
O encontro, que aconteceu no Ho-
tel Tauá Atibaia, foi um sucesso! Entre 
os dias 19 e 21 de setembro, mais 
de 500 pessoas, entre associados e 
familiares, participaram do evento, 
que contou com várias atividades para 
promover a união da classe em um 
ambiente agradável e descontraído. 
O ponto alto do Encontro foi o jantar 
dançante, com direito à música e boa 
companhia!

3º Encontro da 
Família Afrespiana
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Pág. 14

Torneios de Poker e Sinuca
Participe! Estão abertas as inscri-

ções para o 6º Torneio de Poker, no 
dia 15 de novembro, e o 3º Torneio 
Estadual de Sinuca, no dia 22.

São Paulo sediou a 53ª edição do 
Encat, que aconteceu no dia 25 de 
setembro na DRTC-I. O secretário da 
Fazenda, Andrea Calabi, participou do 
encontro, e o presidente da Afresp, Te-
ruo Massita, marcou presença. No dia 
anterior, a Afresp organizou um jantar de 
confraternização entre os participantes.

Afresp participa 
do 53º Encat

5

Pág. 4

Afresp no Ciat, na Espanha
O presidente Teruo Massita par-

ticipou do evento, que aconteceu em 
Santiago de Compostela, e discutiu a 
Administração Tributária.

Pág. 9

WorldOne
Junto com esta edição, os associa-

dos recebem um folder de divulgação 
da WorldOne, uma das mais recentes 
parceiras da Afresp. Confira! 

O 1º vice-presidente e diretor de Regio-
nais, Omar Roldão de Moura, e o diretor 
Técnico de Obras, Cezar José D’Avoglio, 
visitaram a sede Regional do ABCD. Entre  
outras providências, eles vistoriaram alguns 
terrenos próximos à DRT para, no futuro, 
providenciar um espaço maior para receber 
melhor os cerca de 200 associados nos 
eventos, reuniões, cursos e aulas.

Diretoria visita Sede Regional do ABCD

Valor unitário da cota Amafresp 
cai pelo 3º mês seguido

Desde julho, o valor da cota Amafresp vem reduzindo, muito diferente 
do que acontece com os planos do mercado. Essa redução só foi possível 
devido a alguns fatores, como os ajustes no sistema contributivo; a promo-
ção para os novos ingressos no sistema (o que reduziu a idade média dos 
filiados para 28 anos); e a estabilidade na utilização do plano.

Leia matéria da página 20

www.afresp.org.br Ano L  |  Edição n.º 386  |  Outubro de 2014
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Evolução custo Amafresp Evolução custo mercado (aumento segundo a ANS)
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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 2014, assinado pelo presidente em exercício Omar 
Roldão de Moura em 02/10/2014, determina as seguintes cotas para o mês de ou-
tubro/2014: a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta 
e dois centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp=  
R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco 
reais), reduzindo 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 
01/10/2014.

Ago. 
2014

Set. 
2014

Out. 
2014

Mensalidade da 
Afresp

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 408,00 395,00 385,00

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.

09/08/2014 - Wilson Ferreira da Silva, aos 88 anos, de São Paulo/SP
03/09/2014 - Nobukatsu Minawa, aos 75 anos, de São Paulo/SP
03/09/2014 - Nestor João Masotti, aos 77 anos, de Brasília/DF
03/09/2014 - Orlando Maffei, aos 90 anos, de Santos/SP                                                                     
05/09/2014 - Epiteto Amaral Pinto, aos 93 anos, de Itapetininga/SP                                                      
14/09/2014 - Samuel Prado, aos 88 anos, de São Paulo/SP

Diretoria Executiva
Presidente: Teruo Massita  
E-mail: teruo@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8851
1º Vice-Presidente: Omar Roldão de Moura 
E-mail: omar@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8851
2º Vice-Presidente: Angela Manzoti Nahman
E-mail: angela@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8851 
Secretário Geral: Luiz Carlos Toloi Junior 
E-mail: toloi@afresp.org.br -Telefone: (11) 3886-8881 
Secretário Adjunto: Hildebrando Djalma Pirágine
E-mail: hildebrando@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8851 
1º Tesoureiro: Rodrigo Keidel Spada
E-mail: rodrigospada@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8906
2º Tesoureiro: Antero Rodrigues Martins 
E-mail: anteromartins@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8802

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Luís Augusto Sanches ; Vice-
Presidente:  Luiz Carlos Benício; 1º Secretário: Paulo Henrique 
Cruz; 2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha.
Comissão Fiscal: Presidente: Alexandre Lania Gonçalves;  Mem-
bros: Miguel Ângelo Carvalho da Silva e Antonio Guerra. Suplentes: 
Claiton Osnir do Amaral, Lauro Kuester Marin e Eduardo Gonçalves.
Comissão Administrativa e de Regionais: Presidente: Claiton 
Osnir do Amaral; Membro: Sebastião Tadeu de Vasconscelos. 
Suplentes: José Aparecido Rossato, Roberto Garcia e Lauro 
Kuester Marin.
Comissão Saúde: Presidente: Nilza Bardi Romano; Membros: An-
tenor Roberto Barbosa e Eduardo Gonçalves. Suplentes: Antônio 
Lourenço Colli, Lauro Kuester Marin e Sebastião Vasconcelos.
Comissão Seguros em geral: Presidente: Roberto Chiaverini; 
Membros: José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: 
Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia e Antônio Lourenço Colli. 
Comissão Imprensa e Comunicação: Presidente: Luiz Otávio 
Andrade Corsetti; Membros: Antônio Lourenço Colli e Eliana 
Maria P. F. de Oliveira; Suplentes: José Aparecido Rossato, Miguel 
Siqueira e José Varkulja.
Assessoria Legislativa: Presidente: João Álfaro Soto; Membros:   
Lauro Kuester Marin e Honorato Sanchez Duran. Suplentes: 
Eduardo Gonçalves, Eliana Maria P. F.  de Oliveira e Claiton Osnir 
do Amaral.

Diretorias da Afresp
Angela Manzoti Nahman (Convênios e de Cultura e Administrativa); 
Hildebrando Djalma Pirágine (Recursos Humanos); Luiz Carlos 
Toloi Junior (Amafresp e Inscrição); Omar Roldão de Moura 
(Tecnologia da Informação, Patrimônio e Regionais); Rodrigo Keidel 
Spada (Seguros e Financeiro). 

Diretorias Designadas
Américo Castagna Neto (Esportes); Antônia Emília Pires Sa-
carrão (Previdência); Arthur Antonio Chagas Pisani (Assessor 
da Presidência); José Carlos Franco Fernandes (Aposentados); 
Carlos Hage Chaim (Social); Cezar José D’Avoglio (Técnico de 
Obras); José Pucci Cuan (Assessoria Jurídica).

Fundafresp
Aldo Gentile (coordenação) - Membros da Comissão: Airto Arave-
chia, Arnaldo Marquezini, Francisco Lucindo Ramalho Netto, Luiz 
Fernando Catta Preta César, Luiz Waldemar Zuolo e Roberto Garcia.

Ouvidoria
Hélio Pires Monteiro - Fones: 0800-550679/11-3886-8843
Fax: 11-3886-8852. E-mail:ouvidor@afresp.org.br

Sedes Regionais - Diretores
ABCD/S. B. do Campo- Maria Sonia Brumati Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do 
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba -  José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130 
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus 
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
R. Dr. Arnaldo de Carvalho, 19 - Bairro Bonfim 
CEP 13070-723 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Valter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Eneida Maria Camargo Ribeiro Rossin
R. Treze de Maio, nº 356 - Centro
CEP:13400-300 - Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos  - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  Omar Roldão de Moura 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Cesar Akio Itokawa
DRTC-II    João Ramalho
DRTC-III   Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

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

Palavra do Presidente  

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 Américo Castagna Neto

A foto foi tirada em 2007, na 
festa que celebrava os 59 anos 
da Afresp. O evento aconteceu 
no Centro de Convivência de 
Guarulhos e reuniu os associados 
e familiares em clima de alegria e 
confraternização. Alguns dos cole-
gas ao lado são, da esquerda para 
a direita: Michel, João Alves, Ari, 
Vera, Alberto e Gilberto Lima.

Apoiar a defesa de le-
gítimos interesses dos 
associados e desenvolver 
atividades direcionadas 
à melhoria da qualidade 
de vida e à valorização da 
classe fiscal perante o go-
verno e a sociedade.

Missão da Afresp 

Ao término do presente mandato 
como presidente da Afresp, relembro 
o que prometemos honrar quando nos 
candidatamos, encabeçando a chapa 
“Responsabilidade pelo Futuro”.

Além de propiciar qualidade de vida ao 
associado, zelar pelo patrimônio, pautar 
ações pela moralidade e prestar serviços 
em nível de excelência, um dos princípios 
mais importantes esposados pela chapa 
e que lhe deu nome foi: “Prever situações 
de risco e antecipar providências que ga-
rantam segurança em um cenário futuro.”

Como toda a gestão responsável, 
direcionamos nossos atos para o cum-
primento desse e dos demais princípios 
mediante o desenvolvimento e implemen-
tação de um planejamento estratégico, 
segundo as modernas técnicas de admi-
nistração. Esse planejamento fez emergir 
com clareza ameaças, que pairam sobre 
a entidade e que podem comprometer o 
seu futuro caso não sejam ponderadas 
e aplicadas alternativas de prevenção, 
e possibilitou a identificação de oportu-
nidades de melhoria, notadamente nas 
áreas de ensino e comunicação.

Diretrizes extraídas do planejamento 
foram tratadas por grupos de trabalho 
formados espontaneamente por associa-
dos, que ofereceram sua contribuição e 
se debruçaram sobre possíveis soluções 
para os problemas levantados. Foi em 
decorrência dessa iniciativa que surgi-
ram, dentre outros, o CepAfresp, o Blog 
Afresp e o Grupo de Estudos.

O CepAfresp, Centro de Ensino e 
Pesquisa da Afresp, é uma alternativa 
que visa produzir efeitos na capacita-

ção dos AFRs, em parceria com alguns 
programas da Escola Fazendária do 
Estado de São Paulo, a Fazesp. Foi de 
sua realização o Seminário Internacional 
”Desafios da Administração Tributária 
Contemporânea”, que reuniu palestran-
tes de renome para discutir temas atuais 
da Administração Tributária, o que deu 
origem à importante troca de experiên-
cias entre seus executivos. Essas pales-
tras encontram-se disponíveis no site 
da Afresp. E é projeto do CepAfresp a 
implantação de programas de educação, 
inclusive mediante o recurso de Ensino a 
Distância (EAD).

O Blog Afresp é um canal de comuni-
cação que vem preencher uma lacuna na 
divulgação de temas de interesse para a 
classe, o governo e a sociedade. Quem 
visita as páginas do blog e se permite 
navegar por artigos que abordam os 
mais variados assuntos, principalmente 
relativos à administração tributária, e 
assistir às entrevistas com autoridades 
dos mais diversos níveis no setor, irá se 
surpreender com a clareza e esponta-
neidade com que os articulistas e entre-

vistados se expressam. O blog objetiva 
“promover o intercâmbio de idéias entre 
Agentes Fiscais de Rendas e políticos, 
governantes, administradores públicos, 
advogados tributaristas, economistas, 
sociólogos, jornalistas, professores, 
estudantes, empresários e o público em 
geral”, segundo sua própria definição ao 
ser lançado.

