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Congresso Febrafite
O IX Congresso Nacional e IV In-

ternacional Febrafite acontece neste 
ano na capital da Paraíba, João Pes-
soa, de 26 a 29 de maio. 
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Promoção Amafresp
 A diretoria da Amafresp divulgou 

que a data  da promoção que oferece 
condições especiais em carências e 
taxas de inscrição foi prorrogada até  
31 de março. Aproveite!

Recorde de doações 
No ano de 2012, o Fundafresp be-

neficiou 447 instituições carentes, ou 
seja, 51 entidades a mais do que 2011. 
Mais um ano com recorde alcançado. 
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Almoço dos Aposentados 
Em fevereiro, os aposentados esti-

veram reunidos na sede da Afresp para 
o primeiro almoço de 2013. O deputado 
Federal e AFR, João Eduardo Dado 
Leite de  Carvalho, prestigiou o evento.

Conselho faz reunião 11

Novo site da Afresp entra no ar
no mês de março 

No dia 2 de fevereiro, o Conse-
lho Deliberativo da Afresp se reuniu 
para a primeira reunião desse ano. A 
mesa foi composta pelo presidente do 
Conselho Deliberativo, Luís Augusto 
Sanches, por 19 Conselheiros titula-
res e três suplentes, além da 2ª vice-
presidente e diretora de Convênios 
e Cultura, Angela Manzoti Nahman. 
Na reunião foram tratados diversos 
assuntos da entidade.

Em janeiro foi realizado na Afresp um 
encontro com a presença de dirigentes e 
técnicos das Secretarias de Fazenda dos 
Estados das regiões Sul e Sudeste. Foram 
discutidas recentes iniciativas ligadas à 
reforma do ICMS, como a MP 599/2012 
e o projeto de lei complementar (PLP) 
238/2013. O Secretário da Fazenda de SP e 
o coordenador da CAT estiveram presentes. 

Questões federativas são debatidas na Afresp 6

As diretorias da Afresp e do Sinafresp 
reuniram-se em janeiro com o objetivo de 
reafirmar o compromisso de realização de um 
trabalho conjunto entre as entidades. Desta 
forma, uma poderá auxiliar a outra a atingir 
seus respectivos objetivos estatutários de 
melhorar a vida dos colegas, tanto no aspecto 
profissional, quanto no familiar e pessoal.

Afresp e Sinafresp juntos em prol dos colegas 4

Pág. 14

A Afresp tem o prazer de apresentar aos seus associados e parceiros o novo 
site www.afresp.org.br. Reformulado, ele oferece páginas mais modernas, com 
fácil navegação, onde podem ser encontrados todos os serviços e benefícios 
oferecidos pela entidade. 

Em 65 anos de tradição, solidez e confiança, a Afresp sempre esteve com-
prometida com seus associados, buscando o que há de melhor e mais moderno.

Leia a matéria na página 7
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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 02 de 2013, assinado pelo presidente Teruo Massita  em 
07/02/2013, determina as seguintes cotas para o mês de fevereiro/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$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 
mantendo o valor anteriormente cobrado; 
c) cota Fundafresp = 
R$ 31,21 (trinta e um 
reais e vinte e um cen-
tavos), correspondentes 
a contribuição mínima de 
20 (vinte) cotas no valor 
unitário de R$ 1,5605 (ja-
neiro/2011). Informamos 
ainda que os citados valo-
res terão vigência a partir 
de 01/02/2013.

Dez. 
2012

Jan.
 2012

Fev.
 2013

Mensalidade da 
Afresp  

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 390,00 390,00 390,00

Cota do Fundo 
de Solidariedade

- - -

Cota Fundafresp 31,21 31,21 31,21

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.

02/07/2012 - Aderbal Pierre de Andrade, aos 80 anos, de Jaú
01/11/2012 - Pedro Machado Teixeira, aos 86 anos,  de São Paulo
27/11/2012 - Antranig Manuchakian, aos 69 anos, de Osasco
08/12/2012 - Durval José Ferreira, aos 83 anos, de São Paulo
26/12/2012 - Raphael Baptista Casella, aos 86 anos, de Potirendaba
28/12/2012 - Márcio Rodrigues, aos 72 anos, de São Paulo
29/12/2012 - Francisco Manoel Antunes Pismel, 76 anos, de Barueri
01/01/2013 - Norberto Pereira de Souza, aos 70 anos, de Campinas
08/01/2013 - José Carlos Marcondes, aos 62 anos, de Regente Feijó
10/01/2013 - Agostinho de Abreu Ramos, aos 61 anos, de Guarujá
17/01/2013 - Eduardo Luiz Curioni, aos 64 anos, de Leme
25/01/2013 - José Joaquim Pinto de Miranda, aos 83 anos, de São Paulo

 

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

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

Diretorias da Afresp
Angela Manzoti Nahman (Convênios e de Cultura);  Antero 
Rodrigues Martins (Administrativa e de Patrimônio); Hilde-
brando 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 Emília Pires Sa-
carrão (Previdência); Arthur Antonio Chagas Pisani (Assessor 
da Presidência, Marketing & Comunicação); Benedito Franco 
da Silveira Filho (Aposentados); Carlos Hage Chaim (Social); 
Cezar José D’Avoglio (Técnico de Obras); José Pucci Cuan 
(Assessoria Jurídica).

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

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

Sedes Regionais - Diretores
ABCD/S. B. do Campo- Maria Sonia Brumati Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do 
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba -  José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130 
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus 
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
Av. Andrade Neves,  2.412 - 6° and.- sl. 62 
CEP 13070-001 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Wilson Alves Baptista
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Alberto Penno Junior
R. Prudente de Moraes, nº 525 - Sl 03 - Centro
CEP:13400-310 - Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
R. Américo Brasiliense, 405, 10º, sl. 1009 - CEP 14015-050 
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos  - Everaldo de Melo Brandão
Av. Mario Galvão, 403, Jardim Bela Vista- CEP 12209-004
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  Omar Roldão de Moura 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Cesar Akio Itokawa
DRTC-II    João Ramalho
DRTC-III   Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

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

Investimentos 

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 de Lídia La Marck (filha de AFR)
A foto deste mês foi tirada na década de 50.  Sentados da esquerda para 
direita estão os colegas: Aranha, Jacob de Silva, Antônio Augusto, Romeu 
Tuma, Oscar Bratifish, Ricardo Romera e Silvio Senatore.

Em pé da esquerda pra direita: Plácido Magalhães, Hernani Aranha, Dario 
T. Machado, Jesus Quintanilha, Alfredo Rossi, Nuno Quintanilha, Vicente 
Pena Burti e Oswaldo La Marck. 

Nos últimos mandatos da 
Afresp suas diretorias primaram 
pela austeridade em suas contas e 
conduziram a entidade em perfeito 
equilíbrio financeiro, com margens 
para enfrentar cenários futuros de 
turbulência.

Foram feitos investimentos em 
imóveis com a perspectiva de trans-
formá-los em fonte de receitas, para 
dotar os associados de melhores 
serviços e amenizar o impacto infla-
cionário nas suas contribuições, par-
ticularmente no serviço de saúde, 
menina dos olhos da instituição.

O aumento de preços decor-
rente, em grande parte, do avanço 
tecnológico na administração da 
saúde não tem correspondência 
nos índices oficiais de inflação, cor-
rendo em raia própria os custos de 
equipamentos, remédios de ponta, 
remuneração dos profissionais da 
medicina, hospedagem hospitalar, 
especialmente quando demandado 
um tratamento em UTI.

