam horas e até dias para a 
consecução dos mesmos resultados. 

É essa nova geração, denominada 
“Y”, que vem complementar o quadro 
das gerações existentes na carreira de 
agente fiscal em São Paulo. Incluindo 
os aposentados, quatro gerações estão 
presentes na classe fiscal, na sequên-
cia da maior para a menor idade: os Ve-

teranos, os Baby Boomers, a Geração 
“X” e a atual Geração “Y”.

Não obstante a familiaridade no uso 
da tecnologia, os anos de aprendizado 
de línguas na primeira infância e as 
características dessa nova geração em 
relação às anteriores: pontos de vista, 
atitudes, valores, comportamentos e 
expectativas, não há que se falar em 
maior ou menor competência, dessa ou 
daquelas, no exercício das atribuições 
privativas do fisco. A competência 
no exercício do cargo não se mede 

unicamente pelo conhecimento adqui-
rido, suficiente para a aprovação no 
concurso. Há necessidade de um mix 
desse conhecimento e da experiência 
de vida funcional, sedimentada no dia 
a dia da atividade fiscal e, em parte, 
transmitida pelos colegas de maior 
tempo de carreira.

A grande contribuição da nova 
geração, em um primeiro momento, 
reside no impulso de inovação, no 
dinamismo e energia próprios da ida-
de, na contestação do velho para a 
construção do novo, em uma realidade 
mais condizente com o ambiente em 
constante mutação. Ousadia para tanto 

não lhe falta. No entanto, é preciso 
ter prudência, bom senso, percepção 
das intrincadas forças que regem a 
realidade a ser vivida na nova carreira, 
compreensão de seus limites no jogo 
de poder a que será submetida e a 
sensibilidade necessária para tratar o 
contribuinte com energia ou gentileza, 
conforme o caso, elementos adquiridos 
somente com a experiência.

A carreira de agente fiscal de 
rendas é diferenciada no contexto da 
administração pública. Ela é essencial 
e exclusiva de Estado. Como tal, quer 
na linha de frente da fiscalização direta 
ou na atividade meio que lhe dá su-
porte, a fiscalização tributária confere 
ao executor da lei poderes que podem 
turvar a identificação dos limites de sua 
competência e ultrapassá-los no trato 
com o contribuinte. É então preciso ter 
presente, antes de tudo, que ser fiscal 
é ser servidor público, um agente a 
serviço da sociedade, antes de ser um 
arrecadador de recursos para o Esta-
do e, como tal, deve prestar contas 
de seus atos a ela e a seus próprios 
familiares, elementos que são dessa 
mesma sociedade. 

Estamos certos de que nossos 
novos colegas estão imbuídos dessa 
responsabilidade que lhes foi atribuída 
na posse do cargo para o qual recen-
temente foram nomeados. Desejamos 
que todos a exercitem e se realizem 
nessa nobre atividade.

“A carreira de agente fiscal de 
rendas é diferenciada no contexto 
da administração pública. Ela é 
essencial e exclusiva de Estado. ”
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Afresp

De acordo com Teruo Massita, o sucesso do BlogAfresp deve-se ao cuidado na sua elaboração

BlogAfresp atinge mais de 17 mil visualizações

Desde o dia 24 de junho, quando o BlogAfresp foi lançado, ele 
já alcançou mais de 17 mil visualizações. Os acessos ao Blog vêm, 
na sua maioria, do Brasil, mas ele já foi acessado dos Estados 
Unidos, Canadá, Espanha, Portugal e Tailândia.

Seu conteúdo é basicamente formado por assuntos da seara 
tributária, como a Gestão Tributária, a Reforma Tributária e a 
transparência fiscal. Os textos são apresentados em forma de 
artigos técnicos e crônicas. Os colunistas e colaboradores também 
escrevem sobre os acontecimentos atuais, que têm relação com 
a área fiscal.

De acordo com Teruo Massita, presidente da Afresp, esse su-
cesso do Blog deve-se ao cuidado na sua elaboração. “O BlogAfresp 
foi um sonho que se tornou realidade, partindo do princípio que 
todo produto desenhado com muito critério, principalmente tendo 
o item qualidade como seu foco principal, tem grandes chances de 
sucesso. Nosso objetivo de tornar o Blog como fonte de referência 
em assuntos tributários atesta que estamos no caminho certo pelo 
número de acionamentos apresentados em pouco menos de três 
meses de sua existência”, disse.

Acesse agora e fique por dentro das discussões sobre a área 
tributária: www.blogafresp.org.br.

Membros do BlogAfresp

Teo FrancoJosé Roberto Lobato

Angelo Angelis Antonio Moura Antonio S. Valente

José Carlos F. Fernandes

No mês de setembro, a associada da Afresp e filiada Ama-
fresp, Mércia Pereira, enviou um e-mail para associação elogian-
do os trabalhos desenvolvidos pelo departamento de Seguros 
da Afresp e pela Amafresp. Veja abaixo:

“Luzia, estou muito grata por sua gentilíssima atenção. Nada 
como ter essa fantástica assessoria completa da Afresp, através 
desse escritório da subsede.

Você Luzia, bem como o João, têm me ajudado nas renova-
ções dos seguros dos apartamentos, dos carros e agora desse 
“troca-troca” de carros, transferências de seguros, mais segu-
ros novos dos carros. Quero ressaltar também o bom trabalho 
da Emissão de Guias, que indica bons médicos e laboratórios 
durante o ano.

Associada elogia serviços da Afresp 
Preciso agradecer pessoalmente ao presidente Teruo, ao di-

retor de Seguros Rodrigo, ao vice-presidente Omar e ao diretor 
da Amafresp Toloi.

Sentir e saber que tudo é feito com presteza, eficiência, 
carinho, paciência, conhecimento e acompanhamento me deixa 
emocionada e muito mais feliz com a Afresp, porque ela tem 
funcionários altamente dedicados e treinados para atender e 
proteger seus associados”.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, e a Diretoria Executiva 
agradecem. “É muito importante receber a opinião dos associados, 
pois com ela podemos traçar estratégias para melhorar e crescer 
sempre, oferecendo serviços cada vez mais completos e voltados 
para as necessidades da família Afrespiana”, disse Teruo.

AGE da Febrafite
O presidente da Afresp, Teruo Massita, participou em 29 de 

agosto da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Conselho 
Deliberativo da Febrafite, realizada em Maceió/AL. Participa-
ram do evento representantes das 27 associações filiadas à 
Federação além da diretoria da entidade.

Entre os assuntos deliberados durante a AGE estão: ADPF 
(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 285, 
carreiras da Bahia; PEC 147/2013 (Remuneração dos audito-
res fiscais); PEC 05/2011 (Teto salarial único nacional); PEC 
186/2007 (Lei Orgânica do Fisco); PEC 555/2007 (Desconto 
previdenciário dos inativos e pensionistas); implantação do 
Febrafite Saúde e a segunda edição do Prêmio Nacional de 
Educação Fiscal.

A AGE abordou ainda a participação política do Fisco e temas 
estaduais relacionados à carreira fiscal.Paralelamente, também 
acontece reunião dos dirigentes dos planos de saúde do Fisco 
estadual e Seminário Técnico.

Os colegas Alan Martins e Dimas Yamada Scardoelli são 
coautores do livro Revisaço Procurador do Município, da edi-
tora Juspodivim, que traz 1455 questões comentadas de 17 
áreas diferentes para o concurso de Procurador do Município.

Martins e Scardoelli participaram da elaboração das ques-
tões e comentários da área de Direito Tributário, e o livro traz 
ainda perguntas e respostas de Direito Constitucional, Ad-
ministrativo, Penal, Processual Penal, Civil, Processual Civil, 
Ambiental, Urbanístico, Financeiro, Econômico, Empresarial, 
Difusos e Coletivos, Previdenciário, do Trabalho, Processual 
do Trabalho e de Língua Portuguesa.

Ao final de cada seção, os autores trazem dicas para 
responder às perguntas, súmulas dos Tribunais Superiores e 
Informativos do STF e STJ.

AFRs lançam livro preparatório 
para Concurso
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Afresp

Diretoria Financeira apresenta projeto
 O projeto prevê reformulação da distribuição dos custos por serviço da Afresp

Em setembro, membros da Diretoria 
Executiva da Afresp reuniram-se com o 
conceituado Doutor em Controladoria e 
Contabilidade pela USP, Francisco Antonio 
Bezerra. Estava presente também a Con-
tadora da Associação, Raquel Gonçalez de 
Almeida.

Francisco é especialista em Teoria da 
Contabilidade, Métodos de Alocação de 
Custos, Métodos Quantitativos Aplicados 
à Pesquisa em Contabilidade, Sistemas 
de Informação de Custos e Análise das 
Demonstrações Contábeis.

Segundo o diretor Financeiro da Afresp, 
Rodrigo Keidel Spada, o objetivo da reunião 
foi apresentar para a Diretoria o projeto de 
reformulação da distribuição dos custos por 
serviço da Afresp. “Desde o mês de junho, 
o especialista Francisco, em conjunto com 
a contadora Raquel, está preparando um 
projeto que visa aperfeiçoar os critérios de 
custos, entre outras melhorias”, disse.

O Doutor em Controladoria e Contabili-
dade informou que o projeto permite avalia-

ção dos critérios de alocação das despesas 
administrativas da Afresp para os serviços 
e propõe melhorias tanto do modelo de 
alocação quanto nos atuais direcionadores 
de despesas utilizados. Ele também apontou 
os seguintes benefícios:

1- Validação dos critérios de distribuição 
de despesas entre serviços;

2- Melhoria no cálculo do superávit/
déficit dos centros de resultado/respon-
sabilidade;

3- Incorporação de critérios gerenciais 
de reconhecimento de custos atribuídos às 
unidades de negócio;

4- Minimização do subsídio cruzado 
entre os centros de resultado/responsabi-
lidade com o aprimoramento da forma de 
alocação das despesas;

5- Avaliação do modelo de cálculo do 
resultado da Afresp.

De acordo com a contadora da Afresp, 
o protejo também propõe automatização do 
processo, o que consequentemente agilizará 
as atividades do Centro de Custo.

