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Lançamento de livro
O AFR Osvaldo Santos de Carvalho, 

que é coordenador adjunto da CAT, lan-
çou o livro “Não Cumulatividade do ICMS 
e Princípio da NeutralidadeTributária”.

No dia 2 de novembro, 51 associados 
participaram do 4º Torneio de Poker, que 
aconteceu na sede da Afresp. Depois de 
várias rodadas, o associado Bruno Mello 
Mulato, de Araraquara, foi o primeiro 
colocado. Mais uma vez o Torneio de 
Poker foi um sucesso. 
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Novos AFRs
As Regionais de todo o estado pro-

moveram confraternizações de boas-
vindas aos AFRs 2013. Confira as fotos 
destes momentos de união. 
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Comissão de Estudos 
Sob a coordenação do 1º tesoureiro 

Rodrigo Keidel Spada foi criada uma 
Comissão de Estudos do Fundafresp 
para aperfeiçoamento dos trabalhos.

Em setembro, a Afresp enviou aos seus 
associados a newsletter de número 1. Ela 
está sendo enviada semanalmente, e tem 
como objetivo levar as principais notícias da 
Associação e assuntos tributários, e poderá 
ser acessada pelo computador, smartphone 
e tablet, tanto em casa quanto no trabalho.

Afresp lança Newsletter

Ribeirão/Rio Preto e Araçatuba 
conquista o tetracampeonato

A disputada partida da final do XVIII Campeonato Estadual de Futebol 
da Afresp “AFR Antonio Santilli” aconteceu no sábado, dia 23 de novem-
bro, no campo da Universidade Moura Lacerda, em Ribeirão Preto. As 
equipes de Ribeirão Preto/São José do Rio Preto/Araçatuba e Campi-
nas/Jundiaí competiram  jogada a jogada, com lances emocionantes e, 
no fim, a equipe de Ribeirão Preto/São José do Rio Preto/Araçatuba 
ganhou com um placar de 4 a 2. Com essa vitória, a equipe se tornou te-
tracampeã, que já havia levado o título nos anos de 1974, 1984 e em 2001. 

Leia matéria da página 17
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94º Torneio de Poker 
da Afresp
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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 11 de 2013, assinado pelo presidente Teruo Massita  em 
08/11/2013, determina as seguintes cotas para o mês de novembro /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$ 440,00 (quatrocentos e quarenta re-
ais), aumentando o valor anteriormente cobra-
do; c) cota Fundafresp = 
R$ 34,44 (trinta e quatro 
reais e quarenta e quatro 
centavos), corresponden-
tes a contribuição mínima 
de 20 (vinte) cotas no valor 
unitário de R$ 1,7219 (ja-
neiro/2013). Informamos 
ainda que os citados valores 
terão vigência a partir de 
01/11/2013.

Set. 
2013

Out. 
2013

Nov. 
2013

Mensalidade da 
Afresp

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 396,00 410,00 440,00

Cota do Fundo 
de Solidariedade

- - -

Cota Fundafresp 34,44 34,44 34,44

Contribuições
Profundamente consternada, a Diretoria da Afresp cumpre o 
doloroso dever de noticiar o falecimento dos seguin tes colegas:

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.

07/04/2013 - Walter Bortolini, aos 75 anos, de Praia Grande/SP 

08/07/2013 - Geni Gimenes Rebeles, aos 75 anos, de Aracoiaba da Serra/SP

23/09/2013 - João Carlos Sanchez de Oliveira, aos 62 anos, de São Paulo 

08/10/2013 - Matheus de Andrade Beu, aos 80 anos, de São Paulo 

29/10/2013 - Eronaldo Pereira da Rocha, aos 66 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: An-
tenor Roberto Barbosa e Eduardo Gonçalves. Suplentes: Antônio 
Lourenço Colli, Lauro Kuester Marin e Sebastião Vasconcelos.
Comissão Seguros em geral: Presidente: Roberto Chiaverini; 
Membros: José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: 
Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia e Antônio Lourenço Colli. 
Comissão Imprensa e Comunicação: Presidente: Luiz Otávio 
Andrade Corsetti; Membros: Antônio Lourenço Colli e Eliana 
Maria P. F. de Oliveira; Suplentes: José Aparecido Rossato, Miguel 
Siqueira e José Varkulja.
Assessoria Legislativa: Presidente: João Álfaro Soto; Membros:  
José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: Eduardo 
Gonçalves, Eliana Maria P. F.  de Oliveira e Claiton Osnir do Amaral.
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 - Valter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Alberto Penno Junior
R. 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 
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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

Fases da vida 

Todos nós passamos por fases que 
exigem preparo para sua superação, a 
fim de preservar nossa qualidade de 
vida. As biografias – hoje em foco – 
são especializadas em descrevê-las: 
nascimento, infância, adolescência, 
maturidade, velhice e, ao mesmo tem-
po, casamento, separação, formação, 
aprendizado e exercício profissional, 
aposentadoria, acompanhados de bem 
estar, saúde, doença, vida social ou 
solidão... São fases que se entrelaçam 
e se sobrepõem tornando a vida uma 
intensa sucessão de experiências.

As biografias registram os fatos, 
mas não especulam as causas que di-
taram o sucesso ou o fracasso ao tran-
sitar por cada uma dessas fases. Muito 
menos se arvoram em ditar conselhos 
para bem superá-las ou para conviver 
com os percalços que possam advir com 
elas. Para tanto, existem livros e sites 
especializados de medicina tradicional, 
alternativa ou de autoajuda. 

Porém, fases há que nem mesmo a 
literatura disponível é capaz de oferecer 
ao leitor segurança para enfrentá-las ou 
que apresentam tal grau de imprevisi-
bilidade que se tornam, literalmente, 
um passo no escuro. Para muitos, a 
aposentadoria é uma delas. Muitas são 
as angústias ou motivações que cercam 
a passagem para a aposentadoria.

Há quem relute em se aposentar, 
sorvendo sua atividade profissional 
até a última gota da compulsória. Por 
realização pessoal ou pela convivência 

social no trabalho ou, então, por co-
modismo, inércia ou medo do desco-
nhecido. Qualquer que seja o motivo, 
há quem não se conforme em mudar 
do status de ativo para a “desonrosa” 
situação de aposentado. Como se a 
aposentadoria fosse a última fase de 
uma vida, o prognóstico de seu fim.

Outros se aposentam tão logo ven-
cido o último dia de contagem de tem-
po, muito antes da compulsória, com 
a ideia preconcebida de “aproveitar a 
vida”, como se o tempo destinado à 
atividade profissional não pudesse ser 
qualificado como vida. Esses abraçam 
a aposentadoria com sofreguidão, 

com mil idéias na cabeça para usufruir 
intensamente todos os dias que ainda 
lhes restam. Esquecem que lhes falta 
o vigor da juventude para satisfazer 
todos os desejos e cumprir com toda 
a programação de lazer.

Outros, ainda, mais “com o pé no 
chão”, pensam em desfrutar esse 
tempo para exercitar outra atividade, 
se possível rendosa, ou são partidários 
do “dolce far niente”. Montam escritó-
rios ou são trabalhadores autônomos 
exercitando o conhecimento adquirido 

durante a atividade, praticam a solida-
riedade, convivem com filhos e netos ou 
usam os dias para o lazer, ao praticar 
esportes ou em viagens de turismo. 
Aparentemente, esse último grupo 
estaria mais bem ajustado à vida de 
aposentado

No entanto, aposentar-se não é 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa. 

Ser aposentado não é deixar a 
condição de ativo para assumir a de 
inativo. Ser aposentado é um estado 
de espírito. É a conciliação da liberdade 
pessoal com uma nova realidade, em 
que prevalece a vontade individual de 
fazer ou não o que quer que seja, em 
perfeita harmonia consigo mesmo. E 
retomando o início desse texto, para 
que se efetive essa conciliação há 
necessidade de se preparar para dar 
esse importante passo.

A Afresp está empenhada em ofere-
cer a seus associados o conhecimento 
necessário para tornar suave essa tran-
sição tão drástica que é a passagem da 
ativa para a aposentadoria. Para tanto, 
um primeiro grupo de associados foi 
convidado a participar de encontros 
com o objetivo de avaliar um Programa 
de Preparação para a Aposentadoria 
– PPA, sob a orientação de profissio-
nal especializado, tendo por objetivo 
oferecê-lo a todos os associados que 
o desejarem.

A Afresp quer seu aposentado com 
qualidade de vida.

“Aposentar-se não é fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa. 
Ser aposentado não é deixar a 
condição de ativo para assumir 
a de inativo. ”

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 Geraldi Christini

A foto deste mês foi tirada em um curso de Contabilidade Geral 
em junho de 1974. Da esquerda para a direita: Nelson Negrão Barone, 
Waldemar Rosa, José de Oliveira, Wlandeslau Adamo Moreira, Nel-
son José Scarcella, Paulo Cecchinato, José Geraldo Christini, Idalino 
Cantarelli, Álvaro Vilaço, José Talismar do Nascimento, João da Cruz 
Almeida Martins, Antonio Moraes, Rubens Jorge, Hélio Vianna do 
Valle, Mário Franco  Filho, Nelson Barone, Mauro Bruno Bergo, Shoji 
Miúra e José Magalhães Rocha.

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de dezembro, tem até 31/12  para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 
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Afresp

A implantação da Universidade Corporativa contribuirá para o aperfeiçoamento dos servidores do Fisco

Afresp participa da implantação da Universidade Corporativa da Febrafite 

O presidente da Afresp, Teruo Massita, 
esteve presente à reunião na Febrafite, em 
Brasília, no dia 22 de outubro, para apre-
sentar o plano de negócios do lançamento 
da Universidade Corporativa Febrafite – 
UCF, no gênero de educação à distância. A 
instituição também contará com a parceria 
das entidades Eset Universidade Corpora-
tiva, de Fortaleza (CE) e a Escola Afisvec 
de Porto Alegre (RS).

A iniciativa foi apresentada ao Conselho 
da Febrafite na Assembleia Geral Ordiná-
ria, que aconteceu em Florianópolis nos 
dias 5 e 6 de dezembro. A diretoria tem 
planos de lançar em breve um portal de 
e-learning com programas de qualificação 
profissional voltados às associações filia-
das à Febrafite. O primeiro curso será o de 
Educação Fiscal.

O presidente da Afresp disse que a 
criação da Universidade Corporativa é 
positiva, porque contribuirá para a qua-
lificação dos servidores. “Na 
Afresp já existe o CEPAfresp, 
que está voltado para a gestão 
do conhecimento multidisciplinar 
e a renovação cultural da classe 
e agora, com esta possibilidade, 
oferecemos cursos de qualificação 
em parceria com a Federação”, 
destacou Teruo Massita.

“Ao desenvolver e disponibi-
lizar uma infraestrutura voltada 
à produção e disseminação de 

conhecimento, além da oferta sis-
tematizada de cursos de atualiza-
ção profissional, tanto a Febrafite 
quanto suas associações filiadas 
atrelam às suas marcas um forte 
ganho institucional, que vem se 
somar às demais iniciativas desen-
volvidas pelas entidades”, disse 
Juracy Braga Junior, diretor de 
Assuntos Tributários da Febrafite.