Para fazer frente a todos esses 
custos, convertidos em cotas de 

contribuição, o sistema de saúde 
Amafresp conta com a remunera-
ção do filiado que, como é sabido, 
não obedece a mesma velocidade 
de crescimento, embora tenhamos 
larga margem de disponibilidade 
para garantir o sistema, quer pelo 

nível em que se situa a remune-
ração do AFR, quer pelo crescen-
te ingresso de filiados de menor 
idade. Quem, no entanto, não 
gostaria de um serviço de saúde 
mais barato ainda, preservada a 
qualidade atual e, possivelmente, 
ampliado a ponto de se comparar 
aos mais sofisticados sistemas 
empresariais? É o que a atual ad-
ministração da entidade aspira 
como meta a alcançar.

Parte importante dos rendimen-

“ Ao completar nesse ano seu 
65º aniversário de existência, 
a Afresp demonstra possuir a 
energia da juventude.”

tos a serem auferidos com os in-
vestimentos que estão em estu-
do de viabilidade econômica será 
destinada a subsidiar o serviço 
de saúde. Para tanto, grupos de 
trabalho estão se debruçando em 
alternativas e desenvolvendo pro-
jetos específicos, em cumprimen-
to às diretrizes decorrentes do 
planejamento estratégico, recen-
temente realizado pela entidade.

A Afresp tem vocação para o 
sucesso. E esses projetos são 
compatíveis com a capacidade 
empreendedora de seus associa-
dos, um conjunto eclético de pro-
fissionais por formação e sinérgico 
por determinação, com tudo para 
proporcionar à entidade um futuro 
que merece, condizente com sua 
tradição de melhor serviço.

Ao completar nesse ano seu 
65º aniversário de existência, a 
Afresp demonstra possuir a ener-
gia da juventude e projeta um fu-
turo de ainda melhor desempenho, 
contando com o otimismo, garra e 
competência de seus associados.

O Presidente da Associação dos 
Agentes Fiscais de Rendas do Estado 
de São Paulo, com fundamento nos 
artigos 36 inciso III; 56, 57 inciso III; 58 
e 118 do Estatuto Social da AFRESP, 
informa todos os associados, Agentes 
Fiscais de Rendas, que será realizada 
Assembleia Geral Extraordinária no 
dia 16 de março de 2013, às 9h, em 
primeira convocação, e às 9h30 em 
segunda convocação, na Sede Social da 
Afresp, situada na Avenida Brigadeiro 

Luís Antônio, 4843, nesta Capital, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
proposta de inclusão do artigo 79A e dos 
§1º e §2º, no Estatuto Social da AFRESP 
com a seguinte redação: “Artigo 79A - 
Os gastos com construção, aquisição de 
bens imóveis, aquisição de bens móveis, 
realização de eventos e outros investi-
mentos, de valores globais superiores a 
10.000 (dez mil) mensalidades da Afresp, 
necessitarão de prévia autorização de As-
sembleia Geral Extraordinária, específica 

para tal fim, convocada pelo Presidente 
do Conselho Deliberativo, ainda que 
constantes do orçamento anual. § 1º 
As justificativas, projetos e respecti-
vos estudos de viabilidade econômica, 
deverão ser submetidos previamente 
ao Conselho Deliberativo, com ampla 
divulgação aos associados, se aceitos. 
§ 2º A Assembleia Geral Extraordinária, 
de que trata este artigo, será realizada 
após 45 dias do término da divulgação 
de que trata o  § 1º .”

Assembleia Geral Extraordinária 
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Afresp

Afresp e Sinafresp trabalharão em conjunto em prol dos colegas

Entidades reuniram-se no dia 31 de janeiro na sede da Associação

As diretorias da Afresp e do Sinafresp reuniram-se em 31 de 
janeiro com o objetivo de reafirmar o compromisso de realiza-
ção de um trabalho conjunto entre as entidades. Desta forma, 
uma poderá auxiliar a outra a atingir seus respectivos objetivos 
estatutários de melhorar a vida dos colegas, tanto no aspecto 
profissional, quanto no familiar e pessoal.

 Participaram da reunião o presidente da Associação, Teruo 
Massita, o 1º vice-presidente, Omar Roldão de Moura, a 2ª vice-

presidente, Angela Manzoti Nahman, o secretário geral, Luiz Car-
los Toloi Junior, o secretário adjunto, Hildebrando Djalma Pirágine, 
e os 1º e 2° tesoureiros, Rodrigo Spada e Antero R. Martins.

Representaram o Sinafresp, a presidente Miriam Arado, o 
vice-presidente, Igor Lucato Rodrigues, os diretores Francisco 
Eloy dos Santos, Cesar Moromizato, Fábio Almeida, Flávio Wer-
neck, Waldomiro Abbondanza, Claudio Fambrini e José Roberto 
Costa dos Santos.

Veja o discurso do vice-presidente da Afresp na posse do Sinafresp 
"É com grande satisfação que assumo a incumbência de 

representar a Afresp nessa importante cerimônia de posse, por 
impedimento de seu presidente Teruo Massita, em viagem de 
férias com a família.

Cinco de janeiro de 2013 ,  data de suma importância para a 
classe dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo 
- toma posse a nova diretoria do Sinafresp - triênio 2013/2015. 
Na pessoa da Presidente Miriam, quero parabenizar a todos os 
integrantes da Diretoria eleita, bem como os novos e nobres 
Representantes Sindicais.

Renasce a esperança - grandes desafios certamente virão na 
gestão de vocês. Entre esses desafios podemos citar: a preser-
vação dos direitos já adquiridos, a luta por novas conquistas, ter 
a valorização profissional na mesma altura em que somos impor-
tantes e atuantes para o Governo na alavancagem do progresso 
econômico e social do nosso Estado, mediante trabalho exaustivo 
de incremento da arrecadação, de combate à sonegação e de 
aperfeiçoamento da máquina arrecadadora. São tarefas árduas, 
que certamente exigirão muita dedicação e comprometimento de 
todos os eleitos.

Sindicato e Associação têm atribuições diversas: o sindicato 

na defesa de direitos trabalhistas e a associação no oferecimento 
de qualidade de vida a seus associados e familiares. Divididos 
em suas missões, ambos se unem, no entanto, em se tratando 
da defesa de direitos da classe. De 1948 (fundação da Afresp) a 
1988, portanto, por 40 anos, a Afresp foi a entidade que, embora 
voltada para a prestação de serviços ao associado, acumulava a 
representação da classe junto a autoridades constituídas.

Com a fundação do Sindicato em 1988, onde destaco a presen-
ça de um de seus fundadores - o nosso colega AFR e Dep. Federal 
João Dado, juntamente com o Teruo, essa responsabilidade passou 
a ser do Sinafresp, conforme previsto na Constituição. Portanto, 
são entidades coirmãs, que deverão, sempre, caminharem juntas, 
quando o objetivo é a defesa de direitos da classe. Essas são 
algumas das razões que levam as entidades Afresp e Sinafresp a 
agirem juntas em movimentos reivindicatórios, como interseção 
de objetivos, mas separadas pelas suas atribuições.

Para finalizar, desejo a nova Diretoria e representantes, em 
nome da Diretoria da Afresp, sucesso na gestão e, muitas con-
quistas em prol de nossa classe." 

Omar Roldão de Moura 
Vice-presidente da Afresp 

Comissão do Blog da Afresp se reúne para decidir seu conteúdo
Os membros da Comissão do Blog da Afresp José Roberto Soares 

Lobato, Antonio Carlos de Moura Campos, Antonio Sérgio Valente, Teo 
Franco e José Carlos Franco Fernandes reuniram-se em 23 de janeiro, 
com o presidente da Associação, Teruo Massita, e a equipe de Marketing 
& Comunicação para definir os assuntos que serão abordados no blog.

 O intuito é criar um espaço que traga informações precisas, atualizadas 
e inovadoras de interesse da classe, como previdência social, leis, tributos, 
entre outros. Ele também contará com entrevistas gravadas em vídeo com 
especialistas nos assuntos.