Rodrigo ainda explicou que a necessi-
dade deste projeto surgiu por conta das 
diretrizes do Planejamento Estratégico da 
Associação e também devido alterações na 
taxa de administração da Amafresp, que a 
partir deste ano confrontará apuração do 
custo real gasto pela Afresp para adminis-
tração com o Plano de Saúde.

Oportunamente a Diretoria da Afresp 
levará para votação em reunião do Conselho 
Deliberativo. A previsão é que, após a apro-
vação do Conselho, o projeto seja colocado 
em prática ainda este ano.

Afresp economiza mais de R$ 47 mil por ano com tarifas bancárias

Com ações voltadas para uma ges-
tão estratégica, os atuais dirigentes da 

Afresp deram continuidade as boas parce-
rias que a Diretoria anterior realizou. Uma 

delas com o Banco do Bra-
sil e Santander, referente 
as tarifas de cobrança da 
Associação em débito em 
conta.

Desde 2009, a Afresp 
gera uma economia anual 
de R$ 47.940,00. Segundo 
o coordenador financeiro 
da Afresp, Galdino Nery 
Junior, antes da negocia-
ção realizada em 2009, a 
Afresp pagava por 4.500 

títulos mensais no Banco do Brasil o 
montante de R$ 5.850,00, depois da 
parceria o valor caiu para R$ 2.700,00, ou 
seja, uma redução significativa de 46%.

No Banco Santander também houve 
redução. O valor pago em 1.300 títulos 
mensais era de R$ 1.690,00, após con-
vênio firmado é cobrado mensalmente 
R$ 845,00 pelo mesmo serviço.

Em quatro anos de parceria, a Afresp 
já economizou um montante de aproxi-
madamente R$ 191 mil. Economias como 
essa contribuem para a saúde financeira 
da Associação.
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Mais de 50% dos AFRs 2013 já se inscreveram na Afresp

O departamento de Incrição da Afresp divulgou que mais de 
250 Agentes Fiscais de Rendas que tomaram posse em 17 de 
setembro fizeram suas inscrições na Afresp. Houve também o 
ingresso de 127 filiados Amafresp, entre titulares e dependen-
tes, além de quatro adesões ao Fundo de Assistência Social da 
Afresp (Fundafresp).

Segundo o presidente da Afresp, Teruo Massita, esse resultado 
é muito positivo para Associação. “Em nenhum dos concursos 
anteriores conseguimos um número de inscritos significativo 
em tão pouco tempo”, disse. Ele ainda acrescentou que existem 
ótimas expectativas para mais adesões.

O diretor de Inscrição da Afresp e da Amafresp, Luiz Carlos 
Toloi Junior, informou que a média de faixa etária dos 127 novos 

Aproximadamente 250 AFRs que tomaram posse em setembro já fizeram suas incrições na Afresp

Diretores da Afresp encerram ciclo de encontros com associados 

Diretores da Afresp recebem 
ex-autoridades fazendárias

No dia 2 de outubro , estiveram na sede da Afresp o ex-
ministro do Planejamento e da Previdência, Nelson Machado, o 
ex-Secretário da Fazenda, Yoshiaki Nakano e o ex-coordenador 
da CAT, Henrique Shiguemi.

Os colegas foram convidados pelo presidente da Afresp, 
Teruo Massita, e pela diretoria para uma visita de cortesia 
seguida por um almoço no restaurante da Associação.

filiados Amafresp é de 28 anos. 
O diretor também falou que está 
bastante otimista em relação às 
novas adesões. “Acreditamos que 
a Promoção Especial da Amafresp 
trará a maioria dos novos colegas 
para a Amafresp”, concluiu.

A primeira colega dos AFRs 
2013 a fazer parte da família 
Afrespiana foi Geciane Lacerda 
dos Santos. “Eu quis me associar 
à Afresp e à Amafresp pelos diversos 
benefícios e qualidade dos serviços prestados”, afirmou.

“Nós apresentamos a todo o estado um panorama da nossa 
entidade. Assim, cada associado pode conhecer de perto nosso 
trabalho e tirar suas dúvidas”, disse o presidente da Afresp, 
Teruo Massita.  

Conforme já divulgado na edição de setembro do Jornal da 
Afresp, membros da diretoria da Afresp continuaram com uma 
série de encontros com os associados em diversas cidades do 
interior e também na capital.  Além disso, no dia 23 de outubro 
essa mesma reunião aconteceu na sede da Afresp com a pre-
sença dos colegas aposentados.  

“Nós apresentamos a todo o estado um panorama da nossa 
entidade, tiramos dúvidas e conhecemos os anseios daqueles 
que nos prestigiaram com sua presença”, disse o presidente da 
Afresp, Teruo Massita.  

O projeto do futuro Centro de Convenções foi um dos as-
suntos de destaque tratado pelo presidente Teruo. “Nossa dire-
toria futuramente irá apresentar três estudos de viabilidade do 
projeto do Centro de Convenções Afresp”. Ele ainda ressaltou 
que a Afresp tem recursos próprios para desenvolver pratica-
mente toda a obra e, se houver necessidade, o objetivo é criar 
um fundo imobiliário, no qual os associados poderão participar 
como investidores.

Durantes as reuniões também foi informado sobre a solidez 
das contas da Associação e também dos benefícios e exclu-
sividades oferecidos pelos Seguros Afresp. Além disso,  foi 
enfatizado que a Amafresp tem atualmente mais de 18.100 
filiados e possui a menor taxa administrativa de todas as ope-
radoras do país.

“Esta foi uma oportunidade muito valiosa que tivemos de 
aproximação com os associados”,concluiu Teruo Massita. 

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

obrigatório vai até  31 de outubro.

Encontro realizado em Guarulhos 

Geciane Lacerda dos Santos

Jornal_Outubro.indd   6 24/10/2013   14:09:14



7

Jornal da Afresp |Outubro de 2013

público elevado. “Nossa carga tributária é 
crescente e muito superior a outros países 
latinos e emergentes. A tributação sobre o 
consumo é maior que a sobre a renda e a 
de propriedade”, disse.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, 
falou da importância do evento. “O apoio 
dado pela Afresp à realização do Semi-
nário Internacional reafirma a parceria da 
nossa Associação com a Secretaria da 
Fazenda por meio do CEPAfresp. Com ele, 
pretendemos fortalecer ainda mais a área 
técnica por meio da busca incessante pelo 
aprimoramento profissional”.

Entre os dias 8 e 11 de outubro, o Se-
minário foi realizado na sede da Afresp. A 
2ª vice-presidente e diretora de Convênios 
e Cultura da Afresp, Angela Manzoti Nah-
man, deu as boas-vindas aos participantes. 
”Essa é a casa do AFR, sejam todos bem 
vindos! Que vocês tenham um excelente dia 
de trabalho”.

No dia 10, houve uma confraterniza-
ção entre os participantes na Afresp, que 
apreciaram um coquetel ao som de música 
espanhola. Ao término do Seminário, os 
participantes receberam certificados. 

Seminário Internacional é realizado na Afresp com apoio do CEPAfresp  

Evento reuniu autoridades brasileiras e espanholas da área tributária 

Afresp

De 7 a 11 de outubro aconteceu em São 
Paulo o Seminário Internacional  “Tendências 
de reformas nos sistemas tributários num 
contexto globalizado. Habilidades diretivas 
aplicadas aos administradores tributários”. 

O evento é uma introdução ao programa 
de mestrado internacional em Fazenda Pú-
blica, Direção e Administração Tributária, 
ministrado por meio de uma parceria entre 
a Secretaria da Fazenda, o Instituto de Es-
tudios Fiscales e a Universidad Nacional de 

Educación a Distancia da Espanha, e que 
contou com o apoio da Afresp, por meio do 
CEPAfresp (Centro de Ensino e Pesquisa 
da Afresp) e do Encat (Encontro Nacional 
de Coordenadores e Administradores Tri-
butários Estaduais).

A abertura oficial do evento aconte-
ceu no dia 7 de outubro, no auditório da 
Secretaria da Fazenda. Participaram da 
cerimônia o secretário da Fazenda de São 
Paulo, Andrea Calabi, o coordenador fiscal 
da Fazenda do Maranhão, Damázio Nazaré 
Jr., representando o secretário da Fazenda 

daquele estado, Cláudio José Trinchão 
Santos; além do coordenador da CAT, José 
Clovis Cabrera,  do diretor acadêmico do 
programa de mestrado e professor de Eco-
nomia Aplicada da UNED, José Manuel 
Guirola López,  do coordenador geral do 
mestrado e chefe de estudos do Instituto 
de Estudios Fiscales, Jesús Escribano 
Victorio, do diretor Executivo da DEAT, 
João Marcos Winand e do diretor Adjunto 
II da DEAT, José Eduardo de Paula Saran.

Na abertura, Calabi lembrou a complexi-
dade do sistema tributário brasileiro – e que 
isso pode ser um entrave ao desenvolvimen-
to do país. “O Brasil constrói obstáculos, 
barreiras e freios a esse crescimento, e 

perdemos competitividade para o mundo”.
De acordo com Saran, o evento mostrou 

a integração entre o Brasil e a Espanha, e 
trouxe, além das apresentações, atividades 
práticas. “Os cursos foram adaptados para 
a realidade brasileira, e contam com as 
maiores autoridades em temas tributários”. 
José Clovis Cabrera falou da importância 
dos programas de aprendizado continuado. 
“Esse conhecimento será utilizado na admi-
nistração tributária de São Paulo”.

Para o palestrante Jesús Escribano, o 
curso tem a característica de usar o siste-
ma tributário nacional como base. “Vamos 
discutir temas brasileiros nesse período”. 
José Manuel Guirola explicou que as ativi-
dades do mestrado serão distribuídas em 
31 semanas, e está na sua 11ª edição. “O 
projeto nasceu na Espanha e é voltado para 
alunos iberoamericanos”.

A primeira palestra foi proferida pelo 
professor Fernando Rezende, economista 
e grande conhecedor das questões tribu-
tárias nacionais. Ele falou sobre o sistema 
tributário brasileiro, tanto de como ele 
surgiu quanto de como pode ser afetado 
pelas novas tecnologias e a globalização. 
“Temos um amontoado de impostos que 
se multiplicam enquanto dormimos”, dis-
se. Segundo ele, é importante construir 
um novo sistema tributário e colocar no 
lugar daquele que já existe. “Precisamos 
abandonar os remendos e promover uma 
ampla reforma”.

