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Campanha do Agasalho
Os responsáveis pela Campanha 

do Agasalho recolheram a caixa com 
as doações arrecadadas na sede da 
Afresp.

Pág. 16

Novo endereço de Ribeirão
O atual endereço fica em uma sala 

dentro do prédio da DRT-06. A nova 
localização torna o acesso à Afresp 
mais fácil. 
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Workshop de Planejamento
Em 9 de agosto, diretores Execu-

tivos, Designados e Regionais partici-
param do Workshop “A Construção da 
história para o Planejamento”.

Pág. 20

Inscreva-se na Amafresp
Em setembro começa uma nova 

promoção para o ingresso de filiados na 
Amafresp. Confira condições especiais  
para quem se inscrever até 30/12/2013.

AGO aprova contas de 2012
por maioria de votos

Leia a matéria na página 6

As contas da Afresp relativas ao ano de 2012 foram aprovadas no dia 31 de 
agosto, por maioria de votos, durante Assembleia Geral Ordinária (AGO) reali-
zada na sede da Associação. Houve a participação de 1.108 associados, entre 
presentes e representados por procurações específicas.  

Outros itens que constavam em pauta foram esclarecidos. O presidente da 
Afresp, Teruo Massita, agradeceu a presença e manifestação de todos os colegas.

9

4Afresp celebra jubileu de seus associados 

Diretoria da Afresp realiza encontros com os associados

Em 9 de agosto,  os associados com 
50 anos de Afresp celebraram com júbilo 
sua história na Associação. No mesmo 
evento, a Diretoria Executiva da Afresp 
apresentou oficialmente o Planejamento 
Estratégico da entidade. 

Com o objetivo de apresentar as con-
tas da Afresp e também de aproximar-se 
cada vez mais dos associados, membros 
da diretoria da Afresp iniciaram, em agos-
to, uma série de encontros com associados 
em diversas cidades do interior.
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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 09 de 2013, assinado pelo presidente Teruo Massita  em 
03/09/2013, determina as seguintes cotas para o mês de setembro /2013: 
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp= 
R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis re-
ais), aumentando o valor anteriormente cobra-
do; c) cota Fundafresp = 
R$ 34,44 (trinta e quatro 
reais e quarenta e quatro 
centavos), corresponden-
tes a contribuição mínima 
de 20 (vinte) cotas no valor 
unitário de R$ 1,7219 (ja-
neiro/2013). Informamos 
ainda que os citados valores 
terão vigência a partir de 
01/09/2013.

Julho 
2013

Agosto
 2013

Set 
2013

Mensalidade da 
Afresp  

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 386,00 389,00 396,00

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.

07/06/2013 - Jurandyr de Goes, aos 82 anos, de Sorocaba
14/06/2013 - Jurandyr Nogueira Silva, aos 89 anos, de São José dos Campos
05/07/2013 - Antonio Varella, aos 87 anos, de São Paulo
12/07/2013 - Nilton José Pereira Nunes, aos 84 anos, de Poços de Caldas
23/07/2013 - Sylvio Martins Netto, aos 88 anos, de São Paulo
23/07/2013 - José Ramon Porteiro, aos 76 anos, de Dracena
26/07/2013 - Jorge Zaiden, aos 86 anos, de Bauru
29/07/2013 - Luiz Carlos Gaspar, aos 67 anos, de São José do Rio Preto 

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: Antônio 
Lourenço Colli; Membros: Claiton Osnir do Amaral e Sebastião 
Tadeu de Vasconscelos. Suplentes: José Aparecido Rossato, 
Roberto Garcia e Lauro Kuester Marin.
Comissão Saúde: Presidente: Nilza Bardi Romano; Membros: 
Antenor Roberto Barbosa e Eduardo Gonçalves. Suplentes: Antô-
nio Lourenço Colli, Lauro Kueter Marin e Sebastião Vasconcelos.
Comissão Seguros em geral: Presidente: Roberto Chiaverini; 
Membros: José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: 
Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia e Antônio Lourenço Colli. 
Comissão Imprensa e Comunicação: Presidente: Luiz Otávio 
Andrade Corsetti; Membros: Antônio Lourenço Colli e Eliana 
Maria P. F. de Oliveira; Suplentes: José Aparecido Rossato, Miguel 
Siqueira e José Varkulja.
Assessoria Legislativa: Presidente: João Álfaro Soto; Membros:  
José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: Eduardo 
Gonçalves, Eliana Maria P. F.  de Oliveira e Claiton Osnir do Amaral.
Conselheiro nato: Benedito Franco da Silveira Filho

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

Diretorias Designadas
Américo Castagna Neto  (Esportes); Antônia Emí-
lia Pires Sacarrão (Previdência); Arthur Antonio Cha-
gas Pisani (Assessor da Presidência); Benedito Franco 
da Silveira Filho (Aposentados); Carlos Hage Chaim 
(Social); Cezar José D’Avoglio (Técnico de Obras); José 
Carlos Franco Fernandes (Auditoria Interna); José Pucci Cuan 
(Assessoria Jurídica).

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

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

Sedes Regionais - Diretores
ABCD/S. B. do Campo - Maria Sonia Brumati Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do 
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba -  José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130 
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus 
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
Av. Andrade Neves,  2.412 - 6° and.- sl. 62 
CEP 13070-001 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Walter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Alberto Penno Junior
R. Prudente de Moraes, nº 525 - Sl 03 - Centro
CEP:13400-310 - Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  Omar Roldão de Moura 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Cesar Akio Itokawa
DRTC-II    João Ramalho
DRTC-III   Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

Araçatuba - Rod. Marechal Rondon, Km 527,5 - Fazenda 
Baguassu - (Próx. à Assoc. Atlética - Banco do Brasil) 
Tel.: 18-3625-3586
AFR Luiz Carlos Toloi Junior, Araraquara - Av. Dr. Renato 
Santini Junior, 117 - Recreio Campestre Idanorma.  
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
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Presidente Teruo Massita 
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Mendes (MTB 33.251JP/SP) 
Jornalistas: Fabieli de Paula Soares e Vanessa Zampronho
Designers: Eduardo Oliveira, Evandro Moraes e Luciana 
Mattiello 
Periodicidade: mensal 
Tiragem: 9.700 exemplares 
Impressão: Coktail Gráfica e Editora
Circulação: setembro e outubro/2013  
Redação: Av. Brig. Luís Antônio, 4843 - São Paulo - SP 
CEP 01401-002  - Telefones: (11) 3886-8837/ 8901
E-mail: marketing@afresp.org.br
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concordância da Diretoria da Afresp com os conceitos neles emitidos.
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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 José Geraldi Christini  

A foto deste mês foi tirada em curso sobre o ICM na delegacia Regional 
Tributária de Campinas, em junho de 1970. Da esquerda para a direita: 
Eddi (i.m), José Geraldo Christini, Eloy Rivera Velangué (i.m), João Ro-
cha Leme, Rubens Jorge, Ruy Aimberé (i.m), Luiz Antonio Zorzetto (i.m), 
Ivan de Oliveira, Maiorano Veneroso (i.m), Celso Lemes da Silva (i.m), 
Luiz Mantelli, João Rochael, José Victor Bazuchi (i.m), Chrispim Bastos 
Sobrinho (i.m), José Longhin, Almir de Santi Ribeiro, Domingos da Silva 
e Jorge Milton Carvalho de Sanctis.

No dia 31 de agosto próximo pas-
sado, realizamos uma Assembleia 
Geral Ordinária, inicialmente previs-
ta para deliberar sobre as Contas e 
Relatórios da Comissão Fiscal, do 
Conselho Deliberativo e da Direto-
ria Executiva, relativas ao exercício 
de 2012. Como muitos outorgaram 
procurações, sentimo-nos no dever 
de relatar o ocorrido nesse evento 
e o resultado das deliberações so-
bre os itens de pauta propostos.

Além da pauta citada, houve uma 
demanda de inclusão de outros itens 
por parte de alguns associados, 
versando sobre supostas irregula-
ridades praticadas pela atual admi-
nistração da Afresp. A radical intran-
sigência de seus autores levou essa 
presidência a transcrever no Edital, 
“ipsis litteris”, o inteiro teor da 
demanda, inclusive para não haver 
qualquer dúvida ou insinuação quan-
to à sua possível má interpretação.

O inusitado tom com que esses 
itens da pauta foram redigidos 
levou-nos a prognosticar possíveis 
embates na Assembléia, com vistas 
à desmoralização da atual adminis-
tração e, de outro lado, à aferição de 
proveito político indesejável, com o 
uso da Assembléia como palanque.

Além do Edital, de redação for-
mal e de difícil leitura, expedimos 
mala direta a todos os associados 
para que comparecessem à re-

ferida Assembléia, a fim de que 
houvesse maior representatividade 
das diversas correntes de opinião, 
especialmente dos que nos acompa-
nham de perto e conhecem a lisura 
com que administramos a Afresp.

Desde os primeiros passos 
de nossa candidatura, firmamos 
o compromisso de agir sempre 
com ética na direção da entida-
de. A ética, a nosso ver, não é 
uma opção. É obrigação moral 
de todos em quaisquer circuns-
tâncias, especialmente quando 
administramos recursos de outros.

Não é por outro motivo que, no 
desenvolvimento do planejamento 
estratégico da Afresp, a ética foi 
arrolada como um de seus maiores 
valores, com a seguinte redação:

“Gerir os recursos com honestida-
de, integridade e idoneidade; respei-
to pelas pessoas, seus valores e sua 
individualidade; respeito pelo am-
biente em que vivemos; avaliação das 
consequências dos atos praticados.”

Assim, dado que o texto da pau-
ta era autoexplicativo, ao chegar 
a vez de deliberar sobre os itens 
polêmicos, o diretor financeiro 

da Afresp tomou a palavra para 
esclarecer a inconsistência das 
supostas irregularidades, com fun-
damento nas disposições do Esta-
tuto e na jurisprudência relativa.