A Universidade também vai ofe-
recer oficinas para jornalistas que 
escrevem sobre a área tributária 
e econômica, salas de bate-papo 
virtuais gratuitas sobre temas de interesse 
da categoria e da sociedade, e uma revista 
eletrônica com textos de autoria dos audi-
tores fiscais, além de outras ações.

À reunião estiveram presentes, além 
do presidente da Afresp, o presidente da 
Febrafite, Roberto Kupski, o diretor de 
Comunicação da Afisvec (RS), Christian de 

Azevedo, o diretor Financeiro da Federação, 
Acácio de Almeira, e o diretor da ESET e de 
assuntos Tributários da Federação, Juracy 
Braga Junior.

Se aprovada, a Universidade Corpo-
rativa da Febrafite – UCF terá logo de 
início duas importantes parceiras: a Eset 
Universidade Corporativa e a Escola 
Afisvec. A Eset Universidade Corporati-
va – EST, localizada em Fortaleza/CE, foi 
criada em 2006 e oferece hoje cursos em 
Administração, Processo Administrativo 
Tributário, Análise Fiscal SPED, Auditoria, 
entre outros.

Já a Escola Afisvec, instituição da filiada 
Afisvec, funciona desde 2002 e oferece 
cursos presenciais de pós-graduação em 
Direito Tributário, Atualização em Conta-
bilidade e preparatório para concurso de 
auditor fiscal do Tesouro do Rio Grande 
do Sul.

No dia 5 de novembro, o presidente da Afresp, Teruo Massita, a 2ª 
vice-presidente Angela Manzoti Nahman, e Luciana Guanais, da CAT, 
participaram da cerimônia de entrega do Prêmio Gestor Público 2013 
no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre.

O evento foi realizado pelo Sindifisco –RS e pela Afisvec (Asso-
ciação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul. Foram 
inscritos 124 projetos de 57 municípios gaúchos, dos quais foram 
selecionados cinco para receber os seguintes prêmios:
- Troféu “Prêmio Gestor Público Especial”, para Tapejara;
- Troféu “Prêmio Gestor Público”, para Campo Bom;
- Troféu “Prêmio Destaque em Saúde”, para Bento Gonçalves;
- Troféu “Prêmio Gestor Público Administração Tributária”, para Itatiba 
do Sul; e
- Troféu “Prêmio Gestor Público Tecnologia da Informação”, para 
Candelária.

 Afresp prestigia entrega do Prêmio Gestor Público 2013

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

obrigatório vai até  31 de dezembro.
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Blog da Afresp ganha novo layout e funcionalidades 
Além de apresentar links para Facebook, Twitter e Youtube, ele pode ser acessado por celulares e tablets

No dia 4 de novembro, na sede da Afresp, aconteceu o lan-
çamento do novo layout do Blog Afresp, destinado à discussão 
de assuntos tributários e voltado a Agentes Fiscais de Rendas, 
auditores tributários e a sociedade.

Estiveram presentes à reunião o presidente da Afresp, Teruo 
Massita; a 2ª vice-presidente e diretora de Convênios e Cultura, 
Angela Manzoti Nahman; o secretário geral e diretor da 
Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior; o secretário adjunto 
e diretor de Recursos Humanos, Hildebrando Djalma Pi-
rágine; o 1º tesoureiro e diretor de Seguros e Financeiro, 
Rodrigo Keidel Spada; o 2º tesoureiro e diretor Admi-
nistrativo e de Patrimônio, Antero Rodrigues Martins; o 
diretor de Esportes Américo Castagna Neto; o diretor de 
Aposentados, Benedito Franco da Silveira Filho; e o diretor 
de Assessoria Jurídica, José Pucci Cuan. Vieram também 
acompanhar o lançamento os membros da comissão do 
Blog Antonio Carlos de Moura Campos, Antônio Sérgio Gomes 
Valente, José Carlos Franco Fernandes, José Roberto Soares 
Lobato e Teo Franco.

O consultor de marketing digital Wilson Alegretti condu-
ziu a reunião. Ele mostrou as novas funcionalidades do Blog, 
como os botões com links para a página do Blog no Facebook, 

perfil no Twitter e 
Youtube, além do 
e-mail de conta-
to. Além disso, 
sua aparência e 
navegação estão 

adaptadas a várias mídias. “Ele 
se adaptou ao iPad e ao celular. 
Ele está preparado para qualquer 
tela”.

Para Teruo Massita, presidente da Afresp, o novo layout é 
muito interessante e mostra que o Blog está em evolução. “É 
importante fazer adaptações periódicas. O objetivo é atingir o 
público externo , os AFRs e auditores do Brasil, fazendo valer 
novas ideias da área tributária e transmitindo as boas práticas da 
Secretaria da Fazenda para o mundo externo”, disse.

No dia 10 de outubro, o professor da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), e coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da 
FGV Eurico Marcos Diniz de Santi participou da gravação da 
entrevista em vídeo para o BlogAfresp. Os entrevistadores do 
professor Eurico foram o presidente da Afresp, Teruo Massita, 

e os membros da comissão do Blog, Antonio Carlos de Moura 
Campos e Antônio Sérgio Gomes Valente.

De Santi, que foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) 
de São Paulo, e autor dos livros “Lançamento Tributário, e 
“Curso de Direito Tributário e Finanças Públicas – Do Fato à 
Norma, da Realidade ao Conceito Jurídico”, ambos da editora 
Saraiva, falou sobre a transparência na área fiscal. “O controle 
deve ser feito pela sociedade, para que ela tenha acesso pela 
internet”, disse em um dos momentos da gravação.

Segundo o professor, a participação na entrevista foi muito 
positiva. “Foi sensacional. Aqui aconteceu o debate entre a 
sociedade civil e o servidor público, criando um espaço demo-
crático entre o Estado e a sociedade”, disse. Para o presidente 
Teruo Massita, a gravação foi uma verdadeira aula. “O assunto 
é polêmico, mas tem que começar a ser discutido. É o tema 
do momento, temos que estar preparados para ele e temos, 
por obrigação, ser transparentes”, disse.

Veja a entrevista completa no BlogAfresp: www.blogafresp.
org.br e dê sua opinião! 

Prof. Eurico de Santi foi o entrevistado para o BlogAfresp

Presidente da Afresp marca presença em Audiência sobre a PEC 186/2007
No dia 31 de outubro, o presidente da Afresp, Teruo Massita, participou da mesa 

de debates da Audiência Pública da Comissão Especial da Câmara dos Deputados 
sobre a PEC 186/2007, que determina que Lei Complementar vai definir as normas 
gerais aplicadas à administração tributária da União, dos Estados, dos municípios 
e do Distrito Federal. A PEC 186/2007 assegura a eficiência às administrações 
tributárias e do trabalho, e as protege de interferências externas e internas sobre o 
sistema de arrecadação de tributos, o combate à sonegação, à corrupção e ao tra-
balho escravo. O evento aconteceu no auditório da Afpesp, na capital. Pela Afresp 
estiveram presentes também o diretor de Aposentados Benedito Franco da Silveira 
Filho e o Conselheiro Paulo Henrique Cruz.
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Primeiro colocado do concurso AFR 2013 fala da sua jornada de estudos e conta detalhes de sua conquista

Por que decidiu se preparar para con-
cursos? Além da tão sonhada estabilidade, 
quais foram as outras motivações?
A expressão que resume todas as minhas 
motivações para estudar para o concurso de 
AFR é “qualidade de vida”. Hoje vejo muitos 
amigos em outras áreas ganhando baixos 
salários para trabalhar 12 horas por dia ou 
até mais, em finais de semana, feriados, e 
ainda correndo o risco de demissão a qualquer 
momento. Além disso, muitos tiveram que se 
mudar de cidade e até de estado a mando 
da empresa, ou seja, não conseguem fazer 
nenhum tipo de planejamento a longo prazo, 
porque a instabilidade profissional é muito 
grande. Vendo tudo isso e percebendo que eu 
começava a seguir o mesmo caminho, resolvi 
iniciar os estudos e tentar a classificação em 
um concurso de grande porte.

Para um rapaz jovem, o mundo lá fora 
reserva muitas outras distrações. Como 
conseguiu manter o foco diante dessa 
realidade? 
O modo que encontrei para manter o foco 
nos estudos foi recusar tudo o que pudesse 
me atrapalhar, praticamente sem exceções. A 
partir do momento em que o candidato coloca 
o concurso como o centro de sua vida, os 
resultados começam a aparecer. Deixei de ir 
a aniversários, casamentos, festas de família; 
parei com todas as atividades e hobbies que eu 
possuía, e foi um período em que me distanciei 
de muitas pessoas. Este é o lado ruim, mas a 
recompensa é que, desta forma, a aprovação 
vem muito mais rapidamente e, quando isso 
acontece, podemos retomar todas as nossas 
antigas atividades e estreitar novamente o 
contato com as pessoas das quais havíamos 
nos distanciado.

Desde o início dos estudos você sem-
pre teve um foco em ser Agente Fiscal de 
Rendas ou foi descobrindo aos poucos?
No início, eu não entendia nada do mundo dos 
concursos e estava completamente perdido 
em meio a tantas informações. Comecei a 
estudar para a Receita Federal simplesmente 
porque havia visto uma propaganda no jornal. 
Conforme fui obtendo mais informações sobre 

as outras carreiras e os outros concursos, 
decidi que o cargo de AFR de SP seria o meu 
objetivo único.

Quais foram suas maiores dificuldades 
quando tomou essa decisão?
O maior problema em focar apenas neste 
concurso foi abandonar todo o estudo prévio 
para a esfera federal, somado ao fato de 
buscar uma chance que só poderia ocorrer de 
novo depois de alguns anos, o que aumenta a 
pressão sobre o candidato.

O concurso de Agente Fiscal de Rendas 
foi o primeiro do qual participou? 
Alguns meses antes da prova de AFR, houve 
o concurso da Receita Federal, composto por 
três provas. Eu fiz as duas primeiras (P1 e P2) 
como treinamento para a prova de AFR, já que 
elas possuíam matérias similares. Não cheguei 
a fazer a P3, pois eram matérias específicas. 
Logo depois, veio o nosso concurso de AFR, 
que acabou sendo o primeiro que fiz pra valer.

Quais foram suas formas de estudo: 
cursos presenciais ou online? Quais os 
prós e os contras de um e outro na sua 
preparação?  
Quando iniciei os estudos, eu não tinha ne-
nhum conhecimento sobre como funcionava 
o mundo dos concursos, então me matriculei 
em um curso tele presencial (estilo “pacotão”) 
com duração de aproximadamente um semes-
tre. Um curso destes é muito útil para que o 
novo candidato consiga se ambientar e avaliar 
se realmente aquele é o caminho que ele de-
seja seguir. Depois disso, passei a estudar por 
livros e cursos online, tanto em vídeo como em 
pdf. Em relação aos prós e contras, acredito 
que o curso presencial/telepresencial tenha 
a vantagem de te obrigar a estudar, já que o 
horário é predefinido e a matéria também. A 
desvantagem é que você não tem muita liber-
dade de horários para encaixar na sua agenda, 
e também pode perder bastante tempo se 
deslocando para o local do curso. Os cursos 
online, tanto em vídeo como em PDF, têm a 
vantagem de maior flexibilidade de horários, 
mas isso pode se transformar em um proble-
ma caso a pessoa seja desorganizada ou por 
algum motivo esteja cansada ou desmotivada, 
pois nesse caso ela poderia atrasar todo o seu 
cronograma e não dar conta de retomá-lo.