O também economista José Roberto 
Afonso falou da agenda federativa do Brasil,  
comentou a expressiva presença do esta-
do na economia brasileira, além do gasto 
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Aposentados 

Participe do 4º Torneio de Poker da Afresp 

Sociocultural

Afresp inicia novo projeto experimental de preparação à aposentadoria
O objetivo é promover a reflexão sobre a fase de transição da condição de empregado para aposentado

A Afresp iniciou no mês de outubro um novo projeto 
de preparação à aposentadoria. “Vamos adotar práticas 
que apoiam o futuro aposentado ou aqueles que se 
aposentaram recentemente”, afirmou o presidente da 
Associação, Teruo Massita.

No dia 7 de outubro, cerca de 20 futuros e recém-
aposentados participaram da abertura do Programa de 
Preparação para Aposentadoria (PPA), que ocorreu na 
sede da Afresp. Durante o encontro o presidente da 
Afresp, Teruo Massita, a 2ª vice-presidente, Angela 
Manzoti Nahman, e a diretora de Previdência, Antônia 
Emília Pires Sacarrão, deram boas-vindas aos partici-
pantes.

Este projeto experimental está sendo realizado em 
nove encontros e o objetivo é promover a reflexão sobre a fase de 
transição da condição de empregado para aposentado, estimular 
a elaboração de um projeto de vida e novas fontes de realização 
e fortalecer a necessidade de um planejamento futuro.

“Por meio desse programa, o participante passará a receber 
informações e dicas sobre as práticas e estilo de vida que pode 

Ainda dá para se inscrever no 4º Torneio Esportivo de Poker da 
Afresp, que acontece no dia 2 de novembro, na sede da Associa-
ção. As partidas têm início às 9h, com duração até a última aposta.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Afresp (www.afresp.
org.br), mas ela somente será efetivada depois do envio do com-
provante de pagamento por fax para o número (11) 3886-8864, ou 
para o e-mail contato@afresp.org.br. O “buy in” de manutenção do 
valor é de R$ 100,00 e a premiação será proporcional ao número 
de participantes do torneio.

“A 4ª edição do Torneio de Poker da Afresp promete ser um 
sucesso. Participem!”, disse a diretora de Convênios e Cultura da 
Afresp, Angela Manzoti Nahman.  

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de outubro, tem até 31/10 para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

adotar além de estabelecer efetivamente um projeto para essa 
importante e nova etapa”, acrescentou Teruo.

O colega Antônio Celso Pereira, que pretende se aposentar 
daqui um ano, é um dos participantes do PPA que está sendo 
realizado na Afresp. “Esse projeto vem atender uma necessida-
de daqueles que pretendem se aposentar e dos aposentados 
recentes. Os encontros estão sendo bastante produtivos”, disse. 
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Esportes

Associados da Afresp correm 
na Maratona de São Paulo

Equipes de todo o estado participaram da competição, com jogos disputados e animados

Semifinais definem equipes do Campeonato Estadual de Futebol

As equipes que disputam 
o título do XVIII Campeonato 
Estadual de Futebol da Afresp 
“AFR Antonio Santilli” já foram 
definidas. As partidas da fase 
semifinal aconteceram nos dias 
5 e 19 de outubro. 

As equipes que disputaram 
as partidas da semifinal foram 
Bauru/Presidente Prudente/
Marília/Araraquara contra Ri-
beirão Preto/São José do Rio 
Preto/Araçatuba; e as de Osas-
co contra Campinas/Jundiaí. 

Desses jogos, os times de 

Os at le-
tas da Afresp 
participaram 
no 6 de ou-
tubro da tra-
dicional XIX 
M a r a t o n a 
Internacional 
de São Pau-
lo. Entre os 
at letas es-
tava um dos 
novos cole-
gas, aprova-

do no concurso de 2013, o AFR Marcel Ono, da DRTC/III.

A XIX Maratona Internacional de São Paulo, que teve iní-
cio às 8h próximo ao Monumento do Obelisco, no Ibirapuera, 
contou com um percurso de corrida de 10 Km, caminhada 
e com um percurso de corrida de 25 Km. Com isso, ela se 
consolida como uma das mais tradicionais corridas de São 
Paulo, e contribui para o estímulo à prática de exercícios 
de forma contínua.

Campinas/Jundiaí e Ribeirão 
Preto/São José do Rio Preto/
Araçatuba ganharam as parti-
das, e foram classificados para 
a partida final, que definirá 
os campeões. A disputa para 
o 3º lugar será entre Bauru/
Presidente Prudente/Marília/
Araraquara e Osasco. A pri-
meira partida da finalíssima 
será no dia 9 de novembro em 
Campinas, e a segunda, no dia 
23 de novembro, em Ribeirão 
Preto. Acompanhe no site da 
Afresp os resultados!

Até o dia 18 de novembro, os AFRs que apreciam uma 
partida de bilhar podem se inscrever no 2º Torneio Estadual 
de Sinuca da Afresp. A competição começa às 9h e vai até 
as 16h, no Tati Snooker Show, na Vila Nova Conceição, 
em São Paulo.

Nesse torneio, serão premiados os três primeiros 
colocados, além do jogador com a melhor tacada (maior 
número de pontos em uma única tacada). Ao final, os ven-
cedores receberão seus prêmios em um coquetel na sede 
da Afresp. Para mais informações, envie um e-mail para 
contato@afresp.org.br.

Abertas as inscrições para 
o 2º Torneio de Sinuca 

Torneio de Tênis da 
Afresp chega na fase final
As partidas do 10º 

Torneio Estadual Inter-
delegacias de Tênis da 
Afresp entram na reta 
final e acontecem no 
dia 26 de outubro, no 
Centro de Convivência 
de Araraquara, às 9h, 
com as partidas da se-
mifinal e a que define a 
equipe campeã.

Em clima de descontração, confraternização e alegria, 
foram realizadas várias partidas, nas quais participaram 18 
times advindos das DRTs do interior e das DRTCs da Ca-
pital, quatro deles se classificaram para as fases semifinal 

e final. Bauru participa 
da disputa pelo gru-
po Oeste; Araraquara, 
pelo Norte; a DRTC/III, 
pelo Centro, e o ABCD, 
pelo Leste.

Na fase semifinal, a 
ordem das equipes par-
ticipantes será sortea-
da no dia do evento, de 
forma que uma equipe 
da Capital jogue contra uma do interior. 

Os vencedores das semifinais jogam na partida que 
definirá o campeão do torneio. As outras equipes jogam 
pelo 3º lugar. 
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Conselho Deliberativo

Qual foi o motivo para atuar na vida 
associativa e participar das eleições do 
Conselho Deliberativo da Afresp?

Antes de ingressar na Secretaria da 
Fazenda, participei de várias agremiações 
estudantis e, por ter contribuído para va-
lorização dessas entidades, ingressei na 
Afresp, com o mesmo objetivo de também 
prestar colaboração e usufruir dos serviços.

Com relação ao meu interesse em par-
ticipar das eleições para Conselheiro da 
Afresp, ele se deve à mesma finalidade que 
me inspirou a ingressar na Afresp e também 
pelo honroso convite  formulado pelo colega 
Moacir Delboni  para participar em sua cha-
pa para presidente da Afresp, na condição 
de Conselheiro e, em 1982, fomos eleitos. A 
partir desse ano, trabalhei com muito empe-
nho para a valorização da classe dos AFRs 
e contribuí para o fortalecimento da união 
em torno de objetivos comuns, pacificando 
conflitos de interesses entre a classe e o 
poder Legislativo Estadual e Federal e com 
a Diretoria Executiva da Afresp. Tais fatores 
foram decisivos para obter a confiança da 
classe e, por 32 anos sucessivos, fui sendo 
reeleito Conselheiro da Afresp, sendo que,  
na gestão atual,  sou considerado Conse-
lheiro decano.

Como foram as eleições? O sr. espe-
rava ser presidente do C.D?

As eleições para presidente da Afresp e 
Conselho Deliberativo, para o triênio 2003 
a 2005, transcorreram sem nenhum acon-
tecimento que mereça realce, como aliás,  
até hoje as eleições da Afresp se desen-
volveram sob o império da ordem, espírito 
de respeito, cidadania e com tranquilidade. 
Por força estatutária, parte dos Conselhei-
ros eleitos em 1999 detinham mandato por 
seis anos e em virtude desse mandamento, 
continuaram com seus cargos, acumulando 
com os  do quadro de conselheiros eleitos 
em 2003, perfazendo um plenário composto 
por 34 conselheiros, sendo 25 eleitos e 9 
oriundos da gestão anterior. Esse número 
de 34 Conselheiros que se assentaram no 
plenário do C.D  foi o maior em todos os 65 
anos de existência da Afresp.

Fui levado a candidatar-me presidente do 
C.D por convite de vários Conselheiros e, 
por estar  próximo de minha aposentadoria, 
aceitei e juntamente com o Conselheiro Ivan 
Lopes Moreno disputamos a eleição e fui 
eleito para exercer a honrosa e espinhosa 
função.

Como foi suceder o colega Benedito 
Franco da Silveira filho?

A sucessão de um presidente do Con-
selho por outro equipara-se a uma corrida 
de atletismo por equipe.  Benedito, ao me 
transmitir a presidência, preocupou-me e 
muito a responsabilidade que assumia para 

presidir um poder composto por 34 
conselheiros, que  por prerrogativas 
estatutárias, detinha e até hoje detém  
a missão fundamental, entre outras,  
a de fiscalizar os atos administrativos 
praticados pela Diretoria Executiva.

Quantas vezes o C.D se reunia 
por ano naquela época?

Nesta entrevista nossa memória 
pode nos trair, mas naquela época, 
pelo que me lembro, toda a classe dos 
AFRs vivia os momentos mais trágicos 
de todos os tempos, pois os direitos 
adquiridos constitucionalmente, por 
meio de emendas constitucionais 
introduzidas na lei maior,  reduziram, dras-
ticamente seus salários,  ameaçando alterar 
também os direitos sobre a aposentadoria.