Posta a matéria em votação, pre-
valeceu o bom senso, ou seja, o dis-
cernimento entre o verdadeiro e o 
falso e a opção pela verdade. A lar-
ga margem de votos favoráveis à di-
reção da Afresp não deixou qualquer 
dúvida entre os presentes quanto a 
não procedência dos supostos pro-
blemas administrativos pautados.

 Do episódio, não resultaram 
ganhadores ou perdedores. O que 
emergiu com vigor foi o triunfo da 
democracia corporativa e a certi-
ficação de boa conduta da atual 
administração.

Essa experiência mostrou não 
haver necessidade de tanta for-
malidade para se obter informação 
sobre os atos da atual administra-
ção e de opositores se exporem 
ao constrangimento de ver suas 
pretensas dúvidas transformadas 
em insinuações vazias. A atual 
direção da Afresp tem portas aber-
tas para receber o associado, para 
esclarecer o que for necessário, 
para demonstrar os fundamentos 
de suas decisões e, se ocorrer, para 
expor os seus erros e as medidas 
tomadas para sua correção. Afinal, 
errar é humano.   

“Do episódio, não resultaram 
ganhadores ou perdedores. O que 
emergiu com vigor foi o triunfo da 
democracia corporativa. ”
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 Afresp celebra Jubileu de associados e apresenta Planejamento Estratégico

No evento os associados celebraram 50 anos de Afresp e houve apresentação do Planejamento Estratégico

O passado e o futuro se encontram em 
um evento realizado em 8 de agosto, na 
sede da Afresp. Uma noite especial, na 
qual os associados com 50 anos de Afresp 
celebraram com júbilo sua história na As-
sociação e a Diretoria Executiva da Afresp 
apresentou oficialmente o Planejamento 
Estratégico da Afresp.

A mesa solene foi composta pelas se-
guintes autoridades: Teruo Massita (pre-
sidente da Afresp), Luís Augusto Sanches 
(presidente do Conselho Deliberativo da 
Afresp) Vitor Sapienza (deputado Estadu-
al), Orlando Bolçone (deputado Estadual), 
Hélio Cesar Rosas (deputado Consti-
tuinte), Arnaldo Faria de Sá (deputado 
Federal), Gilson Barreto (Vereador), José 
Clovis Cabrera (Coordenador da CAT) e 
Francisco Eloy dos Santos (secretário-
geral do Sinafresp).

Os homenageados receberam dos 
membros da Diretoria e do Conselho 
Deliberativo da Afresp uma medalha 
alusiva ao evento.

“A diretoria da Afresp, na palavra deste 
seu presidente, agradece ao Criador pela 
oportunidade de conhecê-los, por usufruir 
de sua companhia com colegas, por contar 
com tantos anos de solidariedade como 
associados e, sobretudo, pelo exemplo de 
dignidade que estão atestando e que cati-

vará novas gerações, disse Teruo Massita. 

O presidente do Conselho Deliberativo 
em seu discurso relembrou a história da 
Associação e falou da importância daquele 
momento. “Hoje reverenciamos o passado 
com olhos no futuro, ressaltando as raízes 
deste sonho de fé, de trabalho e de paixão 
que motivou a formação de nossa querida 
Afresp”, afirmou Guto.

O diretor da Regional de Santos e 
também homenageado, Décio Correa Vil-
lela foi convidado para discursar. Ele foi o 
idealizador da homenagem. 

“Quando formalizei minha ideia para 
o presidente da Afresp foi na intenção de  
mostrar reconhecimento com os colegas 
que tanto contribuiram com nossa Asso-
ciação”, afirmou Décio. 

Na sequência, Teruo Massita apre-

sentou como foi feito o Planejamento 
da Afresp e divulgou a Missão, Visão e 
Valores da Associação. Ele também des-
tacou que cada associado receberá em 
sua residência uma cartilha didática do 
Planejamento Estratégico da Associação.

E para encerrar a cerimônia com chave 
de ouro, o Assessor-Chefe da Assessoria 
de Modernização e Gestão Estratégica do 

Ministério Público Federal (MPF/PGR), 
Márcio Medeiros proferiu a palestra 
“Modernização e Gestão Estratégica nas 
Organizações”.

Após a palestra os associados par-
ticiparam de um coquetel com música 
ao vivo. 

Veja mais fotos no site da Afresp: 
www.afresp.org.br/galeria

Teruo Massita 

Luís Augusto Sanches Décio Correa Villela

Márcio Medeiros
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A Afresp parabeniza todos aqueles que 
ajudaram a construir sua história!

Benedito Franco da Silveira Filho Décio Correa Villela Edson de Franco

João Álfaro SotoWilson Ferreira da SilvaWalter Kuhl

Victorino Fernandes Garcia Ricardo Abrahão TarabayOswaldo Garcia da CunhaNelson da Silva  

Moacir Dare Manoel Romeiro Luiz Augusto Guedes Pereira   José Jamil Chuery 

Gerson Baseio

Hélio Cesar Rosas Hélio Pires Monteiro João Bartholomeu Carvalho Moreira José Carlos Franco Fernandes 

celebração dos associados
da Afresp
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vo, Luís Augusto Sanches 
falou sobre a aprovação no 
C.D. “A decisão soberana 
do Conselho, divulgada 
nos órgãos de divulgação 
oficiais jornal, site e boletim 
do Conselho Deliberativo, 
as contas foram aprovadas 
por maioria de votos”. 

Para completar, o dire-
tor Financeiro da Afresp, 
Rodrigo Keidel Spada, fez 

uma apresentação das informações mais 
relevantes sobre a prestação de contas 
de 2012. “Posso garantir, e falo com pro-
priedade, que não temos nada a temer em 
relação às contas da Afresp, incluindo a 
Amafresp”, enfatizou. 

O diretor Financeiro continuou sua 
apresentação, abordando informações 
específicas a respeito do provisionamento 
de Cofins sobre receitas provenientes de 
intermediação de seguros, tais como: qual 
a posição final da Diretoria a respeito, se 
já foi providenciado parecer jurídico a res-
peito, se já foi protocolada nova consulta à 
Receita Federal sobre o assunto, e outras 
que se fizeram necessárias. Após esclare-

cimentos do diretor Financeiro da Afresp, 
ressaltando que se trata de um Mandado 
de Seguraça impetrado pela Amafresp no 
ano de 2.000, onde a Afresp foi vencedora 
em todas as intâncias, evitando o processo 
no  Supremo Tribunal Federal (STF). O 
plenário votou pelo entendimento. 

Após a apresentação do diretor, o ad-

vogado especializado em saúde Dr. José 
Luiz Toro da Silva, da Toro e Advogados 
Associados, expôs informações específicas 
a respeito do Termo de Infração referente a 
INSS incidente sobre faturas de prestação 
de serviços de cooperativas (Amafresp), o 
plenário votou pelo entendimento.  

Participaram ainda da AGO o deputado 
federal e AFR João Eduardo Dado Leite 
de Carvalho, o deputado constituinte Hélio 
Cesar Rosas, o conselheiro nato, Benedito 
Franco da Silveira Filho, o ex-presidente do 
C.D., João Álfaro Soto, e o ex-presidente da 
Afresp, Luiz Augusto de C. Guedes Pereira. 

Após as apresentações e explicações, as 
contas e os relatórios da Comissão Fiscal, 
do Conselho Deliberativo e da Diretoria 
Executiva, relativas ao exercício de 2012, 
foram aprovados por maioria de votos. 

As contas da Afresp relativas ao ano de 
2012 foram aprovadas no dia 31 de agosto, 
por maioria de votos, durante Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) realizada na sede da 
Associação. Houve a participação de 1.108 
associados, entre presentes e representa-
dos por procurações específicas.  

Instalada a AGO, em segunda convoca-
ção, o presidente da Afresp, Teruo Massita, 
fez a leitura do edital de convocação e, 
em seguida, houve a eleição da mesa. Os 
presentes elegeram, por maioria de votos, 
o AFR José Aparecido Rossato (Marília), 
como presidente da mesa, e os AFRs Pau-
lo Henrique Cruz (capital) e Luiz Carlos 
Benício (ABCD), como secretários. Após 
o Hino Nacional foi realizada a abertura 
dos trabalhos. 

Foram convidados para compor a outra 
mesa o responsável pela Rodyo’s  Audito-
res Independentes, Milton Miranda Rodri-
gues, o presidente da Comissão Fiscal do 
Conselho Deliberativo, Antonio Guerra, o 
diretor Financeiro da Afresp, Rodrigo Keidel 
Spada, e o presidente do Conselho Delibe-
rativo da Afresp, Luís Augusto Sanches.   

Inicialmente, alguns associados soli-
citaram a inversão da pauta para que a 
votação da prestação de contas fosse o 
último item a ser discutido. A sugestão não 
foi aprovada. 

Dando continuidade à reunião, o presi-
dente da Comissão Fiscal do Conselho De-
liberativo, Antonio Guerra, fez a leitura da 
conclusão do parecer da Comissão Fiscal: 
“Concluímos que a Afresp apresenta um 
Balanço Patrimonial consistente, evidencia-
do pelos índices e análises realizados, além 
de apresentar um superávit e concluímos 
que, do ponto de vista contábil, não existem 
óbices à aprovação das contas relativas ao 
ano de 2012”. 

Em seguida o auditor da Rodyo’s tam-
bém leu o parecer dos auditores indepen-
dentes: “As demonstrações apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos re-
levantes, a posição patrimonial e financeira 
da Afresp, em 31 de dezembro de 2012 ”.

O presidente do Conselho Deliberati-

AGO aprova contas de 2012 por maioria de votos 
1.108 associados participaram, entre presentes e representados por procurações específicas

Rodrigo Spada, durante apresentação

Teruo, Dado, Benedito, Hélio Rosas, Soto e Guedes

Presidente da Afresp, Teruo Massita, na abertura da AGO

Rodrigo Keidel, Milton Miranda, Guto e Guerra

Luiz Carlos Benício, José Rossato, Paulo Cruz

Dado durante explanação aos colegas AFRs
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Afresp e Febrafite intermediaram parceria entre Sefaz e governo do Tocantins

Em 7 de agosto, o presidente da Afresp, Teruo Massita, recepcionou na 
sede da Afresp o presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Tocantins 
(Audifisco), que também preside o sindicato daquele Estado, Jorge Antonio 
da Silva Couto, e o procurador – geral do Estado de Tocantins, André Luiz 
de Matos Gonçalves.