O Grupo de Estudos, por sua vez, é 
voltado para o futuro. Projetada a Afresp 
ideal para os próximos anos, levantadas 
as ameaças possíveis à consecução des-
se objetivo, ele se propõe a pesquisar, 
encontrar e avaliar opções de evitá-las 
ou contorná-las, em busca desse nível 
de excelência. Nada muito teórico. Ao 
contrário, prático, na medida em que 
são projetadas as variáveis existentes 
no mercado que podem impactar o 
desenvolvimento da entidade, como a 
curva de custo Afresp frente sua recei-
ta. A atividade desse grupo tende a ser 
permanente, uma vez que o meio em 
que se situa a associação é dinâmico e, 
consequentemente, a inovação na orga-
nização deve ser preocupação constante 
e não eventual.

Essas são algumas das providências, 
a par do crescimento patrimonial e exce-
lência de serviços, cujos resultados dei-
xamos como legado de nossa administra-
ção. Não iremos disputar uma reeleição. 
Dentre os que se dispõem a concorrer à 
direção da Afresp, existem colegas de 
nova geração aptos a manter a instituição 
em bom caminho. Acreditamos na com-
petência e no espírito de solidariedade 
dos jovens. É preciso renovar.

“ O meio em que se situa 
a associação é dinâmico e, 
consequentemente, a inova-
ção na organização deve ser 
preocupação constante e não 
eventual. ”
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Afresp

O evento abordou técnicas e metodologias sobre as Administrações Tributárias

CepAfresp faz reunião e aborda Ensino a Distância (EAD)
Em 9 de setembro, o presidente da Afresp, Teruo Massita, e o 

diretor da Escola Fazendária do Estado de São Paulo (Fazesp), Fabio 
Augusto dos Santos, reuniram-se com os membros do Centro de 
Ensino e Pesquisa da Afresp (CepAfresp) para tratar de assuntos 
referentes à capacitação dos AFRs, sendo que a Afresp tem parceria 
com alguns programas da Secretaria da Fazenda.

Durante a reunião foi feita uma apresentação de trabalhos realiza-
dos pela empresa Ampla Educação Integral. A representante, Betina 
Pflug, falou sobre o know how da empresa na matéria de Ensino a 
Distância (EAD).

“O CepAfresp prossegue em seus estudos no sentido de viabilizar 
programas de educação continuada e assim facilitar os trabalhos dos 
AFRs”, disse Teruo Massita.

Confira os associados sorteados em premiação da Campanha Financeira

Foi realizado no dia 11 de setembro, às 15h, no auditório da 
sede da Afresp, o sorteio de premiação da Campanha ‘Economia 
gera Vantagens’.

Foram sorteados 10 associados, que tiveram direito a duas diá-
rias e a um acompanhante, para o 3º Encontro da Família Afrespiana, 
que aconteceu nos 19, 20 e 21 de setembro no Tauá Resorts Atibaia.

O sorteio contou com a participação dos membros da Co-
missão do Sorteio, composta pelos AFRs João Álfaro Soto, 
do Conselho Deliberativo da Afresp; Antônia Emília Pires 
Sacarrão, diretora Designada de Previdência e Hélio Pires 
Monteiro, Ouvidor da Afresp, do diretor Financeiro da Afresp, 
Rodrigo Keidel Spada, além do acompanhamento da auditoria 
externa Rhodyos Auditores Independentes S.S.

Os sorteados foram Andrews Fernando de Sousa, de Marília; 
Lisandra Crosara de Carvalho Pinto, de São José do Rio Preto; 
Luiz Carlos Galli, da DRTC I,II, III; Lucy Redondo de Paula, de  
Ribeirão Preto; Nilda Tereza Cardoso de Mello, da DRTC I, II, 
III; Helio Issamu Murata, de Campinas; Rubens Jorge Carreira, 
do Litoral; Fabio Moscogliato Junior, do Litoral; Maria Helena 
Felippe da Costa, da DRTC I, II, III; e Felipe da Silva Munoz, da 
DRTC I, II, III.

A Campanha Economia gera Vantagens teve um resultado 
muito positivo para a Associação. Com as novas adesões, a 
previsão de redução de custos com despesas de cobrança da 
Afresp é de R$ 300 mil.

Afresp participa de Conferência Técnica do Ciat, na Espanha

O presidente da Afresp, Teruo 
Massita, participou, nos dias 6 a 9 de 
outubro, da Conferência Técnica do 
Centro Interamericano de Adminis-
trações Tributárias (Ciat), realizada 
em Santiago de Compostela, na 
Espanha.

O evento também contou com a 
participação do presidente da Fe-
deração Brasileira de Associações 
de Fiscais de Tributos Estaduais 

(Febrafite), Roberto Kupski, além dos 32 países membros do 
Ciat e convidados.

Com  o tema central “A otimização dos recursos e dos 
processos da Administração Tributária”, foi abordada na 
Conferência a Otimização dos Processos Organizacionais e 
Funcionais nas Administrações Tributárias. Um dos pontos 
positivos foi a troca de experiências entre todos os países 
presentes e convidados.

Os pontos convergentes em todas as apresentações fo-
ram o aperfeiçoamento contínuo dos Planos Estratégicos, 
estabelecidos pelas Administrações Tributárias, na busca de 
melhores resultados, tendo como lema ‘Fazer mais com menos 
recursos’.

Foi abordada também a otimização dos processos com 

Teruo Massita e Roberto Kupski

a utilização plena das ferramentas tecnológicas. Em alguns 
países, como Portugal, na apresentação de casos práticos, foi 
possível perceber os resultados satisfatórios no aumento da ar-
recadação, em pleno período de crise econômica.

Sobre a otimização dos recursos humanos, houve conver-
gência de opiniões no que diz respeito à aplicação de métricas 
para medir resultados no atingimento de metas de arreca-
dação e o pagamento de bônus como estímulo aos agentes 
públicos.

A palestra também abordou a mensuração dos resultados 
obtidos pelas Administrações Tributárias, por meio das meto-
dologias desenvolvidas, que teve como objetivo medir o custo 
suportado pelos contribuintes para atender à demanda da bu-
rocracia fiscal. O evento foi finalizado com a discussão sobre a 
percepção social sobre o  funcionamento das Administrações 
Tributárias com apresentações de casos práticos de pesquisa 
efetuada em dois países signatários da organização.
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Reunião plenária do Encat reúne coordenadores de diversos estados

Aconteceu no dia 25 de setembro 
na DRTC-I, no Tatuapé, a primeira 
reunião plenária do 53º Encontro 
Nacional de Coordenadores e Ad-
ministradores Tributários Estaduais 
(Encat). O evento, promovido pela 
Secretaria da Fazenda com o apoio da 
Afresp, tem a finalidade de desenvol-
ver e disseminar modernas técnicas 
de gestão tributária, mediante o in-
tercâmbio de experiências, soluções 
e sistemas nas áreas de arrecadação, 
fiscalização, informações econômico-
-fiscais e outras de interesse da Ad-
ministração Tributária, além de uniformização de procedimentos 
entre os Estados e o Distrito Federal, para a implementação 
conjunta de soluções consensuais para os problemas comuns 
às unidades federadas.

Participaram da abertura o secretário da Fazenda do Estado 
de São Paulo, Andrea Sandro Calabi, o presidente do Encat, 
Eudaldo Almeida de Jesus, o coordenador da CAT, José Clóvis 
Cabrera, o presidente da Afresp, Teruo Massita, a presidente 
do Sinafresp, Miriam Arado, o presidente da Febrafite, Roberto 
Kupski, o secretário Executivo do Centro Interamericano de Admi-
nistrações Tributárias (CIAT), Márcio Verdi, o secretário-executivo 
do Confaz, Manuel dos Anjos Marques Teixeira e o presidente 
do Cotep, Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior, além de 
coordenadores tributários de diversos estados brasileiros.

O encontro Nacional começou no dia 23, com a finalidade de divulgar novas técnicas de gestão tributária

Durante a abertura, o secretário da Fazenda agradeceu a 
organização do evento e lembrou que o Encat, a Afresp e o Si-
nafresp são entidades que compõem uma base sólida específica 
e criam uma unificação de pensamentos. Na sequência, Calabi 
apresentou o painel “A Reforma do ICMS”, onde demonstrou 
que o Brasil está numa situação limite de esgotamento da guer-
ra fiscal, ressaltando a importância do papel do Estado nessa 
interface interativa. Entre os avanços, citou a inspiração em 
modelos colaborativos.

Como desafios, Calabi destacou a necessidade de consolidar 
os avanços do Confaz e a de um novo ICMS como fator de com-
petitividade. “A reforma possível depende da vontade política e da 
capacidade técnica das administrações tributárias”, disse. O Encat 
teve início no dia 23/09 com a realização de reuniões técnicas.

Jantar de confraternização do 53º Encat é realizado na Associação

No dia 24 de setembro, os participantes do 53º Encat (Encon-
tro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários 
Estaduais), que aconteceu até o dia 26, se confraternizaram em 
um jantar promovido pela Afresp.

Estiveram presentes o presidente da Afresp, Teruo Massita, 
o coordenador da CAT, José Clovis Cabrera, o coordenador 
adjunto da Administração Tributária, Afonso Quintã Serrano, 
o coordenador geral do Encat, Eudaldo Almeida de Jesus, e o 
presidente da Febrafite, Roberto Kupski.

Teruo Massita agradeceu a presença dos representantes 
dos estados brasileiros ao encontro, e chamou o coordenador 
do Encat para dar boas-vindas. “Agradeço à organização do 

Encat em São Paulo, e que tenhamos uma noite de integração 
com todos”.

Em seguida, discursou o presidente da Febrafite, Roberto 
Kupski. “É uma honra estar aqui em São Paulo e parabéns pela 
pujança que representa o estado e a classe”. O coordenador da 
CAT falou logo depois. “Temos a missão pública de arrecadar 
para nosso país, para custear as políticas sociais, saúde e edu-
cação. Precisamos nos lembrar dessa missão que nos move, para 
fazer o bem à sociedade”. Um grupo de participantes fez uma 
homenagem a São Paulo: eles se reuniram na frente do palco e 
cantaram “Trem das Onze”, de Adoniran Barbosa. A música foi 
acompanhada por todos os presentes.

AFRs da Ativa
Se você faz aniversário no mês de outubro, o prazo para realizar o recadastramento obrigatório vai até 31 de outubro.
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As atribuições da Comissão foram determinadas pelo Decreto 60.686. Conheça os membros da Comissão

“Na adversidade não perca a coragem 
e guarda a esperança, pois só a esperan-
ça não abandona o homem fragilizado”. 
Dionísio Catão (Séc. III)

Quando, em maio de 2000,baseado 
num fato concreto – objeto de um artigo 
com o título “O que eu tenho a ver com 
isto “ -propusemos a criação da “Casa 
do AFR”, pretendíamos , através de con-
tribuição voluntária, auxiliar os colegas 
que, por razões de saúde, necessitassem 
de uma casa de repouso. 