O C.D por representar a categoria na 
Afresp, constantemente reunia-se, obje-
tivando elaborar estratégias e programar 
medidas de combate para enfrentar as ad-
versidades geradas e sugeri-las às lideran-
ças representativas da Afresp e Sinafresp. 
Assim, no período de 2003 a 2005, foram 
realizadas 24 reuniões, entre ordinárias e 
extraordinárias.

Quais as principais ações do Conse-
lho Deliberativo no seu mandato? 

O Conselho Deliberativo, sempre com-
prometido com a defesa dos interesses 
individuais dos AFRs e com a classe como 
um todo, efetivamente não permaneceu de 
fora do processo de luta continuada para 
proteger nossos direitos e compartilhou 
com nossas lideranças representativas da 
Afresp e Sinafresp. Os intensos debates 
e diálogos amargos mantidos nas reuniões  
no sentido de combater os interesses do 
governo, estes voltados para alterar direitos 
assegurados aos AFRs, e por força dessa 
combatividade diuturna  e incansável, con-
seguimos alterar a redação original da PEC-
40, assegurando aos aposentados o direito 
à integralidade e paridade  dos vencimentos 
que vige até hoje.

Por contar com 34 conselheiros, todos 
empenhados em manter nossas tradições de 
bem servir associados, as diferentes maté-
rias encaminhadas à apreciação do Conselho 
eram pautadas e submetidas ao plenário, o 
qual algumas vezes, por acúmulo de atos e 
fatos sobrepostos geravam dificuldades para 
deliberar a matéria sob exame e dificultavam 
sobremaneira a elaboração de atas, o que 
nos fez inaugurar um vídeo e áudio e assim, 
confeccioná-las com maior rigor, o registro 
exato das atitudes e expressões verbais, ori-
ginárias dos intensos debates e principalmen-
te escriturar com verdade inquestionável, o 
resultado das votações realizadas. 

Ainda para sanear os problemas técni-
cos,  após longos meses de debates,  no 

ano de 2004 aprovamos o regimento interno 
do C.D, que foi editado para substituir e 
aperfeiçoar as normas do documento apro-
vado em 2002. Esse Regimento Interno, 
aprovado por unanimidade, foi elaborado 
por uma Comissão Especial, composta 
por três Conselheiros (Antenor Roberto 
Barbosa, Antonio Uadi Cippiciani e Cesar 
Sidnei, sob a presidência do primeiro) e 
veio para garantir mais eficiência e eficácia 
no cumprimento das funções que lhes são 
atribuídas pelo Estatuto.

Entre os pontos de destaque do novo 
regulamento está a instituição de cinco Co-
missões Técnicas,  cada uma composta por 
três conselheiros titulares e três suplentes.

As Comissões Técnicas criadas na época 
foram: Comissão de Imprensa e Comuni-
cação; Comissão para a Saúde; Comissão 
para assuntos Administrativos e  Regionais; 
Comissão para assuntos de Seguros e a 
Comissão para Assuntos Gerais. A fim de 
oferecer todas as condições necessárias 
para facilitar e acomodar os Conselheiros 
foi inaugurada na sede da Afresp a sala das 
Comissões Técnicas.

Também deve ser ressaltado que o 
Regimento Interno do C.D estabeleceu 
normas que regulamentaram os padrões 
de comportamento funcional e ético dos 
Conselheiros a fim de complementar as 
disposições contidas no Estatuto Social e 
valorizar ainda mais a  independência e a 
autonomia do C.D, guardião do Estatuto.

E, no que se diz respeito ao relaciona-
mento entre os dois poderes da Afresp, 
Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, 
foi notória a agilidade no intercâmbio de pro-
cedimentos administrativos, voltados exclu-
sivamente para os interesses associativos.

Lealdade, ética e partilha do conhecimento 

O Conselheiro Roberto Chiaverini conta como foi sua experiência na presidência do Conselho Deliberativo

Não poderia terminar esta entrevista 
sem agradecer a todos os Conselheiros 
e funcionários da Afresp que comigo 
atravessaram, com denodo, todo o perí-
odo de 2003 a 2005, contribuindo ideo-
logicamente para o engrandecimento da 
Afresp, com vistas a um futuro promissor 
e progresso sempre crescente.
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Conselho Deliberativo

Sala do Conselho Deliberativo ganha ampliação 

Os membros da Mesa Diretora, Luís Augusto Sanches (presidente), 
Luiz Carlos Benício (vice-presidente), Paulo Henrique Cruz (1º Secretário) 
e Ruy Sarzedas Cunha (2º secretário) e alguns Conselheiros, especialmen-
te os da Comissão Fiscal, reúnem-se periodicamente na sala do Conselho 
Deliberativo da Afresp, localizada no 4º andar na sede da Associação. 
Segundo Guto, devido à participação intensa dos Conselheiros e a de-
manda de trabalho, foi necessária a ampliação da sala.

“Com a ampliação da sala, nossos conselheiros terão um espaço mais 
adequado para as reuniões”, disse o presidente do Conselho Deliberativo.

A reunião extraordinária ocorreu no dia 5 de outubro e tratou de diversos assuntos. Confira!

Conselheiros se reúnem no mês de outubro

No dia 5 de outubro, 19 Conselhei-
ros da Afresp e cinco suplentes, sendo 
quatro com direito a voto, participaram 
da reunião extraordinária do Conselho 
Deliberativo da Afresp, que ocorreu na 
sede da Entidade. Também estiveram 
presentes o presidente da Afresp, Teruo 
Massita, e a 2ª vice-presidente, Angela 
Manzoti Nahman.

O presidente do Conselho Deliberati-
vo, Luís Augusto Sanches, cumprimentou 
todos os presentes e passou a palavra 
para o presidente da Afresp que, na 
ocasião, falou das ações da Diretoria 
da Associação e de assuntos classistas.

Teruo Massita destacou que o proje-
to do Centro de Convenções da Afresp 
continua em andamento e solicitou ao 
presidente do Conselho Deliberativo a 
indicação de três conselheiros que tives-
sem interesse em participar da Comissão 
de Estudos do projeto. Ele ainda falou 
que, após finalização dos estudos, será 
levado para Assembleia Geral Extraordi-
nária o encaminhamento do projeto.

Após a participação de Teruo Massita, 
Guto passou a palavra para o presiden-
te da Comissão Fiscal do C.D, Antonio 
Guerra, que leu o parecer referente ao 
contrato do projeto de construção do 
Centro de Convivência de Ribeirão Preto. 
Na sequência os Conselheiros discuti-

ram o assunto e fizeram as seguintes 
ressalvas: inclusão de cronograma físico 
e financeiro, pagamento por medição e 
cláusula de multa por atraso nas execu-
ções da obra.

Outro assunto pautado na reunião 
foi o 2º Encontro da Família Afrespia-
na em Barra Bonita. A diretora Angela 
Manzoti Nahman recebeu aplausos dos 
Conselheiros pela organização do evento 
que foi um sucesso. Ela informou que o 
encontro se repetirá no próximo ano e 
que as confraternizações nas Regionais 
se intensificaram. “A classe merece bons 
momentos de confraternização”, disse 
Angela.

Um dos assuntos de mais destaque da 
reunião foi apresentado pela Comissão 
de Seguros em Geral que, diante dos 
estudos que fez, propôs à Diretoria Exe-
cutiva algumas alterações em relação ao 
contrato de Seguro de Vida. O Presidente 
da Afresp, atendendo ao pedido da Co-
missão, comentou que, após a conclusão 
da negociação pela D.E, a mesma irá par-
ticipar na elaboração da “minuta” de novo 
contrato a ser proposto pela D.E para o 
início de 2014. Após este processo, o 
mesmo será encaminhado à discussão no 
C.D., com o respectivo parecer da Comis-

são, para poder ser aprovado. O objetivo 
é proporcionar melhoria na prestação de 
serviços aos Associados e segurados.

Já a Comissão Técnica de Assessoria 
Legislativa apresentou parecer favorável, 
que foi aprovado pelos Conselheiros, ao 
processo de exclusão de um associado da 
Afresp e filiado Amafresp, que há sete-
anos usufruía dos serviços sem realizar 
pagamento.

Foi aprovado o parecer favorável feito 
pela  Comissão Fiscal, referente à execu-
ção da obra de substituição dos carpetes 
do 1º ao 4º andar do edifício da sede da 
Afresp, solicitado pela D.E.

A Diretoria Executiva encaminhou 
para análise do Conselho Deliberativo 
o contrato de Consultoria  e Assessoria 
em Marketing e Comunicação Digital 
à Afresp para o período de 12 meses. 
A Comissão Fiscal apresentou parecer  
positivo com diversas considerações e 
pontos de discussão. Após amplo debate 
o parecer foi indeferido por maioria de 
votos, assim como o contrato.