Qual a fórmula do sucesso? Conte como 
estudava. Quantas horas por dia? E se você 
fez algum cronograma?
A fórmula do sucesso não tem muito segredo: 
é uma mistura de dedicação, foco e método 
de estudos. A dedicação engloba tanto a 
motivação e a vontade de ser aprovado como 
também a disciplina para estudar muitas horas 
por dia durante vários meses ou anos. O foco 
envolve passar um bom tempo tendo como 
objetivo principal da vida a aprovação no con-
curso, e viver conforme este objetivo, dando 
prioridade total a ele. O método de estudos é 
o que vai transformar tudo isso, no dia a dia, 

em conhecimento para ser usado quando as 
provas chegarem. Em relação à parte final da 
pergunta, meu período de estudos pode ser 
dividido em dois momentos: o período em que 
eu trabalhava e estudava e o período em que 
eu saí do trabalho e fiquei apenas estudando. 
No primeiro, eu estudava umas 6 horas líqui-
das por dia. Acordava umas 5-6h, estudava 
um pouco, trabalhava, e continuava os estudos 
depois do trabalho. Esta foi uma época que me 
esgotou física e mentalmente, e não tive outra 
saída a não ser escolher entre o trabalho e os 
estudos. Após escolher ficar “só” estudando, 
consegui me organizar melhor e aumentar o rit-
mo para 10 horas líquidas por dia, de segunda 
a segunda. Montei um cronograma em ciclos 
e fiquei nele até sair o edital. Quando isso 
aconteceu, troquei os ciclos por um “banco de 
horas”, estimando quantas horas de estudo eu 
teria até a prova e dividindo-as pelas matérias 
do edital, dedicando mais horas às matérias 
novas ou às que possuíam mais peso. 

Como recebeu a notícia da aprovação? 
E como reagiu quando soube que era o 1º 
lugar?
A notícia da aprovação em um concurso desse 
porte muda a vida de qualquer pessoa. É a con-
firmação de que todo o esforço valeu a pena. 
O primeiro momento em que eu realmente me 
senti aprovado foi quando o resultado oficial 
saiu no Diário. Antes disso, mesmo conferindo 
o gabarito, ainda havia o medo de que alguma 
coisa pudesse ter dado errado. Em relação à 
posição da classificação, ela veio como uma 
grande surpresa. Durante os estudos, acabei 
conhecendo candidatos preparadíssimos, que 
tinham (e ainda têm) um conhecimento muito 
maior do que o meu, então nunca pensei que 
seria possível brigar pelas primeiras posições. 

O que considera fundamental para um 
bom concurseiro? 
Em primeiro lugar, vontade de ser aprovado. 
Ninguém pode se motivar por você, então isso 
deve partir da própria pessoa. Em segundo 
lugar, dedicação e disciplina rígidas, que são 
a chave para que os estudos rendam no longo 
prazo. Por fim, considero muito importante 
um método de estudos bem definido e que 
demonstre claramente que gera resultados.

Quais dicas você dá para quem conti-
nua na busca pela aprovação no sonhado 
concurso público?  
A dica principal é que o candidato transforme 
a aprovação no objetivo principal da vida 
dele até conseguir passar. Isso envolve dar 
prioridade aos estudos em relação aos outros 
aspectos da vida, o que pode ser muito difícil e 
desgastante. É uma tarefa um pouco ingrata, 
mas a recompensa que traz é muito maior.

Quais são os seus objetivos para o 
futuro? 

Pretendo me desenvolver academicamen-
te e buscar objetivos de carreira dentro da 
própria Secretaria da Fazenda de São Paulo.

Lucas Doraciotto: um exemplo de determinação

Lucas Doraciotto
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O boletim eletrônico semanal leva as notícias mais importantes da Afresp aos associados

Afresp

Afresp lança Newsletter 

No dia 27 de setembro, a Afresp enviou aos seus associa-
dos a newsletter de número 1. Ela será enviada semanalmente, 
e tem como objetivo levar as principais notícias da Associação 
e assuntos tributários, e poderá ser acessada pelo computador, 
smartphone e tablet, tanto em casa quanto no trabalho.

“É diretriz do Planejamento Estratégico da Afresp e vonta-
de da atual diretoria aprimorar e intensificar a comunicação. 
Queremos levar a você notícias do universo fiscal, publicações 
do BlogAfresp e informações da sua associação com rapidez e 
facilidade”, disse Teruo Massita, presidente da Afresp.

A newsletter é um canal de comunicação com o associado, 
que também pode entrar em contato com a Afresp por meio 
do envio de sugestões, comentários e críticas editoriais. Para 
que a mensagem não seja barrada nos mecanismos antispam 
ou lixo eletrônico dos servidores de correio eletrônico, é ne-
cessário que o e-mail contato@afresp.org.br seja adicionado 
ao catálogo de endereços. Outra forma de cadastrá-lo é enviar 
para o email anterior uma mensagem qualquer. Este novo veí-
culo de comunicação mostra que a Associação está seguindo 
as últimas tendência na evolução tecnológica.

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:

31/08 Oswaldo Fonseca Lemos, nível VI
31/08 Paulo Bourroul Wertheimer, nível VI
31/08 Roberto Batista da Silva, nível VI
03/09 Oduvaldo Manzatto, nível VI
03/09 Silvio Faustini, nível V
03/09 Maria Inez Alves Cordeiro, nível VI
03/09 Francisco Alves, nível V
03/09 Humberto Parini, nível III
07/09 Eny Fatima Silva Ribeiro Pezzato, nível III

Chuteiras Penduradas

07/09 Roberto Tadataka Aratame, nível IV
07/09 Felipe David Moreira Lima, nível III
17/09 Yoshimi Saito Kanayama, nível VI
01/10 Paulo Domingos Knippel Galletta, nível III
09/10 Antonio Arnosti, nível V
10/10 Gabriel Antonio Junqueira Franco, nível V
10/10 Eduardo Makiuti, nível VI
12/10 Regina Maura Nunes e Silva Wilson, nível IV

No dia 23 de outubro, membros da Diretoria Executiva e Designada se 
reuniram com associados no auditório da Afresp com o objetivo de apresentar 
as contas da Associação relativas ao ano de 2012 e de se aproximar mais 
dos associados.

Estiveram presentes o presidente da Afresp, Teruo Massita; o 1º vice-pre-
sidente Omar Roldão de Moura; a 2ª vice-presidente e diretora de Convênios 
e Cultura Angela Manzoti Nahman; o secretário geral e diretor da Amafresp 
Luiz Carlos Toloi Junior; o secretário adjunto e diretor de Recursos Humanos, 
Hildebrando Djalma Pirágine; o 1º tesoureiro e diretor Financeiro e de Segu-
ros Rodrigo Keidel Spada; o diretor de Assessoria Jurídica José Pucci Cuan; 
o diretor de Esportes Américo Castagna Neto; o diretor de Aposentados, 
Benedito Franco da Silveira Filho; o coordenador do Fundafresp, Aldo Gentile; o Conselheiro José 
Varkulja; e o membro do Fundafresp Francisco Lucindo Ramalho Netto.

Os participantes da reunião puderam fazer perguntas ao presidente Teruo Massita que, logo em 
seguida, apresentou os vídeos institucionais da Afresp, mostrados aos novos AFRs empossados em 
setembro. O presidente também falou da cerimônia de posse dos novos fiscais e da presença do 
governador Geraldo Alckmin no evento. “A recepção teve um efeito muito grande de boas vindas 
aos novos AFRs”. Na sequência, ele apresentou as contas da Afresp aos presentes. Em seguida, 
aconteceu o tradicional almoço com os colegas aposentados, também na sede da Afresp.

Aposentados
Diretoria da Afresp se reúne com aposentados na sede 
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Talentos AFR

Exemplares à venda esgotaram-se no lançamento. Obra é a primeira a tratar do assunto.  

AFR lança livro sobre não cumulatividade do ICMS

No dia 11 de novembro, na livraria Saraiva do Shopping Pátio 
Higienópolis, na capital, aconteceu o lançamento do livro Não cumu-
latividade do ICMS e Princípio da Neutralidade Tributária, do AFR 
Osvaldo Santos de Carvalho, que é coordenador adjunto da CAT.

Pela Afresp, estiveram presentes o 1º vice presidente, Omar 
Roldão de Moura, representando o presidente da Associação 
Teruo Massita; a 2ª vice presidente Angela Manzoti Nahman; o 
diretor Administrativo e de Patrimônio Antero Rodrigues Martins; 
o diretor de Assessoria Jurídica José Pucci Cuan, o presidente 
do Conselho Deliberativo Luís Augusto Sanches e o Conselheiro 
Honorato Sanches Duran. O deputado federal e AFR João Edu-
ardo Dado Leite de Carvalho; o coordenador da CAT, José Clovis 
Cabrera; e o secretário-geral do Sinafresp, Francisco Eloy, também 
compareceram.

A obra de Osvaldo Santos de Carvalho é a primeira que trata 
do assunto não cumulatividade do ICMS e, por isso, os cerca de 
250 exemplares à venda na livraria se esgotaram por volta das 20h. 
Na cerimônia de lançamento, entre AFRs e familiares, estiveram 
presentes os novos fiscais empossados em setembro de 2013 e 
muitos delegados tributários.

Osvaldo é AFR desde 1986 e ocupou diversos cargos na 
Secretaria da Fazenda, como Delegado Regional Tributário em 
Presidente Prudente, Diretor Executivo Adjunto da DEAT e, atu-

almente, além de coordenador adjunto da CAT, também é juiz do 
Tribunal de Impostos e Taxas e Conselheiro do Conselho Estadual 
de Defesa do Contribuinte.

Ele também é mestre e doutor em Direito do Estado na área 
tributária e coautor de dez livros que tratam de temas como guerra 
fiscal, reforma tributária, processos administrativos tributários e 
tributação de cooperativa.

Contabilidade intermediária e avançada para concursos é tema de livro 
O Agente Fiscal de Rendas Miguel Angelo Casagrande e 

seu filho, Luis Alvaro Leite Casagrande, aprovado no concur-
so de 2013, publicaram o livro “Contabilidade Intermediária 
e Avançada para Concursos Públicos”, pela Editora Saraiva.

O livro é dirigido aos leitores que já dominam os conceitos 
contábeis introdutórios, e serve como importante material de 
apoio aos candidatos a concursos públicos municipais, esta-

duais, federais, estudantes dos 
cursos de contabilidade, adminis-
tração, economia. 

  Escrito em uma lin-
guagem clara, didática e acessí-
vel, o livro procura explicar, deta-
lhadamente, os principais pontos 
exigidos pelos examinadores na 
elaboração das provas, e tem 
como objetivo atender ao progra-
ma da disciplina de contabilidade 
intermediária e avançada exigido 
nos concursos da área fiscal. 