A Diretoria Executiva e o Conselho 
Deliberativo abraçaram  a idéia e a 
aprovaram por unanimidade  a partir de 
24.8.2002.

Inconformados com a decisão, três 
ilustres membros do colegiado pediram 
demissão do Fundafresp, sob o argu-
mento de que os recursos destinados à 
“Casa do AFR” iriam diminuir  os benefí-
cios destinados aos idosos e às crianças 
carentes. Felizmente, decorridos 12 
anos,completados em 28.8.2014, esse 

prognóstico não se realizou, verificando-
-se que todas as entidades (cerca de 
3000) que, nesse período, pleitearam os 
benefícios  foram atendidas e, mesmo 
assim, o Fundafresp tem hoje em caixa R$ 
1.348.233,00.

Agora, verificado que nenhum AFR  foi 
beneficiado, até hoje, e com cerca de R$ 
4.000.000,00 em caixa, chegou a hora de 
beneficiar aqueles que se encontram em 
casas de repouso. Assim, surgiu através 
do próprio colegiado do Fundafresp, com 
nosso apoio, a fraterna idéia de come-
çar, desde já, usando os resultados das 
aplicações,a beneficiar os colegas que 
infortunadamente estão hoje em casas de 
repouso, ou aqueles que futuramente vie-
rem necessitar deste apoio.

No entanto, nem tudo são flores pois, 
recentemente, foi proposta a extinção da 
Casa, mas a ideia foi rejeitada, por Una-
nimidade, pelo Conselho Deliberativo, 
composto por colegas eleitos em todo o 
estado, que compreenderam o fraterno 
objetivo social do instituto.

Finalmente,com a anuência da Dire-
toria, chegou-se ao consenso de se criar 
um Fundo independente para a “Casa do 
AFR”que será objeto de um regulamento 
que já está sendo elaborado por uma 
comissão da qual fazemos parte e que 
dependerá de aprovação da Diretoria e 
do Conselho.

Terminando,com o coração exultante 
de alegria, podemos dizer que estamos 
presentes  para comparecer, auxiliar, aju-
dar, socorrer aqueles nossos irmãos que 
fragilizados e por quem temos um vínculo 
afetivo,que a solidariedade, que inspirou 
a fundação da Afresp,nunca deixará de 
estar  sempre ao seu lado.

Oportunamente, daremos divul-
gação ao regulamento do Fundo da 
Casa.

P.S. Transcrevemos abaixo o artigo “O 
que eu tenho a ver com isto?”-,  publicado 
em março de 2002, na pág. 6, do Jornal 
da Afresp.

Casa do AFR: os benefícios estão chegando

filha acabou me convencendo a ir morar 
com ela. Tenho certeza de que não volto 
mais.

- Que é isso companheiro! Disse-lhe: 
você vai se adaptar, conhecerá novas 
pessoas, até mais interessante que as 
daqui!

É claro que foram palavras de pouca con-
vicção, mais para animá-lo.

Não demorou muito e veio a notícia. 
Moreirinha acabara de morrer. Que tris-
teza! E que saudades de meu bom amigo, 
da sua alegria sempre presente, do seu 
calor humano, do seu jeito adolescente 
de viver.

Naquele dia nasceu a ideia de criar a 
Casa do AFR....

Ficou combinado que ele iria tentar 
vender os móveis de seu apartamento e 
alugá-lo. Não se passaram 30 dias e fica-
mos sabendo que sua esposa acabara de 
falecer.

Prestei-lhe a homenagem póstuma e na 
missa de 7º dia perguntei-lhe: - Moreirinha, 
e agora?

- Agora não sei o que fazer. Minha filha, 
que mora em Maceió, quer que eu vá morar 
com ela. Mas, o que eu vou fazer lá se não 
conheço ninguém, mal conheço a cidade, não 
tenho amigos, e ninguém vai ter paciência 
para ouvir as minhas histórias?

Passaram-se mais alguns meses e o Morei-
rinha, que vivia triste, me disse:

- Soto, vim me despedir de você. Minha 

“Todos os dias de manhã o Moreirinha 
(Carlos Augusto Moreira) passava pela 
Afresp. Chegava cedo, sentava-se numa 
berger deliciosa na sala dos aposentados, 
pedia um café e ficava numa conversa ame-
na e rica como tinha sido sua vida até então, 
com viagens inesquecíveis.

Um dia ele me procurou e pediu-me 
que ajudasse a encontrar uma casa de 
repouso para si e sua esposa. Disse- me 
ele: - Soto! Estamos com mais de 80 
anos e não podemos mais cuidar um do 
outro.

Fizemos uma pesquisa, eliminamos 
algumas e, afinal, achamos uma casa de 
repouso compatível com suas finanças e 
dirigida por um médico jovem que ganhou 
a simpatia do casal.

O que eu tenho a ver com isto? 

Comissão Especial de Avaliação de desempenho dos AFRs 

Foi divulgada no Diário Oficial do dia 13 
de setembro a Resolução SF 65, que institui 
a Comissão Especial de Avaliação de De-
sempenho dos Agentes Fiscais de Rendas 
da Secretaria da Fazenda.

Cabe à Comissão a análise de avaliações 
de desempenho que já foram executadas 
anteriormente, com o objetivo de verificar a 
efetividade dos procedimentos e da metodo-

logia de avaliação utilizada, além de fazer a 
requisição de informações ou investigações 
necessárias para efetivar ou exonerar um 
AFR em estágio probatório.

Fazem parte da Comissão os colegas 
Celso Barbosa Julian (CAT), Marta Maria 
de Alvarenga Freire (CAT), Simone Terra da 
Costa (CAT), Thiago Cassio de Aguiar (CAT), 
Marivalda de Araujo Izzo de Oliveira (CPM), 

Alessandra Curriel (DRH), Ieda Pardini Sch-
molzer Leonardi (DRH).

Os membros suplentes da Comissão 
são Ricardo Yuzo Sakima (CAT), Yves Ken 
Umezu (CAT), Marcio Antonio Vicente da 
Silva (CAT), Heloísa de Paula Fiod Costa 
(CAT), Rodrigo Lopes Bernardes (CPM), 
Angela Marli Sibinel Rodrigues (DRH), Kari-
na Bernacci Golluscio (DRH).

João Álfaro Soto - Conselheiro
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Bolçone e Vaz de Lima são eleitos

Confira os resultados dos colegas AFRs nas Eleições 2014 

Como em eleições anteriores, diversos colegas Agentes 
Fiscais de Rendas participaram das eleições 2014 como 
candidatos.

Quatro AFRs se candidataram ao cargo de deputado 
estadual e um para deputado federal. Confira ao lado o 
desempenho dos AFRs. 

O AFR João Eduardo Dado Leite de Carvalho é o 1º 
suplente do partido SD.

O AFR Vitor Sapienza é o 6º suplente da coligação PPS 
– PSDB/DEM/PPS/PRB.

O AFR Gilson Barreto é o 8º suplente da coligação PSDB 
– PSDB/DEM/PPS/PRB.

Suplente: Todo candidato não eleito constante da lista 
de partido político ou coligação eleitoral que tenha elegido 
Deputado na última eleição. Os suplentes são convocados a assumir o cargo de Deputado na ordem decrescente de votação obtida, 
durante o impedimento ou ausência ocasional ou temporária do titular.

No dia 12 de agosto de 2014 faleceu Aldrovando Macedo, 
profissional que dedicou grande parte de sua vida à Afresp.

Jornalista e Agente Fiscal de Rendas, Aldrovando Macedo 
foi assessor de imprensa da diretoria da Afresp, área na qual 
atuou por muitos anos. 

Nascido em Itaberá, no sul paulista, exerceu  a função de 
assistente fiscal na Assistência da Promoção Tributária, da 
Diretoria de Planejamento da Administração Tributária (Diplat). 

Ingressou no serviço público estadual em 1952 com apenas 
18 anos, como tarefeiro da extinta Delegacia Regional de Fazen-
da em Botucatu, desligando-se da Secretaria somente durante 
alguns meses, em 1956, quando esteve na antiga Guarda Civil 
de São Paulo.

Retornou como exator, exercendo, então, as funções de 
auxiliar, escrivão, coletor, chefe de Posto Fiscal e gerente de 
Caixa Econômica anexos, nas cidades de Itaí, Taquarituba, 
Paranapanema, São Bernardo do Campo e Diadema, até que, 
em 1961, foi posto à disposição do Palácio do Governo, onde 
assumiu a chefia de Relações Públicas do extinto Serviço de 
Cooperação com os Municípios.

Com a criação da Secretaria do Interior, chefiou o Setor 
de Relações Públicas da Pasta em duas gestões do secretário 
Waldemar Lopes Ferraz e na do Secretário Diogo Bastos. 
Foi também redator do Serviço de Imprensa do Palácio nos 
governos de Adhemar de Barros, Laudo Natel e Abreu Sodré, 
função essa que também desempenhou na antiga Secretaria 
de Turismo, Esporte e Cultura.

Nomeado Agente Fiscal de Rendas em 1968, trabalhou 
como externo em Monte Aprazível e em Osasco até 1970, 
quando passou a chefiar o Posto Fiscal de Carapicuíba, onde 
permaneceu até a década 1980, tendo sido, então, designado 
para a função de assistente fiscal no DRT-1-G.

Em 1984 foi posto à disposição do Gabinete do Secretário 
da Cultura, na função de redator da sua Assessoria de Imprensa 
e, em 1985, voltando à Secretaria da Fazenda, novamente ficou 
prestando serviços no DRT-1-G até setembro de 1987, quando 
assumiu como assistente fiscal na Diplat.

Aldrovando Macedo: uma história de amor à Afresp 

Iniciou suas atividades como jornalista em Botucatu, no 
“Correio Botucatu”. Nessa cidade, foi redator de todos os ór-
gãos da imprensa local e correspondente do jornal “O Dia”. Foi, 
ainda, correspondente da “Folha de S.Paulo”, em Itaí e no ABC.

Integrou, a seguir, o corpo redatorial dos “Diários e Emis-
soras Associados” e da TV Excelsior, Canal 9, como repórter 
credenciado no Gabinete do Governador do Estado. Posterior-
mente, foi redator do jornal “Última Hora” e repórter da “Folha 
de S.Paulo” no Palácio dos Bandeirantes, onde também inte-
grou a diretoria da Associação dos Jornalistas ali credenciados. 
Anos depois, foi redator-chefe do jornal “Evolução Policial” e 
fundou o “Jornal de Verdade”, em Carapicuíba.

Aldrovando estudou no Instituto de Educação “Cardoso 
de Almeida”, em Botucatu e  foi fundador do Lions Clube de 
Carapicuíba. Casado com Edena Loprete Macedo, teve três 
filhos: Paula Regina, Vera Lúcia e Aldrovando Jr.

Em novembro de 2009, Aldrovando foi homenageado sendo 
o patrono do 2º Torneio de Sinuca da Afresp. Emocionado,  
agradeceu e em seu discurso relembrou o período em que par-
ticipou das conquistas da Associação, em especial a aquisição 
do prédio sede. 