Durante a reunião, a ata do dia 17 
de agosto foi aprovada por unanimidade 
e também foram debatidos assuntos 
relacionados a Amafresp, Regionais, 
Comunicação, Classistas, entre outros.

www.facebook.com/Conselho.Deliberativo
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Fundafresp

Fundafresp ajuda 48 entidades em setembro

O valor repassado às instituições de todo o estado de São Paulo foi de R$ 163.500,00

Valor contabilizado:  

R$ 3.513.517,42

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 10.107.020,00
4.145 doações já realizadas 

a entidades carentes

DRTC I, II, III – CAPITAL
Ass. Social e Cultural da Assembleia de Deus – Casa Emanuel – SP - R$ 4.100,00 
- Fone: (14) 3496-3132
Soc. Beneficente Caminhando Para o Futuro – SP - R$ 5.500,00 - Fone: (11) 
3859-6214
Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima – SP - R$ 
5.500,00 - Fone: (11) 3101-0083
Lar Escola Cairbar Schutel – SP - R$ 3.600,00 - Fone: (11) 3742-0516
Ass. Movimento Comunitário de Promoção Humana – SP - R$ 5.500,00 - Fone: 
(11) 5565-4344
Ass. Pro Excepcionais Kodomo-No-Sono – SP - R$ 4.000,00 - Fone: (11) 2521-
6437
Grupo Espírita Batuíra – SP - R$ 3.100,00 - Fone: (11) 3868-1436
Ass. Centro Social Brooklin Paulista – SP - R$ 5.000,00 - Fone: (11) 5531-4042
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Casa de Oração Missionários da Luz – São José dos Campos - R$ 2.500,00 - 
Fone: (12) 3931-7457
Casa d Apoio ao Paciente Oncológico – São José dos Campos - R$ 2.500,00 - 
Fone: (12) 3942-8584
Fundação Santa Cruz Campos do Jordão - R$ 3.300,00 - Fone: (12) 3662-2575
Creche Espírita Beneficente Joana D’arc – Taubaté - R$ 2.000,00 - Fone: (12) 
3622-4234
DRT 5 – CAMPINAS
Abrigo de São Vicente de Paulo – Leme - R$ 4.300,00 - Fone: (19) 3571-2518
Asilo João Kuhl Filho – Limeira - R$ 4.500,00 - Fone: (19) 3441-7414
Amic – Amigos da Criança – Centro Espírita Fé e Amor – Campinas - R$ 5.500,00 
- Fone: (19) 3287-7352
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO 
Lar Espírita Cristão – Ribeirão Preto - R$ 2.000,00 - Fone: (16) 3622-0136
Caminhar – Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral 
de Franca - R$ 4.500,00 - Fone: (16) 3721-7033
Liga de Assistência Social e Educação Popular – Franca - R$ 5.200,00 - Fone: 
(16) 3722-4373
Lar Geraldo Barbosa de Freitas – Miguelópolis - R$ 3.000,00 - Fone: (16) 3835-
1461
Ass. Batataense dos Deficientes Físicos – Batatais - R$ 5.500,00 - Fone: (16) 
3761-3567
DRT 7 – BAURU 
Vila Vicentina de Arealva – R$ 3.000,00 - Fone: (14) 3296-1249
Fundação Toledo – Bauru - R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3234-1642
Pequenos Obreiros de Curuçá – Bauru - R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3218-5740
Ass. de Apoio à Pessoa Com Aids de Bauru – R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3226-2002
Centro Comunitário Assistencial Educacional Anibal Difrância – Bauru - R$ 
3.100,00 - Fone: (14) 3239-1982
Ass. de Pais e Amigos Dos Excepcionais de Arealva – R$ 2.000,00 - Fone: (14) 
3296-2503

Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Agudos – R$ 5.100,00 - Fone: (14) 
3262-2060
Aelesab – Programas de Integração e Assistência à Criança e Adolescente – 
Bauru - R$ 2.900,00 - Fone: (14) 3236-3573
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ass. das Senhoras Espíritas de Catanduva – R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3522-1920
Associação de Assistência Social de Icém – R$ 3.400,00 - Fone: (17) 3282-2666
Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales – Catanduva - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 
3521-2186
Núcleo Multidisciplinar Social de Nova Granada – R$ 3.000,00 - Fone: (17) 
3262-1918
DRT 9 – ARAÇATUBA
Centro Educacional Benedita Fernandes – Buritama - R$ 2.000,00 - Fone: (18) 
3691-1124
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE 
Ass. Filantrópica de Proteção aos Cegos – Presidente Prudente - R$ 3.500,00 - 
Fone: (18) 3223-2511
Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico de Tupi Paulista – R$ 2.000,00 - Fone: 
(18) 3851-1271
Ação Social e Educacional Creche Walter Figueiredo – Presidente Prudente - R$ 
3.400,00 - Fone: (18) 3223-5262
Ass. de Desenvolvimento de Crianças Limitadas Lumen Et Fides – Presidente 
Prudente - R$ 5.000,00 - Fone: (18) 3908-1076
Serviço de Obras Sociais de Presidente Prudente – R$ 2.200,00 - Fone: (18) 
3223-5568
Lar dos Velhos de Adamantina – Adamantina - R$ 4.000,00 - Fone: (18) 3521-3308
Ass. Bom Jesus – Casa de Passagem – Álvares Machado - R$ 2.000,00 - Fone: 
(18) 3273-5871
DRT 12 – ABCD
Recanto Somasquinho – Santo André - R$ 5.500,00 - Fone: (11) 4451-2622
Criança Vida Nova – São Bernardo do Campo - R$ 2.100,00 - Fone: (11) 4358-2244
DRT 13 – GUARULHOS
Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz – Guarulhos - R$ 2.000,00 - Fone: 
(11) 2457-7733
DRT 14 – OSASCO
Obras Sociais do Centro Espírita Wantuil de Freitas – Deus, Cristo e Caridade – 
Cotia - R$ 4.600,00 - Fone: (11) 4148-1853
Ass. Protetora da Infância Província de São Paulo – Taboão da Serra - R$ 3.000,00 
- Fone: (11) 4701-3123
DRT 15 – ARARAQUARA
Sociedade Espírita Allan Kardec – Ibaté - R$ 2.000,00 - Fone: (16) 3419-0223
Lar das Crianças do Menino Deus – Pirassununga - R$ 2.600,00 - Fone: (19) 
3561-1692
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Monte Alto – R$ 2.000,00 - Fone: 
(16) 3242-4832

Na reunião que aconteceu no dia 25 de setembro, os 
membros do Fundafresp destinaram R$ 163.500,00 a 48 
entidades do Estado. 

Participaram do encontro o 1º vice-presidente da Afresp, 
Omar Roldão de Moura, representando a Diretoria Executi-
va; Aldo Gentile, coordenador do Fundafresp; o diretor de 
Aposentados Benedito Franco da Silveira Filho; os membros 
Roberto Garcia, Airto Aravechia, Luiz Fernando Catta Preta 
Cesar e Francisco Lucindo Ramalho Netto, além dos colabo-
radores João Álfaro Soto, Américo Correia Altêmio Júnior, 
Juniti Mihara e José Lopes Fernandes.

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de setembro: R$ 163.500,00

Indique entidades 
Colega participante do Fundafresp: indique entidades de idosos ou menores carentes da sua região. 
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Seguros

Associados elogiam atendimento do SegAfresp

A eficiência no Departamento de Seguros foi fundamental no atendimento ao segurado
Em junho, José Fernando Gregorim 

teve uma complicação cardíaca devido a 
um enfisema pulmonar. Ele deu entrada 
no hospital e sua esposa, Maria Helena, 
entrou em contato com o SegAfresp para 
solicitar o seguro de vida por Invalidez 
Funcional por doença. 

A colaboradora Ana Paula prontamen-
te a atendeu e a orientou nos procedi-
mentos para obter o seguro. “Eu tomei a 
frente de tudo porque meu marido estava 
hospitalizado”, disse. “Tinha muitas dúvi-
das e estava insegura, mas o atendimento 
me deu uma segurança fantástica”, relata. 
Para que o associado pudesse receber o 
seguro de vida, a Afresp fez a interme-
diação com a Mapfre Seguros, que logo 
aprovou a sua liberação.

Segundo ela, o processo de solicitar 
e receber o seguro foi muito rápido. “A 

O atendimento no Suporte Operacional do SegAfresp
Na continuação da série de 

reportagens sobre as áreas do 
departamento de Seguros da 
Afresp, que mostra como é 
o trabalho, os colaboradores 
envolvidos, as metas e os 
desafios de cada setor, esta 
edição do Jornal da Afresp traz 
a seção de Suporte Operacio-
nal, também conhecida como 
Back Office. 

À frente deste setor está 
o encarregado Cristiano Fer-
nando da Silva e mais quatro colabora-
dores: Aline, Eliel, Jovito e Maikon.

De acordo com Cristiano, o setor é 
responsável pelo acompanhamento no 
processo de emissão da apólice, envio 
de documentos para as seguradoras, 
controle de pagamentos e arquivo. “Nós 
acompanhamos a análise da seguradora 
para que o contrato possa ser aceito e 
emitido de acordo com as regras acor-
dadas”, diz Cristiano. 

Tudo começa quando a proposta de 
seguro é transmitida via internet para 
a companhia de seguro, que tem até 15 
dias para emiti-la, de acordo com a lei. 
Após a análise, a apólice é gerada e o 
segurado a recebe em sua residência, 
junto com o cartão personalizado.

Para melhor atender o associado, o 
trabalho dos colaboradores é constante. 
Maikon e Jovito são responsáveis pelo 
envio do aviso de vencimento do seguro 

de todo o estado, além do envio de 
relatórios, recebimento de malote 
das regionais, 2ª via do kit do se-
gurado, além do contrato com as 
seguradoras. Eliel acompanha as 
propostas de seguro feitas pela 
Sede, recepção de documentos 
assinados, arquivamento e orga-
nização dos processos finalizados. 

Aline cuida da parte financeira, 
controlando os pagamentos pen-
dentes, correção e alteração de co-
brança e restituições de endossos.

“O departamento de Suporte Ope-
racional alimenta o sistema com infor-
mações suficientes para que criemos a 
inteligência do negócio e o bom rela-
cionamento com o associado”, disse o 
diretor de Seguros da Afresp, Rodrigo 
Keidel Spada. “Temos uma equipe jovem 
e antenada com as melhores práticas 
tecnológicas do mercado e que têm ha-
bilidade com os sistemas de informação. 
Eles executam um ótimo trabalho”.

Maikon, Jovito, Aline, Cristiano e Eliel, do Departamento de Suporte Operacional

O mês de setembro foi bastante po-
sitivo para o departamento de Seguros 
da Afresp. Houve um aumento de 8,43% 
no número de novos seguros contrata-
dos em setembro, em comparação ao 
mesmo período do ano passado. O total 
acumulado neste trimestre também 
registrou um acréscimo de 6,35% de 
novos contratos.

SegAfresp comemora aumento na carteira de seguros
De acordo com a gerente do departa-

mento, Marlucia Caroline Freire Lopes, 
isso se deve ao empenho de todos os 
colaboradores do SegAfresp. “Ressal-
tamos a importância e a participação de 
todos os colaboradores da Sede e das 
Regionais que, direta e indiretamente, 
exerceram papel fundamental para que 
atingíssemos o resultado”.  