Após visita na Associação, Teruo acompanhou o colega do Tocantins e 
o Procurador em uma reunião na Secretaria da Fazenda de São Paulo que 
contou com a participação do coordenador da CAT, José Clovis Cabrera; do 
coordenador Adjunto da CAT, Edson Kondo; do diretor da DI, Mário Wataru 
Takaoka, da Assistente Fiscal da CAT, Harumi Arashiro Goya, e da Assistente 
da DEAT, Daniela Nunes.

A Febrafite e a Afresp intermediaram o contato entre a Coordenadoria da Administração Tributária e o governo de Tocantins. 
De acordo com o presidente da Audifisco, a reunião foi muito proveitosa e oficializou o convênio com a CAT para implantação do 
programa ‘Domicílio Eletrônico do Contribuinte’ da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (DEC), no Estado de Tocantins.

Teruo Massita, que também é 2º vice-presidente da Febrafite, disse que essas parceiras engrandecem o Fisco nacional. “É muito 
importante que haja esse intercâmbio entre as entidades fiscais para a evolução da carreira”, concluiu.

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

obrigatório vai até  30 de setembro.

Diário divulga nomeação dos novos Agentes Fiscais de Rendas de São Paulo
O Diário Oficial do Estado do dia 31 de agosto divulgou, nas páginas 1, 3 e 4 da Seção II, os nomes dos novos Agentes 

Fiscais de Rendas aprovados no concurso que aconteceu no dia 23 de março, cujo resultado foi homologado em 13 de julho.

Veja no site da Afresp (www.afresp.org.br) as páginas com a lista completa. 

AGO aprova contas de 2012 por maioria de votos 

Todos os assuntos que constavam em pauta foram esclarecidos 

Afresp

Sobre o 2º item da pauta: “Discussão 
e votação da permissão aos conselheiros 
para divulgarem junto a suas bases as 
decisões tomadas nas reuniões do C.D., 
bem como documentos apresentados e 
Atas aprovadas referentes às reuniões 
do Conselho, sem prejuízo do previsto 
no Inciso XIII do artigo 31 do Estatuto 
Social.  

 Os associados presentes entenderam 
que não há nenhuma proibição para a 
divulgação. “Não há nenhuma proibição 
que se divulgue os assuntos tratados no 
C.D. Até porque as reuniões do Conselho 
são públicas. A publicação é prevista no 
Estatuto, porém é prudente que não se 
faça a citação de nomes, o que poderá 
comprometer a pessoa citada”, disse João 
Álfaro Soto.

O AFR Ademar Fogaça Pereira enfati-
zou que “não há proibição, porém, o Con-
selho Deliberativo deve ser normatizado 
de forma que a informação seja levada 
da melhor maneira possível à categoria”. 

Também foi sugerida a criação de uma 
área restrita no site da Afresp para que 
sejam disponibilizadas informações mais 
detalhadas sobre as reuniões. 

O presidente do Conselho Deliberativo 
da Afresp, Luís Augusto Sanches, lembrou 
os participantes que o C.D. está encami-
nhando, após a realização de cada reunião, 
um Boletim Informativo com todos os 
assuntos tratados durante as reuniões. 
Três edições já foram enviadas. 

O item 3.c pedia informações específi-
cas a respeito do auxílio-moradia pago ao 
Diretor-Secretário. Após demonstração 
da previsão estatutária, em seu artigo 26 
e do atendimento aos requisitos legais, a 
plenária também votou pela legalidade da 
questão. Um dos presentes solicitou que 
constassem em ata a lisura do Diretor-
Secretário, Luiz Carlos Toloi Junior. “Esse 
tema foi o que permitiu e possibilitou a de-
mocratização de nossa entidade. A lei 343 
- do afastamento, permitiu a emancipação 
das entidades e essa norma estatutária 

permitiu a democratização da entidade 
e a sua expansão para todo o interior do 
estado”, ressaltou o deputado Dado.

O 4º item da pauta solicitava informa-
ções específicas a respeito da compen-
sação de perdas financeiras aos AFR’s 
com funções externas. Após explanação 
do diretor Financeiro, inclusive demons-
trando estudos da Comissão Jurídica do 
Conselho Deliberativo, a plenária votou 
pelo entendimento. 

O presidente da mesa, Rossato, cum-
primentou a Diretoria Executiva da Afresp 
pela forma democrática como atendeu 
ao pedido de mais esclarecimentos de 
alguns colegas, ressaltando que os itens 
foram colocados na íntegra na pauta da 
Assembleia. 

O presidente da Afresp, Teruo Massita, 
agradeceu a presença e manifestação de 
todos. “Estamos num momento em que te-
mos que nos unir para lutarmos em prol da 
carreira. A Afresp está de braços abertos e 
muito disposta a isso”, enfatizou.    
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BlogAfresp entrevista José Clovis Cabrera, da CAT

O coordenador da Administração Tributária (CAT) José Clovis Cabrera 
foi o entrevistado da segunda rodada de entrevistas gravadas em vídeo 
para o BlogAfresp. A gravação aconteceu em 30 de julho na sede da Afresp.

Participaram da gravação os membros da Comissão do Blog Ângelo de 
Angelis, José Roberto Soares Lobato, Hamilton Coimbra, Antônio Sérgio 
Valente e Antonio Carlos de Moura Campos, que foi o mediador.

Os assuntos discutidos na entrevista foram divididos em três blocos dis-
tintos: Guerra Fiscal, Substituição Tributária e Gestão Tributária. Já estão no 
ar no BlogAfresp. Acesse e confira as publicações e os blocos da entrevista: 
www.blogafresp.org.br.

Afresp

Atletas da Afresp participam da Meia Maratona do Rio de Janeiro
A 17ª edição da Meia Maratona da Cidade do Rio de Janeiro ocorreu 

em 18 de agosto e contou com a participação de 12 AFRs atletas da 
Afresp.  A corrida teve largada na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca, 
e a chegada no Aterro do Flamengo. No percurso de 21 km, os atletas 
passam por pontos turísticos, como Ipanema, Copacabana, Leblon e São 
Conrado. Veja abaixo o depoimento do AFR atleta Gerson Fabre Marção:

Campeonato de Futebol da Afresp 
entra na fase eliminatória

No dia 24 de agosto, ocorreram as últimas três partidas 
da rodada de classificação do XVIII Campeonato Estadual de 
Futebol da AFRESP “AFR Antonio Santilli”. 

O Campeonato entra agora na fase semifinal, com seis 
partidas de ida e volta. Acesse o site da Afresp: www.afresp.
org.br e acompanhe os resultados. 

Campinas/Jundiaí 6 x 0 Osasco

DRTC I/II/III 0 x 1
Ribeirão/ São 
José do Rio 

Preto/Araçatuba

Bauru/ Presidente 
Pudente /  Marília 

e Araraquara 
6 x 0 Santos/ Vale/ ABCD

Começa o Torneio Interdelegacias 
de Tênis da Afresp

No sábado, 31 de agosto, aconteceu a primeira partida do 
10º Torneio Estadual Interdelegacias de Tênis da Afresp. As 
equipes do ABCD e da Sede jogaram no Centro de Convivência 
de Guarulhos. O placa ficou em 4 a 1 para a equipe do ABCD.   
No dia 07 de setembro acontece mais um confronto entre as 
equipes da Sede e da DRTC I a partir das 8h no Centro de 
Convivência de Guarulhos.

Jair (Sede) e Saad (ABCD) em uma das partidas do Torneio

Professor Paulo, 
É com grande satisfação que falo da minha participação na Maratona do Rio, que 

ocorreu no dia 07 de julho.
Foi a minha primeira maratona e me inscrevi como integrante da equipe Afresp.  Re-

almente foi muito bacana, apesar de todas as dificuldades dos 42 km. Agora já começo 
a me preparar para a maratona de SP em outubro.

 Desde já agradeço ao senhor e à Afresp pelo apoio que dão aos atletas e fami-
liares associados. 

                       Gerson Fabre Marção

Os assuntos discutidos foram: Guerra Fiscal, Substituição Tributária e Gestão Tributária 

Esportes 
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Diretoria realiza encontros com os associados 

Associados de S. J. do Rio Preto reúnem-se com diretor da Afresp 
O 1º tesoureiro da Afresp e diretor Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel 

Spada, esteve no dia 23 de agosto em São José do Rio Preto, para uma reunião 
com associados da região.

A reunião, que teve início às 10h, foi realizada na DRT-8 e reuniu apro-
ximadamente 40 pessoas. Ela foi uma solicitação do diretor da Regional de 
São José do Rio Preto, Alberto Aparecido de Andrade, e teve como objetivo 
prestar esclarecimentos sobre os itens constantes na pauta da Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) da Afresp.

As reuniões são abertas e todos os associados da Afresp podem participar

Com o objetivo de apresentar as 
contas da Afresp relativas ao ano de 
2012 e também de aproximar-se cada 
vez mais dos associados, membros 
da diretoria da Afresp iniciaram, no 
dia 13 de agosto, uma série de en-
contros com associados em diversas 
cidades do interior.

As reuniões são abertas e todos 
os associados podem participar. Para 
mais informações o associado pode 
entrar em contato direto com a Re-
gional de sua cidade. 

Segundo o presidente da Afresp, 
Teruo Massita, com esses encontros 
os associados têm a oportunidade de 
acompanhar uma apresentação deta-
lhada sobre as contas da Afresp e tam-
bém de conversar e esclarecer dúvidas 
diretamente com a diretoria. "Estes en-
contros estão sendo muito produtivos, 
tanto para os associados quanto para a 
diretoria da Afresp", afirmou.

Até o dia 3 de setembro foram reali-
zados encontros em Bauru, Araraquara, 
Marília, Santos, Ribeirão Preto, Franca, 
Osasco, ABCD, Piracicaba e Sorocaba.

Para acompanhar o cronograma e a 
cobertura completa de visitas acesse o  
site da Afresp: www.afresp.org.br.