 O blog será uma ferramenta de comunicação para que os associados 
e demais colegas da classe possam expor suas opiniões e dar sugestões.
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Em entrevista exclusiva ao Jornal da Afresp, o AFR Antonio Arnosti falou sobre sua carreira  

Experiência financeira a serviço do funcionalismo público

Competência e dedicação, essas duas palavras definem o 
profissional Antonio Arnosti. Com 69 anos o colega AFR, do 
concurso de 86, tem uma vasta experiência na área financeira e 
uma longa trajetória de trabalho voluntário em defesa do direito 
dos servidores públicos.

Em janeiro   deste  ano, Arnosti assumiu novamente o cargo 
de diretor Econômico-Financeiro na Associação dos Funcioná-
rios Públicos do Estado de São Paulo (Afpesp), onde é também 
conselheiro vitalício.  

Arnosti contou que o plano estratégico da atual Diretoria Executi-
va da Afpesp é oferecer mais eficiência ao capital físico e financeiro, 
com o objetivo de gerar novos recursos para expansão  da Associa-
ção. “Com minha experiência, quero neste novo mandato contribuir 
ainda mais para a expansão e fortalecimento da Afpesp", disse.

A Afpesp é a segunda associação mais antiga do país. Fun-
dada em 1931, ela possui aproximadamente 240 mil associados 
e servidores públicos de todas as classes da Administração 
Pública. De acordo com Arnosti, mais de mil associados Afpesp 
são Agentes Fiscais de Rendas. “Temos a intenção de aumentar 
ainda mais esse número”, enfatizou. Inclusive, os colegas AFRs 

Milton dos Santos (Ribeirão Preto) e Adherbal Silva Pompeo (São 
Paulo) também são conselheiros da Afpesp. 

O colega, durante a entrevista, disse que a Afpesp quer cada 
vez mais estreitar o relacionamento com a Afresp. “A Afresp é 
uma vitrine para nossa Associação. Admiramos muito o trabalho 
que vem sendo desempenhado por ela e queremos trocar expe-
riências”. Arnosti também ressaltou a qualidade dos serviços 
prestados pela Amafresp. “Me sinto feliz e seguro por ser asso-
ciado da Afresp e ter a Amafresp como plano de saúde”, disse. 

Experiência 

Antonio Arnosti é economista formado pela PUC – Campi-
nas, técnico contábil e especialista em Finanças de Empresas 
pela USP/FGV e cursou três anos de Direito na Faculdade  
São Francisco - USP. 

Com uma longa carreira na área financeira, Arnosti falou  
sobre o início de sua vida profissional. “Comecei em Limeira 
em 1960, como auxiliar de contabilidade e logo depois fui para 
Gessy-Lever. No ano de 1966 atuei em Campinas como auditor 
júnior na Merck Sharp & Dohme. Também fui auditor pleno na 
antiga Light e consultor de finanças na Coopers & Lybrand. “ 

No período de 1972 a 1975, o colega ingressou como geren-
te financeiro de duas empresas multinacionais do setor petro-
químico, entre elas a Polibrasil-Polímeros S/A. Na sequência ele  
foi para Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação 
do Município de São Paulo (Prodam), onde atuou por quase 10 
anos em cargos como  gerente e diretor financeiro. 

Arnosti também foi comissionado junto à Secretaria de 
Administração do Estado e por um ano assumiu o cargo de 

assessor do gabinete do Secretário. Em seguida, atuou como 
assessor econômico do Superintendente e depois chefe de 
gabinete do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo 
(Ipesp). 

Em dezembro de 1986, Arnosti tomou posse no cargo efetivo 
de Agente Fiscal de Rendas,  porém esteve afastado da função 
até janeiro de 1995. Nesse período ficou mais um ano no Ipesp 
e ,durante oito anos, atuou na Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo (Imesp), no cargo de presidente. 

“Em janeiro de 1995 retornei como Agente Fiscal de Rendas 
exercendo a função de Consultor Tributário”, disse. Atualmente 
Arnosti está lotado na DRTC-III, NI-01, Equipe 01, na fiscali-
zação direta de tributos. 

O experiente profissional também foi conselheiro da Pro-
desp (Tecnologia da Informação) e conselheiro consultivo do 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
(Iamspe), além de presidir a Associação Brasileira das Impren-
sas Oficiais (Abio). 

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

obrigatório vai até 28 de março.

Afresp disponibiliza novo vídeo no site sobre substituição tributária
Os associados da Afresp podem assistir ao vídeo "Pontos 

polêmicos relativos à substituição tributária", com o AFR José 
Roberto Rosa, do Tribunal de Impostos e Taxas. Dividido em 
quatro partes, ele explica as regras gerais da substituição 
tributária (ST), as hipóteses de não-aplicação da ST, o cálculo 
do ICMS ST e o ressarcimento e a antecipação. Além desse, 

no portal da Afresp há os vídeos "Processo de Convergência 
Contábil", com o AFR Paulo Guimarães, e o "Previdência 
Complementar para Servidores Públicos", com o AFR Carlos 
Henrique Flory, da SPPrev. Acesse já e confira! O link está na 
home Page do site da Afresp (www.afresp.org.br), no banner 
Vídeos Afresp, localizado do lado direito.
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A reunião teve como objetivo aprofundar a discussão e firmar um posicionamento das regiões Sul e Sudeste

Questões federativas são debatidas na Afresp

Foi realizado no dia 22 de janeiro, um encontro com a presença de dirigentes 
e técnicos das Secretarias de Fazenda dos Estados das regiões Sul e Sudeste. 
Foram discutidas as recentes iniciativas ligadas à reforma do ICMS, como a Me-
dida Provisória (MP) 599/2012 e o projeto de lei complementar (PLP) 238/2013. 
Outros temas debatidos foram os critérios de partilha do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) e a alteração dos termos das dívidas estaduais. O evento ocorreu 
na sede da Afresp, com todo o apoio da infraestrutura da Associação.

A reunião teve como objetivo aprofundar a discussão e firmar um posiciona-
mento dos estados do Sul e do 
Sudeste em relação às questões 
federativas.

Os trabalhos foram abertos 
pelo secretário da Fazenda pau-

lista, Andrea Sandro Calabi, e contaram com a participação, por São Paulo, do co-
ordenador da Administração Tributária (CAT) José Clovis Cabrera, do coordenador 
da Administração Financeira (CAF)Roberto Yoshikazu Yamazaki e do coordenador 
adjunto da CAT, Osvaldo Santos de Carvalho. 

Planejamento Estratégico em ação
Em 23 de janeiro, o presidente da Afresp, Teruo Massita, se reuniu com 

o consultor de Planejamento Estratégico, Irani Cavagnoli, e um grupo de 
colegas para consolidar informações e definir a Missão, Visão e Valores da 
Associação.

Segundo o presidente da Afresp, os trabalhos foram produtivos e novas 
reuniões devem ser realizadas nos próximos meses.

  Carta fiança para
 locação de imóveis

A proposta carta fiança, aprovada pelo conselho Deli-
berativo em 27 de outubro, foi encaminhada à diretoria da 
Afresp que preparou um regulamento.

O regulamento foi encaminhado ao Conselho Deliberativo  
que está estudando a proposta e após aprovação o benefício 
estará disponível para os associados.

Fazesp recebe inscrições para curso 
de Disseminadores de Educação Fiscal 

A Escola Fazendária de São Paulo (Fazesp) está com ins-
crições abertas para o curso à distância de Disseminadores 
de Educação Fiscal, promovido em parceria com a Secretaria 
de Estado da Educação e Receita Federal. Os interessados 
podem encaminhar seus pedidos de inscrição até 25 de março 
para as 2 mil vagas disponíveis ao público.

O curso é indicado para professores das redes estadual e 
municipal, servidores públicos e qualquer cidadão que deseja 
receber informações e conhecer melhor os tributos estaduais, 
suas aplicações e função social.  