Aldrovando também não escondia sua admiração pela 
Amafresp: “A Amafresp cada vez mais se impõe no conceito 
dos associados e, indiscutivelmente, é um serviço que orgulha 
a classe fiscal paulista”.  

A Afresp sente muito o falecimento do colega e deseja os 
pêsames a toda a família. Aldrovando sempre será lembrado 
por fazer parte da história da Associação. 

“Além de configurar um gesto de 
nímia gentileza, o fato dos cole-
gas terem se lembrado de mim na 
programação deste bem sucedido 
evento é grafiticante. ”
Aldrovando, durante homenagem que recebeu no 2º Torneio 
de Sinuca, em novembro de 2009.
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No mês de setembro, o líder nacional 
do Projeto da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) e AFR da DRT – 02, 
Newton Oller de Mello, apresentou o seu 
mais novo livro Manual Prático da NF-e 
e da NFC-e: Entendendo a Nota Fiscal 
Eletrônica e a Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica, da Editora IOB.

Em comemoração dos 8 anos da emissão 
da 1ª Nota Fiscal Eletrônica no país, o Brasil 
já alcançou a marca de 10 bilhões de NF-e. 
Newton Oller comentou que sempre buscou 
compartilhar a experiência adquirida ao lon-
go dos anos. “Trabalho com a Nota Fiscal 
Eletrônica desde 2005 e agora atuo como 
líder Nacional do Projeto da Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica”.

No Manual Prático são abordados, 
de forma didática e com uma linguagem 

simples, os principais conceitos da NF-e e 
NFC-e; as características técnicas e seus 
modelos operacionais, além do esclare-
cimento de dúvidas sobre alguns temas 
como contingência, cancelamento, eventos 
de manifestação do destinatário, entre 
outros.

Segundo Newton, o Projeto da NFC-e já 
foi implantado em 10 estados, sendo eles: 
Acre, Amazônia, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ron-
dônia, Rio Grande do Sul e Sergipe. “Até 
agosto, mais de 35 milhões de Notas foram 
emitidas, com validade jurídica desde março 
de 2014, por mais de 16,5 mil empresas. 
Também já foram confirmadas 26 das 27 
Unidades Federadas, exceto Santa Cata-
rina. Elas disponibilizarão as Notas Fiscais 
de Consumidor Eletrônica para seus contri-

buintes do varejo nos próximos anos”. Os 
estados mais avançados são Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Roraima.

A pré-venda está sendo feita no site da 
Editora IOB e-Store, no valor de R$ 114.

AFR Newton Oller apresenta o 1º livro sobre NFC- e do Brasil

 Em seu livro, o colega esclarece dúvidas sobre os modelos operacionais da nota fiscal do consumidor

Outro livro do talentoso AFR Igor Nardelli Emmerich é “Vida de Concurseiro – Da depressão à Eufo-
ria: E as 27 lições do Concurseiro Vitorioso”, que está à venda no site do Amazon.com.br.

Considerada uma das mais vendidas pelo eBooks Kindle, a obra composta por 91 páginas retrata 
as experiências vividas pelo AFR durante sua preparação para a carreira de Agente Fiscal.

“Este e-book poderá mudar a sua vida! Você pensa em começar a estudar para concursos públicos e 
não quer perder tempo? Já está estudando faz um tempão e não consegue ser aprovado? Está pensando 
em desistir? [...] Cometi diversos erros, mas não permitirei que você faça o mesmo. Vou lhe ensinar a 
passar em qualquer concurso que você quiser”.

O livro Vida de Concurseiro, com uma linguagem direta, transmite a experiência de uma jornada em 
busca de um sonho. A venda está sendo realizada pelo site da Amazon.br, no valor de R$ 12,90. 

O AFR da DRT 11/Marília, Igor Nardelli Emmerich, apresenta o seu mais novo livro “Ser rico 
não é pecado – Como a Bíblia mostra que Deus quer a sua riqueza”, da Matrix Editora.

A obra mostra como a riqueza pode ser conquistada com honestidade, ética, humildade e ge-
nerosidade. “Deus pode estar colocando a riqueza em seu caminho – e você iria contra a vontade 
Dele, deixando de aproveitar as oportunidades que Ele lhe dá para ter sucesso na vida?”.

Igor comentou que, ao escrever o livro, sua intenção foi libertar as pessoas do preconceito 
contra a riqueza. “Foi muito prazeroso poder escrevê-lo. Apesar de não ser rico, foi uma espécie 
de desabafo, pois após passar em um concurso de alto padrão e com um salário elevado para os 
padrões brasileiros, percebi que algumas pessoas começaram a me olhar de forma diferente”.

“Ser rico não é pecado – Como a Bíblia mostra que Deus quer a sua riqueza” está à venda 
em diversas livrarias, entre elas a Saraiva, pelo preço de R$ 22,00.
“Espero que este livro ajude a vida das pessoas. Se elas se tornarem um pouco melhores, já fico muito 
satisfeito. Quero ver o mundo cada vez melhor, mais alegre e mais próspero”, expressou o autor.

‘Ser rico não é pecado’ explica o AFR Igor Emmerich

Livro do AFR Mario de Couto está à venda nas livrarias de São Paulo

O AFR aposentado Mario de Couto é escritor, músico e poeta, além de possuir uma carreira de su-
cesso como contador e auditor. Ele escreveu a obra literária de ficção Ali – Jabá e os Quarenta leitões, 
em 2012.

Da editora Scortecci, o livro conta a história de um menino pobre que nasceu em uma fazenda. Ele, por 
várias vezes, esteve diante da morte até o dia que encontrou em Jesus uma filosofia de vida que direcionou 
sua conturbada existência a um patamar mais elevado.

O lançamento do Ali – Jabá e os Quarenta leitões aconteceu em abril de 2013, na sede da Afresp. A 
obra, composta por 112 páginas, está à venda nas livrarias no valor de R$ 20 reais.
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Seguros 

WorldOne abre novas possibilidades para os AFRs

DRT-12  recepciona consultores da WorldOne durante visita de apresentação 

Segurado elogia atendimento
O Departamento de Seguros da Afresp recebeu a carta 

do AFR Diobel Gomes Travessa, elogiando o atendimento do 
colaborador de Sinistro, Elviro.

O diretor de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, comentou 
que depoimentos assim justificam o trabalho de todo o depar-
tamento de Seguros da Afresp. “Fico muito feliz em saber que 
estamos atendendo às expectativas dos associados. Eu só 
posso agradecer os colegas por terem nos escolhido e dizer 
que, vocês, podem contar sempre conosco”. Veja a carta do 
associado.

“Quer saber o valor de seu seguro na Afresp?
Faça contato com uma seguradora de terceiros (aquela que 

precisa acionar quando alguém bate em você) e vai descobrir 
que “não tem preço”, para sua saúde (Amafresp agradece), 
para seu tempo (filhos e netinhos agradecem) e o que no caso 
é o objetivo: vai ter seu carro autorizado para reparar (esposa 
para de chorar). 

Agradeço a equipe da Afresp, Rodrigo, Joceli, Marlucia e 
o Elviro, profissional sério, competente, incansável e proativo 
(tudo junto). Aquele que “faz a coisa andar”. Aquele perfil 
de pessoa que você desejaria cruzar mais vezes em sua 
vida.

Se não ficou convencido em fazer o seguro, agora faça 
contato com a oficina de reparos (autorizada pela seguradora 
do terceiro)...

 Vai precisar do Elviro, de novo...                 
Diobel

Junto com esta edição do Jornal da Afresp, os associados 
recebem um folder de divulgação da WorldOne, empresa líder 
nacional em planejamento patrimonial conservador, com a qual 
a Afresp firmou parceria recentemente. O objetivo é oferecer 
cada vez mais benefícios e serviços exclusivos aos associados. 

A parceria foi concretizada no dia 18 de junho, na sede da 
Afresp, e vem reafirmar o propósito da diretoria da Afresp que 
é modernizar cada vez mais os serviços prestados. Uma cópia 
dos contratos foi encaminhada ao Conselho Deliberativo da 
Afresp para uma especial deferência.

Com a WorldOne, a Afresp tem o objetivo de oferecer um 
planejamento patrimonial conservador de forma personalizada 
aos associados, além de condições especiais. Não há custo 
para o associado. 

Num primeiro momento, a WorldOne oferecerá opções 
diferenciadas de previdências e consórcios e, num segundo mo-
mento, já a partir de 2015, opções de fundos de investimentos, 
títulos, entre outros.      

A consultoria não se concentra apenas nos investimentos, o 
profissional da WorldOne faz um diagnóstico de todo o processo 
de planejamento patrimonial. Inicialmente é feita uma análise 
da situação financeira e dos objetivos do associado, então é 
feita uma avaliação e desenvolve-se um conceito para que os 
resultados propostos sejam alcançados. 

A WorldOne trabalha com um conceito europeu de mais de 
20 anos e apresenta como diferenciais a opção de melhores 
soluções para as suas necessidades financeiras, profissionais 
atualizados perante o mercado financeiro e, por não possuir 
produtos próprios, oferece imparcialidade e independência.  

Visitas e reuniões - No dia 1º de outubro, o diretor Financeiro 
e de Seguros Rodrigo Keidel Spada, juntamente com a diretora 
Regional do ABCD, Maria Sônia Brumati Norte, esteve na DRT 
– 12, no ABCD, para divulgar a nova parceria da Associação com 
a consultoria WorldOne.

O encontro teve como objetivo apresentar os novos serviços 
e benefícios de planejamento patrimonial conservador que a 
WorldOne oferece. A nova parceria é formada por 25 consultores 
e 80 analistas. Ela acredita que, ao monitorar o mercado, é pos-
sível adaptar os conceitos dos clientes de acordo com os novos 
e melhores serviços ou produtos, bem como as mudanças nas 
situações profissionais e pessoais dos clientes.

O diretor geral da WorldOne, Jan Brunckhorst, e os con-
sultores financeiros 
Gabriel Thiede M. 
Costa e Nélio de Oli-
veira Costa foram 
os responsáveis pela 
apresentação. Parti-
ciparam do encontro 
os colegas AFRs da 
DRT-12.

Central de Atendimento 
Seguros Afresp

0800 772 4747 
(dias úteis das 8h às 17h)
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Regionais 

Diretores de Regionais e Técnico de Obras visitam Sede Regional do ABCD

O 1º Vice-Presidente e Diretor de Regionais, Omar Roldão 
de Moura, e o diretor Técnico de Obras, Cezar José D’Avoglio, 
visitaram a Sede Regional do ABCD no dia 10 de setembro. Eles 
se encontraram com a diretora Regional, Maria Sonia Brumati 
Norte, com o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Luiz 
Carlos Benício, com o coordenador da Equipe de Fiscalização 
da DRT-12, Rivaldo Ribeiro de Jesus, e com o AFR José Marcos 
Szmyhiel.