Em cada capítulo, os au-
tores fazem uma ampla ex-
planação da parte teórica, 
com exemplos didáticos para 
fixação e aprendizado dos 
conteúdos abordados, seguida 
de uma bateria de exercícios 
de concursos públicos com os 
respectivos gabaritos, com o 
propósito de inteirar o leitor 
sobre como o tema abordado 
é exigido nos mais diversos 
certames. Ao todo, são mais 
de 500 exercícios.

 O desejo dos autores é que 
esta obra possa, nas mãos dos 
queridos concurseiros, ajudar 
efetivamente na realização de 
seu sonho: o ingresso na car-
reira pública.

Angela e Omar Cabrera Dado Guto Antero e esposa

Luis

Miguel
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Sociocultural 

Associado de Araraquara ganha 4º Torneio de Poker da Afresp

Depois de várias rodadas, o AFR Bruno Mello Mulato conquistou o primeiro lugar da disputa

Angela Manzoti Nahman, Bruno Mello Mulato e Teruo Massita

Angela Manzoti Nahman, Leandro 
Márcio Pavan e Teruo Massita

Angela Manzoti Nahman, Antonio M. Pie-
roni Trindade e Teruo Massita

Angela Manzoti, Daniel La Corte dos Santos e Rodrigo Keidel

No dia 2 de 
novembro,  51 
associados par-
ticiparam do 4º 
Torneio de Poker, 
que aconteceu na 
sede da Afresp. 
Depois de várias 
rodadas, o as-
sociado Bruno 
Mello Mulato, de 
Araraquara, foi o 

primeiro colocado. Em segundo ficou Leandro Márcio Pavan, 
de São Paulo; e, em terceiro, Antonio Marmo Pieroni Trindade, 
de Guarulhos.

O associado Augusto César Schwarz de Mello, de Soroca-
ba, ficou em quarto lugar; José Paulo de Araújo Jacovassi, de 
Araraquara, faturou o quinto lugar; Diobel Gomes Travessa, 
também de Sorocaba, ficou em sexto e, em sétimo, Walter 
Alberto Martins, de São Paulo.

Estiveram presentes à 4ª edição do Torneio 
de Poker o presidente da Afresp, Teruo Massi-
ta; a 2ª vice presidente e diretora de Convênios e 
Cultura, Angela Manzoti Nahman, o 1º Tesoureiro 
e diretor Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel 
Spada; o diretor Regional de Sorocaba, Anderson 
da Costa Campos; o diretor Regional de Bauru, Antonio Fernando 
Geraldi de Jesus; e o diretor Regional de Guarulhos, Walter Gama 
Caldini.

Antes do início do torneio, houve a premiação para os primeiros 
colocados do 3º Torneio de Poker. Daquela edição, o primeiro colo-
cado foi Daniel La Corte dos Santos, de Sorocaba; o segundo foi 
Flávio Tomazetti, também de Sorocaba; e o terceiro, Evaldo José 
dos Santos Lopes, de Araraquara. Além das mesas de Poker, havia 
uma de black jack, onde os familiares e esposas puderam se divertir. 

Para a diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nah-
man, o evento foi um sucesso. “Este momento de integração está 
se tornando uma tradição  na Afresp. Nosso objetivo é continuar  
realizando este torneio duas vezes por ano”. 
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Promoção da Liberty sorteia 
ingressos para a Copa do Mundo

A Liberty Seguros lançou a promoção Segura meu 
lugar, que sorteia ingressos para os jogos da Copa do 
Mundo de 2014, que será no Brasil. Para participar, o se-
gurado deve renovar ou contratar um produto Affinity da 
Liberty entre novembro de 2013 e 31 de março de 2014.

O sorteio dos ingressos acontece por meio dos números 
da sorte. Para participar, o segurado deve acessar o site 
www.libertyseguros.com.br/segurameulugar, seguir as ins-
truções e fazer um seguro ou renovar algum já existente. 
Feito isso, ele recebe um número da sorte – e é com ele 
que concorre aos ingressos para os jogos. É na fase de 
cadastro que o participante escolhe a cidade na qual ele 
deseja assistir as partidas.

Os sorteios acontecem em dezembro de 2013, fevereiro 
e abril de 2014. Acesse o site e concorra!

O Seguro Decesso é uma assistência à qual todo associado 
tem acesso, e pode ser solicitada em caso de falecimento do 
associado titular, do cônjuge ou de filhos até 21 anos.    

Oferecido em parceria com a Mapfre Seguros, a família recebe 
auxílio na prestação de serviços relacionados ao funeral, como 
urna, registro de óbito, taxa de sepultamento e velório, por exem-
plo. Uma vez que o segurado aciona a Afresp, um represenante 
da Mapfre entra em contato com a família, recolhe os documentos 
necessários, providencia o encaminhamento do sepultamento e 
o traslado do corpo, caso o falecimento tenha ocorrido fora do 
município de residência habitual do segurado.

Junto com esta edição do Jornal da Afresp, o leitor recebe 
um ímã de geladeira do Seguro Assistência Decessos, que in-
forma o número de telefone para o qual o associado deve ligar 
para acioná-lo. Para mais informações, entre em contato com 
o departamento de Seguros da Afresp: (11) 3886-8918/8860.

Seguro Decesso: um benefício ao associado Afresp

Nova associada elogia 
atendimento do SegAfresp

Prezada Joceli, 
Tendo em vista o excelente atendimento que recebe-

mos do funcionário Alex (do setor de seguros da Afresp), 
estamos enviando ease e-mail a fim de expressar nossa 
gratidão.

Nós nunca havíamos feito seguro para carros aqui em 
casa e, totalmente leigas, fomos atendidas pelo Alex, que 
nos explicou tudo com muita presteza e paciência.

A educação e a enorme atenção com que o Alex nos 
atendeu fazem toda a diferença.

Parabéns pelo excelente funcionário Alex que faz parte 
da equipe Afresp! 

Larissa Ramon, Maria do Carmo Ramon e Thaisa Ramon.

SegAfresp lança 
campanha de vendas de 

seguro residencial
O SegAfresp lançou uma campanha que 

tem como objetivo incrementar as vendas 
de seguros residenciais e aumentar a car-
teira de clientes. 

Com o slogan “Protegendo seu imóvel o 
tempo todo”, a peça publicitária traz dese-
nhos temáticos para cada estação do ano. 
Como exemplo, a ilustração ao lado retrata 
a primavera. Em breve será divulgada a 
versão para o verão. 

Logo abaixo se encontra o telefone de 
contato da Afresp para o segurado acionar 
o seguro quando necessário, além de tirar 
todas as dúvidas.

Seguros

Ele pode ser acionado na ocasião do falecimento do associado, cônjuge ou filhos de até 21 anos
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inauguração da galeria que ocorreu em 29 de novembro de 2008.  
O atual conselheiro concluiu que se sente feliz em poder até os 

dias de hoje, contribuir com a Afresp e falou que pretende conti-
nuar trabalhando em prol da classe. “Enquanto tiver forças quero 
colaborar com meu trabalho, por isso nas próximas eleições vou 
me candidatar novamente para o Conselho”, finalizou. 

Experiência e dedicação a favor da classe

Veja entrevista com o ex-presidente do Conselho Deliberativo João Álfaro Soto

Conselho Deliberativo

Na edição nº 371, do Jornal da Afresp, que foi publicada em 
fevereiro deste ano, houve o início de uma série de entrevistas com 
os ex-presidentes desse importante órgão. O atual presidente do 
Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches, agradeceu a todos 
os ex-presidentes que participaram das entrevistas e resgataram 
memórias preciosas de seus mandatos. Para encerrar com chave 
de ouro, a última entrevista foi realizada com o colega João Álfaro 
Soto, que assumiu por dois mandatos seguidos (2006 a 2011) a 
presidência do Conselho Deliberativo. 

O experiente colega de 86 anos, que hoje é membro do Conse-
lho Deliberativo da Afresp e faz parte da Comissão de Assessoria 
Legislativa, contou que há mais de 60 anos é associado da Afresp 
e após a sua aposentadoria dedicou boa parte do seu tempo para 
Associação, tendo atuado na diretoria da Afresp, Fundafresp e 
Conselho Deliberativo.  

Com poder de liderança nato e muito entusiasmado em ajudar os 
colegas da classe, além da experiência, Soto cumpriu tranquilamente 
por seis anos seu mandato na presidência do Conselho Deliberati-
vo.  “Considero minhas duas gestões muito harmônicas e serenas. 
Com empenho e dedicação foram legados produtivos que contribu-

íram para a evolução da 
Afresp”, disse.

Soto garantiu que 
sempre contou com 
muita disposição para 
servir os colegas. “Eu 
me interesso pelos 
problemas das pes-
soas. Gosto de ouvir 
e poder esclarecer 
dúvidas contribuindo 

com meu conhecimento”. E foi com essa vontade de ajudar que 
realizou diversas ações e feitos nos seus dois mandatos como 
presidente. Inclusive houve na época uma importante reforma no 
Regimento Interno do C.D.

Na entrevista, 
Soto disse que teve 
o prazer de conhecer 
todos os ex-presi-
dentes do Conse-
lho Deliberativo e 
acompanhar de perto 
a história de mui-
tos deles. Por isso, 
no seu mandato fez 
questão de criar e 
inaugurar uma ga-
leria dos ex-presi-
dentes do Conselho 

Deliberativo. O espaço, localizado na sala Benedito Franco da 
Silveira Filho (4º andar da sede da Afresp), é uma homenagem 
a todos aqueles que já presidiram este importante órgão da 
entidade.

“Quando penso, meus companheiros, que nos reunimos aqui 
para relembrar todos aqueles que deram de si, com dignidade e 
trabalho para chegarmos a sermos o que somos hoje; quando lem-
bro que cada um no seu afã de dar sua contribuição, se esmerou 
em acertar, então compreendo porque suas memórias devem ser 
reverenciadas”, palavras  proclamadas  por João Álfaro Soto na 

“Considero minhas duas ges-
tões muito harmônicas e sere-
nas. Com empenho e dedicação 
foram legados produtivos que 
contribuíram para evolução. ”

Perfil

Nasceu em Jaú (SP), formado em Contabilidade pela 
Álvares Penteado, Odontologia pela Faculdade de Ara-
raquara  e Direito pela Faculdade de São Bernardo do 
Campo.  Ingressou na carreira fiscal em 1952. Foi chefe 
do Posto Fiscal em Matão, Olímpia, Amparo, Itapira, e 
do PFC-10. Inspetor na IFCI- Capital, Assistente Fiscal, 
Corregedor Fiscal. Foi o 1º Delegado da DRT-1 Grande 
São Paulo, Delegado da DRT-6 (Ribeirão Preto) e Dele-
gado da DRT-3 (Vale do Paraíba). Aposentado, foi eleito 
para a Diretoria da Afresp (triênio 91 a 93), membro da 
Comissão de Obras  e Presidente da Comissão Odonto-
afresp. Em 2000 assumiu o cargo de 2º vice-presidente, 
sendo responsável pela Diretoria Administrativa; Diretoria 
da Assessoria Jurídica; Diretoria de Recursos Humanos; 
Diretoria de Patrimônio e Coordenador do Fundafresp 
entre os anos de 2000 e 2005 (duas gestões). Incentivador 
da Casa do AFR. Durante sua gestão administrativa, foi 
o responsável pelas negociações que resultaram na com-
pra da casa vizinha à Afresp. Foi Conselheiro na gestão 
de 1997 -1999 e Presidente do Conselho Deliberativo 
(2006-2011). 