O curso à distância de Disseminadores de Educação Fiscal 
é organizado pelo Grupo de Educação Fiscal do Estado de São 
Paulo (GEFE-SP) desde 2004. A iniciativa é uma vertente do 
Programa  Nacional e  Educação  Fiscal (PNEF) que surgiu a 
partir de um trabalho conjunto dos Ministérios da Fazenda e 
da Educação. Nestes nove anos, foram capacitados milhares 
de disseminadores que promovem a Educação Fiscal em insti-
tuições públicas, como instrumento de ampliação do exercício 
da cidadania, o que envolve, principalmente, a relação do 
cidadão com o Estado.

 Tomou posse, em 3 de janeiro, na Assembleia Legislativa 
o Agente Fiscal de Rendas Orlando Bolçone, do PSB, de São 
José do Rio Preto.

 Bolçone, que chegou a exercer o mandato como suplente, 
entrou agora no lugar de Vinicius Camarinha, prefeito eleito 
de Marília (SP).

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de março,  você tem até o dia 28/03 para realizar 

o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

 Bolçone  assume o cargo
de deputado Estadual
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O site reformulado da Afresp oferece páginas mais modernas e com fácil e prática navegação

Novo site da Afresp entra no ar em março 

A Afresp tem o prazer de apresentar aos seus associados e 
parceiros o novo site www.afresp.org.br. Reformulado, ele ofe-
rece páginas mais modernas, com fácil navegação, onde  podem 
ser encontrados todos os serviços e benefícios oferecidos pela 
entidade. 

Em 65 anos de tradição, solidez e confiança, a Afresp sempre 
esteve comprometida com seus associados, buscando o que há 
de melhor e mais moderno. E no primeiro semestre de 2012, 
a diretoria e a equipe de Marketing & Comunicação da Afresp 
perceberam a necessidade de uma mudança estratégica na mídia 
online da Associação. 

Estudos e pesquisas foram 
realizados no 1º semestre de 
2012 e, a partir do mês de ju-
lho desse mesmo ano, a equipe 
do Marketing & Comunicação 
começou a desenvolver o novo 
site em conjunto com a empre-
sa Comtacti, que cuidou da 
parte de programação.

“Com um  projeto gráfico 
mais  dinâmico, clean e atual, 
as informações e acessos 
foram organizados a partir 

de pesquisas e tendências mercadológicas”, disse o diretor de 
Marketing & Comunicação, Arthur Chagas Pisani.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, falou da importância 
de reformular o site da Associação. "Com a revitalização, o ob-
jetivo foi tornar o site mais atraente e fácil de navegar, além de 
contribuir para a atualização e produção de conteúdos cada vez 
mais relevantes e interessantes para nosso público-alvo.” 

Acompanhando a evolução estratégica da Afresp, o novo site 
também foi desenvolvido para levar um entendimento mais claro 
da identidade da organização, assim como dar mais visibilidade 
a todos os serviços e benefícios, potencializando a imagem da 
Afresp e dos parceiros. 

Novidades

Além de um design mais moderno, o novo site está recheado 
de novidades, que vão facilitar o acesso e melhorar a navegação. 

“Com um projeto grá-
fico, mais  dinâmico, 
clean e atual, as in-
formações e acessos 
foram organizados a 
partir de pesquisas e 
tendências  mercado-
lógicas.”

www.afresp.org.br 

Com um sistema de busca interno do site, o associado pode-
rá encontrar rapidamente o que procura, inclusive na seção de 
“Convênios e Cultura”, onde será possível encontrar, por meio de 
uma busca avançada, os serviços e parceiros desejados.

A agenda do site tem link direto com o Google Maps e mostra 
os locais dos eventos, além da galeria de fotos separadas por 
eventos sociais e esportivos, com um formato e visualização 
interativa das imagens. 

O site também conta com um menu rotativo e a  apresentação 
das noticias acontece de maneira dinâmica. 

Em breve, o site terá a inclusão de mídias sociais: Blog da 
Afresp, Twitter e Facebook. Aguardem novidades! 

Os associados da Afresp já  podem agendar por telefone 
um dia e horário para tirar dúvidas, elaborar e enviar o Im-
posto de Renda 2013 - ano base 2012. 

A Afresp está disponibilizando um profissional com conhe-
cimentos na área para ajudar os associados com orientações 
sobre o preenchimento correto da declaração, documentos 
necessários, entre outras informações.

O agendamento já pode ser feito através do telefone 
(11) 3886-8851 com Alessandra ou Sandra, e o serviço de 
assessoria será oferecido a partir do dia 19 de março até 
26 de abril. O prazo para entrega das declarações vai até 
30 de abril.

IRRF: Afresp oferece orientações  Credifisco aprova contas de 2012 

No dia 15 de fevereiro, a Assembleia Geral Ordinária 
da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo (Credifisco) foi realizada 
na sede da Afresp.  Em seguida, as contas do exercício de 
2012 e as sobras a serem oferecidas aos associados foram 
aprovadas por unanimidade.

Na ocasião, também foram eleitos para o Conselho 
Fiscal Efetivo: Alcides Bonadio, Paulo Roberto Bueno, 
José Edimar Gomes e para o Conselho Fiscal Suplente: 
José Severino Carneiro, Marcos Ivan Benevides Marcheti 
e Dorival Nishimoto Novoru.
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A caravana contou com a participação de aproximadamente 30  pessoas 

Associados de Ribeirão visitam exposição cultural

Os associados da região de Ribeirão Preto participaram em janeiro 
de uma caravana à cidade de São Paulo para um passeio cultural, 
com apoio e iniciativa do diretor Regional Matheus Lima e do diretor 
Social Sebastião Mateus. 

A  caravana contou com a participação de aproximadamente 30 
pessoas e saiu de Ribeirão Preto no dia 5 de janeiro de 2013. 

 Na capital paulista, os associados frequentaram a exposição cultu-
ral “Esplendores do Vaticano - uma jornada através da Fé e da Arte”, 
que está sendo realizada na Oca do Ibirapuera e, a noite, participaram 
da cerimônia e festa de posse da nova diretoria e dos novos repre-
sentantes do Conselho do Sinafresp, que ocorreu no Círculo Militar.

Regional de Araçatuba realiza happy hour

Um animado happy hour reuniu os associados no Centro de Convivência da Afresp 
de Araçatuba no dia 19 de dezembro para celebrar as realizações do ano de 2012. 

Na festa estiveram presentes, além de colegas e familiares, o Diretor Regional 
da cidade, José Lourenço Gomes, a conselheira Nilza Bardi Romano e o Delegado 
Regional Tributário da DRT-9, Gervásio Antonio Consolaro, que puderam desfrutar 
de um churrasco de carneiro e leitoa acompanhado de grão-de-bico, bacalhau com 
arroz e lentilhas.

No discurso do diretor Social da Regional de Araçatuba, Paulo Henrique do 
Nascimento, afirmou que o balanço das atividades desenvolvidas pela Regional 
em 2012 foi bastante positivo. Segundo ele, essas atividades só puderam ser 
realizadas graças ao apoio incondicional de toda a diretoria executiva da Afresp.

Churrasco homenageia os aniversariantes de janeiro em Bauru
O primeiro churrasco do ano da Regional 

de Bauru aconteceu no dia 26 de janeiro, no 
Centro de Convivência da cidade para home-
nagear os aniversariantes do mês de janeiro. O 
cardápio, além de carnes de primeira, contou 
com uma novidade: o cupim recheado com 
parmesão. O evento foi um grande sucesso 
e contou com o apoio do diretor Regional de 
Bauru, Antonio Geraldi de Jesus. 

Playground é mais uma opção de lazer no C.C. de Sorocaba 

Em 28 de janeiro, a Afresp concluiu mais uma 
etapa do plano de revitalização do Centro de 
Convivência de Sorocaba. Foi criado um play-
ground com a instalação de diversos brinquedos.

Segundo o diretor Regional de Sorocaba, 
Anderson da Costa Campos, a expectativa é 
proporcionar mais lazer e entretenimento para 
os filhos e netos dos AFRs. 