Teruo Massita em Ribeirão Preto Associados de Santos

Omar Roldão de Moura em Bauru Angela Manzoti Nahman em Marília 

Luiz Carlos Toloi Junior em Piracicaba Rodrigo Keidel Spada no ABCD

Antero Rodrigues Martins com os associados de Sorocaba Colegas de Araraquara Teruo com os associados de Osasco
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Fundafresp

Prefeito de Tupã agradece ao Fundafresp

O prefeito de Tupã, Manoel Ferreira de Souza Gaspar, enviou uma carta de agradecimento ao Fundafresp

Valor contabilizado:  

R$ 3.436.762,39

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 9.943.520,00
4.097 doações já realizadas 

a entidades carentes

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de agosto: R$ 122.200,00

DRTC I,II,III – CAPITAL
Movimento Assistencial do Butantã – São Paulo - R$ 2.000,00 - Fone: (11) 
3726-9791
Associação Brasileira para o Adolescente e a Criança Especial – São Paulo - R$ 
2.000,00 - Fone: (11) 5093-2311
Associação Espírita Beneficente Adolfo Bezerra de Menezes – São Paulo - R$ 
5.500,00 - Fone: (11) 2164-1841
Associação Franciscana de Solidariedade – São Paulo - R$ 5.500,00 - Fone: 
(11) 3291-4433
Centro Social Nossa Senhora das Graças do Alto Jabaquara – Lar São José – 
São Paulo - R$ 2.000,00 - Fone: (11) 2275-3571
Sociedade Benfeitora Jaguaré – São Paulo - R$ 5.000,00 - Fone: (11) 3763-2016
Programa Social Gotas de Flor com Amor – São Paulo - R$ 3.000,00 - Fone: 
(11) 5093-0883
Associação de Apoio à Criança com Câncer – São Paulo - R$ 3.000,00 - Fone: 
(11) 5084-5434
Associação Beneficente da Comunidade de Jesus – São Paulo - R$ 4.000,00 
- Fone: (11) 5531-5752
Associação de Desenvolvimento Integral do Down – São Paulo - R$ 2.000,00 
- Fone: (11) 5542-5546
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Creche Nova Vida – Guaratinguetá - R$ 2.000,00 - Fone: (12) 3133-9186
Associação Educacional para Crianças Especiais Bem-Te-Vi – São José dos 
Campos - R$ 2.000,00 -Fone: (12) 3922-7492
DRT 4 – SOROCABA
Associação pro Reintegração Social da Criança – Sorocaba - R$ 2.000,00 - 
Fone: (15) 3229-8090
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação – Sorocaba - R$ 
2.500,00 - Fone: (15) 3212-9030
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO 
Associação Religiosa e Beneficente Jesus Maria José – Igarapava - R$ 2.000,00 
- Fone: (16) 3172-3205
Lar dos Velhinhos da Sociedade de São Vicente de Paulo – Santo Antônio da 
Alegria - R$ 3.000,00 - Fone: (16) 3668-1397
Unidade de Retaguarda Hospitalar Francisco de Assis – Ribeirão Preto - R$ 
3.000,00 - Fone: (16) 2102-5757
Creche Bom Pastor – Franca - R$ 3.500,00 - Fone: (16) 3701-8050
DRT 7 – BAURU 
Associação Legião Filantrópica Jauense Jaú - R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3622-2321

“Constitui motivo de júbilo para o Poder Executivo de Tupã 
tomar ciência e expressar agradecimentos pela decisão do 
Fundafresp, explicitada com o repasse de recursos pecuniários 
de R$ 22 mil a instituições benemerentes em funcionamento 
nesta Estância Turística de Tupã.

As ações sócio-comunitárias em nosso Município de fato, 
têm no Lar Santo Antonio (R$ 5 mil), Instituição Casa dos Velhos 
(R$ 5 mil), Associação Dos Renais Crônicos e Transplantados da 
Alta Paulista -  Artap (R$ 5 mil), Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Tupã - APAE (R$ 2.500), Casa Abrigo da 
Criança do Município de Tupã (R$ 2.500) e Associação Bethel 
(R$ 2 mil) pessoas jurídicas de exação estatutária, compre-
ensão, missão, voluntária e solidariedade, sempre efetivas 
e eficazes para acudir situações de acolhimento, proteção, 

valorização e assistência à criança, ao adolescente, ao adulto, 
ao ancião e à família. 

Eis, porque, ao acolher a súplica de cooperação financeira 
delas emana, o Fundafresp distingue o Município de Tupã e, mais 
do que isso, formaliza sua decisão de seguir oferecendo seu 
apoio moral e financeiro para a agilidade, eficiência e densidade 
dos programas de assistência e inclusão social que grassam no 
seio da sociedade tupãense, móvel para a reiteração da nossa 
gratidão de sincero apreço.” 

                                       
                Manoel Ferreira de Souza Gaspar 

Prefeito da Estância Turística de Tupã

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru – Bauru - R$ 3.000,00 
- Fone: (14) 3104-2830
Vila Vicentina Abrigo para Velhos – Bauru - R$ 4.000,00 - Fone: (14) 3103-0055
Sorri-Bauru - R$ 4.000,00 - Fone: (14) 4009-1000
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Núcleo Educacional Joanna de Ângelis – Catanduva - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 
3523-8711
Serviço de Assistência Social de Ibirá – Ibirá - R$ 2.000,00 - Fone: (17) 3551-1537
Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social os Sonhadores – Fernandópolis 
- R$ 2.000,00 - Fone: (17) 3442-7666
Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga  - R$ 4.000,00 - Fone: (17) 3426-6696
Lar São Vicente de Paulo – Cardoso - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3453-1182
Fundação Padre Albino – Catanduva - R$ 2.000,00 - Fone: (17) 3522-5234
DRT 9 – ARAÇATUBA
Associação de Valorização, Integração e Dignidade do Doente de Aids – Ara-
çatuba - R$ 2.000,00 - Fone: (18) 3624-7373
Associação Penapolense de Proteção à Infância Anjo da Guarda – Penápolis - R$ 
2.300,00 - Fone: (18) 3652-1519
Casa Bom Samaritano de Araçatuba Manolo Garcia – Araçatuba - R$ 3.000,00 
- Fone: (18) 3621-5757
Lar dos Velhos São Camilo de Leles – Buritama - R$ 3.000,00 - Fone: (18) 
3691-1334
Associação Beneficente Batista João Arlindo - Araçatuba - R$ 2.000,00 - Fone: 
(18) 3623-7727
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE 
Sociedade Casa da Criança de Tupi Paulista - R$ 2.300,00 - Fone: (18) 3851-1711
Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina Santo Cheraria – Adamantina 
- R$ 2.200,00 - Fone: (18) 3521-4589
DRT 11 – MARÍLIA
Patronato Juvenil Garcense – Garça - R$ 5.000,00 - Fone: (14) 3471-1827
Centro Comunitário São Judas Tadeu – Marília - R$ 5.100,00 - Fone: (14) 
3454-8955
DRT 15 – ARARAQUARA
Associação dos Deficientes de Ibaté – Ibaté -R$ 2.000,00 - Fone: (16) 3343-4868
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga - R$ 5.500,00 
- Fone: (19) 3565-5599
DRT 16 – JUNDIAÍ
Associação do Voluntário Amigo – Jundiaí - R$ 2.500,00 - Fone: : (11) 4521-8091
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Sociocultural

Afresp lança Clube de Compras

O lançamento oficial ocorreu em 9 de agosto com a presença da diretoria da Afresp e parceiros 

Doações arrecadadas na sede são encaminhadas à Campanha do Agasalho
Os responsáveis pela Campanha do Agasalho recolheram, em 14 de agosto, 

a caixa com as doações arrecadadas na sede da Afresp.

Graças à participação dos associados, parceiros e colaboradores, a associação 
arrecadou muitas peças. “Ficamos felizes com o que conseguimos arrecadar. 
Temos a certeza de que muitas pessoas serão beneficiadas com a generosidade 
de nossos colegas, associados e colaboradores”, disse a diretora de Convênios 
e Cultura, Angela Manzoti Nahman que, desde o início, intermediou a partici-
pação da Afresp na Campanha do Agasalho.

De acordo com Leonardo Bembem, responsável pela retirada das doações, 
“as roupas serão direcionadas para um depósito, onde passarão por uma triagem 
para então serem encaminhadas às instituições”.

A sede da Afresp, assim como a subsede e as 18 regionais, receberam no 
mês de março as caixas da Campanha do Agasalho. Realizada todos os anos, 
ela é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP), presidida por Lu Alckmin, e 
que tem como parceiros todas as Secretarias de Estado, empresários, associações e sociedade civil.

A Afresp, por meio do departamen-
to de Convênios e Cultura, lançou ofi-
cialmente o Clube de Compras Afresp 
em 9 de agosto. O evento ocorreu na 
sede da Afresp e contou com a presen-
ça da diretoria da Afresp e parceiros. 

Agora os associados, além dos 
descontos obtidos com as empresas 
conveniadas, terão outras oportuni-
dades na compra de produtos e ser-
viços através do endereço eletrônico: 
www.clubedecomprasafresp.org.br. As 
ofertas são restritas aos associados 
titulares Afresp e seus dependentes e 
agregados na Amafresp, condicionadas a login e senha. Os compra-
dores poderão filtrar as ofertas por região, fornecedor e categoria.

O Clube de Compras da Afresp nasceu para oferecer excelentes 
oportunidades na aquisição de produtos e serviços, em diferentes 
modalidades de compras, de importantes fornecedores, para o seu 
seleto grupo de associados.

Os associados encontram, no Clu-
be de Compras, oportunidades únicas 
e interessantes só possíveis em de-
corrência da união de compradores 
que, em quantidade e qualidade, 
oferecerão ao mesmo tempo grande 
potencial de compra e alto poder de 
barganha. 

Segundo informações da diretoria 
de Convênios e Cultura, já foram ca-
dastrados quase cinco mil associados 
em menos de um mês de funciona-
mento do Clube de Compras Afresp.