“Nós esperamos que o próximo 
trimestre seja ainda melhor, devido ao 
ingresso dos novos Agentes Fiscais de 
Rendas, empossados em setembro, e 
devido a grande adesão à Associação”, 
disse o diretor de Seguros da Afresp, 
Rodrigo Keidel Spada. “Isso gerará  no-
vas oportunidades ao departamento de 
Seguros e ao novo associado”, finaliza.

Afresp teve um peso muito grande nis-
so”, diz. Ela também lembrou a grande 
ajuda que o presidente da Afresp, Teruo 
Massita, deu no desenrolar do proces-
so. “Eu tinha uma série de dúvidas e ele 
me ajudou”. Hoje, Gregorim está bem 
e fazendo os tratamentos e controles 
necessários. “Agora ele vai aproveitar 
a sua aposentadoria!”, finaliza.

Para o associado José Fernando 
Gregorim, a rapidez no atendimento foi 
fundamental. “Fui muito bem atendido 
pela Afresp, que correu atrás para 
resolver tudo mais rápido”, diz. Ele 
contratou o seguro da Afresp há 30 
anos, desde que entrou na fiscalização, 
e o fez pensando em sua família. “A 
melhor coisa que fiz foi fazer o seguro 
da Afresp, que está de parabéns. O 
Teruo me deu muita força”, completa.
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Regionais 

Sede Regional de Ribeirão Preto recebe visita de diretor da Afresp

Fachada da sede de Campinas está em fase de acabamento

A reunião teve o objetivo de direcionar a construção do salão de festas do Centro de Convivência da região

Em 17 de setembro, o diretor Técnico de Obras, Cezar J. 
D’Avoglio, e o colaborador do Departamento de Regionais, Re-
ginaldo Mercês, estiveram em visita à Sede Regional de Ribeirão 
Preto, com o objetivo de auxiliar o Diretor Regional, Matheus 
Henrique Lopes, no estabelecimento das diretrizes e esclareci-
mentos necessários para o recebimento de propostas de empresas 
especializadas em construção civil. Participou ainda dos trabalhos 
o AFR Helio Nicolau Junior.

Cezar e os participantes, na oportunidade, se reuniram com 
algumas empresas da região interessadas em participar da concor-
rêcia, com o objetivo de esclarecer os termos básicos e técnicos 
a serem ofertados nas propostas. Informou a todos que a Afresp, 
para toda e qualquer realização de investimento, em especial os de 
grande vulto, rege-se pelos princípios contemplados nos processos 
licitatórios do Estado.

Ressaltou ainda a importância de se seguir os preceitos bási-
cos e técnicos para que seja alcançada a uniformidade em todas 
as propostas, tanto na questão da mão de obra a ser aplicada 
como também nos materiais a serem utilizados. Informou que é 
de fundamental importância essa uniformidade para que a análise 
posterior das diretorias competentes e do Conselho Deliberativo 
tenha respaldo técnico para eventual decisão.

Finalizada a reunião, Cezar e equipe agradeceram ao empenho 
do diretor Regional na condução dos trabalhos à frente da Sede 
Regional de Ribeirão Preto. Eles agradeceram também o AFR 
Helio, que auxilia o Diretor Regional nas questões voltadas à parte 
de obras e manutenções que requeiram conhecimentos técnicos, 
bem como o também AFR Marco Antonio Minto e as colaboradoras 
Nara e Luciana. 

Por fim, Matheus agradeceu a presença da equipe, agradeci-
mento esse que foi estendido ao diretor de Regionais, Omar Roldão 
de Moura e a Diretoria Executiva.

A obra da fachada da nova sede da Regional de Campinas está em 
fase de conclusão. Os diretores de Regionais Omar Roldão de Moura 
e o Técnico de Obras Cezar José D’Avoglio estiveram reunidos com 
o diretor Regional de Campinas, José Lúcio Zambrotti, no dia 2 de 
outubro, para tratar dos detalhes do acabamento.

Os pontos abordados na reunião focaram o estabelecimento de 
critérios para o processamento dos arremates finais da edificação, 
como pintura, calçamento externo, limpeza da obra de forma geral, 
mobiliário e instalação das redes. 

Omar e Cezar sinalizaram algumas correções importantes para 
atender à questão da acessibilidade e segurança. A equipe se colocou à 
disposição do diretor Regional, que por sua vez agradeceu a presença.

Diretor da Afresp visita Centro de Convivência de Caçapava

O diretor Técnico de Obras, Cezar J. D’Avoglio, e o colaborador do Departamento de 
Regionais, Reginaldo Mercês, se reuniram em 13 de setembro, com o diretor Regional de São 
José dos Campos, Everaldo de Melo Brandão, no Centro de Convivência de Caçapava.

Eles vistoriaram a área do Centro de Convivência e verificaram as obras que devem ser 
feitas para a adequada manutenção das instalações. Uma delas é a regularização do muro de 
arrimo ao lado do campo de futebol, além dos serviços de pintura, retificação dos revestimentos 
e impermeabilização dos vestiários.

Com relação à lateral do campo, o diretor Cezar decidiu que a área deve ser interditada 
imediatamente, e que, nesse intervalo, sejam feitas escoras provisórias para sustentação, já 
que o muro oferece risco de queda. As demais obras serão feitas com acompanhamento técnico.

Cezar se colocou à disposição da Regional para acompanhar a contratação dos profissionais 
e a execução dos trabalhos. O diretor Regional agradeceu a presença da equipe e estendeu 
seus agradecimentos à Diretoria e ao diretor de Regionais, Omar Roldão de Moura.

Cezar e Everaldo
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Campinas e Araçatuba celebram 65 anos da Afresp 

As duas Regionais celebraram 65 anos de Afresp com confraternizações especiais

O Centro de Con-
vivência da Regional 
de Campinas recebeu 
258 pessoas, entre 
associados e seus fa-
miliares, para come-
morar os 65 anos da 
Afresp no dia 24 de 
agosto.

O evento contou 
também com uma 
das partidas do XVIII 
Campeonato Estadual 
de Futebol “AFR Anto-
nio Santilli”, entre as equipes de Campinas e Osasco. 

Os associados também arrecadaram 117 kg de alimentos não 
perecíveis, que serão doados à instituição de caridade “Casa 
da Sopa”, que fica perto de Viracopos. Estiveram presentes ao 
encontro o presidente da Afresp Teruo Massita; o diretor de Es-
portes Américo Castagna; o ex-Delegado Regional de Campinas 
José Carlos Vecchiato; os inspetores João Alves, Florisberto da 
Silva e Erley Brignoly; o diretor Regional de Campinas, José Lúcio 
Zambrotti, e o Conselheiro Miguel Ângelo. 

Já em 14 de setembro, aproximadamente 250 associados e fa-
miliares da Regional de Araçatuba comemoraram, com uma grande 

festa, o aniversá-
rio de 65 anos da 
Afresp. Contando 
com a participação 
dos amigos de São 
José do Rio Preto 
e Ribeirão Preto, 
todos puderam se 
divertir e aproveitar 
uma programação 
especial, com café 
da manhã, brin-
quedos, partida de 
futebol de campo, 
desafios de tênis e 
o tradicional chur-
rasco. Prestigiou o 
evento a Diretoria 
Executiva da Afresp, 
representada pelo 
presidente, Teruo 
Massita, pelos 1º e 
2º vice-presidentes, 

Omar Roldão de Mou-
ra e Angela Manzoti Nahman, o Conselho Deliberativo da Afresp, 
representado pelo presidente Luis Augusto Sanches, o vice-presi-
dente, Luís Carlos Benício, a conselheira por Araçatuba, Nilza Bardi 
Romano, e o conselheiro por Ribeirão Preto, Eduardo Gonçalves.

Também marcaram presença o Diretor Regional da Afresp em 
São José do Rio Preto, Alberto Aparecido de Andrade, o Delegado 
Regional Tributário da DRT-9 / Araçatuba, Gervásio Antonio Con-
solaro e, para provar que distância não separa ninguém, o colega 
Gerhard Wian Rinke Maniscalco fez questão de, juntamente com 
sua esposa, vir de Santos para participar da festa. O deputado 
federal João Eduardo Dado Leite de Carvalho também prestigiou 

Evento em Araçatuba Evento em Campinas 

Jogo de futebol em Araçatuba 

Jogo de futebol em Campinas 

o evento, trazendo sua tradicional descontração e demonstração 
de alegria, além de sua habitual disposição de compartilhamento.

Como parte das comemorações pelo aniversário da Afresp, os 
AFRs da DRT-9 em Araçatuba, abraçando a ideia do sempre partici-
pativo e colaborador fundamental Cássio Luiz Boanova Bonchristia-
no, prestaram uma homenagem especial ao grande amigo Antonio 
Oliveira, o querido Coquinho, imortalizando o seu exemplo de vida 
saudável e grande incentivador do esporte na regional em uma 
placa fixada em 
um pedestal ao 
lado do cam-
po de futebol, 
onde deixa sua 
m a rc a .  E l e s 
agradeceram 
ainda os dire-
tores auxiliares 
Paulo Henrique, 
diretor Social, e 
Diego de Frei-
tas, diretor Esportivo, da Regional de Araçatuba.

O homenageado, visivelmente emocionado, foi saudado pelo 
diretor Regional José Lourenço Gomes, por Teruo Massita e pela 
amiga de longa data, Nilza Bardi, a quem coube a tarefa de relem-
brar fatos da convivência de Coquinho com todos e com sua família 
em especial, ressaltando suas qualidades de atleta, incentivador 
do esporte, além de suas características marcantes como homem 
simples, determinado, disciplinado e amigos de todos.

Em suas palavras, José Lourenço Gomes agradeceu imensa-
mente a presença de todos e fez questão de registrar a importância 
das comemorações e homenagens realizadas nesse dia. 

Homenagem ao colega “Coquinho”
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Assinado contrato para a construção do salão de festas do C.C. de Ribeirão 

No dia 9 de outubro, foi 
assinado na sede da Afresp 
o contrato para a execução 
das obras de construção do 
salão de festas do Centro de 
Convivência da Regional de 
Ribeirão Preto, deliberado 
pelo Conselho em reunião do 
dia 5 deste mês.