Jornal_Fevereiro.indd   8 22/2/2013   12:17:55



9

Jornal da Afresp | Fevereiro de 2013

O valor da 
inscrição é R$ 
250,00, e pode-
rá ser efetuada 
a partir do dia 
15 de feverei-
ro no site do 
Congresso e da 
Febrafite.  Informações: (61) 3328-1486/2907 e pelo e-mail 
febrafite@febrafite.com.br.

Acesse o site da Afresp (www.afresp.org.br) e confira opções 
de pacote de viagem para participar do Congresso. Para mais 
informações entre em contato com o Departamento de Convênios 
e Cultura da Afresp. Tels: (11) 3886-8859 / 8821 / 8873.

Em maio, João Pessoa recebe o Congresso Febrafite 2013 

Sociocultural

Talentos AFR

A história do Brasil pela biografia de seus presidentes
O livro “Um País Chamado Brasil e Seus Questionáveis Presidentes”, escrito pelo AFR Luiz 

Clério Manente e a historiadora Lucimara Rasmussen, traz as biografias de todos os presi-
dentes que o Brasil teve ao longo dos seus mais de 120 anos de república, desde o Marechal 
Deodoro da Fonseca, que proclamou o período republicano, até a presidente Dilma Rousseff, 
que governa o país atualmente.

A obra mostra o que aconteceu no mandato dos presidentes, inclusive os que nem chega-
ram a tomar posse, como Júlio Prestes, em 1930, devido a um golpe de Estado, e Tancredo 
Neves que, logo depois de ser eleito, ficou gravemente doente e faleceu em 1985. O livro traz 
também histórias de alguns presidentes que ficaram no cargo por pouco tempo. É o caso de 
Nilo Peçanha, Delfim Moreira, José Linhares, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos.

Para adquirir um exemplar, o associado pode entrar em contato com o autor pelos telefones 
(11) 4487-7315 e (19) 7152-2828 ou por e-mail: clerio.manente@hotmail.com. 

Com o objetivo de oferecer cada vez mais vantagens a seus 
associados, o Departamento de Convênios e Cultura da Afresp 
acaba de firmar parceria com o Hotel Panamby. 

 O novo convênio oferece muitos benefícios, especialmente 
aos associados que utilizam com frequência o Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos, que fica próximo ao local. Bem localizado, 
conta com amplo estacionamento e permite um rápido acesso 

aos principais centros de feiras e exposições de São Paulo.
O Hotel Panamby  também oferece a seus hóspedes o serviço 

de Traslado Gratuito Aeroporto - Hotel-Aeroporto. Saiba mais 
no site : www.panamby.com.br.

 Consulte os valores diferenciados aos associados Afresp no 
Departamento de Convênios e Cultura (11) 3886-8859/8821 ou 
pelos e-mails adelaide@afresp.org.br; cirlenerosa@afresp.org.br. 

Um dos benefícios que a Afresp oferece a seus associados, através do Depar-
tamento de Convênios  e Cultura, são os convênios com diversas universidades no 
estado de São Paulo. 

Mackenzie , São Judas, Estácio, Anhanguera, Faesp, Faculdade Getúlio Vargas, 
FMU são algumas das instituições de ensino parceiras da Afresp.  Para ver a lista  
completa de universidades, separadas por cidades e  descontos oferecidos, consulte 
o site da Afresp (www.afresp.org.br).

Para aqueles que já são contemplados com a parceria, é imprescindível, todo  início 
de  semestre, renovar o benefício. Para isso, basta enviar um e-mail  para o departa-
mento de Convênios e Cultura (adelaide@afresp.org.br  ou cirlenerosa@afresp.org.
br) solicitando a carta de benefício. Mais informações ligue: (11) 3886- 8859 /8821. 

Descontos especiais com universidades

O IX Congresso Nacional e IV Internacional Febrafite (Fede-
ração Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais) 
acontece neste ano na capital da Paraíba, João Pessoa, de 26 
a 29 de maio. 

A programação do evento conta com apresentações de reno-
mados palestrantes nacionais e internacionais nas áreas tribu-
tárias, jurídicas, econômicas e de outros setores da categoria. 
Haverá também uma rica programação cultural. 

O Congresso Febrafite é promovido pela Federação com o 
apoio das Associações filiadas. Mais uma vez, em 2013 o evento 
contará com a parceria da Afresp e terá como temas a administra-
ção tributária autônoma, justiça fiscal e avanços tecnológicos. A 
edição deste ano conta ainda com o patrocínio da Vip's Corretora 
e da Mapfre Seguradora.

Acesse o site da Afresp e  confira opções de pacotes de viagem para participar do Congresso

Hotel Panamby concretiza parceria com a Afresp 
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Com objetivo de manter a história viva e homenagear os colegas que exerceram 
o cargo de Presidente do Conselho  Deliberativo, o Jornal da Afresp publicará , a 
pedido do Conselho Deliberativo, uma série de entrevistas com os ex-presidentes 
deste órgão, que desempenha um fundamental papel nas diretrizes da entidade. 

O primeiro ex-presidente a ser entrevistado foi o colega Cássio Lopes da Silva 
Filho, que assumiu o mandato entre 1978 e 1981. Com 77 anos, o simpático apo-
sentado recordou memoráveis momentos daquela época e revelou que sua entrada 
para o Conselho Deliberativo ocorreu de maneira despretensiosa.

"O colega Maryoel Castelo Girão pediu para que eu assinasse uns papéis. 
Quando terminei ele me avisou que eu tinha acabado de assinar a minha inscrição 
de candidatura ao Conselho Deliberativo. Sinceramente achei que não ganharia 
as eleições, mas tive uma surpresa quando fui eleito e outra ainda maior, quando 
assumi o cargo de presidente do Conselho Deliberativo", contou. 

Cássio disse que, naquela época, havia muitos grupos de colegas conselheiros 
com opiniões divergentes e que o clima não era amis-
toso. "Fui eleito presidente do Conselho Deliberativo 
por não fazer parte de nenhum desses grupos e por  
manter neutralidade em minhas decisões". 

Um fato que chama a atenção no mandato de Cássio é 
que, em vez de três, foram quatro anos. De acordo com ele, 
isso se explica devido ao momento que a entidade viveu. "Foi 
uma época bastante movimentada para a  Afresp, quando 
passamos por diversas mudanças, sendo a principal delas 
a reforma do Estatuto,  na qual o conselho acompanhou e 
supervisionou todo o processo", disse.

"Apesar de toda a complexidade das tarefas e do tra-
balho árduo, foi um mandato que me trouxe  grandes ex-

periências".  Cássio fez 
questão de destacar que, como presidente do Conselho Deliberativo, 
aprendeu principalmente a controlar suas próprias emoções e a ouvir 
os dois lados, prevalecendo o senso de justiça e ética. 

Após quatro anos de mandato, Cássio interrompeu sua vida polí-
tica na Associação.  "Apesar de ter dado conta do recado, como  eu 
suspeitava, não nasci para ser político", disse.  No entanto, o colega 
sempre foi um associado participativo e, inclusive, foi membro por 
alguns anos do Fundafresp.  

O colega também ressaltou a importância do Conselho Delibe-
rativo na vida da associação e falou que, graças aos esforços de 
todos aqueles que trabalharam em prol da  entidade, a Afresp evoluiu  
constantemente.  "Espero que as próximas gerações de AFRs con-
tinuem esse trabalho e que, cada vez mais, a Afresp possa oferecer 
novos serviços e benefícios aos seus associados”.  

Conselho Deliberativo

Veja a reportagem com o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Cássio Lopes da Silva

Suplente de Bauru toma posse em março 

Um mandato a favor da paz 

Na primeira reunião do Conselho Deliberativo desse ano (veja cobertura completa 
na página ao lado), o presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches, 
anunciou a renúncia do conselheiro de Bauru, André Pachione Pillay.  