Cada associado da Afresp fará 
o acesso ao Clube de Compras Afresp (www.clubedecom-
prasafresp.org.br) pelo e-mail cadastrado na entidade e 
sua senha será o número de inscrição. Para aqueles que 
não conseguirem acesso é necessário enviar um e-mail para 
contato@afresp.org.br com o assunto “Cadastro no Clube 
de Compras Afresp”.

Conheça as parcerias firmadas no mês de agosto
No mês de agosto, o departamento de Convênios e Cultura 

fechou três novas parcerias:
ELC Experience English
É um grupo formado por quatro escolas no Reino Unido 

que primam por excelência acadêmica, localizada em cidades 
que são ícones ingleses e cujo objetivo é proporcionar a melhor 
experiência de imersão não só na língua inglesa, como em sua 
cultura. Imprescindível o envio da carta de comprovação de vín-
culo associativo a ser solicitada no Departamento de Convênios 
e Cultura através do e-mail eventosecultura@afresp.org.br. 
Mais informações acesse o site: www.experienceenglish.com

Movimental Pilates
O Pilates traz melhora da flexibilidade, ganho de força, 

maior concentração, melhora da postura, entre vários outros 
benefícios. As aulas são ministradas por fisioterapeuta com no 
máximo quatro alunos por turma. Os associados da Afresp têm 
15% de desconto nas aulas de Pilates em grupo, exceto planos 
promocionais. Imprescindível apresentação da carteirinha da 
Afresp. Acesse o site: www.movimental.com.br

Grand São Luís Hotel 
Localizado na Avenida Dom Pedro II, 299 - Centro - São 

Luis/MA, o Grand São Luís Hotel oferece acomodaçõse 
confortáveis e lazer. Os associados da Afresp tem 42% de 
desconto sobre a Tarifa Balcão. É necessário identificar vínculo 
associativo com a Afresp no ato da reserva. 

Veja mais: www.grandsaoluishotel.com.br

Teruo, Angela e Wilson

Leonardo e Angela 
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Almoço celebra união dos colegas

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de setembro, tem até 30/09 para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

Agora chegou a vez de mais alguns poderem deliciar-se com tudo aquilo que desejavam quando se dirigiam ao trabalho nos dias mais difíceis. E nunca o tempo 
é demais para a vontade do homem de contemplar, de buscar, de conhecer. Que o jornal seja lido com mais calma, que novos livros sejam descobertos, que o 
sol morene a pele todos os dias e a lua abençoe, todas as noites, os sonhos ou os pensamentos que a madrugada inspira. Saúde e alegria para todos vocês:

02/07 Edison Nassif Farah, nível VI 
04/07 Luiz Carlos Galli, nível V
04/07 Jose Torreglossa Clemente, nível VI
04/07 Angelo Francisco Reis, nível IV
04/07 Izani Fernandes de Abreu, nível V
16/07 Jose Ricardo Silva Prudencio, nível VI
19/07 Paulo Juvenal da Costa, nível VI
01/08 Jose de Taranto, nível V
01/08 Paulo dos Santos Filho, nível VI
01/08 Roberto Carlos Gomes da Silva, nível VI
01/08 Luiz Gonzaga Rodrigues, nível VI
01/08 Massau Goto, nível III
01/08 Antonio Jose de Paula Costa, nível VI
01/08 Pedro Augusto Celso Portugal, nível VI
01/08 Afonso Pereira de Gouvea Filho, nível V
01/08 Esther Angra Leite Sanfelice da Cunha, nível V

Chuteiras Penduradas

02/08 Susumu Akutsu, nível V
02/08 Nilson Cortez, nível VI
02/08 Fernando Marcos Teixeira Coelho Saraiva, nível VI
02/08 Jose Varkulja, nível VI
03/08 Joao Batista Junqueira Dias Souza, nível IV
03/08 Ivete Christofani, nível VI
03/08 Celia Lucia Rossi, nível IV
03/08 Celia Aparecida Rodrigues Modesto, nível V
03/08 Katia Mattje, nível VI
03/08 Hugo Luis Ribeiro, nível VI
03/08 Maria Aparecida de Souza Ferreira Santos, nível VI
09/08 Edison Nunes Vital, nível V
09/08 Joao Batista Crestani, nível IV
09/08 Jose Tadashi Komatsu, nível VI
10/08 Aparecido Felix de Araujo, nível VI

O tradicional Almoço dos Aposentados aconteceu em 21 de 
agosto, na sede da Afresp. Os colegas puderam confraternizar e 
saborear um delicioso almoço. 

O mestre de cerimônias da Comissão de Planejamento, Adher-
bal Silva Pompeo, agradeceu a presença dos aposentados presen-
tes e leu o discurso do diretor de aposentados, Benedito Franco da 
Silveira Filho, que representou o deputado Federal João Eduardo 
Dado Leite de Carvalho. 

O deputado constituinte, Hélio Cesar Rosas, enfatizou a im-
portância do evento na vida da família Afrespiana. "O Almoço dos 
Aposentados é uma grande alegria para todos nós". Já o presidente 
do Conselho Deliberativo da Afresp, Luís Augusto Sanches, para-
benizou os colegas pelo encontro e elogiou o evento.

Para representar os colegas participantes do Almoço dos Apo-
sentados foi convidado para discursar o colega Yutaka Fukumoto. 
Ele agradeceu a organização do evento e cumprimentou os colegas. 
O diretor de Comunicações e Eventos do Sinafresp, Fabio Rodri-
gues Teixeira de Almeida, também discursou na ocasião.

 A 2ª vice-presidente, Angela Manzoti Nahman, representou 
o presidente Teruo Massita que não esteve presente devido aos 

encontros que vem realizando com os associados do interior. Ela 
também falou da importância da presença de todos os colegas 
aposentados na Assembleia Geral Ordinária do dia 31 de agosto. 

Aposentados

A tradicional confraternização ocorreu em 21 de agosto, na sede da Afresp  
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Seguros

Departamento de Seguros tem nova gerente 

A nova gerente, Marlucia Carolina Freire Lopes, elogiou o desempenho de sua equipe 

Uma história de conquistas, solidez e confiança: sinônimo de vida
A Afresp, ao longo de sua história, sempre preocupada com o bem-estar social de seus associados, 

elegeu, prioritariamente, a qualidade e a excelência na prestação de seus serviços.
Dentro dessa perspectiva e dos vários segmentos de serviços oferecidos pela Associação, seus diri-

gentes, na busca constante dos melhores parceiros, conquistaram, depois de elevados esforços, o que 
há de melhor no mercado de gerenciamento de Seguro de Vida, a Mapfre Seguros. Essa conquista que 
muito orgulha seus dirigentes e toda a classe dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo.

A parceria Afresp / Mapfre, consolidada há mais de 20 anos, hoje colhe bons frutos. Os últimos 
resultados (exercícios de 2011/2012) apontam a parceria como protagonista no ranking das melhores 
gerenciadoras de Seguro de Vida. É importante ressaltar que a liderança permanece no exercício de 
2013, elevando ainda mais a confiança e solidez da Afresp.

Essa transformação só foi possível graças à confiança depositada por todos os associados. A garantia 
de excelência do serviço prestado e a plena satisfação só reforçam o compromisso de busca constante 
pelo aperfeiçoamento, objetivando a eficiência e solidez.

Desde agosto, o departamento de 
Seguros da Afresp conta com uma nova 
gerente, Marlucia Carolina Freire Lopes. 
Ela tem formação em Ciências Contábeis, 
com cursos na área de Seguros. 

Com mais de 21 anos de Afresp, Mar-
lucia já atuou nas áreas da Contabilidade 
e Tesouraria da Associação. Agora sua 
missão é gerenciar toda a equipe do de-
partamento de Seguros, composta pelo 
atendimento, suporte operacional, sinistro, 
seguro de vida e suporte a regionais. 

A nova gerente elogiou o desempenho 
de sua equipe. “O departamento de Se-

guros da Afresp conta com uma equipe 
dedicada e eficaz”, disse.   

Segundo a colaboradora, um dos seus 
principais objetivos é continuar auxiliando 
a diretoria de Seguros nos investimentos 
em tecnologia para facilitar ainda mais o 
trabalho operacional e também treinar a 
equipe para que ocorra um crescimento 
quantitativo e qualitativo. 

Marlucia compreende que a decisão da 
escolha do seguro é do cliente. Por isso 
trabalhará  incansavelmente para melhorar 
ainda mais a satisfação do associados que 
optarem pela Afresp.

Atendimento eficaz e comprometido com o associado  
Para que cada associado conheça 

o trabalho desenvolvido pelas áreas do 
departamento de Seguros da Afresp, 
a partir desta edição serão publicadas 
reportagens falando sobre o fluxo de 
trabalho, quem são os colaboradores 
envolvidos nos processos, quais são as 
metas e desafios e outras informações 
relevantes. Nesta edição você confere 
sobre a área do atendimento. 

Atualmente o atendimento do Seguros 
da Afresp é composto pela encarregada 
Joceli Barbosa de Souza e mais sete aten-
dentes: Alex Sandro da Silva, Ana Cristi-
na Teodoro Correa, Ana Paula da Silva, 
Eduardo dos Santos, Hordelice Gevenes 
Domingos Pinheiro, Manuella Bernardo da 
Silva e Thais Ferreira Barbosa. 

Segundo Joceli, a área conta com uma 
equipe comprometida e habilidosa. “Todos 
receberam treinamento e estão empenha-
dos em oferecer as melhores opções de 
Seguros  para os associados, além de um 
atendimento que preza pela qualidade”.

Os atendentes são responsáveis pelas 
renovações, novos seguros e prospecção 
de clientes. De acordo com a encarregada 
são feitos aproximadamente 320 atendi-
mentos por mês. 

“O segredo do bom atendimento é tratar 
os outros como gostaria de ser tratada, ou 
seja, é preciso  que tenha cordialidade,  se-
gurança e objetividade”, disse a atendente 
do departamento de Seguros da Afresp, Ana 

Cristina. Ela também falou que o Seguros 
Afresp oferece uma gama de produtos 
que visa atender a necessidade de cada 
associado. 