Última reunião presidida por Soto em 2011

Soto e o vice-presidente do C.D José 
Varkulja, no ano de 2010
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O ano de 2013 foi bastante produtivo para o Conselho Deliberativo. Confira!

Conselho Deliberativo

No ano de 2013, o presidente do Con-
selho Deliberativo da Afresp, Luís Augusto 
Sanches, e os 25 Conselheiros realizaram 
diversas reuniões e trabalharam incan-
savelmente para cumprir a missão deste 
importante órgão que fiscaliza a gestão 
administrativa, orçamentária, patrimonial, 
delibera sobre a aprovação do balanço 
anual e a respectiva prestação de contas, 
além de zelar para que seja cumprido o Es-
tatuto Social da Afresp, que é o documento 
maior da entidade. “Foi um ano bastante 
produtivo. Parabenizo a todos aqueles 
que se empenharam em prol da classe”, 
disse Guto. 

Veja as principais ações de 2013:
Reforma do Estatuto Social
O presidente do Conselho Deliberativo 

da Afresp, Luís Augusto Sanches, recebeu 
no dia 1º de março a minuta de proposta 
de alteração do Estatuto Social da Afresp 
do coordenador da Comissão de Estudos 
para Alteração do Estatuto Social, Décio 
Brites.  A Comissão também é composta 
por Alexandre Camara Meirelles, José 
Carlos Franco Fernandes e Márcio Antonio 
Vicente da Silva. 

Carta Fiança 
Em 9 de março, foi aprovado o pro-

cesso da Carta Fiança, com o parecer da 
Comissão de Assessoria Legislativa, que 
determinou o novo limite para locação de 
imóveis. No dia 27 de outubro de 2012, em 
reunião extraordinária, o Conselho Delibe-
rativo já havia aprovado por unanimidade 
a concessão da Carta Fiança como sendo 
um serviço a ser prestado pela entidade. 
A Carta é uma garantia para o associado, 
que terá mais facilidade para poder mudar-
se de cidade. 

Boletim do Conselho Deliberativo
Com o objetivo de informar todos os 

associados da Afresp sobre os  principais 
assunto tratados nas reuniões do Conselho 
Deliberativo, no mês de maio a Assessoria 

de Imprensa e Comunicação do Conselho 
Deliberativo teve a ideia de instituir um bo-
letim. Essa ferramenta visa mostrar ações 
do C.D de maneira clara e transparente, 
garantindo ainda mais agilidade no repasse 
de informações. 

Aprovação de Contas 
Os membros da Comissão Fiscal apre-

sentaram o parecer 05/2013, que examinou 
as contas do ano de 2012 da Afresp. Eles 
apontaram que a Afresp apresentava um 
Balanço Patrimonial consistente, eviden-
ciado pelos índices e análises realizados, 
além de apresentar um superávit no ano de 
2012. E concluíram que, do ponto de vista 
contábil, não existem óbices à aprovação 
das contas relativas ao exercício de 2012.

Fundos de Reservas Afresp
O Conselheiro de Marília, José Apa-

recido Rossato, na reunião do dia 11 de 
maio,  propôs a criação de uma Comissão 
que desenvolvesse estudos, junto com a 
Diretoria da Afresp, para definir os valores 
necessários de cada Fundo de Reserva 
existente na entidade (Afresp, Fundafresp, 
Amafresp). A proposta foi aprovada por 
unanimidade e a Comissão de Estudos 
dos Fundos de Reservas da Entidade é 
composta pelos Conselheiros Rossato 
(presidente), José Varkulja e Roberto 
Chiaverini (membros).

Regulamento Amafresp 
Na reunião de 11 de maio, a Comissão 

de Saúde apresentou o parecer favorável 
às propostas de alterações no Regula-
mento da Amafresp. Todas as propostas 
com ajustes de redação foram aprovadas. 
Além dessas, foi aprovado que as alíneas 
“d”, “e”, e “f” do artigo 1º das Disposições 
Transitórias migrassem para a tabela II 
(faixas etárias faltantes), em 1º de junho 
de 2013, ao invés de gradativamente até 
2015.

Plano Plurianual
O Presidente da Comissão da Assesso-

ria Administrativa e de Regionais, Antonio 
Lourenço Colli apresentou o Plano Plu-
rianual Afresp. Segundo o Conselheiro, a 
proposta deve ser elaborada todo início de 
gestão e, para o ano atual, o plano deter-
mina a implantação imediata do Programa 
Emergencial de redução de entulhos e equi-
pamentos  em desuso na sede e Regionais 
da Afresp. Este plano foi apresentado na 
reunião do dia 5 de outubro. 

Seguro de vida 
A Comissão de Seguros em Geral do 

Conselho Deliberativo, diante dos estudos 
que fez, propôs à Diretoria Executiva algu-
mas alterações em relação ao contrato de 
Seguro de Vida. O Presidente da Afresp, 
atendendo ao pedido da Comissão, comen-
tou que, após a conclusão da negociação 
pela Diretoria Executiva da Afresp, a 
mesma irá participar na elaboração da “mi-
nuta” de um novo contrato a ser proposto 
pela Diretoria Executiva para o início de 
2014. Após este processo, o mesmo será 
encaminhado à discussão no Conselho 
Deliberativo, com o respectivo parecer da 
Comissão, para poder ser aprovado. O ob-
jetivo é proporcionar melhoria na prestação 
de serviços aos Associados e segurados. 

Relembre as principais ações do Conselho Deliberativo deste ano

Presidente do C.D designa dois 
novos Assessores da Mesa Diretora

O presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches, 
designou os AFRs Edison Nunes Vital e Sirley Aparecida Coradini 
Moreno para assessorar a Presidência e a Mesa Diretora do Con-
selho Deliberativo da Afresp.

As designações foram publicadas nas portarias nº 03/13 e 
04/13, de acordo com o Artigo 75 – Letra “E”, do Estatuto Social 
da Afresp. As portarias entraram em vigor no dia 1º de novembro.

Sirley, Guto e Edison



13

Jornal da Afresp |Novembro e Dezembro de 2013

Fundafresp

Comissão de Estudos inicia seus trabalhos

O objetivo foi rever e aperfeiçoar a forma de distribuição dos recursos do Fundafresp

Valor contabilizado:  

R$ 3.519.715,63

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 10.372.420,00
4.219 doações já realizadas 

a entidades carentes

Sob a coordena-
ção do 1º tesoureiro 
Rodrigo Keidel Spada 
reuniram-se os AFRs 
Ademar Fogaça, Aldo 
Gentile, Alexandre 
Meirelles, Celso Perei-
ra, Francisco Lucindo 
Ramalho Neto e An-
gela Manzoti Nahman 
na terça-feira, dia 22, 
às 18h, com a tarefa de rever 
e aperfeiçoar a forma de distri-
buição dos recursos do Fundafresp.

A reunião aconteceu para cumprir uma 
das ações do Planejamento Estratégico da 
Associação e faz parte do objetivo “Valo-
rização e Imagem da Carreira” e vem ao 
encontro da Missão da Afresp, que é a de 
“Apoiar a defesa de legítimos interesses 
dos associados e desenvolver atividades 
direcionadas à melhoria da qualidade de 
vida e à valorização da classe fiscal perante 
o governo e a sociedade”.

Na ocasião, os participantes conhe-
ceram os cenários atuais de atuação do 
Fundo, os aprimoramentos que a base de 
associados sugere e os principais objetivos 
que deverão ser alcançados. O atual mode-
lo de captação e distribuição de recursos 
é praticado desde a criação do Fundo de 
Assistência Social da Afresp, em 1995.

O coordenador do 
Fundafresp, Aldo Genti-
le, e o membro Francisco 
Lucindo Ramalho Netto 
contribuíram muito para 
fornecer as informações 
necessárias aos partici-
pantes da reunião, visto 
que eles conhecem muito 
bem o trabalho do Fundo, 
que já efetuou 4219 doa-
ções, com distribuição de 
mais de R$ 10 milhões.

Na reunião, a indicação das entidades 
a serem beneficiadas foi apontada como 
ineficiente, já que ela é feita de maneira 
pouco formal por parte dos colegas. Não 
há muitas informações a respeito delas, 
bem como a sua demanda. Discutiu-se 
de que maneira tornar essa comunicação 
para os associados e a sociedade mais 
eficiente, para conhecer melhor seus 
beneficiados e de seu trabalho.

Uma das soluções propostas foi a 
de direcionar os recursos do Fundafresp 
para projetos maiores e mais efetivos, 
em vez de pulverizar as doações. Cel-
so Pereira defendeu essa ideia e disse 
que os valores arrecadados devem ser 
direcionados a projetos, antes das en-
tidades, e que o estudo e a aprovação 
sejam feitos baseados na aplicação de 

Rodrigo Keidel Spada

Angela Manzoti Nahman e Aldo Gentile

Instituição agradece ajuda; repasses em outubro foram os maiores em 9 anos 
A Associação Pró-Excep-

cionais Kodomo-no-sono, com 
sede em São Paulo, represen-
tada pelo seu presidente José 
Taniguti, visitou a Afresp no 
dia 9 de outubro para agrade-
cer a doação de R$ 4.000,00 
do Fundafresp. No encontro 
estiveram presentes o coor-
denador do Fundafresp, Aldo 
Gentile, os membros Luiz 
Fernando Catta Preta Cesar e Francisco 
Lucindo Ramalho Netto, o colaborador 
Juniti Mihara, e o presidente José Taniguti, 
além da secretária Joanita.

“Para nós, é uma honra ajudar”, disse 
o coordenador Aldo Gentile. O presidente 

Taniguti disse que a contribuição do Fun-
dafresp é um estímulo para manter o bom 
trabalho da entidade. “Isso é um incentivo 
para nós continuarmos. Somos como uma 
árvore plantada no deserto que aguarda a 
chuva para poder crescer, e vocês são essa 

chuva”, contou. “Fazemos esse tra-
balho porque há pessoas como vocês 
que nos dão respaldo”.

Ela foi uma das instituições que 
receberam ajuda do Fundafresp em 
setembro, e seu agradecimento 
mostra a credibilidade do Fundo 
que, em outubro repassou R$ 
265.400,00 a 74 entidades, o maior 
dos últimos nove anos. O valor foi 
divulgado na reunião do Fundafresp 

no dia 30 de outubro. “Os pedidos estão 
crescendo e também mais colegas estão 
contribuindo. Assim, podemos aumentar 
os valores, a quantidade de pedidos ea 
quantia a ser destinada”, disse o coorde-
nador Aldo Gentile.