O suplente Timoteo Camargo esteve presente na reunião e assinou um ofício de 
convocação para o dia 9 de março, data em que assumirá como conselheiro da região 
de Bauru.  

Segundo informações divulgadas na reunião, a renúncia do conselheiro André  
ocorreu por motivações pessoais. 

“Apesar de toda 
c o m p l e x i d a d e 
das tarefas e do 
trabalho árduo foi 
um mandato que 
trouxe grandes 
experiências.”

Posse do colega Cássio em dezembro de 1977
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Conselho Deliberativo

A reunião extraordinária, que ocorreu em 2 de fevereiro, tratou de importantes assuntos da entidade 

Conselho Deliberativo da Afresp realiza primeira reunião do ano

No dia 2 de fevereiro, o Conselho Deliberativo da Afresp se reuniu para a primeira reunião deste ano. A mesa foi composta pelo 
presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches, por 19 Conselheiros titulares e três suplentes, além da 2ª vice-presidente 
e diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman.

Depois da execução do Hino Nacional, os conselheiros comentaram o incidente 
em Santa Maria (RS), ocorrido no dia 27 de janeiro, quando dezenas de estudantes 
universitários morreram em um incêndio de uma casa noturna da cidade. Foi feito 
um minuto de silêncio em homenagem às vítimas e lembraram a importância dos 
fiscais na segurança da população, especialmente em lugares que comportam um 
grande número de pessoas. 

Guto agradeceu a presença de todos os colegas e  disse que, a partir desse ano, 
todo  representante da diretoria, quando se fizer presente, será convidado a compor 
a mesa.   Pediu também para que Angela comentasse as expectativas em relação ao 
que foi discutido 
na reunião com os 
diretores da Afresp 
e Sinafresp.  A di-
retora de Convê-

nios e Cultura disse que foi bastante produtiva  e que a Associação 
e o Sindicato pretendem caminhar juntos em prol dos associados e 

sindicalizados.  “Esperamos que cada um 
dos dirigentes tenha a consciência de estar 
representando os colegas”, disse o presi-
dente do Conselho Deliberativo. 

Em seguida, o primeiro assunto pautado 
foi a aprovação da ata do dia 24 de no-
vembro. Depois, os Conselheiros trataram 
do processo C.D. 29/12 "Contratos para 
Reestruturação das Fachadas do Edifício 
Sede da Afresp". A reforma compreende 
a manutenção da vedação das janelas do 

prédio contra a entrada de água, além dos granitos que a revestem. 

O conselheiro e presidente da Comissão Fiscal, Antonio Guerra, leu 
o parecer favorável. “Esta Comissão Fiscal considera que os procedi-
mentos adotados, conforme documentos juntados ao Processo C.D. N.º 29/12 de 18 de dezembro de 2012, obedeceram às normas 
postas pelo Estatuto Social da Afresp e, com posição favorável à sua aprovação, propõe que o presente processo seja submetido 
ao Conselho Deliberativo, para as devidas discussões, deliberações e soberana decisão”.  Angela também destacou a importância 
de preservar o prédio da Associação. “Temos que preservar nosso prédio para gerações futuras, por isso escolhemos uma empresa 
especializada e confiável”, disse. E após ampla discussão e questionamentos, os Conselheiros aprovaram o parecer por unanimidade.

Na sequência, foi aprovado o processo do C.D. referente à comemoração dos 65 anos da Afresp, cuja festa acontece no dia 1º 
de março no Clube Atlético Monte Líbano. A diretora de Convênios e Cultura reforçou que a escolha do local da festa foi feita com 
muito critério e  segurança. “Queremos proporcionar um grande evento para a classe de AFRs”.

Na reunião também foi aprovado o Processo Financeiro Fundo de Reserva da Afresp. E ainda foi discutido o regulamento do 
benefício “Carta Fiança para locação de imóveis” e como há algumas modificações a serem feitas ficou  definido que na próxima 
reunião, que acontecerá em 9 de março, o assunto será novamente debatido e colocado para aprovação. Além disso,  foram discu-
tidos outros assuntos de interesse da Associação e da classe.

“Esperamos que 
cada um dos di-
r igentes tenha 
consciência de es-
tar representando 
os colegas.”

Angela, Guto e  Paulo Henrique
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Seguros  

Em caso de assistência ligue para a central de atendimento 24h

SegurViaje:  saiba como agir em caso de assistência 

O setor de Sinistros da 
Afresp comunica que em 

janeiro foram atendi-
dos 50 casos de si-

nistros de 
au tomó-

veis e  3 sinistros de 
residência.

Comunicado de Sinistros

Seguro de Vida Afresp informa

Nos mês de janeiro

11 famílias foram 

amparadas pelo 

Seguro de Vida

Afresp e receberam 

indenização. 

Valorizando a Vida
Parceria

Departamento de
Seguros Responde

?

Em caso de inadimplência a 
seguradora pode recusar o 
pagamento da indenização? 

Sim. Na hipótese de não pagar uma 
parcela do prêmio até o vencimento, o 
fim da vigência da  apólice será anteci-
pado e o sinistro pode ter ocorrido fora 
do novo período de cobertura. 

A seguradora deverá comunicar 
a inadimplência e emitir um endosso 
de redução do prazo de validade da 
apólice (vigência). Proporcionalmente 
às parcelas do prêmio já pagas, será 
calculado um novo prazo de vigência, 
com base na Tabela de Prazo Curto.

  Trabalha para o associado Trabalha para o Banco

É um técnico especializado Não é especializado em 
seguros

É responsável pela defesa 
dos interesses do associado

Responde apenas pelas 
metas do Banco

Oferece um seguro que 
atende as necessidades 
reais   do Associado

Comercializa produtos 
"simplificados"

Coloca sempre os inte-
resses do Associado em 
primeiro lugar

Coloca os interesses do 
Banco em primeiro lugar

Atendimento rápido e eficaz
Não tem informações ou 
soluções imediatas

Está à disposição do Asso-
ciado

Está à disposição do Banco

Razões para fazer um seguro com a Afresp 

      Profissional da Afresp         Gerente de banco

Com atendimento rápido e eficaz, o SegurViaje é 
a melhor opção para aqueles que estão em busca de 
segurança e tranquilidade em suas viagens. A assistên-
cia viagem é um produto contratado para possíveis im-
previstos que possam acontecer durante uma viagem. 

É importante ressaltar que,  caso necessite de 
assistência, é necessário ligar para a central de aten-
dimento 24h.  Se na emergência não puder entrar 
em contato com o SegurViaje, vá até um hospital 
mais próximo, receba os primeiros tratamentos e na primeira oportunidade ligue para a 
Central relatando o ocorrido. Lembre-se que um responsável ou acompanhante poderá 
ligar em seu nome, bastando apenas informar seus dados. 

Ao adquirir o SegurViaje, o segurado ganha um guia prático com todos os telefones da 
Central de atendimento, informações e identificadores de bagagem como mostra a foto 
acima. Além disso, o departamento de Seguros da Afresp também coloca na apólice do 
segurado uma etiqueta com o número de telefone, caso o segurado necessite de assistência. 
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A tenda da Afresp esteve presente mais uma vez e  ofereceu todo o apoio aos atletas da Associação 

Esportes

Atletas da Afresp participam da Corrida Troféu Cidade de São Paulo

Os atletas da Afresp marcaram presença na corrida Cidade 
de São Paulo 2013, que reuniu 10 mil participantes pelos arre-
dores do Parque do Ibirapuera, em 25 de janeiro. 

“A tenda da Afresp esteve presente em mais uma corrida 
para oferecer apoio aos associados”, disse o coordenador de 
esportes da Associação, professor Paulo.

O atual campeão da São Silvestre, o queniano Ediwin Kip-
sang, correspondeu as expectativas em cima do seu favoritismo 
e venceu os 10 km da Corrida, com o tempo de 29min17s. Na 
elite feminina, vitória de atleta da Tânzania, Anastazia Ghamaa 
(36min45s).