O diretor de Seguros da Afresp, Rodri-
go Keidel Spada, ressaltou que a equipe 
de atendimento está bem treinada para 
atender a família Afrespiana e que os se-
guros oferecidos pela Afresp têm preços 
mais atrativos que o mercado. 

Marlucia Carolina Freire Lopes

Ana Paula

ThaisManuellaHordeliceEduardo

Ana CristinaAlexJoceli
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Conselho Deliberativo

A voz da experiência 

Benedito Franco fala da sua trajetória como presidente do Conselho Deliberativo da Afresp

A série de reportagens dos ex-presidentes do Conselho De-
liberativo desta edição traz um memorável nome da Associação 
dos Agentes Fiscais de Rendas de São Paulo. Benedito Franco 
da Silveira Filho é o entrevistado deste mês.

Aos 90 anos, Benedito é diretor de Aposentados e Conse-
lheiro nato. Além de ter ocupado a presidência da Afresp e do 
Conselho Deliberativo, ele assumiu diversos cargos na diretoria 
da Associação e teve uma carreira brilhante na Secretaria da 
Fazenda.  Com muita experiência e histórias para contar, nesta 
reportagem o colega falou do seu mandato na presidência do 
Conselho Deliberativo da Afresp.

No dia 15 de janeiro do ano de 2000, Benedito se elegeu 
presidente do Conselho Deliberativo com 17 votos. Junto com 
ele foram eleitos os membros da mesa diretora: Durvail Pompeo 
(vice-presidente), Edson Hurtado Cândido (1º secretário) e 
Roberto Chiaverini (2º secretário). Essa data o colega guarda 
com carinho em sua memória. 

 “Estamos iniciando um novo período legislativo, oportunida-
de em que conclamamos a todos os colegas que aqui continuam 
e os que chegam, para que, atendendo às imposições estatutá-
rias, colaboremos com os nossos colegas diretores executivos 
na árdua missão de administrar a nossa querida Afresp,” trecho 
do discurso de posse. 

Benedito disse que o maior desafio daquele mandato, tanto 
para o Conselho quanto para a diretoria executiva da Afresp 
era resolver os problemas financeiros que a entidade enfrenta-
va na época. “A situação financeira da Afresp foi amplamente 
debatida nas reuniões do Conselho Deliberativo”, disse. No 
último ano do seu mandato, a Afresp quitou as dívidas e voltou 
a ter  equilíbrio financeiro.  “O Conselho Deliberativo apoiou a 

diretoria e esteve presente nas 
decisões mais importantes para 
a resolução do problema”.

Um outro fato que o experien-
te colega contou foi que, ao mes-
mo tempo em que era presidente 
do Conselho, ajudou a implantar 

a ouvidoria da Afresp.“Todo 
o foco da administração deve 
estar voltado para o interesse 
e a satisfação dos associados. 
Para tanto é imprescindível 
que a Afresp estabelecesse 
um sistema de recolhimento 
de queixas sobre serviços que 
lhe são prestados, com objetivo 
de solucioná-las”. Benedito na 
época também assumiu o cargo 
de ouvidor. 

Ele ressaltou que, em sua ges-
tão de presidente do Conselho foram dis-
cutidos importantes assuntos classistas, 
como as normatizações da carreira, e ainda 
foi criado o primeiro Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo. “Esse regimento foi 
uma necessidade para todos os membros 
do Conselho Deliberativo, porque com ele 
disciplinamos as atividades”, afirmou.  

 “O órgão será sempre maior que todos 
nós. Sem desviar desse foco, presidir o 
Conselho Deliberativo foi muito além do 
poder pessoal e da honraria”, concluiu.  

“Presidir o Conselho 
Deliberativo foi muito 
além do poder pessoal 
e da honraria. ”

Benedito Franco é Conselheiro nato da Afresp 

Benedito (centro) com os colegas Chiaverini e Pompeo no último ano do seu mandato 

Fotos  tiradas no ano de 2000 - Aprovação de contas da Afresp  e reunião do Conselho Deliberativo com a Diretoria da Afresp da época
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Conselho Deliberativo

O principal assunto da reunião foi referente à interpretação do artigo 31, inciso X, do Estatuto da Afresp

Conselho delibera assuntos da Afresp

No  dia 17 de agosto, 21 conselheiros e 
três suplentes, sendo que dois deles tiveram 
direito a voto, estiveram reunidos na sede da 
Afresp. O presidente do Conselho Delibe-
rativo, Luís Augusto Sanches, agradeceu a 
presença dos presentes 
e deu início a reunião. 
Após execução do hino 
nacional e homenagem 
ao dia dos pais, foi apro-
vada a ata de reunião do 
dia 15 de junho.

O segundo assunto 
pautado na reunião foi 
o processo nº 0573/13, 
que solicitava a isen-
ção/redução de taxa de 
inscrição para um novo 
dependente Amafresp. O Conselheiro de 
Presidente Prudente, Antenor Roberto Bar-
bosa, leu o parecer da Comissão de Saúde 

que teve como posição o indeferimento ao 
solicitado. "Nosso voto, nesta data, é de 
indeferimento ao solicitado, nos mesmos 
termos do apresentado pela Diretoria da 
Afresp acrescendo a sugestão elevada ao 

superior alvedrio dos 
colegas do Conselho 
Deliberativo", disse. 
Após debate o pare-
cer foi aprovado por 
maioria de votos. 

Ao prosseguir a 
reunião, o membro 
da mesa diretora, 
Luiz Carlos Bení-
cio, que também faz 
parte da Comissão 
de recepção dos 

AFRs 2013, falou detalhes sobre a pos-
se dos novos Fiscais que será em 17 de 
setembro, no Palácio dos Bandeirantes.

Benício, Guto, Ruy e Chiaverini 

O Conselheiro Claiton Osnir do Amaral renun-
ciou a presidência da Comissão Administrativa 
e de Regionais do Conselho Deliberativo e o 
Conselheiro Antônio Lourenço Colli assumiu o 
cargo devido a sua experiência com o assunto.

Guto designou ao cargo de Assessor da Mesa 
Diretora do Conselho Deliberativo o suplente 
Márcio Antonio Vicente da Silva, de acordo com 
o Regimento Interno do Conselho Deliberativo.

Varkulja, Colli e Lauro

“ O principal assunto da 
reunião foi referente à inter-
pretação do artigo 31, inciso X 
do Estatuto Social da Afresp. 
O Conselheiro Roberto Chia-
verini pautou a matéria que foi 
aprovada. ”

O principal assunto da reunião foi refe-
rente à interpretação do artigo 31, inciso X 
do Estatuto Social da Afresp. O Presidente 
da Comissão de Seguros do Conselho 
Deliberativo da Afresp, Roberto Chiaverini, 
pautou a matéria que foi intensamente dis-
cutida pelos Conselheiros. Segundo o pa-
recer da Comissão de Seguros, os termos 
do inciso X, do artigo 31, do Estatuto Social 
entendem que o Legislador,  ao elaborar a 
norma, não distinguiu a natureza do con-
trato de prestação de serviço, se oneroso 
ou rentável, e portanto ambos deverão ser 
encaminhados, previamente, à aprovação 
do Conselho Deliberativo. 

Após ampla discussão dos Conselhei-
ros, a análise da Comissão de Seguros 
referente ao item do Estatuto Social foi 
aprovada com abstenção do Conselheiro 
Miguel Ângelo Carvalho da Silva. Guto 
enfatizou que a discussão que durou apro-
ximadamente três horas foi muito positiva. 

Durante a reunião, a Comissão Fiscal 
do C.D. também apresentou um sucinto 
relatório acerca do acompanhamento 
orçamentário das contas da Afresp e 
Amafresp relativas ao 1º semestre de 
2013. O Presidente do Conselho Deli-
berativo parabenizou e ressaltou o em-
penho e dedicação de todos os membros 
da Comissão Fiscal.

Nomeações 

Márcio
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Regionais 

Evento beneficente reúne 
associados em Piracicaba

Uma bela costelada reuniu 18 associados no evento 
U-Mió-Du-Boi, que aconteceu no dia 26 de julho no Clube 
Atlético Piracicabano, em Piracicaba.O AFR Nivaldo Trevizan 
é diretor do evento, que acontece uma vez ao mês e tem 
sua renda destinada a instituições da cidade. Compareceram 
também ao encontro o diretor Regional Alberto Penno Junior 
e o Conselheiro Claiton Osnir do Amaral.

Regional de Ribeirão Preto está em novo endereço

A Regional da Afresp de Ribeirão Preto está em novo endereço. Os associados 
da cidade e da região podem se dirigir à Avenida Presidente Kennedy, 1550, Ribei-
rânia - Ribeirão Preto – SP - CEP 14096-350. Os telefones da Região continuam os 
mesmos: (16) 3635-9053 e (16) 3610-4936. 

O atual endereço fica em uma sala dentro do prédio da DRT-06. Segundo o dire-
tor Regional Matheus Henrique Lopes P. Lima, a nova localização torna o acesso à 
Afresp mais fácil. “A sala dentro do prédio da DRT/06 tem a finalidade de facilitar a 
vida da grande maioria dos associados de Ribeirão Preto, haja vista que a antiga sala 
ficava num local de difícil acesso e, por isso, era subutilizada”. De acordo com ele, os 
associados podem se dirigir à Associação para resolver assuntos como apólices de 
seguros e autorizações para procedimentos médicos com mais agilidade.

A ideia de mudar de endereço não vem de hoje, segundo Matheus. “Essa mudança 
foi idealizada por volta de março de 2012, quando discutíamos quais seriam as prioridades para melhorar os serviços da associação 
na nossa Regional. De lá até hoje muita coisa aconteceu e o que era apenas uma ideia utópica (que muitos julgavam impossível), foi 
se tornando realidade”, concluiu. 

De acordo com a diretoria de Regionais, já estão sendo feitas as cotações das construtoras para o início das obras do Centro de 
Convivência de Ribeirão Preto. 