E s t i v e r a m  p re s e n t e s 
à reunião o presidente da 
Afresp, Teruo Massita, o 
vice-presidente Omar Roldão de Moura; o 2º tesoureiro An-
tero Rodrigues Martins, o colaborador do departamento de 
Regionais Reginaldo Mercês, o arquiteto Bráulio, responsável 
pela obra, e Manuel Campâna, que dará apoio econômico ao 
empreendimento.

O processo de aprovação da obra começou há mais de três 
meses, quando o diretor Regional de Ribeirão Preto, Matheus 
Henrique Lopes Pereira Lima, elaborou uma pesquisa para 
saber quais eram as prioridades para o Centro de Convivência. 

Entre os resultados da pesquisa, as prioridades foram a 

construção de um salão de festas e 
um novo estacionamento.

Uma vez decidida a construção 
do salão de festas, a Afresp abriu 
concorrência para determinar qual 
empresa faria a obra. No processo, 
duas empresas  atendiam as  exigên-
cias técnicas e diretrizes estabele-
cidas pela Diretoria e uma delas foi 
escolhida. 

“Com a iniciativa a Diretoria espe-
ra atender as solicitações e expecta-

tivas dos associados, oferecendo mais conforto e qualidade 
de vida”, afirmou Omar Roldão de Moura.

As obras se iniciaram em outubro e têm seu término es-
timado em nove meses. Elas contemplam o salão de festas 
com isolamento acústico e novo  estacionamento do Centro 
de Convivência, com mais 100 vagas disponíveis aos asso-
ciados. Deve-se destacar o empenho do diretor Matheus na 
pesquisa das empresas, do diretor Técnico de Obras Cezar 
José D’Avoglio, e do 1º vice-presidente e diretor de Regio-
nais, Omar Roldão de Moura.

O diretor Técnico de Obras da Afresp, Cezar José D’Avoglio, e o colaborador 
do Departamento de Regionais, Reginaldo Mercês, reuniram-se no dia 27/09 com 
o diretor Regional de Sorocaba, Anderson da Costa Campos, no Centro de Convi-
vência da Afresp, para tratar de assuntos relacionados à execução de investimen-
tos. Também participaram da reunião o AFR Fabio Celso Elache e o construtor Ivo.

O foco da visita foi analisar a proposta apresentada pela Sede Regional de Soro-
caba para remodelação do salão de festas, piscina e deck no Centro de Convivência. 
Cezar, ao analisar os projetos, apresentou as suas considerações técnicas e expôs 
as diretrizes para a execução do investimento. O Diretor Regional, Anderson, deverá 
providenciar as retificações a apresentar para análise e aprovação.

Anderson agradeceu a presença da equipe estendendo ainda os agradecimentos 
à Diretoria Executiva e o apoio do diretor de Regionais, Omar Roldão de Moura.

Afresp apoia evento sobre Educação Fiscal na DRT-4 
No dia 11/09 (quarta-feira), a DRT-4 de Sorocaba organizou, em conjunto com 

a Fazesp, um Encontro sobre Educação Fiscal. Participaram do evento mais de 70 
pessoas, entre professores, coordenadores e supervisores de ensino da diretoria de 
Ensino de Sorocaba. A DRA-3 e a Afresp apoiaram a reunião. Nas apresentações foram 
abordados os temas “Financiamento do Estado”, “Educação Fiscal para a Cidadania: 
Construindo uma Sociedade Diferente” e “Gestão dos Recursos Públicos/FUNDEB”.

A Receita Federal do Brasil também enviou um representante para o encontro, o 
Auditor Fiscal Edson Gonzales da Rocha; a Secretaria da Educação foi representada 
pelo Dirigente Regional de Ensino Marco Aurélio Bugni; os AFRs José Roberto Rosa 
e Silvio Mendonça compareceram pela Fazesp; e pela DRT-4 – Sorocaba participou 
o Delegado Regional Tributário Substituto Nivaldo Ferreira Almeida Leme.

Regional de Santos realiza 12ª edição do Churrafresp

Diretor Técnico de Obras visita Centro de Convivência

No dia 28/09 a Regional da Afresp em Santos realizou a 12ª edição do Chur-
rafresp. Na oportunidade também foram celebrados os 50 anos de existência 
da sede Regional de Santos e também houve uma comemoração especial para 
recepcionar os AFRs recém-nomeados.

Mais de 80 associados e familiares participaram das comemorações. Mais 
uma vez o evento foi considerado um sucesso pelos participantes.

SOROCABA

Além do salão de festas, o projeto também contempla a construção de um estacionamento
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Mais uma vez a ANS classifica Amafresp como operadora de Baixo Risco

A nota vai de 0 (menor) a 1 (maior) e a pontuação da Amafresp foi de 0,9637

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, em 10 de outubro, o re-
sultado do Monitoramento Assistencial relativo ao 2º Trimestre de 2013. Mais uma vez, 
a Amafresp foi classificada como operadora de BAIXO RISCO  e conquistou a maior 
pontuação desde o início do monitoramento que começou em 2011.

“É importante ressaltar que a nota vai de 0 (menor) a 1 (maior) e a pontuação da 
Amafresp foi de 0,9637”, informou o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior.

O objetivo do monitoramento é acompanhar a evolução do risco assistencial de todas 
as operadoras de planos de saúde do país, seja autogestão ou comerciais, através da 
identificação de indícios de anormalidades administrativas e assistenciais, que possam 
ocasionar descontinuidade da assistência prestada aos beneficiários conferindo, assim, 
transparência aos critérios adotados para a realização das Visitas Técnicas Assistenciais nas 
operadoras, além de acompanhar a solidez econômica e financeira do plano.

Segundo Toloi Junior, a qualificação como operadora de baixo risco traz tranquilidade aos filiados da Amafresp e comprova a 
gestão eficaz da Amafresp. “Parabenizo todos os colaboradores envolvidos nesta conquista”, concluiu.

Os custos da Amafresp neste 2º semestre (julho a setem-
bro) cresceram devido ao aumento da utilização dos filiados. 

A média do custo total assistencial no 1º semestre de 
2013, em regime de caixa, foi de R$ 9.648.941,52. Já nos 
três primeiros meses do 2º semestre, essa média foi de R$ 
11.071.391,96, ou seja, R$ 1.418.815,15 a mais em relação 
ao 1º semestre. Se comparamos os meses de julho a setem-
bro com o 1º trimestre anterior, a média é de 17,68% a mais. 

Segundo o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, 
dentre os custos, os que representaram um maior impacto em 
nossas contas foram as internações e as Unimeds. Confira 
a tabela abaixo: 

Custos com utilização aumentaram no 2º semestre

Nas internações, as que representaram mais aumento 
foram as pediátricas (91,7%) e cirúrgicas (28,29%). Já as 

Itens
Média 

1ºSemestre
Média 

2ºSemestre  
 Aumento 
na média

% Aumento

Internações * 4.720.639,11 5,755,546,19 1,034.907,08 +21,9%

Unimeds 1.124.869,26 1.465.079,87 340,210,61 +30,2%

(julho a set)

* Cirúrgicas/Clínicas/Obstétricas/Pediátricas/Psiquiátricas 

Unimeds no mês de setembro faturaram para a Amafresp 
R$ 1.764.236,14 de atendimentos prestados aos filiados, 
representando naquele mês um aumento de 56,8% sobre a 
média do 1º semestre. 

Internações de Alto Custo
Outro fator a ser destacado foi o aumento no número de 

internações de alto custo (acima de R$ 20 mil). No primeiro 
semestre a média ficou em 71,16 internações/mês, já neste 
trimestre a média foi para 93 internações/mês, representan-
do um aumento de 30,69% no número de internações, o que 
acumulou um aumento no custo em 29,2%.     

“Grande parte do aumento desses custos foram suporta-
dos com os recursos do Fundo de Reserva Amafresp. Além 
disso, houve a necessidade de majoração no valor unitário 
da cota, para fazer frente ao aumento de utilização do plano 
pelos nossos filiados”, explicou Toloi Junior.  

Transplantes
É importante lembrar que, em 31 de agosto deste ano, foi 

realizado um transplante de Coração, no Hospital HCor e no 
dia 21 de setembro um transplante de rim, na Beneficência 
Portuguesa em São Paulo. Essas contas ainda não foram 
repassadas pelos Hospitais para a Amafresp. 
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Para o atendimento, basta apresentar a Carteira de Identificação da Amafresp e o documento de identidade 

Amafresp

Amafresp credencia Hospital Pitangueiras em Jundiaí

ANS - nº31763-2

Em 30 de agosto, a Amafresp fir-
mou contrato com o Centro Médico 
Hospitalar Pitangueiras, na cidade de 
Jundiaí. Trata-se de mais um hospital 
geral para atender os filiados da Ama-
fresp, em todas as especialidades.

Além dos serviços hospitalares, 
foram disponibilizadas para atendimen-
to aos nossos filiados consultas nos 
Centros Especializados Sobam – CES 
(agendamento de consultas através do telefone (11) 4583-1222) e nos 
consultórios particulares de mais de 300 médicos/profissionais de saú-
de, onde o associado agendará diretamente no consultório do médico.

Para atendimento basta apresentar a Carteira de Identificação 
da Amafresp e o documento de identidade. 

A parceria foi firmada com a presença do diretor da Amafresp, 
Luiz Carlos Toloi Junior, da gerente Rosângela Lázaro e do diretor 
Regional de Jundiaí, Jair Simionato, representando a Amafresp. 

Estiveram presentes também o diretor do Hospital, Dr. Vagner 
Vilela e a  coordenadora de Credenciamento, Drª Simone.

“Quero destacar a participação especial do diretor Regional 
Jair nesse importante credenciamento do nosso plano de saúde, 
que muito auxiliará os filiados Amafresp”, disse Toloi Junior.

Em breve a Amafresp irá elaborar um indicador médico espe-
cial, com os profissionais dessa nova rede, que será encaminhado 
aos filiados da região.