Os diretores conversaram sobre o trabalho que a Sede Re-
gional desenvolve para os associados. De acordo com a diretora 
Maria Sonia, as atividades procuram promover a união da classe, 
por meio de aula de idiomas, aulas de coral, feiras de artesanato, 
happy hours, por exemplo. O resultado dessa dedicação é o ótimo 
clima que os associados sentem ao participar dos encontros, de 
harmonia e integração dos AFRs, e isso pôde ser constatado pelos 
diretores Omar e Cezar, que também agradeceram o trabalho dos 
colaboradores Sonia e Guilherme.

Logo em seguida, os diretores Omar, Cezar e Sonia, junto com 
Rivaldo e Benício, saíram para visitar alguns terrenos – um deles 

fica a duas quadras da Delegacia Regional Tributária, na rua Ân-
gelo Pícolo, com o intuito de, no futuro, ter um espaço maior para 
receber melhor os cerca de 200 associados do ABCD e realizar 
os encontros, eventos, cursos e aulas. “O espaço disponível hoje 
se tornou insuficiente para atender aos associados e, por isso, 
apresentou-se a demanda para ampliação”, disse a diretora Sonia. 
Rivaldo concordou com a diretora. “O projeto, além dos fatores 
de capacidade, justifica-se pelo fato da ausência de Centro de 
Convivência na região”.

Outros terrenos foram vistoriados, e os diretores Omar e 
Cezar conversaram com a diretora Sonia, Rivaldo e Benício so-
bre os procedimentos necessários para levar adiante o projeto 
– Omar ainda reiterou que a proposta deve ser formalizada por 
via orçamentária, além de passar pela aprovação dos associados 
do ABCD.

A diretora Sonia, o coordenador Rivaldo e o vice-presidente do 
C.D. Benício agradeceram a visita dos diretores Omar e Cezar, 
que elogiaram o trabalho na Regional do ABCD.

Eles vistoriaram alguns terrenos para a construção de um espaço maior para atender aos associados

 Regional de Ribeirão Preto 
realiza happy hour

No dia 4 de setembro aconteceu o happy hour promovido 
pela regional de Ribeirão Preto, no Centro de Convivência 
da cidade. Participaram do evento 35 pessoas, entre elas o 
secretário geral e diretor da Amafresp e de Inscrição, Luiz 
Carlos Toloi Junior, o diretor Regional de Ribeirão Preto, Ma-
theus Henrique Lopes Pereira Lima, o diretor Auxiliar Social, 
Sebastião Borges, o Conselheiro, Eduardo Gonçalves, e o 
delegado da DRT-6, Aparecido Donizeti. O encontro teve 
direito a comida de boteco, chopp e até DJ.

Regional de Osasco 
realiza noite da paella 

Duas deliciosas paellas, uma de carne e outra de frutos 
do mar, foram servidas no dia 28 de agosto no Centro de 
Convivência de Osasco “AFR Roberto Chiaverini”. Mais de 
80 pessoas participaram do encontro, que promoveu a união 
e a descontração dos colegas.

Participaram do evento o secretário geral e diretor da 
Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, o diretor Financeiro e de 
Seguros, Rodrigo Keidel Spada, e o diretor Regional de Osas-
co, Antonio Carlos de Oliveira Joaquim.
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Centro de Convivência de Ribeirão Preto recebe visita da diretoria

Regionais

No dia 23 de setembro, o 1º vice-presidente e diretor de Re-
gionais, Omar Roldão de Moura, e o diretor Técnico de Obras, 
Cezar José D’Avoglio, visitaram as obras do Salão de Eventos 
do Centro de Convivência de Ribeirão Preto.

Eles foram recepcionados pelo diretor Regional, Matheus 
Henrique Lopes Pereira Lima, o Conselheiro Eduardo Gonçalves 
e o arquiteto e empreiteiro Bráulio. Foi formalizado o termo de 
conclusão (entrega da obra) da construção do salão de eventos 
e estacionamento do Centro de Convivência.

Omar e Cezar parabenizaram e elogiaram a obra, e o diretor 
Matheus e o Conselheiro Eduardo agradeceram a visita. Com 
essa nova obra, os associados terão um espaço maior para rea-
lizar encontros e festas, além de uma grande área para deixar 
os carros estacionados em segurança - tudo de acordo com o 
objetivo da Associação, que é o de promover a integração dos 
colegas e a união da classe.

Foi entregue o termo de conclusão da construção do salão de eventos e do estacionamento

Bauru realiza noite da pizza no Centro de Convivência
A noite da quinta-fei-

ra, 28 de agosto, estava 
muito agradável para a 
pizzada da Regional de 
Bauru, que aconteceu no 
Centro de Convivência. 

Associados e suas 
famílias participaram do 
encontro, que promoveu 
a união e a descontração 

da classe e contou tam-
bém com uma excelente 
seleção de vinhos.

O evento foi um suces-
so, graças ao empenho do 
diretor de Eventos, Bruno 
Amorim Ferrari, e tam-
bém do diretor Regional 
Antonio Fernando Geraldi 
de Jesus.

Aniversariantes fazem festa na 
Regional de São José dos Campos

AFRs e familiares se encontraram no dia 25 de setembro 
para a festa dos aniversariantes de setembro, que aconteceu 
no salão de festas do condomínio Plaza del Sol. As mais de 
30 pessoas presentes saborearam um cardápio com comida 
de boteco, cervejas e vinhos. 

Estiveram presentes o diretor Regional, Everaldo de Melo 
Brandão, os Conselheiros Antônio Guerra e Miguel Siqueira, 
as colegas Valéria Sampaio Carrijo e Ana Aparecida da Silva, 
e, claro, os aniversariantes Ulisses Freitas dos Santos, José 
Geraldo de Araújo Ribeiro, Oswaldo Quintino e Wilson Passos 
Ribeiro.

No dia seguinte, o diretor Everaldo de Melo Brandão, sua 
esposa e a AFR Valéria Sampaio Carrijo foram ao Rio de Janei-
ro assistir à apresentação de Julio Iglesias no Citicard Hall. O 
show contou com a participação da cantora Paula Fernandes.

No dia 1º de outubro, o diretor Técnico de Obras, Cezar 
José D’Avoglio, visitou as obras dos sanitários do salão de 
festas da Regional de Santos.

O objetivo da reforma é ampliar o seu tamanho, além de 
instalar adaptações para pessoas portadoras de necessidades 
especiais. As obras começaram na 1ª quinzena de agosto e 
estão previstas para serem concluídas em, no máximo, 20 dias.

O diretor Cezar e o colaborador Reginaldo Meira Mercês 
foram ao local para acompanhar o andamento da obra, apontar 
correções eventuais e tomar decisões gerais. Cezar elogiou os 
trabalhos e a postura dos profissionais que a estão realizando. 
Quando estiver pronta, os novos sanitários irão agregar muito 
ao salão de festas e à estrutura da Afresp, além de proporcionar 
mais conforto aos associados.

Diretor Técnico de Obras vistoria 
obras na Regional de Santos
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Eventos 

3º Encontro da Família Afrespiana reúne colegas em clima de descontração

Nada melhor do que comemorar o Dia 
do Agente Fiscal de Rendas em excelente 
companhia dos colegas e familiares, em 
um ambiente agradável, com direito a 
diversão e descanso! Assim foi o fim de 
semana dos dias 19 a 21 de setembro, no 
3º Encontro da Família Afrespiana, que 
aconteceu no Hotel Tauá Atibaia.

Na sexta-feira, dia 19, os associados 
e suas famílias chegaram ao hotel e fo-
ram recebidos pela bateria da escola de 
samba Nenê de Vila Matilde. Uma vez 
acomodados nos seus quartos, eles se 
encontraram no coquetel de boas-vindas. 
Foi uma das muitas oportunidades dos 
AFRs se encontrarem e relembrarem 
dos tempos que trabalharam juntos. Em 
seguida, foi servido o jantar, com música 

ao vivo. E, para os jogadores, uma rodada 
de poker aconteceu logo depois.

Já no sábado, uma intensa programa-
ção levou descontração a todos. O Hotel 
Tauá Atibaia ofereceu uma boa infraestru-
tura para isso: piscina térmica e aberta, 
quadra de tênis, futebol society e vôlei de 
praia e uma caminhada ecológica, além de 
uma programação para a criançada, que 
trouxeram um mundo de atividades para 
todos. Para quem quis conhecer a cidade, 
duas vans levaram os associados para co-
nhecer a cidade e a Feira das Flores e dos 
Morangos. Lá, puderam ver esculturas de 
flores e assistir a apresentações de taikô 
(tambor japonês).

A noite de sábado prometia. No gran-
de Salão Brasil, mais de 500 pessoas, en-
tre associados e familiares, participaram 
do jantar dançante, com um buffet de pra-
tos quentes e frios, além de sobremesa. 
A 2ª vice-presidente e diretora Adminis-
trativa e de Convênios e Cultura, Angela 
Manzoti Nahman, chamou os membros 
da Diretoria Executiva, Designada e de 
Regionais, juntamente com os Conse-
lheiros e AFRs do Sinafresp à frente do 

palco. “Agradeço a 
presença de todos. 
Que a noite seja 
maravilhosa para 
nós”, disse.

Em seguida, ela 
passou a palavra ao 
Conselheiro Paulo 
Henrique Cruz, que 
falou em nome do 
Conselho Delibera-
tivo. “Vejo mais uma 
vez a família reuni-
da, em um ambiente 
agradável que a Afresp proporciona a nós”. 
O diretor Regional de Marília, Airton Mar-
cos Alves, discursou. “É uma alegria que 
vem se repetindo nesses eventos, quando 

nos encontramos 
desprovidos da 
atividade fiscal”. 
O 2º tesoureiro, 
Antero Rodrigues 
Mart ins ,  fa lou 
logo em seguida. 
“Sejam fel izes 
e espero repetir 
isso em breve”.

O vice-presi-
dente do Sina-
fresp, Igor Lucato 
Rodrigues falou 
aos presentes. 

“Estou contente vindo aqui, me reencon-
trei com pessoas 
que eu não via há 
muito tempo”. O 
1º tesoureiro e dire-
tor Financeiro e de 
Seguros, Rodrigo 
Keidel Spada para-
benizou o trabalho 
da diretora Angela. 
“Dou os parabéns 
para a Angela pela 
sua abnegação em 
organizar o evento. 
É uma satisfação 
representar a clas-
se. É muito bom 
ver colegas de di-
ferentes gerações unidos e conversando. 
É o que a Afresp promove: um ambiente 
necessário e agradável como hoje”.

O 1º vice-presidente e diretor de Re-
gionais, Omar Roldão de Moura, falou logo 
depois. “É uma satisfação estar nesse mo-
mento confraternizando com os colegas. 
Vamos participar dos próximos eventos”. 

Para finalizar, o presidente Teruo Massita 
disse estar muito feliz com esse fim de 
semana especial. “É um momento para as 
famílias se conhecerem e se encontrarem 
em um ambiente de harmonia”.