Diretores visitam construção da nova sede de Bauru 

O atual endereço fica em uma sala dentro do prédio da Delegacia Regional Tributária da Região

Confraternização dos  
associados no ABCD

Para um dia frio, uma boa pedida para esquentar é uma 
deliciosa moqueca de peixe. Foi o que aconteceu no dia 
14 de agosto na Regional do ABCD, em São Bernardo do 
Campo: 40 associados se reuniram para saborear o prato e 
reencontrar os colegas.

Participaram do encontro a diretora Regional Maria Sonia 
Brumati Norte e o Conselheiro Luiz Carlos Benício.

Em 13 de agosto, o presidente da Afresp, Teruo Massita e 
os diretores  Omar Roldão de Moura (Regionais e T.I), Luiz Car-
los Toloi Junior (Amafresp e Inscrição) e Rodrigo Keidel Spada 
(Seguros e Financeiro), acompanhados do diretor Regional de 
Bauru, Antonio Fernando, e do Arquiteto Vitor Jacob Gianezi, 
estiveram reunidos para inspecionar a obra de construção da 
Sede Regional de Bauru.

Vitor informou aos presentes que as etapas inerentes à al-
venaria, ferragens e concretagem da laje já estão finalizadas. 
Disse ainda que nas próximas semanas já se iniciará a alvenaria 
e ferragens do piso superior.

O presidente e os diretores agradeceram ao empenho do 
Diretor Regional na condução dos trabalhos.
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Regionais

Diretores participam de workshop sobre planejamento estratégico

26 diretores Executivos, Designados e Regionais participaram de workshop e reunião na sede da Afresp

Em 9 de agosto, 26 diretores Executivos, Designados e Regionais participaram do workshop 
“A construção da história para o planejamento”, ministrado pelo assessor-chefe de Modernização 
e Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal, Márcio Medeiros. O evento ocorreu 
durante todo o período da manhã na sede da Afresp.

Segundo o presidente da Afresp, Teruo Massita, o workshop foi produtivo. “É fundamental 
que todos os diretores estejam alinhados com os propósitos do planejamento estratégico 
da Afresp”, disse.

Na oportunidade, o colega Walter Gama Caldini assumiu oficialmente a diretoria 
Regional de Guarulhos.

No período da tarde os diretores trataram de assuntos classistas e o profissional em Marketing 
Digital, Wilson Alegretti, falou da implantação das mídias sociais na Afresp e de sua importância.

Walter e Teruo

No dia 8 de agosto, a Regional de Guarulhos realizou uma confraternização em come-
moração ao dia dos Pais. O evento aconteceu no auditório da DRT-13 e reuniu cerca de 
60 AFRs, entre eles, o diretor Regional Valter Gama Caldini.

Na programação, um café da manhã recepcionou os participantes, que puderam usufruir 
de uma sessão de quick massage, promovida pelo Spa Julio Ganiko. A Regional promove 
também aulas de condicionamento físico no Centro de Convivência de Guarulhos, com o 
professor Paulo, às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30.

Regional de Guarulhos comemora dia dos Pais 

Almoço em Campinas

Os AFRs aposentados de Campinas sabem que as terças-
feiras são reservadas para o tradicional almoço da Afresp. Em 
13 de agosto, além dos aposentados, participaram do encon-
tro o delegado Regional Tributário José Carlos Vechiatto, os 
inspetores João Alves, Erley Brignoli, Florisberto da Silva e o 
inspetor substituto Renato Lo Buio, o Chefe da Unidade de 
Julgamento de Campinas Tiago Tonussi e o conselheiro Miguel 
Ângelo Carvalho da Silva. O almoço é organizado pelos colegas 
Geraldo Bocoli e Antonio Fernandes, que buscam a integração 
e participação dos associados nos eventos realizados pela 
Regional com o apoio do diretor Regional Lúcio Zambrotti.

Araçatuba promove confraternização

Mais uma vez os associados de Araçatuba se reuniram 
no dia 21 de agosto para um momento de confraternização e 
também para saborear um delicioso e tradicional prato: uma 
rabada. O encontro, realizado anualmente, contou com a pre-
sença de aproximadamente 30 pessoas, entre elas estavam o 
diretor da Regional, José Lourenço Gomes, o diretor Social, 
Paulo Henrique do Nascimento e o diretor de Esportes da 
Regional, Diego Freitas Rodrigues dos Santos. O delegado 
Regional, Gervásio Antonio Consolaro, e a Conselheira da 
Afresp, Nilza Bardi Romano, também prestigiaram o evento.
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O objetivo da reunião foi estreitar mais a parceria com o renomado profissional 

Amafresp

Dispõe sobre coberturas adicionais de medicamentos de uso ambu-
latorial/domiciliar, pela Administração do Serviço de Assistência à Saúde 
da AFRESP-AMAFRESP. 

A Diretoria da AMAFRESP, em vista do que dispõe o inciso IX do 
parágrafo 2º do artigo 2º do Regulamento da AMAFRESP, resolve: 

Artigo 1º - Ficam definidos abaixo, os princípios ativos dos medicamen-
tos com cobertura adicional para uso ambulatorial/domiciliar:

Parágrafo 1º - Os medicamentos citados neste artigo somente serão 
cobertos nas patologias citadas. Não sendo cobertos para tratamentos não 
constantes da bula/manual registrada na ANVISA (uso off-label). 

Parágrafo 2º - Os medicamentos para tratamento de osteoporose com 
principio ativo “Ácido Zoledrônico” (exemplo: Aclasta) só será coberto pela 
necessidade de aplicação assistida ambulatorial. 

Artigo 2º - A solicitação de fornecimento dos medicamentos relacionados 

no artigo 1º deverá ser feita: a - pelo próprio paciente e/ou através de seus 
dependentes e agregados mediante preenchimento de formulário próprio; 

b - por terceiros, desde que autorizado expressamente pelo titular do 
plano, em formulário próprio; 

Parágrafo 1º - Os documentos exigidos para análise do fornecimento de 
medicamentos são: 

−Receita médica, com validade de 30 (trinta) dias a contar da 
data de emissão; 

−Relatório do médico solicitante em formulário padrão AMAFRESP; 
−Resultado de exames médicos recentes, sempre que solicitados; 
− Para medicamentos de uso continuo será necessário a apresentação 

da documentação acima descrita a cada 90 (noventa) dias. 
Parágrafo 2º - Após a data de aprovação de fornecimento pela assessoria 

médica da AMAFRESP, o prazo para compra do medicamento será de 03 
(três) dias úteis. Esse prazo poderá estender-se por tempo indeterminado 
quando houver falta de medicação no mercado. 

Artigo 3º - Os medicamentos citados no artigo 1º desta Instrução Nor-
mativa terão coparticipação de 20% (vinte por cento) dos seus custos, nos 
termos do inciso IX do artigo 4º do Regulamento da AMAFRESP. 

Parágrafo 1º - O uso dos medicamentos que trata esta Instrução Nor-
mativa terão coparticipação, independente da via a ser utilizada (oral, sub-
cutânea, intramuscular ou intravenosa) e do local da administração (regime 
ambulatorial, domiciliar ou pronto socorro). 

Parágrafo 2º - A retirada do medicamento deverá ser feita no local da 
solicitação, pelo indicado na alínea “a” e “b” do artigo 2º, mediante assinatura 
do Termo de Compromisso de Pagamento, que confere a AMAFRESP o direito 
de gerar cobrança de repasse ao filiado da coparticipação prevista no caput. 

Artigo 4º - Os medicamentos constantes no artigo 1º, mesmo que admi-
nistrados ambulatorialmente, deverão obedecer às normas desta Instrução 
Normativa. 

Artigo 5º - Revoga-se a Instrução Normativa – I.N. N.º 2 de 01 
de setembro de 2008. 

Artigo 6º - Esta Instrução Normativa, aprovada em Reunião de Diretoria 
Executiva, entrará em vigor a partir de 18 de julho de 2013. 

Instrução Normativa – IN Nº 02, de 18 de julho de 2013

Antitetânica; 
BCG; 
Dupla antitetânica e antidiftérica;
Febre amarela;  
Gripe adulto ou infantil;  
Haemophilus B; 
Hepatite A; 
Hepatite B; 

Meningite; 
Pneumococo; 
Poliomielite; 
Rotavírus;  
Rubéola;
Tríplice viral MMR;
Varicela.

Artigo 2º - Revoga-se a Instrução Normativa – IN N.º 1 de 01 de se-
tembro de 2008. 

Artigo 3º - Esta Instrução Normativa, aprovada em Reunião de Diretoria 
Executiva, entra em vigor em 18 de julho de 2013. 

Instrução Normativa - IN Nº 01, de 18 de julho de 2013
Dispõe sobre coberturas adicionais de vacinas para doenças infecto-

contagiosas. 
A Diretoria da AMAFRESP, em vista do que dispõe o inciso III do pará-

grafo 2º do artigo 2º do Regulamento da AMAFRESP, resolve: 
Artigo 1º - Ficam definidas abaixo as vacinas para proteção contra as 

doenças infectocontagiosas, cobertas pelo Serviço de Assistência à Saúde 
da AFRESP - AMAFRESP: 

Especialista em urologia visita a Amafresp

Em 30 de julho, a Amafresp recebeu a visita do Dr. Antonio Otero Gil, urologista 
credenciado à nossa autogestão.

A visita foi motivada pela direção da Amafresp, com vista ao grande objetivo de 
estreitar parceria com profissionais de alto gabarito de nosso plano de saúde.

A reunião também contou com a presença da gerente da Amafresp, Rosângela 
Lázaro. Segundo o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Jr., o encontro foi muito pro-
dutivo, trazendo segurança ao filiado Amafresp, que será diretamente beneficiado, pois 
dentro da nova filosofia de valorização dos profissionais, consolidamos nossa parceria, 
evitando assim a saída de profissionais de renome no plano.