Drª. Simone, Toloi, Rosângela, Jair e Dr. Vagner 

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

JUL 769.146,01  (446.920,14) 44.262,81 29.931,60  (4,80)  (1.606.552,90) 838.222,87  9.792.906,81  27.407,50  357,31 

AGO* 949.432,16  (717.748,60) 43.002,11 15.365,60 0,00  (415.361,51) 780.302,99  12.559.083,81  27.533,30  456,14 

TOT.** 4.536.185,95  (4.061.085,21) 316.642,32 158.862,32  (12.067,73)  (5.423.740,63) 5.985.483,87 84.287.394,46  -    -   
*Sujeito a alterações. Atualizada em 26/09/2013. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 31/08/2013 R$ 7.762.906,49. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 31/08/2013 R$ 622.771,18.

** Valores totais referentes ao acumulado até 18 de outubro de 2013.   

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

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistênciais

Emergên-
cias Médi-

cas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

JUL  674.177,07 1.685.058,98 272.680,68 5.121.166,13 1.755.905,78 512.284,48 63.155,78 80.392,46 0,00 0,00

AGO*  643.063,02  1.672.628,65  298.486,11  6.959.001,72  1.604.496,64  640.377,75 63.262,84 22.174,33 600,00 0,00

TOT.** 4.362.477,13 12.666.167,88 1.953.324,60 43.823.306,57 13.897.754,61 4.995.198,45 501.049,60 561.063,17 737,50 26.034,06

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

Errata: Nas últimas edições o valor da taxa administrativa da Amafresp foi publicado errado. O valor correto é de 7,5%.

Gerente da Amafresp reúne-se com hospitais em São José do Rio Preto
Em 25 de setembro, a gerente da Amafresp, Rosângela Lázaro, e a 

coordenadora de Credenciamento, Liliana Barros, visitaram três hospi-
tais credenciados da cidade de São José do Rio Preto, acompanhadas 
do diretor Regional da cidade, Alberto Aparecido de Andrade.

No período da manhã, a reunião aconteceu no Hospital de Base, com 
a Dra. Vanessa Batigália, que é gestora de faturamento de convênios. 
Na ocasião foram negociadas tabelas de honorários médicos e diárias, 
taxas e pacotes, além de órteses, próteses e materiais especiais.

Segundo Rosângela, a reunião foi muito importante e positiva. “Con-
seguimos nesta reunião expressar particularidades do nosso plano de 
saúde de autogestão, o que garantiu a continuidade dos atendimentos 
prestados pelo hospital”, afirmou.

À tarde, a reunião ocorreu com os representantes do Hospital do 
Coração de Rio Preto (HMC) e o Instituto de Moléstias Cardiovascula-
res (IMC). A equipe da Amafresp foi recebida pela a gerente comercial, 
Maria José Silvino, e assistente comercial, Roger Nascimento. A visita 
teve o objetivo de estreitar a parceria com as instituições e concluir 
o processo de reajuste anual. “Esse encontro também foi bastante 
produtivo e contribuiu para o cumprimento de uma das filosofias da 
Amafresp, que é de valorizar o ato médico”, concluiu.

Alberto Aparecido de Andrade, Rosângela Lázaro, Dr. Horácio José Ramalho, 
Liliana Barros, Dra. Vanessa Batigália e Dr. Jorge Fare

Alberto Andrade, Roger Nascimento, Maria Silvino, Rosângela e Liliana 
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Instrução Normativa – IN Nº 03, de 18 de julho de 2013
Dispõe sobre a franquia para utilização do Pronto Socorro e Inter-

nação na Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês.
A Diretoria da AMAFRESP, em vista do que dispõe o parágrafo 5º 

do artigo 4º, c/c com o parágrafo 6º do artigo 4º do Regulamento da 
AMAFRESP, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Afresp, resolve: 

Artigo 1º - Fica estabelecido o pagamento de franquia, pelos filia-
dos da Administração do Serviço de Assistência à Saúde da AFRESP 
- AMAFRESP, quando da utilização da Sociedade Beneficente de  Se-
nhoras – Hospital Sírio Libanês, estabelecida na cidade de São Paulo, 
nos seguintes procedimentos: 

I - UTILIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO – Franquia correspondente 
ao valor de até 02 (duas) cotas por atendimento; 

II - UTILIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO – Franquia correspondente ao 
valor de até 20 (vinte) cotas por internação; 

Artigo 2º - Não haverá cobrança de franquia quando se tratar de 
transplante de órgãos. 

Artigo 3º - Nos casos em que o custo total da utilização de pronto socorro 
ou o custo total da internação, for inferior ao dobro dos valores das franquias 
estabelecidas nos incisos I e II do artigo 1º, respectivamente, a franquia 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do custo total do atendimento. 

Amafresp divulga Instruções Normativas

Nos casos em que o custo total for superior ao dobro das fran-
quias estabelecidas, o filiado arcará com o valor integral das franquias 
constantes no artigo 1º. 

Artigo 4º - Nas internações em que houver cobrança de franquia, 
se após a primeira alta hospitalar com franquia o paciente necessitar 
de reinternação pela mesma patologia/diagnóstico, num período de até 
10 (dez) dias da primeira alta, não haverá cobrança de nova franquia. 
Após esse período, a cobrança se dará na forma dos artigos 1º ou 3º 
desta Instrução Normativa. 

Artigo 5º - Conforme definido no parágrafo 6º do artigo 4º do 
Regulamento AMAFRESP, caso o atendimento em Pronto Socorro 
gerar internação, será considerada somente a franquia de internação. 

Artigo 6º - O valor unitário da cota estabelecida nos incisos I e II do 
artigo 1º terá como referência o valor da cota na data inicial do atendi-
mento, conforme dispõe o parágrafo 7º do artigo 4º do Regulamento. 

Artigo 7º - Revoga-se a Instrução Normativa – IN N.º 3, de 1º de 
setembro de 2008. 

Artigo 8º - Esta Instrução Normativa, aprovada em Reunião de 
Diretoria Executiva, entra em vigor em 18 de julho de 2013. 

Campanha Prevenção atendeu 221 filiados em seis cidades do Estado

Foi um sucesso a Campanha Prevenção Amafresp, que levou até os filiados diver-
sos exames de prevenção. Segundo o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, a 
Campanha atendeu 221 filiados e realizou 1672 exames.

Exclusiva da Amafresp, a Campanha tem como objetivo oferecer mais facilidade 
ao filiado e seus familiares, levando até a sua cidade a realização de diversos exames 
preventivos.

Veja abaixo os atendimentos prestados em todas as cidades:

Data Cidade Participantes Hepatite C Glicemia  Colesterol Triglicérides Pressão Peak Flow IMC Circ. Abdominal Total

27/8 Marília 39 39 38 38 37 38 39 39 39 307

28/8 Pres. Prudente 21 21 20 20 20 21 21 21 21 165

29/8 Araçatuba 42 38 35 34 34 42 39 39 39 300

10/9 S. J. do Rio Preto 54 53 49 45 45 49 50 49 49 389

11/9 Franca 35 35 35 35 35 34 34 32 32 272

12/9 Bauru 30 30 30 29 30 30 30 30 30 239

Total:         - 221 216 216 201 201 214 213 210 210 1672

Transparência e informação
A cada dois meses o filiado Amafresp recebe por correspondência o extrato de utilização Amafresp. 

Nesse extrato é possível verificar os atendimentos realizados por ele e sua família. De acordo com 
o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, o extrato de utilização Amafresp é uma fonte muito 
importante de informação para o filiado. “Por meio deste extrato os filiados podem acompanhar de 
perto os procedimentos cobrados, além de contribuir ajudando a fiscalizar o nosso plano”, disse.

A  Amafresp é um dos poucos planos de saúde que disponibiliza o extrato de utilização. É importante 
ressaltar que esse informativo também encontra-se no portal da Amafresp (área restrita).

Caso conste algum procedimento não utilizado entre imediatamente em contato com o departa-
mento de Análise Contas Médicas através do telefone (11) 3886-8882.

A Campanha realizada nos meses de agosto e setembro atendeu 221 filiados e realizou 1672 exames

Bauru Presidente PrudenteFrancaMarília 

Araçatuba
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Amafresp

Amafresp,

Gostaria de registrar meu agradecimento a gerente Rosângela. Obtive 
um excelente e rápido  atendimento ao necessitar de um agendamento.  
Na realidade confirmou o profissionalismo com que sempre atendeu a 
mim e minha família.

Carta

Eduardo  Marcolino

Você Sabia

Que a Amafresp é um dos úni-
cos planos de saúde do Bra-
sil que cobre todos os tipos 
de transplantes de orgãos ?

No mês de agosto deste 
ano foi realizado um trans-
plante de coração e em se-

tembro um outro de rim. 

Diretor da Amafresp participa de fórum da Unidas
O diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, participou, neste segundo semestre, 

do 5º Fórum Estratégico das Instituições de Autogestão em Saúde, realizado em Brasília, 
pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas).

O fórum é destinado a avaliar o sistema de saúde complementar e discutir medidas 
que possam contribuir para a preservação e fortalecimento das operadoras de saúde 
de autogestão do Brasil. 

Na ocasião, foram abordados temas estratégicos e relevantes para o benefício das 
autogestões, como: OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), o artigo 34 da 
lei 9.656, entre outros.

Amafresp lança promoção especial  

Condições especiais nas taxas de inscrição e no aproveitamento e eliminação de carência 

No mês de setembro, os associados da Afresp receberam em suas residências um 
folder com informações da Promoção Especial Amafresp para o ingresso de novos filiados. 

Segundo o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, a promoção oferece condi-
ções especiais nas taxas de inscrição e no aproveitamento e eliminação de carências. 
Ele ressaltou a qualidade e tradição do plano de saúde. “A Amafresp tem mais de 47 
anos de existência, e oferece atendimento humanizado e personalizado.”

Se você já pertence à Amafresp 
aproveite as condições especiais do 
plano e traga seus filhos, netos, bis-
netos, enteados e todos os demais 
familiares.

A promoção é valida até 30 de 
dezembro. Aproveite e venha fazer 
parte da família Amafresp.Para 
realizar inscrições e saber mais 
informações entre em contato com 
o departamento de Inscrição da 
sede ou nas Regionais da Afresp. 
Ligue (11) 3886-8838/8840/8868.

Toloi Junior e a presidente da Unidas, 
Dra. Denise Rodrigues Eloi de Brito
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