Na sequência, houve vários sorteios 
com prêmios dos parceiros da Afresp. A 
Fast Shop sorteou uma cafeteira expres-
sa, que foi para Ana Lucia Lopes Susart, e 
o celular Samsung foi para Álvaro Ribeiro 
Botelho. Do Hospital 9 de Julho foram 
sorteados três porta iPad, que foram para 
Damião Fernandes Camargo, Lara Miguel 
Batista e Maria Sonia Brumati Norte. A 
CVC forneceu quatro bolsas, que foram 
para Shu Su Yen, Max Mauro Dias, Mar-
celo Abdala e Ademar Fernandes Marti-
nez. Depois dos sorteios, os associados 
dançaram e cantaram ao som da banda 
Fly by Night, que animou a noite.

Já o domingo 21 de setembro, dia do 
AFR, foi dedicado a atividades mais leves. 
Caminhada, partidas de tênis, futebol, 
arco e flecha e as piscinas foram locais 
disputados para quem queria aproveitar 
ao máximo aquele belo fim de semana, e 
recarregar as baterias para começar a se-
mana  seguinte com as energias renovadas!

Atividades variadas, passeios e um jantar dançante estavam na programação desse fim de semana especial
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Eventos

Veja alguns momentos do 3º Encontro da Família Afrespiana!

"Faz seis meses que sou associado 

da Afresp. Estou achando excelente e 

muito organizado esse evento. Espero 

poder participar de vários momentos 

como esse" - Jean Rodrigues, de Bau-

ru, com a esposa Silvia e suas filhas.

Uma das atividades que chamou a 

atenção foi o arco e flecha: uma oportu-

nidade para treinar a boa mira e acertar 

o alvo!

“É um fim de semana relaxante, não 
importa se tem sol ou chuva, e sim a 
companhia de amigos” - Paulo Roberto 
Cândido Costa de Oliveira e a esposa 
Marlene, enquanto jogam dominó.

A criançada se divertiu com as brin-

cadeiras dos monitores em todos os dias 

do evento!

Para os apreciadores do poker, parti-
das aconteceram à tarde e à noite, para 
descontrair com os amigos!

Uma aula de zumba colocou todo 
mundo para dançar e se descontrair!

“É a primeira vez que venho ao encon-
tro. O hotel foi muito bem escolhido e tem 
um ótimo atendimento. A gestão atual 
está de parabéns. Espero que o próximo 
evento seja tão bom quanto este” - Fabio 
e Sirlei Elache.

Depois do jantar, os colegas e familiares 

aproveitaram para dançar ao som de bolero e 

muitos outros ritmos!

A Feira de Flores e dos Morangos 

de Atibaia trouxe artesanato, apresen-

tações de taikô e arte feita com flores! A paixão pelo futebol uniu AFRs e fa-
miliares nos campos do Hotel Tauá Atibaia!

No hotel, os AFRs foram recepciona-
dos pela bateria da Nenê de Vila Matilde!

A grande piscina externa foi um con-
vite para cair na água, brincar muito e 
se refrescar!
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6º Torneio de Poker está com as inscrições abertas

Os associados podem se inscrever até o dia 10 de novembro para esse tradicional evento da Afresp 

Eventos

Esportes

O 6º Torneio de Poker, um dos even-
tos mais disputados da Afresp, já tem 
data para acontecer: sábado, dia 15 de 
novembro!

Como aconteceu nas edições anterio-
res, o torneio começa às 9h e tem duração 
até a última aposta. As inscrições vão até 
o dia 10 de novembro, e podem ser feitas 
pelo site: www.afresp.org.br.

Desta vez, há dois valores diferentes 
para participar da competição: R$ 30,00 
para principiantes e R$ 100,00 para os ve-
teranos. A premiação ao fim do evento será 
proporcional ao número de participantes.

O torneio é um dos mais tradicionais da 
Afresp. Ele vem reunindo, a cada edição, 
cada vez mais pessoas. Na quarta edição, 
que aconteceu em novembro de 2013, 
51 associados participaram da disputa. A 
5ª, ocorrida no dia 2 de agosto, reuniu 81 
participantes! A expectativa é que nesta 
última rodada de 2014, cerca de 100 cole-
gas participem deste jogo de estratégia e 
concentração!

 Para mais informações sobre o evento, 
ligue para o departamento de Eventos: (11) 
3886-8821/8859/8873, ou envie um e-mail 
para eventosecultura@afresp.org.br.

Confira as novas parcerias da Afresp!
Pensando no bem-estar de nossos 

associados, a Afresp fechou novas parce-
rias. Conheça um pouco mais sobre elas:

HPoint
A concessionária da Honda, além das 

vantagens já oferecidas pela montadora 
na aquisição de automóveis novos, traz 
descontos para a venda de carros se-
minovos e oferece serviços de oficina a 
preços reduzidos no Clube de Compras da 
Afresp. A HPoint fica na avenida Eusébio 
Matoso, 800, em São Paulo.

Clínica Select Odonto
O associado Afresp pode contar com 

mais uma nova parceria, agora na Odon-
tologia. A Associação tem agora como 
conveniada a Clínica Select Odonto, que 
fica na rua Pio XI, 651, no Alto da Lapa, 
em São Paulo.

A clínica oferece 15% de desconto nos 
tratamentos que não são cobertos pela 
Odontoprev (como implantes, tratamentos 
estéticos, etc); clareamento dental caseiro 
a R$ 350,00 e atendimento de odontope-
diatria preventiva e endodontia pela rede 
credenciada da Odontoprev.

Centro Auditivo Aquarius
O Centro Auditivo Aquarius, com lojas 

em Marília e São José do Rio Preto, fechou 
recentemente uma parceria com a Afresp 
e oferece vantagens aos associados! Para 
isso, basta que o associado apresente a 
carteirinha da Afresp na compra de qual-
quer aparelho auditivo da marca Siemens. 

São 5% de desconto adicional ao des-
conto já praticado na loja para pagamentos 
à vista ou a prazo. Confira o endereço das 
lojas abaixo:

Marília: Avenida Santo Antônio, 4050,
(14) 3413-5010
São José do Rio Preto: Rua 15 de no-
vembro, 4425, sala 3
(17) 3364-3070

CVC Viagens - Cambuí Campinas
A agência traz ofertas especiais no 

Clube de Compras da Afresp, além do 
parcelamento das viagens em dez vezes 
e oferece 5% de desconto em pacotes 
nacionais e internacionais. A CVC fica na  
rua Conceição, 825, no bairro Cambuí, 
em Campinas.

Para ter acesso aos benefícios, basta 
que o associado apresente a carteirinha 
da Afresp nos locais conveniados. Entre 
em contato com o departamento de Con-
vênios e Cultura para mais informações: 
(11) 3886-8821.

Inscreva-se para o 3º Torneio Estadual de Sinuca da Afresp! 
No dia 22 de novembro acontece o 3º 

Torneio Estadual de Sinuca, que vai reunir 
os colegas em um clima de descontração 
e alegria.

Com início às 9h, o torneio será reali-
zado no Bahrem Snooker Bar, na Avenida 
Pompéia, 553, em São Paulo, e irá até 
as 17h. Para participar, envie um e-mail 
para paulo@afresp.org.br até o dia 7 de 
novembro e garanta sua inscrição! 

Haverá premiação para os três primei-
ros colocados e para quem fizer o maior 
número de pontos em uma tacada. E, ao 
fim do torneio, para celebrar o sábado 
em grande estilo, além da premiação dos 

vencedores, acontecerá um coquetel de 
confraternização!

O Bahrem Snooker Bar possui 16 
mesas profissionais, distribuídas em três 
ambientes climatizados, além de um telão 
de 120 polegadas que traz programação 
esportiva. 

O Torneio de Sinuca é uma tradição 
da Afresp. Ele transforma em competição 
aquela atmosfera de encontro de colegas, 
com a descontração de fim de tarde de-
pois de um dia de trabalho.

Não fique de fora! Inscreva-se já e  
participe desse encontro!
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Conselho Deliberativo

Conselho Deliberativo se reúne no 3º Encontro da Família Afrespiana

Na pauta, o projeto do Centro de Convenções, Sede Regional de Bauru e acompanhamento orçamentário

A reunião aconteceu no Ho-
tel Tauá Atibaia no 3º Encontro 
da Família Afrespiana, no dia 
20 de setembro. Estiveram 
presentes 18 Conselheiros 
titulares e um suplente. Par-
ticiparam também o assessor 
da presidência do C.D. Edison 
Nunes Vital, o presidente da 
Afresp, Teruo Massita, o 1º 
vice-presidente e diretor de 
Regionais, Omar Roldão de 
Moura, a 2ª vice-presidente 
e diretora Administrativa e de 
Convênios e Cultura, Angela 
Manzoti Nahman, e o diretor de Aposenta-
dos, José Carlos Franco Fernandes.

Depois da aprovação da ata da reunião 
do dia 16 de agosto por unanimidade, f oi 

feita a leitura do Parecer 07/2014 do Pro-
cesso C.D. 13/2014, sobre a proposta de 
investimento na Sede Regional de Bauru, 
solicitada pela Diretoria Executiva, no valor 
de R$ 300.000,00. O objetivo do crédito 
adicional é o término da construção das  
instalações.

De acordo com o Parecer da Comissão 
Fiscal, lido pelo presidente Alexandre Lania 
Gonçalves, o pedido de investimento adi-
cional não compromete a saúde financeira 
da Associação. 

O membro da Comissão Fiscal, Antônio 
Guerra, leu seu voto em separado. Ele 
argumentou que não houve, por parte da 
Diretoria Executiva, requerimento para cré-
ditos adicionais em 2014, nem a aprovação 
prévia do C.D. Após ampla discussão entre 
os Conselheiros, o Parecer foi aprovado por 
maioria de votos.

O Conselheiro Alexandre Lania Gonçal-
ves leu o Parecer 08/14 do Processo C.D. 
14/2014, da solicitação da Diretoria Exe-

cutiva sobre o pedido de crédito adicional 
de R$ 18.960,00 para a continuidade dos 
serviços de impermeabilização das caixas 
d’água e do ar-condicionado da Sede. O Pa-

recer foi aprovado 
por unanimidade.

O veto da Dire-
toria Executiva ao 
Processo Reem-
bolso Amafresp 
1400564/14, cujo 
Parecer havia sido 
aprovado na reu-
nião do C.D. do 
dia 16 de agosto, 
retornou ao C.D. 
para ser novamen-
te avaliado. 

O membro da 
Comissão de Saú-
de, Conselheiro 

Antenor Roberto Barbosa, leu seu voto, 
que foi favorável ao reembolso e contrário 
ao veto da Diretoria Executiva. Em seguida, 

foi colocado em votação o veto que, após 
ampla discussão, foi rejeitado por maioria 
qualificada. Assim, o reembolso ao filiado 
Amafresp foi aprovado pelo Conselho.

O presidente da Comissão Fiscal, Ale-
xandre Lania Gonçalves, leu o Relatório de 

Acompanhamento Orçamentário do 1º e 2º 
trimestres de 2014 para conhecimento dos 
demais Conselheiros presentes na reunião.

Foi discutido o Processo C.D. 18/2012, 
do Projeto do Centro de Convenções da 
Afresp. A Diretoria Executiva havia soli-
citado o posicionamento do C.D. sobre o 
projeto para a sua apresentação nas Sedes 
Regionais e a convocação de uma Assem-
bleia Geral Extraordinária após as eleições. 