13

recursos, de maneira mais específica. Já 
Ademar Fogaça disse que deve haver uma 
profissionalização mínima das operações 
do Fundo, que ficará responsável pela sua 
gestão estratégica.

Haverá uma próxima reunião dos mem-
bros do Fundafresp, que será dedicada à 
discussão das ações necessárias para que 
os aprimoramentos ao Fundo já aconteçam 
e que os objetivos e as mudanças sejam 
atingidos.

De acordo com o 1º tesoureiro Rodrigo 
Keidel Spada, o Fundafresp, criado há 18 
anos, é o resultado do sonho de seus cria-
dores. “Com o atingimento da maioridade, 
novas e maiores responsabilidades devem 
ser assumidas. O grupo está motivado e 
tivemos um primeiro encontro muito pro-
dutivo, estou confiante que atingiremos os 
objetivos propostos”, avalia.
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Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de outubro: R$ 265.400,00
DRTC I,II,III – CAPITAL
Lar da Criança Frei Leopoldo – SP - R$ 
2.000,00 - Fone: (11) 2261-3960
Ass. de Amigos dos Excepcionais do 
Brooklin – SP - R$ 4.400,00 - Fone: (11) 
5535-6002
Ass. Pivi – Projeto de Incentivo à Vida – SP 
- R$ 5.500,00 - Fone: (11) 2574-6865
Centro Social Nossa Senhora da Penha – 
SP - R$ 5.500,00 - Fone: (11) 2942-0900
Centro Organizado de Tratamento Intensivo 
à Criança – SP - R$ 3.100,00 - Fone: (11) 
2262-7240
Núcleo Coração Materno – SP - R$ 5.500,00 
- Fone: (11) 3931-0106
Centro Social Paroquial de São Geraldo das 
Perdizes – SP - R$ 3.000,00 - Fone: (11) 
3672-2863
Sociedade Beneficente Santo Expedito – 
SP - R$ 5.500,00 - Fone: (11) 3857-9485
Centro Comunitário Maranata – SP - R$ 
3.100,00 - Fone: (11) 3965-0726
 
DRT 2 – LITORAL
Educandário Anália Franco - Santos - R$ 
3.000,00 - Fone: (13) 3229-8500
Núcleo de Reabilitação do Excepcional São 
Vicente de Paulo - Santos - R$ 4.700,00 - 
Fone: (13) 3233-7320
Ass. Casa de Estar de Santos - Santos - R$ 
3.600,00 - Fone: (13) 3232-3990
 
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Ass. Rede Saúde Criança Sorrir – São José 
Dos Campos - R$ 2.000,00 - Fone: (12) 
3797-0825
Ass. Criança Especial e Pais Companhei-
ros - Jacareí - R$ 5.500,00 - Fone: (12) 
3951-1888
Ass. Cristã Estância de Luz – São José 
dos Campos - R$ 5.500,00 - Fone: (12) 
3948-1100
Obra Social Célio Lemos – São José dos 
Campos - R$ 5.500,00 - Fone: (12) 3921-
6191
Ass. de Combate ao Câncer de Jacareí - R$ 
2.000,00 - Fone: (12) 3953-4591
Ass. Sinapse de Atendimento às Pessoas Au-
tistas e Outras com Necessidades Especiais - 
Taubaté - R$ 2.000,00 - Fone: (12) 3631-4539

DRT 4 – SOROCABA
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Itu - R$ 5.500,00 - Fone: (11) 4022-4604

DRT 5 – CAMPINAS
Grupo Espírita Fraternidade de Leme - R$ 
2.000,00 - Fone: (19) 3571-1482
Casa do Menor Francisco de Assis de Leme 
- R$ 3.000,00 - Fone: (19) 3571-4826
Casa da Criança de Leme Cecília de Souza 
Queiróz - Leme - R$ 5.500,00 - Fone: (19) 
3573-8300
Fundação Jaime Pereira - Piracicaba - R$ 
2.000,00 - Fone: (19) 2106-4500
 
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO 
Fraterno Auxílio Cristão da Cidade de 
Ribeirão Preto – R$ 3.200,00 - Fone: (16) 
3237-0941
Ass. Oficina Escola Professor Eurípedes 

Barsanulfo - Batatais - R$ 2.000,00 - Fone: 
(16) 3761-4319
Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente de 
Batatais - R$ 2.000,00 - Fone: (16) 3761-7655
Ass. de Assistência Clínica, Estudos e Pesqui-
sas ao Portador de Necessidades Especiais de 
Mococa - R$ 5.500,00 - Fone: (19) 3656-0717
Sonho Real – Ribeirão Preto - R$ 4.900,00 - 
Fone: (16) 3628-6162
Ass. de Amigos do Autista – Ribeirão Preto - 
R$ 3.300,00 - Fone: (16) 3421-9320
 
DRT 7 – BAURU 
Creche Berçário Cruzada dos Pastores de 
Belém - Bauru - R$ 3.300,00 - Fone: (14) 
3203-3721
Lar São Vicente de Paulo de Avaré - R$ 
3.000,00 - Fone: (14) 3732-0145
Colônia Espírita Fraternidade - Avaré - R$ 
4.900,00 - Fone: (14) 3733-8777
Residência do Amor Fraternal de Avaré - R$ 
3.000,00 - Fone: (14) 3733-6058
Berçário Creche São Francisco de Assis - 
Lins - R$ 3.500,00 - Fone: (14) 3522-6564

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Lar de Idosos Nelson Pereira - Guapiaçu - R$ 
3.000,00 - Fone: (17) 3267-1445
Centro Espírita Joana D’arc - Tanabi - R$ 
3.300,00 - Fone: (17) 3272-3682
Ass. Espírita Nova Era - Pindorama - R$ 
4.000,00 - Fone: (17) 3572-1575
Instituição Beneficente Santa Izabel – Pal-
meira D’oeste - R$ 2.100,00 - Fone: (17) 
3651-1217
Ass. Beneficente de Pindorama - R$ 4.400,00 
- Fone: (17) 3572-1479
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Palmares Paulista - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 
3587-1205
Comunidade Terapêutica Novo Sinai – Va-
lentim Gentil - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 
3485-7748
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Potirendaba  - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 
3249-1386
Ass. Beneficente Amigo Germano - Catan-
duva - R$ 3.900,00 - Fone: (17) 3524-6276
Sociedade de Proteção à Criança e ao Ado-
lescente de Nhandeara - R$ 2.000,00 - Fone: 
(17) 3472-2336
Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes - 
Nhandeara - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3472-
1782 
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Nhandeara - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3472-1675

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE 
Ass. Betesda Bola no Pé e Bíblia na Mão – 
Presidente Prudente - R$ 2.000,00 - Fone: 
(18) 3917-2176
Centro de Assistência Social, Cultural, Edu-
cacional e Lazer – Álvares Machado - R$ 
3.000,00 - Fone: (18) 3273-1542
Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, 
Educacional e Profissional do Adolescente 
de Regente Feijó – R$ 2.100,00 - Fone: (18) 
3279-1797
Creche Berçário Espírita de Rancharia Amé-
lia Teixeira Lins - R$ 2.300,00 - Fone: (18) 
3265-6789

Associação Bethel - Projeto Mão Amiga – 
Presidente Prudente - R$ 2.000,00 - Fone: 
(18) 3905-4782
 
DRT 11 – MARÍLIA
Instituto Maria Leonor - Garça - R$ 4.800,00 
- Fone: (14) 3471-0580
Lar Espírita Assistencial Irmã Scheila - Quatá 
- R$ 3.000,00 - Fone: (18) 3366-1327
Ass. de Recuperação de Dependentes Quí-
micos - Marília - R$ 3.000,00 - Fone: (14) 
3454-5919
Rede de Combate ao Câncer de Ourinhos - 
R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3324-9825
Ass. Amigos de Pacientes Egressos de Hos-
pitais Psiquiátricos do Município de Tupã - R$ 
5.500,00 - Fone: (14) 3441-7235
Ass. de Assistência Social Joana D’arc - 
Tupã - R$ 2.800,00 - Fone: (14) 3496-3167
Ass. Beneficente a Caminho do Bem – Vera 
Cruz - R$ 3.000,00 - Fone: (14) 3492-3081
 
DRT 12 – ABCD
Instituição Assistencial e Educacional Dr. 
Klaide – Santo André - R$ 5.500,00 - Fone: 
(11) 4479-5729
 
DRT 13 – GUARULHOS
Ass. Beneficente Abrigo Fraternal - Suza-
no - R$ 5.500,00 - Fone: (11) 2228-2004

DRT 14 – OSASCO
Ass. Quintal Mágico - Osasco - R$ 5.500,00 
- Fone: (11) 3591-2982
Casa da Criança Excepcional Maria Maia 
- Carapicuíba - R$ 3.800,00 - Fone: (11) 
4186-6829
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Cotia - R$ 5.500,00 - Fone: (11) 4615-5353

DRT 15 – ARARAQUARA
Ass. Amigos da Vida - Araraquara - R$ 
3.000,00 - Fone: (16) 3339-3107
Ass. Franciscana de Assistência Social Santa 
Clara - Descalvado - R$ 4.000,00 - Fone: 
(19) 3583-1302
Asilo de Velhos José Soler - Tabatinga - R$ 
3.000,00 - Fone: (16) 3385-1822
Cáritas Paroquial de São Nicolau de Flue 
– São Carlos - R$ 2.600,00 - Fone: (16) 
3116-4731
Obras Sociais da Associação Espírita Fran-
cisco Thiesen – São Carlos - R$ 2.000,00 
- Fone: (16) 3201-3252
Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa 
Senhora de Fátima - Pirassununga - R$ 
3.000,00 - Fone: (19) 3561-2645
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Tabatinga - R$ 3.000,00 - Fone: (16) 
3385-2152
Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sá-
vio - Araraquara - R$ 4.600,00 - Fone: (16) 
3335-7909
 
DRT 16 – JUNDIAÍ
Creche São Cristóvão - Amparo - R$ 
4.300,00 - Fone: (19) 3807-9814
Centro de Convivência Infantil de Mogi 
Mirim – R$ 4.100,00 - Fone: (19) 3862-2136
Ass. da Pessoa com Deficiência de Mogi 
Mirim - R$ 4.800,00 - Fone: (19) 3806-6615

Fundafresp

Entidades Beneficiadas em outubro 
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Regionais 

Regional de Sorocaba realiza festa para crianças carentes 

60 crianças da Pastoral do Menor ganharam brinquedos e um dia especial com muitas atividades

No dia 29 de outubro, a Regional de Guarulhos organizou 
um café da manhã no auditório da DRT-13, em homenagem 
ao Dia do Servidor Público. 

O evento contou 
também com a cola-
boração da DRA-12 
(Diretoria Regio-
nal Administrativa 
de Guarulhos) e da 
DRT-13.  

Foi uma manhã 
muito agradável, 
na qual os colegas 
puderam apreciar a apresentação da banda dos músicos da 
Base Aérea de Cumbica. O diretor Regional, Valter Gama 
Caldini apoia essas confraternizações.  