A largada foi dada às 8h, e contou com a presença do Secre-
tário Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Celso Jatene.  

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:

08/12/12 Leopoldo Eduardo Barroso, Nível II 
03/01/13 Antonio Jorge Barreto dos Santos, nível IV
05/01/13 Samuel Pereira da Rosa, nível VI
05/01/13 Takehiko Ida, nível VI
05/01/13 Dilermando Lopes dos Santos Filho, nível IV
05/01/13 Severino de Freitas Oliveira, nível VI
05/01/13 Armando Minoru Konno, nível IV
05/01/13 João Carlos Hummel do Amaral, nível IV

Chuteiras Penduradas

05/01/13 Mariza Grella Vieira, nível V
05/01/13 Valter Alves Correia, nível VI
05/01/13 Leonardo dos Anjos, nível III
05/01/13 Magda Agnes de Mattos, nível III
11/01/13 Duilio Lopes, nível VI
11/01/13 Fernando Leopoldo Abreu Ianda, nível VI
11/01/13 Edson Kyotada Onaga, nível V
11/01/13 José Osvaldo Tachinardi, nível III

Colegas participam do 1º Almoço dos Aposentados de 2013    
Em 6 de fevereiro, os aposentados estiveram reunidos na sede 

da Afresp para o primeiro almoço de 2013. Os colegas puderam 
se reencontrar, bater papo e se divertir.

O deputado Federal e AFR, João Eduardo Dado Leite de Car-
valho, prestigiou o evento e trouxe boas notícias para a classe. 
"Fico feliz em trazer boas notícias para todos vocês. Nesse mês 
de fevereiro está em pauta na Câmara dos deputados a PEC 
05/2011 - Teto único". 

Na ocasião, o presidente da Afresp, Teruo Massita, agradeceu 
a presença dos colegas e falou da importância do almoço dos apo-
sentados e também destacou a festa de 65 anos da Associação. 
"O nosso próximo encontro será na comemoração 
de 65 anos da Afresp. Espero todos vocês para 
essa grande festa que será inesquecível", disse. 

Estiveram presentes também o deputado 
constituinte Hélio Rosas; a presidente do Sina-
fresp, Miriam Arado e diretoria; o presidente do 
Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches e 
conselheiros, além dos diretores da Afresp. 

Veja na tabela ao lado as próximas datas do 
tradicional almoço dos aposentado.

 Almoço dos Aposentados 
2013

24 de abril 

19 de junho

21 de agosto

23 de outubro

18 de dezembro

Aposentados
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Fundafresp

Fundafresp realiza primeira reunião do ano

Valor contabilizado:  

R$ 3.204.112,82

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 9.176.620,00
3.803 doações já realizadas 

a entidades carentes

DRTC I,II,III – CAPITAL
Lar do Alvorecer Cristão - São Paulo – R$ 5.000,00 - Fone: (11) 3064-2923
DRT 2 – LITORAL
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ilha Comprida - R$ 2.500,00 
- Fone: (13) 3842-1777
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Associação de Amparo às Pessoas e Crianças Carentes com Câncer - Taubaté 
- R$ 2.500,00 - Fone: (12) 3624-1155
Casa da Amizade de Pindamonhangaba - R$ 2.000,00 - Fone: (12) 3648-3018
DRT 4 – SOROCABA 
Esquadrão Vida - Movimento para Recuperação Humana - Sorocaba – R$ 
2.300,00 - Fone: (15) 3229-6070
DRT 5 – CAMPINAS 
Associação de Proteção e Assistência ao Idoso - Abrigo Digna Idade – Aparecida 
D’Oeste – R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3635-1395
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO 
Assoc. Assist. Mª de Nazaré - Rib. Preto - R$ 3.500,00 - Fone: (16) 3626-0018
DRT 7 – BAURU 
Centro de Convivência Infantil João Paulo II - Bauru - R$ 4.400,00 - fone: (14) 
3239-5944

Creche Berçário Dionísia A. Zucchi - Cafelândia - R$ 5.000,00 - fone: (14) 
3554-1402
DRT 8 – SÃO JOSÉ RIO PRETO 
Casa da Criança de Jales - R$ 3.500,00 - Fone: (17) 3632-2443
Creche Antônio Nelson Zancaner - Catanduva - R$ 4.200,00 - Fone: (17) 
3522-5214
DRT 9 – ARAÇATUBA
Sociedade São Vicente de Paula de Andradina - R$ 3.500,00 - fone: (18) 
3722-1318
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE 
Obras Reunidas de Assistência Social São José Operário - Pirapozinho - R$ 
5.000,00 - Fone: (18) 3241-2287
Abrigo de Idosos Recanto do Vovô - Pres. Epitácio - R$ 2.500,00 - Fone: (18) 
3281-4899
DRT 14 – OSASCO 
Associação Mantenedora de Mães Especiais - Osasco  - R$ 5.000,00 - Fone: 
(11) 3696-9514
DRT 16 – JUNDIAÍ 
Instituto Jundiaiense Luiz Braille  de Assistência ao Deficiente da Visão - Jundiaí 
- R$ 4.000,00 - Fone: (11) 4523-6552

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de Janeiro: R$ 57.900,00

Em 28 de janeiro, os membros do Fundafresp reuniram-se para distribuir os 
valores arrecadados às entidades beneficientes de menores e idosos carentes 
do Estado de São Paulo. Foram beneficiadas 16 entidades e o valor total foi de 
R$ 57.900,00.

Estiveram presentes na reunião o presidente da Afresp, Teruo Massita, o 
coordenador do Fundafresp, Aldo Gentile, o diretor de aposentados, Benedito 
Franco da Silveira Filho e os membros Arnaldo Marquezini, Roberto Garcia, Luiz 
Fernando Catta Preta Cesar, Francisco Lucindo Ramalho Netto, Airto Aravechia, 
Luiz Waldemar Zuolo, e o colaborador João Álfaro Soto.

Teruo falou da importância do Fundafresp e também comentou sobre os no-
vos projetos da Afresp. "Estamos estudando diversas propostas para o futuro 
Centro de Convenções. Nosso objetivo é oferecer ainda mais qualidade de vida 
aos associados.”

Foram beneficiadas 16 entidades e o valor total foi de R$ 57.900,00

Recorde de doações em 2012 Reuniões em 2012 Nº de entidades Valores

31 de janeiro 28 R$ 83.300,00

29 de fevereiro 18 R$ 51.500,00

28 de março 31 R$  93.700,00

25 de abril 40 R$ 127.700,00

30 de maio 52 R$ 154.500,00

27 de junho 36 R$ 129.900,00

25 de julho 41 R$ 123.500,00
29 de agosto 49 R$ 151.300,00

26 de setembro 40 R$ 136.900,00

24 de outubro 41 R$ 137.000,00

28 de novembro 40 R$ 132.200,00

19 de dezembro 31 R$  88.400,00

Total 447 R$ 1.409.900,00

O Fundafresp, com a missão de ajudar o próximo, a cada 
ano alcança um novo recorde. No ano de 2012 foram benefi-
ciadas 447 instituições carentes, ou seja , 51 entidades a mais 
do que 2011. Além disso foi distribuído um montante de R$ 
1.409.900,00, valor esse que ultrapassa em R$ 297.680,00 o 
do ano anterior. 

Para fazer parte dessa corrente do bem basta preencher 
o formulário de adesão do Fundafresp que está disponível na 
sede da Afresp (4º andar sala Fundafresp) ou nas Regionais 
da Associação. O documento, depois de preenchido, pode ser 
entregue pessoalmente ou enviado por correio. 