O vice-presidente Luiz Carlos Benício 
leu uma proposta que sugeriu o adiamento 
da aprovação da continuidade do proces-
so. Benício propôs uma prorrogação de 
90 dias, para reestabelecimento do rito 
estatutário. 

“A classe vive um momento de inquieta-
ção diante de um cenário sem precedentes 
que nos remetem a uma profunda refle-
xão sobre nossas decisões, que poderão 
suavizar ou impactar nossos associados, 
cujos reflexos podem atingir a imagem 
dos Agentes Fiscais de Rendas perante a 
sociedade”, disse. A proposta foi aprovada 

por nove votos, teve seis contrários e duas 
abstenções. 

O presidente Teruo Massita disse que 
respeita a decisão do Conselho Delibera-
tivo, e que gostaria de discutir mais sobre 
o projeto no futuro.

Paulo Henrique Cruz, Luís Augusto Sanches, Luiz Carlos Benício e Teruo Massita
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Diretor de Aposentados aproveita momento cultural e de diversão com colegas

AFRs se reúnem em happy hour de confraternização na sede da Afresp

Aposentados

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. 

No dia 25 de setembro, o diretor de Aposentados saudou os colegas, agra-
deceu a presença e desejou a todos um bom entretenimento. O filme exibido  foi 
Caminho da Liberdade, que surpreendeu a quem não o havia ainda assistido. 
Esse clássico é baseado em uma autobiografia do oficial do exército polonês 
Slamovir Rawicz.

Com a direção de Peter Weir e elenco de Colin Farrel, Ed Harris e Jim Stur-
gess, o ponto de partida do clássico é a Polônia de 1940, quando estava dividida 
entre as forças de Hitler e de Stalin. 

A sessão de cinema, que aconteceu no auditório da Afresp, foi um agradável 
momento cultural. O próximo happy hour no espaço AFR Arnaldo Marquezini 
será no dia 26 de novembro. O encontro está marcado para as 15 horas, na sede 
da Afresp. Não esqueça!

Chuteiras Penduradas

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:

19/07 -  Yutaka Nako, nível VI
22/07 - Ernani Christovam Vasconcellos, nível III
02/08 - Ari José Brandão, nível IV
02/08 -  Lorivaldo Cardoso Neves, nível VI
07/08 - Marco Antonio Correa, nível VI
07/08 - Sergio Sereno, nível V
08/08 - Enoque Marcelino de Souza, nível IV
19/08 -  José Luiz de Carvalho Soares, nível  VI
02/09 - Luciano Sergio Leite Viana, nível III
02/09 - Paulo Roberto Fernandes, nível VI
04/09 - Claudio de Freitas Campos, nível III
04/09 - Francesco Tropeano, nível V

06/09 - Ivanildo Zavatin dos Santos, nível VI
09/09 -  Maria Jesus Menezes Azevedo Milani, nível V
12/09 - Paulo Cardoso, nível VI
13/09 -  Afonso Travenisk, nível VI
17/09 - Antonio Stolses Garcia, nível VI
17/09 - Jose Satosy Kaklmorl, nível IV
18/09 - Izavel Moslavacz, nível IV
18/09 - José Antonio da Silva, nível VI
18/09 - Marco Antonio Zanetti, nível V
20/09 - Luiz Carlos Bellini, nível VI

Servidores devem atualizar a Certidão de Tempo de Contribuição
A Divisão Regional de Administração de Osasco (DRA -13), 

do departamento de Recursos Humanos, informa que a São 
Paulo Previdência (SPPREV) está solicitando informações sobre 
o Regime Previdenciário ao qual o servidor esteve vinculado, Re-
gime Próprio ou Regime Geral da Previdência (RPPS ou RGPS).

Conforme comunicado, a SPPREV está questionando as 
inclusões de processos de alguns órgãos, como Prefeitura e 
Secretarias de outros estados.

De acordo com a Portaria do Ministério da Previdência, 

Social nº 154, de 15 de maio de 2008, o tempo de contribuição 
para Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverá ser 
demonstrado com a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), 
fornecida pela unidade gestora do Regime ou pelo órgão de 
origem do servidor.

O funcionário deverá verificar e atualizar, caso necessário, 
todas as informações presentes no documento. Essa triagem 
será feita a partir da data de recebimento das certidões para 
novas inclusões.

Faça a sua reserva através dos telefones 3886-8859/8821/8873 do departamento de Convênios e Cultura da Afresp!
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39 entidades receberam recursos em setembro

Netto, e os colaboradores João Álfa-
ro Soto, Juniti Mihara e José Lopes 
Fernandes.

No início do encontro, o presidente 
Teruo elogiou o empenho de todos. “É 
um trabalho muito importante, para ten-
tar resolver nossos problemas sociais 
e ajudar quem necessita”, disse. Em 
seguida, foram distribuídos os recursos 
para as instituições de todo o estado 
de São Paulo.

Fundafresp

No dia 24 de setembro, os mem-
bros do Fundafresp se reuniram e 
destinaram R$ 135.300,00 para 39 
entidades de todo o estado.

Participaram da reunião o pre-
sidente da Afresp, Teruo Massita, 
o coordenador do Fundafresp, Aldo 
Gentile, os membros Luiz Waldemar 
Zuolo, Arnaldo Marquezini, Roberto 
Garcia, Luiz Fernando Catta Preta 
Cesar, Francisco Lucindo Ramalho 

Foram destinados mais de R$ 135 mil para instituições assistenciais

Valor contabilizado:  

R$ 4.005.261,72

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 11.642.220,00
4.555 doações já realizadas 

a entidades carentes

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de setembro: R$ 135.300,00
DRTC I,II,III – CAPITAL
Associação Franciscana de Solidariedade – 
SP - R$ 4.200,00
Fone: (11) 3291-4433
Associação Movimento Comunitário de Pro-
moção Humana – SP - R$ 5.500,00
Fone: (11) 5565-4344
Associação Filhas de Santa Maria da Pro-
vidência – Centro Educacional Sagrado 
Coração – SP - R$ 5.500,00
Fone: (11) 2995-2095
Casa José Coltro – SP - R$ 3.000,00
Fone: (11) 5825-9014
Associação Educacional para Múltipla Defi-
ciência – SP - R$ 5.500,00
Fone: (11) 99384-9297
DRT 4 – SOROCABA
Centro Social São José - Sorocaba - R$ 
2.000,00 - Fone: (15) 3212-1965
Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Itu - R$ 3.500,00
Fone: (11) 4022-4604
DRT 5 – CAMPINAS
Associação de Pais e Amigos dos Alunos da 
Escola de Educação Especial Passo a Passo 
- Piracicaba - R$ 3.000,00
Fone: (19) 3422-0504
Asilo João Kuhl Filho - Limeira - R$ 4.500,00
Fone: (19) 3441-7414
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Lar Geraldo Barbosa de Freitas – Migueló-
polis  - R$ 3.500,00
Fone: (16) 3835-1461
Associação Comunidade Auxiliadora Recu-
perando Vidas - Batatais - R$ 3.500,00
Fone: (16) 3761-4581
Lar Espírita Cristão – Ribeirão Preto - R$ 
2.000,00
Fone: (16) 3622-0136
Sonho Real – Ribeirão Preto - R$ 4.300,00
Fone: (16) 3628-6162
Lar São Vicente de Paulo de São José da 
Bela Vista
R$ 3.500,00

Fone: (16) 3142-1280
DRT 7 – BAURU
Fundação De Proteção à Criança Desampa-
rada Lar Rosália - Cafelândia - R$ 3.500,00
Fone: (14) 3554-2112
Sorri - Bauru - R$ 4.000,00
Fone: (14) 4009-1000
Centro de Convivência Infantil João Paulo 
II - Bauru - R$ 3.200,00
Fone: (14) 3239-5944
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Associação de Assistência Social de Icém - 
R$ 3.500,00
Fone: (17) 3282-2666
Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga - 
R$ 3.500,00
Fone: (17) 3421-4539
Instituto do Deficiente Audiovisual de Votu-
poranga - R$ 2.000,00
Fone: (17) 3422-6800
Associação Espírita Joana D’Arc - Tanabi - 
R$ 3.300,00 
Fone: (17) 3272-3682
DRT 9 – ARAÇATUBA
SOS – Serviço de Obras Sociais – Casa Abri-
go Margaret – Pereira Barreto - R$ 2.000,00
Fone: (18) 3704-4563
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Associação de Desenvolvimento de Crian-
ças Limitadas Lumen Et Fides – Presidente 
Prudente - R$ 3.900,00
Fone: (18) 3908-1076
Lar dos Velhos de Adamantina - R$ 3.500,00
Fone: (18) 3521-3308
Centro de Assistência Social, Cultural, Edu-
cacional e Lazer – Lar dos Idosos de Álvares 
Machado – R$ 3.500,00
Fone: (18) 3273-1542
Serviço de Obras Sociais de Presidente 
Prudente – R$ 2.500,00
Fone: (18) 3223-5568
Associação Bom Jesus – Casa de Passagem 
– Álvares Machado - R$ 2.000,00
Fone: (18) 3273-5871

DRT 11 – MARÍLIA
Associação Amor de Mãe - Marília - R$ 
3.700,00
Fone: (14) 3422-5525
Assistência Social e Cultural da Assem-
bleia de Deus – Casa Emanuel - Tupã - R$ 
4.000,00
Fone: (14) 3496-3132
Associação Beneficente a Caminho do Bem 
– Cantinho Feliz - Vera Cruz - R$ 3.500,00
Fone: (14) 3492-3081
Associação de Assistência Social Joana 
D’Arc - Tupã - R$ 3.000,00
Fone: (14) 3496-3167
DRT 12 – ABCD
Instituição Assistencial e Educacional Dr. 
Klaide – Santo André - R$ 5.500,00
Fone: (11) 4479-5729
DRT 13 – GUARULHOS
Centro Espírita Nosso Lar Casas André 
Luiz - Guarulhos - R$ 2.000,00
Fone: (11) 2457-3426
DRT 14 – OSASCO
Obras Sociais do Centro Espírita Wantuil de 
Freitas – Deus, Cristo e Caridade - Cotia 
- R$ 4.600,00
Fone: (11) 4148-1853
DRT 15 – ARARAQUARA
Associação de Atendimento Educacional 
Especializado - Araraquara - R$ 4.000,00
Fone: (16) 3324-2879
Obras Sociais da Associação Espírita Fran-
cisco Thiesen – São Carlos - R$ 2.500,00
Fone: (16) 3201-3252
Cáritas Paroquial de São Nicolau de Flue – 
São Carlos - R$ 2.600,00
Fone: (16) 3307-8587
DRT 16 – JUNDIAÍ
Casa de Apoio Longa Vida – Mogi Guaçu 
- R$ 2.000,00
Fone: (19) 3361-1742
Associação Comunitária Mundo Melhor – 
Mogi Guaçu - R$ 2.000,00
Fone: (19) 3831-3818
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Mês
Atend.Presta-
dos por Reci-

procidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
Despesas 

Totais
Qtde. de 

Cotas
Valor da 

Cota Real

JUN 797.901,80  (521.064,55) 41.553,46 6.634,97  (0,31)  (755.328,44) 898.693,53  14.939.387,18   28.117,00  531,33 

JUL 466.201,05  (404.939,53) 44.662,07 12.284,54  (0,48)  (659.442,93)  965.000,30  11.869.106,97  33.062,50  358,99 

TOT.** 5.914.791,61  (2.961.045,64) 302.165,46 119.004,51  (1.998,83)  (7.226.871,54) 6.395.475,34 87.103.637,09  -    -   

 Sujeito a alterações. Atualizada em 29/09/2014. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 31/07/2014 R$ 6.476.295,95. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 31/07/2014 R$ 609.014,44

* Conforme aprovação do Conselho Deliberativo da Afresp, a Taxa de Administração passou de 7,5% para 7,0% a partir de julho de 2014. ** Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a julho de 2014.   