No Dia das Crianças, 12 de outubro, associados da Regional 
de Sorocaba, com a coordenação do diretor Regional, Ander-
son da Costa Campos, organizaram uma bonita festa em uma 
região carente da cidade.

Participaram da 
festa 60 crianças as-
sistidas pela Pastoral 
do Menor. A ocasião 
contou com brinca-
deiras, presentes, 
doces e salgados. 
“Foi  uma grande 
demonstração do 
espírito solidário da 
nossa classe”, disse 
Anderson.

No dia 10 de ou-
tubro , a regional do 
ABCD realizou um 
almoço para os as-
sociados. Estiveram 
presentes a diretora 
Maria Sonia Bruma-
ti Norte, o Conse-
lheiro Luiz Carlos 
Benício e a diretora 
auxiliar social Bran-
ca Nania.

Cerca de 20 pessoas compareceram ao evento, que 
contou com a apresentação do Fiscoral, sob a regência da 
professora Lucia. Foi comemorado também o aniversário do 
Conselheiro Benício.

No dia 26 de setembro, a Regional de 
Piracicaba realizou um evento em comemo-
ração ao Dia do AFR no Bar e Restaurante 
Santa Hora.O evento contou com a pre-
sença de 30 associados que participaram 
de agradáveis momentos de descontração.

Já no dia 30 de outubro, a Regional 
organizou um encontro de confraternização 
no Bar Santa Hora. Compareceram 30 as-
sociados, entre eles os novos AFRs do con-
curso de 2013 Alexandre Holland Ometto, 
Fábio Giusti Zampa, Glauber Campacci 
Pavan, Jean Zago e João Paterniani.

O diretor Regional Alberto Penno Junior 
participou dos eventos. 

Piracicaba comemora Dia do AFR e realiza festa de confraternização

15

Guarulhos celebra Dia do Servidor 
público com café da manhã 

Regional  do ABCD prepara Almoço 
e apresentação do coral 
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Regionais

Regionais promovem festas de boas-vindas aos novos AFRs

Essas festas integram os novos aos colegas da ativa e os aposentados, em um clima de união e amizade

E m  2 5  d e 
setembro, a 
Regional de 
São José do 
Rio Preto or-
ganizou uma 
happy hour 
com um de-
licioso chur-
rasco para os  
novos fiscais.

A  R e g i o n a l 
de Sorocaba 
realizou uma 
descontraída 
e  a n i m a d a 
festa com di-
reito a chur-
rasco, poker, 
futebol e tru-
co, no dia 26 
de setembro.

Em Guarulhos, mais de 60 pessoas estiveram presentes, 
em  26 de setembro, na festa de recepção aos novos fiscais.

A Regional de Araraquara preparou um jantar, em 18 de 
setembro, no Centro de Convivência para 120 pessoas. 

No dia 26 de setembro, mais de 100 pessoas, entre fiscais e 
familiares, compareceram a um delicioso churrasco que recep-
cionou os novos AFRs no Centro de Convivência de Jundiaí. 

No Centro de Convivência do Vale do Paraíba, aconteceu a 
festa para os novos fiscais no dia 9 de novembro, com direito 
a churrasco e partida de futebol.

Em Ribeirão Preto a festa aconteceu também no dia 25, 
no Centro de Convivência de Ribeirão Preto, e contou com 
pizzas, refrigerantes, sucos, chopp e vinho tinto.

No dia 24 de setembro, em Campinas, no Centro de Con-
vivência, mais de 180 pessoas compareceram à festa de 
recepção aos novos fiscais.
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Esportes

Ribeirão/Rio Preto e Araçatuba é tetracampeão do Campeonato Estadual

Nem a chuva leve diminuiu os ânimos dos jogadores e da torcida - a partida foi disputada e acirrada

As partidas finais do 10º Torneio Es-
tadual Interdelegacias de Tênis da Afresp 
aconteceram nos dias 25 e 26 de outubro 

X 0, e a DRTC/III venceu Bauru pelo 
placar de 4 X 1.

Depois do almoço no Centro de 
Convivência, aconteceram as disputas 
pelo campeonato e pelo 3º lugar. Para o 
título de campeão, jogaram os times de 
Araraquara e o da DRTC/III. Araraqua-
ra derrotou a DRTC/III pelo placar de 
5 X 0 e conquistou o bicampeonato do 
Torneio. Já a equipe do ABCD venceu 
a de Bauru por 4 X 1.

Na entrega dos prêmios, o diretor 
Regional, Anselmo Abdala agradeceu a 
presença dos participantes, visitantes 
e familiares, e disse que eventos como 
esse proporcionam uma maior integra-
ção entre os colegas.

no Melusa Clube, em Araraquara, e no 
Centro de Convivência da mesma cidade.

A equipe anfitriã aguardava os times da 
DRTC/III, ABCD e 
de Bauru para um 
delicioso café da 
manhã. Em segui-
da, aconteceram os 
jogos. No Melusa 
Clube disputaram 
Araraquara contra 
ABCD e, no Cen-
tro de Convivência, 
a DRTC/III contra 
Bauru. Araraquara 
ganhou do ABCD 
com um placar de 5 

Equipe de Araraquara é a campeã do Torneio Interdelegacias de Tênis 

A disputada partida da final do XVIII 
Campeonato Estadual de Futebol da 
Afresp “AFR Antonio Santilli” aconteceu no 
sábado, dia 23 de novembro, no campo da 
Universidade Moura Lacerda, em Ribeirão 
Preto. Nem o tempo fechado e com a chuva 
fraca desanimou as equipes de Ribeirão 
Preto/São José do Rio Preto/Araçatuba 

e Campinas/Jundiaí.Estiveram presentes 
ao evento o 1º vice presidente da Afresp, 
Omar Roldão de Moura; a 2ª vice presi-
dente, Angela Manzoti Nahman; e o diretor 
de Esportes, Américo Castagna Neto.  
    Na equipe de Ribeirão, jogaram tam-
bém o diretor Regional de Ribeirão Preto, 
Matheus Henrique Pereira Lima, e o Con-
selheiro Eduardo Gonçalves. Já pelo time 
de Campinas/Jundiaí, jogaram o diretor 
Regional José Lúcio Zambrotti Campos e 
o Conselheiro Miguel Ângelo Carvalho da 
Silva.O jogo começou às 10h com a execu-
ção do hino nacional. Depois, a disputa foi 
jogada a jogada, com lances emocionantes 
e, no fim, a equipe de Ribeirão Preto/
São José do Rio Preto/Araçatuba ganhou 

com um placar de 4 a 2. Com essa 
vitória, a equipe se tornou tetra-
campeã, já que havia levado o título 
nos anos de 1974, 1984 e em 2001. 
    A entrega das medalhas e troféus 
foi no Centro de Convivência da 
Regional de Ribeirão, e contou com 
um delicioso almoço acompanhado 

de churrasco. O 1º vice 
presidente Omar Roldão 
de Moura entregou a 
placa de homenagem ao 
patrono do campeonato 
ao AFR Antonio Santilli. “Tive 
a felicidade de jogar há muito 
tempo com ele, que é um exem-
plo de colega e de esportista”, 
disse Omar. Antonio Santili fi-
cou muito feliz com a homena-
gem. “É importante que 
a gente não esmoreça, 

que não deixe qualquer pequeno 
detalhe atrapalhar a nossa vida”. 
      A 2ª vice presidente Angela Man-
zoti Nahman entregou as medalhas 
de vice campeão à equipe de Campi-
nas/Jundiaí. Já a equipe de Ribeirão 
Preto/São José do Rio Preto/Araça-
tuba recebeu as medalhas de cam-
peã das mãos do diretor de Esportes 
Américo Castagna Neto, que tam-
bém entregou o troféu de melhor go-
leiro ao AFR Abner José de Almeida.. 
    O AFR Antonio Fernandes entregou o 
troféu de Artilheiro do Campeonato ao 
AFR Ronaldo Pereira, que marcou oito 
gols no torneio. O time de Campinas/
Jundiaí recebeu das mãos de Angela o 

troféu de vice campeão, e o delegado 
Regional de Ribeirão Preto, Aparecido 
Donizeti Vitorino de Melo entregou a 
taça de campeã à equipe de Ribeirão 
Preto/São José do Rio Preto/Araçatuba.  
       O diretor Regional Matheus Henrique 
falou com muita alegria da conquista e da 

união dos 
jogadores de Araçatuba e São José do 
Rio Preto. “Foi um trabalho em conjunto. 
Formamos uma união vencedora ainda em 
fevereiro deste ano, e deu certo”, disse.

O 1º vice-presidente Omar Roldão de Moura, a 2ª vice-presidente An-
gela Manzoti Nahman, e o diretor de Esportes Américo Castagna Neto

Entrega do troféu para a equipe campeã

A disputa entre as equipes de Ribeirão Preto/São José do Rio Preto/Ara-
çatuba (de verde e branco) e Campinas/Jundiaí (de branco) foi acirrada 
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Filiados Amafresp foram informados por mala-direta, site e redes sociais 

Amafresp

Hospitais São Luiz, da Rede D’Or, não farão mais parte da rede credenciada

ANS - nº31763-2

Ofício AFRESP – DA nº 213/13

São Paulo, 14 de novembro de 2013.

Assunto: Exclusão dos Hospitais São Luiz da Rede Cre-
denciada AMAFRESP

Prezados filiados AMAFRESP,
Desde a aquisição dos Hospitais São Luiz – Unidades Itaim, 

Morumbi, Jabaquara, Anália Franco, Unidade Criança, Brasil e 
Vivalle – pelo grupo Rede D’Or, a AFRESP/AMAFRESP vem 
enfrentando problemas crescentes, tanto administrativos como 
assistenciais, com esses Hospitais.

A nova direção dos Hospitais São Luiz tem adotado condutas 
que desrespeitam as condições contratuais com a AMAFRESP 
e as tabelas de remuneração dos serviços, gerando cobranças 
indevidas e superfaturadas, impondo condições de valores muito 
superiores aos parâmetros praticados pelos demais hospitais de 
alto nível da nossa rede credenciada. Além disso, tem ocorrido 
um volume crescente de queixas de filiados que frequentam essa 
rede de hospitais, referentes a problemas assistenciais, também 
apontados pela nossa auditoria médica e de enfermagem.

Apesar das constantes reuniões e tentativas de corrigir tais 
distorções, a direção da Rede D’Or foi irredutível, não aceitou 
qualquer solução e notificou a AMAFRESP do descredenciamento 
de suas unidades.

Portanto, o atendimento nos Hospitais São Luiz será somente 
até as seguintes datas:

São Luiz Itaim – até 28/11/2013;

São Luiz Brasil – até 16/12/2013;

São Luiz Unidade Criança – até 1º/12/2013;

São Luiz Anália Franco – até 16/12/2013;

São Luiz Jabaquara – até 1º/12/2013;

São Luiz Morumbi – até 16/12/2013;

São Luiz Vivalle – até 11/12/2013.