 Outra opção de realização de cadastro é através do site da 
Afresp (www.afresp.org.br), seção Fundafresp. Para maiores 
informações ligue; (11) 3886-8807.
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Amafresp

ANS - nº31763-2

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

DEZ 796.522,05  (573.477,88)  41.902,54 8.160,80  (1.270,63)  (1.701.088,70)  765.214,15  7.958.450,44  25.839,20  308,00 

TOT.* 6.483.575,97  (5.079.909,04) 450.237,64 161.639,63  (76.711,76)  (8.756.706,11) 8.352.754,48 111.086.851,60  -    -   

 Sujeito a alterações. Atualizada em 20/02/2013. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 31/12/2012 R$ 5.796.487,60. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 28/12/2012 R$ 597.280,83

* Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a dezembro de 2012.   

Planilha de Custos da Amafresp - 2012 (Regime Contábil - Competência)

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistenciais

Emergências 
Médicas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

DEZ  444.294,17  1.347.094,78  243.141,99  4.851.354,47  1.232.731,03  367.594,27  59.183,80  77.093,60 0,00 0,00

TOT.* 5.568.528,35 17.982.092,27 3.139.507,93 56.840.364,21 18.517.273,64 5.793.582,76 711.171,14 933.405,88 1.657,00 64.387,61

Confira os demais valores do ano de 2012 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.  

Promoção Amafresp é prorrogada até o dia 31 de março 

Ainda dá tempo de participar da promoção especial em carências e taxas de inscrição 

A diretoria da Amafresp divulgou que 
a data  da promoção que oferece condi-
ções especiais em carências e taxas de 
inscrição foi prorrogada até  31 de março.  
“A promoção Amafresp é um sucesso. 
Com ela estamos conquistando nosso 
objetivo de oxigenar ainda mais o plano”, 
disse o diretor da Amafresp, Luiz Carlos 
Toloi Junior. 

Todos os colaboradores da Amafresp, 
inclusive das Regionais, receberam trei-
namento específico para divulgar as van-
tagens e melhores condições do plano.  

Com o intuito de divulgar ainda mais 
a promoção, a equipe da Amafresp/
Inscrição esteve na Sefaz e nas DRTs do 
Tatuapé, Lapa e Pinheiros, entre os dias 
18 e 28 de fevereiro.

Para inscrições ligue (11) 3886-8838 
/8840/ 8868 ou entre  em contato com a 
Regional de sua cidade. Aproveite! 

Diretor  da Amafresp visita Centro de Medicina em São José dos Campos
Em 23 de janeiro, o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi 

Junior, acompanhado da gerente Rosângela Lázaro e da co-
ordenadora Operacional de Credenciamento Médico, Liliana 

Torres  de Antonio,  
estiveram no Cen-
tro de Medicina Es-
pecializado do Vale 
em São José dos 
Campos. 

 A equipe da 
Amafresp foi recebi-
da pelo Dr. Alexan-
dre Cézar Haman  
com especialidade 

em Otorrinolaringologia, credenciado pelo plano há mais de 25 
anos, e  pelo Dr. Fabio Nascimento (oftalmologista).  

 O objetivo da reunião, que  durou mais de quatro horas,  
foi discutir alternativas para ampliação da rede credenciada na 
região. "A Amafresp está sempre disposta a aperfeiçoar seus 
serviços e oferecer cada vez mais opções de qualidade para 
seus filiados", disse Toloi Junior.

 Entre os outros assuntos da reunião foi  a  auditoria nas inter-
nações dos filiados da Amafresp na Região.  A equipe da Ama-
fresp também conheceu as instalações do Centro de Medicina.

No dia 27 de fevereiro foi realizada uma reunião com os 
filiados da Amafresp de São José dos Campos para tratar da 
rede credenciada da cidade, com a participação dos especia-
listas Fábio e Alexandre.
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A reunião ocorreu em 29 de janeiro e tratou de assuntos relacionados a rede credenciada daquela cidade

Amafresp

ANS - nº31763-2

Equipe da Amafresp realiza reunião em Campinas

O diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, a gerente, 
Rosângela Lázaro e a coordenadora de Credenciamento Médico, 
Liliana Torres de Barros Antonio, reuniram-se dia 29 de janeiro, 
na sede Regional de Campinas para tratar da rede credenciada 
daquela cidade.

A reunião foi realizada com os colegas da Regional que per-
tencem a um grupo de voluntários AFRs formado pela própria 
Regional. Esse grupo de filiados Amafresp é composto pelos 
seguintes colegas:

Miguel Angelo de Carvalho da Silva (conselheiro da região);
José Lúcio Zambrotti Gomes Campos (diretor Regional);
Heverton J. Moreno Nucci;
Geraldo Roberto Bócoli;
Marcelo Augusto Fankhanel Fernandes.
 O diretor executivo da Amafresp apresentou aos colegas um 

balanço geral da rede credenciada direta Amafresp, bem como 
os profissionais da rede que são utilizados através da Unimed.

Também foram mostrados relatórios de utilização dos médicos 
da Unimed pelos filiados Amafresp. Além disso, foi demonstrado 
o número do total de filiados da região e a suficiência da rede 
em cada especialidade, de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Após debates, ficou decidido  inicialmente que a Amafresp 
irá trabalhar com as  especialidades médicas mais utilizadas: 

Cardiologia, Urologia, Oftalmologia, Ortopedia, Neurologia, Gi-
necologia, Obstetrícia,  Endocrinologia, Dermatologia, Pediatria, 
Geriatria, Pilates, Hidroterapia e Fonoaudiologia.

Os trabalhos para melhoria da rede estão sendo desenvol-
vidos em conjunto entre os colegas do grupo local e Amafresp 
sede, onde foram definidas as estratégias de trabalho. "É muito 
importante o interesse e dedicação desse grupo de colegas, 
pois buscamos um atendimento ágil e de qualidade na região", 
enfatizou Toloi Junior.  

A Amafresp já encaminhou correspondência aos filiados da 
Região de Campinas, apresentando os colegas da comissão e so-
licitando a participação de todos, que será de grande importância 
para as ações do nosso plano. Além disso, foi sugerida à comissão, 
um modelo de pesquisa da rede credenciada que posteriormente 
será enviada aos filiados pela Regional de Campinas.

Atenção: Campanha Saúde Amafresp começa em abril 
A Campanha Saúde, um dos principais diferenciais da Amafresp que 

oferece aos filiados vacinas contra a gripe e pneumonia, além de diversos 
exames preventivos,  acontece nos dias 17 e 18 abril  na capital e depois 
continua nas Regionais. 

Os filiados receberão mala-direta e também poderão acessar todas 
as informações sobre a realização - datas e locais - da Campanha Saúde 
2013 no site da Afresp (www.afresp.org.br) a partir de março. 

Os interessados poderão inscrever-se pelo próprio site, pessoalmente 
na sede da Associação (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - Jd. Paulista 
/SP) ou na Regional mais próxima. Participe! Este é mais um benefício 
realizado especialmente para você.

Extratos para IR 2013 já estão disponíveis no site 
No dia 8 de fevereiro, os extratos informativos de pagamentos ao serviço de saúde da 

Afresp/Amafresp referentes ao ano de 2012, para a declaração anual do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2013, foram liberados no site da Afresp, dentro da área restrita dos associados 
(link Extratos).

De acordo com informações da diretoria, a liberação no início de fevereiro era um dos 
objetivos do departamento de Tecnologia da Informação, através da modernização de seus 
sistemas, no intuito de melhor atender os filiados Amafresp.

Os extratos desmembrados (titulares e dependentes) e com valores discriminados nomi-
nalmente têm o objetivo de facilitar a localização para a declaração das despesas médicas do 
titular e de seus dependentes legais.

Esses informativos serão encaminhados também ao endereço de correspondência dos 
associados. 

Que é possível con-
sultar seu extrato de 
utilização Amafresp? 

Basta acessar o site da 
Afresp (www.afresp.
org.br) e depois é só 

digitar seu número 
e senha.

Você Sabia
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