ANS - nº31763-2

Amafresp divulga 
Instruções Normativas 

Patologia Principio ativo Exemplo de nome comercial

Oncologia Acetato de Abiraterona............ 
Acetato de Busserelina............ 
Acetato Leuprolida.................. 
Anastrozol............................... 
Bicalutamida........................... 
Capecitabina............................ 
Ciclofosfamida......................... 
Cloridrato de Erlotinibe........... 
Ditosilato de Lapatinibe.......... 
Everolimo................................ 
Exemestano............................. 
Fulvestranto............................. 
Gosserrelina............................ 
Interferona Alfa 2B................. 
Letrozol.................................... 
Malato de Sunitinibe............... 
Mesilato de Imatinibe.............. 
Pazopanibe.............................. 
Pegfilgrastim........................... 
Tamoxifeno............................. 
Temozolomida......................... 
Tretinoína......................

Zyrtiga 
 Suprefact 
 Lupron 
 Arimidex 
 Casodex 
 Xeloda 
 Genuxal 
 Tarceva 
 Tykerb 
 Afinitor 
 Aromasin 
 Faslodex 
 Zoladex 
 Interferona Alfa 2B 
 Femara 
 Sutent 
 Glivec 
 Votrient 
 Neulastim 
 Novaldex 
 Temodal 
 Vesanoid                                      

Pós Quimioterapia 
Medicamentos 
Coadjuvantes

Alfaepoetina.......................... 
Eritropoetina......................... 
Filgrastim..............................

Eprex 
Hemax 

Granulokine

Doenças Auto Imunes Adalimumabe........................ Humira

Hepatites Virais Interferon............................... Pegasys

Osteoporose Ácido Zoledrônico................. Aclasta

Pós Transplantes Micofenolato de Mofetila...... Cell Cept

Conforme determina o Regulamento da Amafresp e com 
o objetivo de informar seus filiados, a partir desta edição do 
Jornal serão divulgadas as Instruções Normativas Amafresp 
que tratará:

IN Nº 01 - Coberturas adicionais de vacinas;

IN Nº 02 - Coberturas adicionais de medicamentos; 

IN Nº 03 - Franquia Hospital Sírio Libanês;

IN Nº 04 - Eliminação e/ou redução de carências.

É importante ressaltar que todas as Instruções Normati-
vas já estão disponíveis no Portal da Amafresp.  

Confira nesta edição as Instruções Normativas Nº 1 e Nº 2.
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Amafresp

Mês
Atend.Presta-
dos por Reci-

procidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
8,5%

Despesas 
Totais

Qtde. de 
Cotas

Valor da 
Cota Real

JUN* 522.581,27  (612.958,01) 40.458,97 14.026,40 0,00  (599.922,17)  782.113,49  10.825.143,04  27.552,60  392,89 

TOT.** 2.817.607,78  (2.896.416,47) 229.377,40 113.565,12  (12.062,93)  (3.401.826,22) 4.366.958,01 61.935.403,84  -    -   

*Sujeito a alterações. Atualizada em 23/08/2013. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 30/06/2013 R$ 7.679.267,99. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 30/06/2013 R$ 614.190,31

** Valores totais referentes ao acumulado até junho de 2013.   

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

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistenciais

Emergên-
cias Médi-

cas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

JUN* 600.063,17 1.768.543,52 243.289,36 5.540.043,01 1.834.389,88 524.243,14 63.081,40 79.155,55 0,00 26.034,06

TOT.** 3.045.237,04 9.308.480,25 1.382.157,81 31.743.138,72 10.537.352,19 3.842.536,22 374.630,98 458.496,38 137,50 26.034,06

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

Amafresp solidificando parcerias

No mês de agosto, a equipe da Amafresp recebeu renomados ortopedistas 

Em 8 de agosto, o diretor da Amafresp recebeu os ortopedis-
tas Dr. Alexandre Póvoa Barbosa e Dr. Maurício Póvoa Barbosa 
da clínica ortopédica Orthobone. Ambos são formados pela USP, 
com especialização e pós-graduação pela mesma Universidade 
Estadual, além de várias especializações no exterior.

Dr. Alexandre é especialista em cirurgias de ombro, coto-
velo, quadril e joelho. Já o Dr. Maurício tem especialidade em 
cirurgias de pé, tornozelo, quadril, joelho, alongamento ósseo e 
pseudoartrose.

Participaram da reunião a gerente da Amafresp, Rosângela 
Lázaro, e o assessor médico Walter Lyrio, cujo objetivo foi solidi-
ficar a parceria. Dentre outros assuntos, foi discutida a utilização 
de materiais cobertos pela Amafresp, bem como a prioridade no 
atendimento aos nossos filiados.

Toloi Junior também destacou a necessidade de estreitar o 

relacionamento a fim de propiciar a permanência de profissionais 
de alto gabarito em nosso plano de saúde.

Dr. Alexandre confirmou que os pacientes da Amafresp sempre 
terão prioridade no atendimento. Ambos especialistas atendem 
nos hospitais HCor, Santa Catarina e Oswaldo Cruz.

Errata
Informamos que na edição nº 375, do mês de julho, foi publicada na página 20, de acordo com o Anuário Análise Saúde 2013, que a Dra. Luiza Keiko é formada 

pela Universidade Federal de São Paulo, no entanto a informação correta é que ela formada pela Faculdade de Medicina do ABC e fez o mestrado e doutorado pela 
Universidade Federal. 

Profissionais da Amafresp discutem Instrução Normativa de Home Care
A equipe técnica de Prevenção da Amafresp, composta 

pelas enfermeiras Evelin Menegaz, Adriana Veraldi e o médi-
co Dr. Walter Lyrio, juntamente com a gerente da Amafresp, 
Rosângela Lázaro, reuniram-se em 7 de agosto com o diretor 
Luiz Carlos Toloi Junior.

A reunião teve como objetivo normatizar, através de Instrução 
Normativa, os procedimentos realizados através do Programa de 
Atendimento Domiciliar – PAD.

O PAD consiste em atendimento domiciliar através de 
Home Care e Atendimento Domiciliar Amafresp – ADA. Esses 
programas há anos fazem parte das coberturas Amafresp, vi-
sando qualidade de vida dos filiados com o gerenciamento de 
pacientes crônicos, aliado à redução de custos, principalmente 
evitando internações.

Toloi Junior esclareceu que essa normatização é prevista no 
inciso XIII do § 2º do artigo 2º do Regulamento da Amafresp, 
onde oferecerá mais transparência ao filiado e legitimidade na 
implantação dos programas. Na Instrução Normativa constarão 
definição e regras para os programas.

Após a elaboração, a Instrução será encaminhada para 
a Assessoria Jurídica da Amafresp para análise quanto aos 
aspectos legais.
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Amafresp

Reunião Amafresp em Araraquara

A reunião foi motivada pela dificuldade de atendimento aos filiados Amafresp da região

Filomena,

Gostaria de agradecer todo o seu empenho e interesse junto a inter-
nação da minha mãe no Hospital 9 de Julho. A Afresp mostra-se sempre 
presente e passa toda a tranquilidade necessária nos momentos que 
estamos mais sensíveis.

Carta

Marta Ribeiro Joaquim

Você Sabia

Que a Amafresp oferece 
cobertura para diversos ti-
pos de vacinas? Entre elas 
Prevenar, Meningetec, Ro-

tavírus, Hepatite A e B, 
H1N1, Tetravalente, Pe-
neumonia, entre outras.

Em 15 de agosto,  a direção técnica da Amafresp, composta 
pelo diretor Luiz Carlos Toloi Junior, a gerente Rosângela Lázaro 
e pela coordenadora de Credenciamento Liliana Barros, esteve 
reunida na cidade de Araraquara com o gerente Operacional de 
Convênios da São Francisco Saúde, Marcelo Soares de Oliveira. 
Também participaram da reunião o conselheiro da Afresp, Ale-
xandre Lania Gonçalves e o diretor Regional, Anselmo Abdala, 
convidados pelo diretor Toloi Junior.

A reunião foi motivada pela dificuldade de atendimento aos 
filiados Amafresp da região pela extinta Benemed, que foi incor-
porada pela São Francisco Saúde.

O objetivo da reunião foi buscar alternativas para atendimento 
na região através da rede credenciada da São Francisco Saúde.

Após o início das tratativas, Marcelo se comprometeu a le-

var junto à direção da empresa nosso modelo de parceria. Será 
agendada, em breve, reunião com o diretor Dr. Julio Braga, da 
São Francisco, em Ribeirão Preto.

Pacientes do interior e litoral têm acesso a médicos da capital
A Amafresp foi criada há mais de 46 anos para cuidar da 

saúde dos AFRs e de seus familiares.  Referência entre os pla-
nos de saúde do país, o plano de autogestão da Afresp busca 
oferecer qualidade no atendimento, transparência e outros 
diferenciais.  Um deles é que seus filiados do interior e litoral 
têm acesso aos médicos da capital, ou seja, todos os filiados 
têm direito a usar a rede credenciada de São Paulo. 

Segundo a diretoria da Amafresp, 7.150 filiados do interior 
e litoral utilizaram serviços médicos/hospitalares na capital, 
sendo realizados 23.752 procedimentos, que custaram R$ 
19.949.723,13. “Buscamos constantemente ampliar e fortale-
cer a rede de nossos credenciados. A Amafresp oferece todo 
suporte aos filiados do interior que necessitarem de serviços na 
capital ”, disse o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior. 

Inscrever-se na Amafresp é simples!

Os colegas Agentes Fiscais de Rendas associados à Afresp, que ainda não fazem 
parte da família Amafresp, podem encontrar facilmente as instruções para inscrever-se 
acessando o site da Afresp – Portal Amafresp (www.afresp.org.br)

Ao acessar o Portal Amafresp, o associado encontrará o link “Como se inscrever?”, 
em destaque no lado esquerdo. Ao clicar nele, encontrará os procedimentos necessários 
para inscrição, como: onde ter acesso aos formulários, documentos necessários, bem 
como informações sobre as carências para adesão, tanto para quem ainda não tem plano 
de saúde, quanto para quem já tem um plano e quer fazer a portabilidade, além de acesso 
a todo o Regulamento da Amafresp com todas as demais informações sobre o plano.

Fique Atento
A partir do dia 17 de setembro começa uma nova promoção para o ingresso de filiados na Amafresp, 

com redução/eliminação de carências e taxas de inscrição. Acesse www.afresp.org.br
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