A AMAFRESP, já prevendo uma possível ruptura desse contra-
to, se antecipou e buscou novas opções de hospitais, além da rede 
existente, para que o nosso filiado continue com o mesmo serviço 
de qualidade. Listamos abaixo alternativas para atendimento:

CAPITAL

Novos credenciados:

- Hospital Leforte (hospital geral com pronto socorro adulto / 
infantil). Atendimento a partir de 1º/12/13. Rua dos Três Irmãos, 
n.º 121 – Morumbi

- Hospital Santa Paula (hospital geral com pronto socorro adul-
to). Já disponível. Avenida Santo Amaro, n.º 2468 – Vila Olímpia

- Hospital Vitória (hospital geral com pronto socorro adulto 
/ infantil e maternidade). Atendimento a partir de 10/12/13. 
Avenida Vereador Abel Ferreira, s/n.º – Jardim Anália Franco

Hospitais gerais com pronto socorro – situados nas proximi-
dades da Rede D’Or:

- Casa de Saúde Santa Rita – Rua Cubatão, n.º 1190 – Vila 
Mariana

- Hospital Alvorada – Rua Ministro Gabriel de Resende Passos, 
n.º 550 – Moema

- Hospital Edmundo Vasconcelos – Rua Borges Lagoa, n.º 
1450 – Vila Clementino

- Hospital Santa Cruz – Rua Santa Cruz, n.º 398 – Vila Ma-
riana

- Hospital Santa Virginia – Avenida Celso Garcia, n.º 2294 
– Belém

- Hospital Villa Lobos – Rua Lituânia, n.º 260 – Mooca

Outros hospitais com maternidade:

- Hospital Pró Matre – Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 
n.º 383 – Bela Vista

- Hospital Samaritano – Rua Conselheiro Brotero, n.º 1486 
– Higienópolis

- Hospital Santa Catarina – Rua Avenida Paulista, n.º 200 
– Bela Vista

- Hospital Santa Joana – Rua do Paraíso, n.º 432 – Paraíso

Além desses, todos os demais hospitais e pronto socorros 
continuam o atendimento normalmente.                                               

 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

- Hospital e Maternidade São José – Avenida Heitor, n.º 
2071 – Jardim São Dimas

- Policlin Serviços Médicos – Avenida 9 de Julho, n.º 430 – 
Vila Adiana

- Santa Casa de São José dos Campos – Rua Douzane 
Ricardo, n.º 620 – Centro

Destacamos que o hospital Vivalle mantém o atendimento via 
Unimed.

 

SANTO ANDRÉ
- Hospital e Maternidade Dr. Christovão da Gama – Avenida 
Dr. Eramos, n.º 18 – Vila Assunção

Informamos ainda que estamos em tratativas para creden-
ciamento do Hospital São José, nova unidade da Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, bem como para a abertura do pronto 
socorro do Hospital Oswaldo Cruz. Em breve daremos mais 
informações.

Contamos com a compreensão de todos e reafirmamos o 
compromisso de manter a qualidade no atendimento a nossos 
filiados.

Desde o dia 26 de novembro, todos os filiados Amafresp receberam, via correio, um Comunicado Amafresp com 
informações sobre a exclusão dos Hospitais São Luiz da Rede Credenciada Amafresp. O comunicado trouxe na íntegra 
o Ofício Afresp – DA nº 213/13. Confira todas as informações sobre o descredenciamento e as datas limites para aten-
dimento nos hospitais da Rede D’Or a seguir:
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Amafresp

Equipe da Amafresp visita HCor 
Hospital ampliou suas instalações e se especializou na área oncológica 

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

SET* 582.570,46  (535.662,49) 49.644,57 17.755,80  (131,89)  (601.012,31) 874.868,20  11.780.934,79  27.581,40  427,13 

TOT.** 5.118.756,41  (4.596.360,22) 366.286,89 189.465,92  (12.199,62)  (6.024.752,94) 6.860.352,07 96.169.431,72  -    -   
*Sujeito a alterações. Atualizada em 12/11/2013. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 30/09/2013 R$ 6.735.518,73. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 30/09/2013 R$ 626.883,69.

** Valores totais referentes ao acumulado até setembro 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

SET*  601.731,10 1.690.641,36 272.931,69 6.318.111,39 1.637.006,44 731.439,91 63.243,14 77.797,42 0,00 0,00

TOT.** 4.964.208,23 14.356.809,24 2.226.256,29 50.141.417,96 15.534.761,05 5.811.132,78 564.292,74 638.860,59 737,50 29.406,83

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

No dia 31 de outubro, o diretor da Amafresp, Luiz Carlos 
Toloi Junior, o assessor médico, Dr. Walter Lyrio do Valle, a 
gerente Rosângela Lázaro e a coordenadora do Credencia-
mento, Liliana Barros, a convite da direção do Hospital do 
Coração – HCor visitaram a instituição.

A equipe da Amafresp esteve reunida com o superintenden-
te Comercial, Dr. Adriano Mattheis Londres, Dr. Ary Ribeiro, 
superintendente de Serviços Ambulatoriais e com o gerente 
executivo administrativo, Cicero Costa Neto. “Na ocasião tra-

tamos de assuntos 
visando consolidar 
ainda mais nossa 
parceria com aque-
le hospital”, disse 
Toloi Junior.

A grande novi-
dade é que o HCor, 
além do atendi-
mento especiali-
zado em cardio-
logia e ortopedia, 

Os planos de saúde na modalidade de autogestão obti-
veram uma importante vitória na quarta-feira (30), com a 
aprovação no plenário do Senado Federal do PLC 030/2009, 
de autoria do deputado Darcisio Paulo Perondi PMDB-RS.

O projeto afasta a exigência do art. 34 da Lei nº 9.656/98, 
ou seja, a não obrigatoriedade de CNPJ específico para 
administrar planos de saúde, criados até 1998. Desde 2009, 
a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde 
(Unidas); a Febrafite; e o atual diretor da Amafresp, que na 
época era presidente da Afresp, Luiz Carlos Toloi Junior, 
defendem a aprovação da matéria no Congresso Nacional.

“Essa conquista traz justiça para os planos de saúde que 
foram criados até 1998, antes da Lei nº 9.656/98”, disse Toloi 
Junior. O presidente da Febrafite e também presidente do 
Conselho Deliberativo da Unidas, Roberto Kupski, também 
destacou a importante vitória para os planos de saúde do 
Fisco estadual.

O PLC retorna à Câmara dos Deputados e segundo Toloi 
Junior, a Amafresp continuará acompanhando o trâmite da 
matéria de interesse dos planos de saúde em autogestão do 
Fisco estadual.

a m p l i o u  s u a s 
instalações e se 
especializou na 
área oncológica, 
onde inaugurou 
seu Centro de 
Radioterapia.

A  e q u i p e 
Amafresp, após 
a reunião, co-
nheceu a unida-
de de radiotera-
pia e constatou 
a organização e 
o equipamento de última geração e precisão instalado na uni-
dade, contando com uma equipe técnica de físicos, médicos e 
operadores de grande experiência na área.

Toloi Junior ainda destacou que a Amafresp contratou este 
serviço do HCor-Onco, já formalizando a extensão de creden-
ciamento, no qual o filiado terá mais uma opção de serviço com 
qualidade e tecnologia de ponta em radioterapia.

Senado aprova PLC 30/200 
A convite do presiden-

te da Associação dos Au-
ditores Fiscais do Estado 
da Paraíba (Afrafep), Ale-
xandre José Lima Souza, 
o diretor da Amafresp, 
Luiz Carlos Toloi Junior, 
ministrou palestra em 
18 de outubro, na capital 
paraibana.

A temática da palestra foi referente ao Sistema Contribu-
tivo dos Planos de Saúde e sua necessidade de adequação, 
tendo em vista as futuras mudanças da Afrafep-Saúde. 

Toloi Junior falou sobre a sua experiência na Amafresp, 
mostrando a importância e seriedade de todos os procedi-
mentos e estudos realizados, além da assessoria de empre-
sas especializadas no assunto. O presidente da Amafresp  
também esclareceu dúvidas sobre o tema.

Sistema Contributivo em foco na PB 
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À direção e amigos da Afresp e Amafresp,
Quão maravilhoso foi sentir a solidariedade, afetividade, carinho de vocês 

em todos os momentos que meu querido esposo, Dirceu, tanto precisou 
durante sua enfermidade. Meu esposo partiu deixando saudades, mas no 
hospital, expressou o orgulho de fazer parte dessa Associação e nós nos 
sentimos sempre amparados sob todos os aspectos com essa mãe Afresp/
Amafresp. Meu muito obrigada a todos, em especial ao amigo Aldo Gentile, 
sempre humano e sensível para com o Dirceu e que tão representou a Afresp.  

Carta

Ivany (esposa) e filhas de Dirceu Cabellucci

Você Sabia

Que a Amafresp cobriu nos 

últimos 12 meses transplan-

tes de medula, rim e coração 

(não obrigatório por lei)? 

É o seu plano cuidando 

da família Amafresp.   

Hospital Santa Paula é o mais novo credenciado

Totalmente remodelado, hospital oferece atendimento de qualidade e moderníssimas instalações 

A Amafresp assinou no dia 5 de novembro, con-
trato com o Hospital Santa Paula, que foi totalmente 
remodelado e conta com moderníssimas instalações.

O Hospital Santa Paula, conta com 200 leitos, 
oito salas de cirurgia, 50 leitos de terapia intensiva, 
sendo nove na unidade coronariana e nove na UTI 
neurológica.

Trata-se de um hospital geral, com Pronto Socorro 
e um complexo hospitalar considerado um centro de 
excelência na Zona Sul de São Paulo.

O Santa Paula é reconhecido por suas modernas 
instalações, pelo investimento constante em tecnolo-
gia de ponta e atendimento humanizado, constituindo 
um complexo hospitalar referenciado no pronto-
atendimento e em tratamentos de alta complexidade 
nas áreas de cardiologia, oncologia e neurocirurgia.

Desde de 2000, o Santa Paula vem desenvolvendo 
intenso programa destinado a assegurar um eleva-

do nível de 
qualidade e segurança no processo assistencial. 
Com isso, alcançou acreditações internacionais com 
a ONA (Organização Nacional de Acreditação) o 
CCHSA (Canadian Council on Health Services Ac-
creditation) e a JCI (Joint Commission International).
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Hospital Santa Paula 
Av. Santo Amaro, nº 2.468

Vila Olímpia - SP

Assinatura de Contrato
Estiveram reunidos no Hospital Santa Paula para a assinatura do contrato, 

o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, a gerente Rosângela Lázaro e a 
coordenadora de Credenciamento, Liliana Barros, além do diretor presidente do 
hospital, Dr. George Schahin, o diretor clínico, Dr. Otávio Gebara e o gerente co-
mercial, Rodrigo Rodrigues.

Em seguida, a direção da Amafresp visitou o Hospital Geral e o Instituto de 
Oncologia Santa Paula, onde a gestão técnica é do Centro de Oncologia do Hos-
pital Sírio-Libanês.

Toloi Junior destacou que ficou impressionado com as novas e modernas es-
truturas de atendimento, tanto do hospital quanto do Instituto de Oncologia, que 
“irão atender plenamente às necessidades do filiado Amafresp”.

Já a gerente Rosângela Lázaro, ressaltou que “essa parceria está disponibili-
zando serviços de alta qualidade aos nossos filiados”.