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

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistênciais

Emergências 
Médicas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

JUN 610.096,90 1.773.989,67 262.190,91 8.516.102,99 2.323.631,30 865.289,28 68.755,86 44.293,56 0,00 6.646,25

JUL 767.389,62 2.137.998,33 251.096,29 5.527.544,31 1.978.362,50 571.514,45 68.913,64 141.322,81 1.200,00 0,00

TOT.** 3.935.183,88 11.584.527,70 1.774.458,47 45.608.053,73 14.886.751,23 5.707.529,84 478.616,32 563.850,09 1.200,00 21.944,92

Confira os demais valores do ano de 2014 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.  

Amafresp

ANS - nº31763-2

Guia de Reciprocidade chega aos filiados em outubro

Filiados podem utilizar os serviços de atendimentos de urgência e emergência de 14 estados e DF

A Amafresp encaminha 
a seus filiados o novo Guia 
Médico Hospitalar de urgên-
cia/ emergência do Con-
vênio de Reciprocidade do 
Fisco Estadual, elaborado 
pela Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais 
de Tributos Estaduais (Fe-
brafite).

Toda a rede credencia-
da para atendimentos de 
urgência e emergência em 
outros estados da federação 
consta nesta cartilha.  Além 
de São Paulo, outros 13 es-
tados participam, entre eles: 

Credenciamento médico
Dando continuidade ao trabalho de fortalecimento com 

novos parceiros e ajustando questões técnicas, a coorde-
nadora do Credenciamento Amafresp, Liliana Barros, fez 
reuniões durante os meses de agosto e setembro com os 
seguintes credenciados: Hospitais 9 de Julho, A.C. Camar-
go, Bezerra de Menezes, Integral Home Care e o laboratório 
Delboni.

Você Sabia
Que você pode acessar toda a rede credenciada 

Amafresp através do seu celular ou tablet? Basta baixar 
o aplicativo no APP Store ou Google Play.

Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Sergipe, além do Distrito Federal. 

Para o atendimento de urgência/emergência, os filiados 
precisam consultar o manual de reciprocidade e apresentar a car-
teira Amafresp e o RG. As entidades conveniadas estão incluídas 
no verso da carteirinha. Caso haja necessidade de internação, 
comunique a Amafresp e a entidade local, no primeiro dia útil 
seguinte ao atendimento para a obtenção da autorização.

Para qualquer tratamento programado, cirurgias e interna-
ções em outro estado, o associado deve providenciar, junto à 
Amafresp, a autorização por escrito, para o atendimento de 
reciprocidade do estado.

Para esclarecer qualquer dúvida, a equipe do Convênio de 
Reciprocidade está à disposição por meio dos telefones 3886-
8888/8868.

Hospital Nove de Julho
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Amafresp

Informativo com as contas do ano de 2013 é enviado para os filiados 

Em 15 de setembro, estiveram reunidos na Amafresp o AFR 
Rivaldo Ribeiro de Jesus, presidente da Comissão ABCD- Ama-
fresp, e a AFR Maria Sonia Brumati, diretora Regional do ABCD, 
juntamente com o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Jr., a 

gerente Rosangela Lázaro e a coordenadora do Credencia-
mento, Liliana Barros.

A reunião foi solicitada por Rivaldo, para entrega dos 
trabalhos da Comissão ABCD-Amafresp sobre a rede cre-
denciada da região, bem como indicação de profissionais 
para compor a rede local.

A comissão foi formada após reunião, em São Bernardo 
do Campo, do diretor Toloi com filiados, realizada em 15 de 
janeiro de 2014. De posse dos relatórios e indicações, o setor 
de credenciamento iniciará os trabalhos para melhoria em 
nossa rede no ABCD.

Toloi parabenizou os trabalhos da Comissão, especial-
mente do Presidente Rivaldo, pelos detalhes das análises, 
e agradeceu a participação dos filiados daquela Regional.

“A participação dos filiados é muito importante no processo 
de aperfeiçoamento da nossa Amafresp”, concluiu Toloi Junior.

Amafresp recebe presidente da Comissão ABCD- Amafresp e Diretora Regional

Filiados poderão ter acesso a todas as ações administrativas e despesas da Amafresp

Os filiados Amafresp receberão o informativo demonstrando o ano de “2013 - Evolução da 
gestão do seu plano com transparência e responsabilidade”, no mês de outubro, no qual consta nos 
custos do sistema de saúde dos Agentes Fiscais de Rendas, Amafresp, durante o ano de 2013.

Com transparência e comprometimento, a edição nº 11 apresenta as ações administrativas 
e despesas referente ao ano passado, controle e composição de custos, e comparação do plano 
com outros de autogestão e planos de mercado, além dos diferenciais da Amafresp.

Com mais de 48 anos de existência, a Amafresp aumenta sua rede credenciada e a quanti-
dade de filiados a cada dia. Sempre atenta com a dinâmica dos planos de saúde do mercado, a 
Amafresp realizou mudanças estratégicas no sistema contributivo e campanhas para adesões, 
tendo como resultado a adesão de mais de 1.700 novos filiados.

Os filiados Amafresp contam com 112 novos credenciamentos. Esse aumento aconteceu 
aliado com a política de valorização do “Ato médico”. Segundo a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), a Amafresp se manteve, por mais um ano, como um dos melhores planos 
de autogestão do Brasil.

A Amafresp também está de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Planejamento 
Estratégico da Afresp. Acesse o site da Amafresp (www.amafresp.org.br) e faça o download 
do arquivo em pdf.

Toloi Junior salientou que: “somos o único plano de saúde do país que envia demonstrativos 
dessa natureza, bem como extrato de utilização aos filiados”. 

Carta

Agradecemos, eu e minha família, a toda a equipe da Amafresp, em especial ao Toloi, pelo apoio, dedicação, carinho que 
recebemos em um momento tão difícil como esse pelo qual acabamos de passar ao recebermos a notícia de que a minha filha, 
Walquíria Silva, estava com um tumor maligno ameaçando a sua vida.

Felizmente encontramos na Amafresp pessoas que nos são muito caras, como a Filomena que iniciou e acompanhou todo o 
processo (inclusive visitando a Walquíria no hospital) colocando-nos nas mãos competentes da Dra. Anita Saldanha e sua equipe, 
que rapidamente entrou em ação com preparativos para imediata extração do tumor.

Somos muitíssimos gratos ao Toloi, que pessoalmente agilizou as autorizações necessárias para a internação, a cirurgia e 
materiais..., mantendo-se de prontidão, juntamente com a Kátia, até tarde da noite, para efetivar os trâmites imediatos de toda 
a documentação.

Graças a todo esse comovente empenho, tanto da Amafresp como da Dra. Anita e equipe, aliado ao excelente atendimento 
e cuidados empreendidos pelos Profissionais do Hospital São José, a minha filha está curada.

Vocês fazem da Amafresp, mais que um Plano de Saúde, uma Família.
Antonia Claudete Amaral Livramento Prado
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A Amafresp é uma autogestão na qual os custos assisten-
ciais e administrativos são rateados mensalmente por todos os 
filiados, na proporção de suas cotas. 

Neste ano, pelo terceiro mês consecutivo, o valor da cota 
vem reduzindo, muito diferente do que acontece com os planos 
do mercado.  

Os principais fatores que contribuíram para 
a redução da cota foram: 

1 - Ajustes no sistema contributivo: ade-
quamos os valores nos patamares de mercado 
mesmo oferecendo cobertura superiores a de 
outros planos; 

2 - Promoção para novos ingressos: 
com os ajustes realizados e com valores muito atrativos para 
os jovens, lançamos a promoção para ingresso, na qual tivemos 
muito sucesso,  pois houve a adesão de mais de 1.700 novos 

filiados , com idade média de 28 anos. Dessa forma, houve a 
oxigenação ideal do nosso plano de saúde, fundamental para 
nossa sustentabilidade. 

3 - No segundo semestre, nossa utilização permaneceu 
estável, não ocorrendo grandes sinistralidades, principalmente 

não havendo várias internações de alto cus-
to. 

Devido a esses fatores, no período de junho a 
outubro de 2014, pudemos reduzir o valor unitário 
da cota em 14,28%, ou seja, foi reduzida em R$ 
55,00 (R$ 440,00 para R$ 385,00). 

Com isso, o valor da cota de outubro de 
2014 (R$ 385,00) é igual ao valor cobrado em 

dezembro de 2011. 
“Isso demonstra que as ações surtiram efeito. Parabéns  a 

todos os filiados”, disse o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi 
Junior. Veja o gráfico abaixo. 

O valor unitário de outubro é igual ao valor cobrado em dezembro de 2011

Valor unitário da cota é reduzido pelo 3º mês consecutivo

“ No período de junho a ou-
tubro de 2014 o valor unitário 
da cota reduziu 14,28%, ou 
seja, R$ 55,00. ”

Fundo de Reserva 

Aproveitando esses fatores de 
redução da cota, principalmente a 
estabilidade na utilização nesse pe-
ríodo, reforçamos nosso Fundo de 
Reserva Amafresp. Em 31/12/2013 
o saldo do Fundo de Reserva era de 
R$ 3.712.658,65. No fechamento 
desta matéria, em 07/10/2014, 
nosso Fundo de Reserva atingiu R$ 
9.302.707,96 representando maior 
segurança aos nossos filiados e 
garantindo um futuro sem grandes 
oscilações bruscas no valor da cota. 
Isso aumenta nossa solidez e traz 
mais confiança aos filiados. Veja grá-
fico com histórico  do nosso Fundo 
de Reserva:  

R$ 9.302.707,96

Out/2014

Evolução custo Amafresp Evolução custo mercado (aumento segundo a ANS)

340

390

440

490

540

Fev
13

Mar
13

Abr
13

Mai
13

Jun
13

Jul
13

Jan
13

Ago
13

Set
13

Out
13

Nov
13

Dez
13

Fev
14

Mar
14

Abr
14

Mai
14

Jun
14

Jan
14

Jul
14

Ago
14

Set
14

382 386 389
396

410

440

415

408
395390

390

440

398
385

390

466,29

390

425,26

%

398

Out
14

410

340

390

440

490

540

Abr
14

Mai
14

Jun
14

Jul
14

Ago
14

Set
14

440

415

408
395

390

385

466,29

Out
14

410

Valores da cota x mercado


