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Inscrições abertas para o 3º Encontro da Família Afresp

A Associação convida seus associados e familiares para o 3º Encontro da Família Afresp, que acontecerá no Tauá Hotel
Atibaia nos dias 19, 20 e 21 de setembro. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas. Confira preços e formas
de pagamento com o Departamento de Convênios e Cultura da Afresp, através dos telefones 3886-8859/8821/8873,
na sede da Associação ou na Regional mais próxima. Não perca essa chance.

Leia matéria da página 18

Pesquisa de opinião: Centro de Convivência na capital

9

Foram entrevistados 1.127 AFRs de
todo o Estado e mais de 66% concordam
com um novo Centro de Convivência na capital. Segundo o presidente Teruo Massita,
“a grande quantidade de interessados
apontada na pesquisa reforça o propósito
da diretoria e confere prioridade à ação”.

Jubileu e homenagem
aos aposentados 2013

19

Teruo e Toloi são eleitos 8
para diretoria da Febrafite

Conselho Deliberativo
No dia 29 de março, 20 Conselheiros (17 titulares e três suplentes) se
reuniram na sede da Afresp, em São
Paulo, para discutir assuntos de interesse da classe.
Pág. 11

Entrevista Blog Afresp
No dia 9 de abril, o professor
Yoshiaki Nakano, diretor da Escola de
Economia da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), participou da gravação de uma
entrevista para o Blog Afresp.
Pág. 7

A cerimônia, que aconteceu no dia 10
de abril na sede da Afresp, contou com
a presença dos deputados João Dado
e Vitor Sapienza, além da palestra da
Monja Coen Sensei sobre a nova vida
na aposentadoria.
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O presidente da Afresp, Teruo Massita
e o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi
Junior, foram eleitos para a diretoria da
Febrafite. Teruo assumiu como 2° vicepresidente e Toloi Junior como diretor
de Saúde.
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Expediente
Jornal da Afresp - Órgão oficial da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo

Discurso do Presidente

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
Diretoria Executiva

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 ; VicePresidente: 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: Antônio
Lourenço Colli, Lauro Kuester Marin e Sebastião Vasconcelos.
Comissão Seguros em geral: Presidente: Roberto Chiaverini;
Membros: José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes:
Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia e Antônio Lourenço Colli.
Comissão Imprensa e Comunicação: Presidente: Luiz Otávio
Andrade Corsetti; Membros: Antônio Lourenço Colli e Eliana
Maria P. F. de Oliveira; Suplentes: José Aparecido Rossato, Miguel
Siqueira e José Varkulja.
Assessoria Legislativa: Presidente: João Álfaro Soto; Membros:
José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: Eduardo
Gonçalves, Eliana Maria P. F. de Oliveira e Claiton Osnir do Amaral.

Diretorias da Afresp

Angela Manzoti Nahman (Convênios e de Cultura); Antero Rodrigues 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 Emília Pires Sacarrão (Previdência); Arthur Antonio Chagas Pisani (Assessor
da Presidência); José Carlos Franco Fernandes (Aposentados);
Carlos Hage Chaim (Social); Cezar José D’Avoglio (Técnico de
Obras); José Pucci Cuan (Assessoria Jurídica).

Fundafresp

Aldo Gentile (coordenação) - Membros da Comissão: Airto 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

Veja o discurso do Presidente da Afresp, Teruo Massita, proferido no Seminário Internacional
Filiada à Febrafite

Sedes Regionais - Diretores

Presidente: Teruo Massita

ABCD/S. B. do Campo- Maria Sonia Brumati Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba - José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
R. Dr. Arnaldo de Carvalho, 19 - Bairro Bonfim
CEP 13070-723 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Valter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 - 2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - 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.: 19-91391851
Franca - Rod. João Traficante, km 5 - chácara 01 - Cond. “Recanto 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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Comunicados
Saudades
Profundamente consternada, a Diretoria da Afresp cumpre o doloroso dever
de noticiar o falecimento dos seguintes colegas:
08/11/2013 - Ernesto Dias Ferreira, aos 86 anos, de São Paulo/SP
25/11/2013 - Barnabe Neris Batista, aos 71 anos, de São Paulo/SP
27/12/2013 - Waldo Guimarães de Vasconcellos, aos 58 anos, de São Paulo/SP
11/01/2014 - Roberto Brotero de Barros, aos 88 anos, de São Paulo/SP
17/01/2014 - Denyr Silva, aos 87 anos, de Campinas/SP
22/01/2014 - Oswaldo Pereira Ribeiro, aos 76 anos, de Garça/SP
27/01/2014 - Sergio José Degasperi, aos 75 anos, de São José do Rio Preto/SP
03/02/2014 - Clovis Cresciulo, aos 80 anos, de Tatuí/SP
12/02/2014 - Benedito Marques, aos 85 anos, de São Paulo/SP
14/02/2014 - Leon Pavis, aos 79 anos, de Osasco/SP
14/02/2014 - Ubaldo Delgado, aos 87 anos, de Ribeirão Preto/SP
10/03/2014 - Claudinet Chamas, aos 80 anos, de São Paulo/SP
21/03/2014 - Walter Apparecido Zambonatto, aos 85 anos, de Bauru/SP
26/03/2014 - Agnello Tramarim, aos 87 anos, de São Paulo/SP
10/04/2014 - Sergio Haroldo Ribeiro, aos 76 anos, de Atibaia/SP

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.
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Editorial

Contribuições
O comunicado nº 04 de 2014, assinado pelo presidente Teruo Massita
em 08/04/2014, determina as seguintes cotas para o mês de abril /2014:
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado; b) cota Amafresp=
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reFev.
Mar.
Abr.
ais), mantendo o valor anteriormente cobrado;
c) cota Fundafresp = R$
2014
2014
2014
34,44 (trinta e quatro
reais e quarenta e quatro Mensalidade da
71,62
71,62
71,62
centavos), corresponden- Afresp
tes a contribuição mínima
440,00
440,00
440,00
Cota Amafresp
de 20 (vinte) cotas no valor
unitário de R$ 1,7219 (ja- Cota do Fundo
neiro/2013). Informamos
de Solidariedade
ainda que os citados valores
terão vigência a partir de
34,44
34,44
34,44
Cota Fundafresp
01/04/2014.

Sinto-me realizado ao participar da abertura desse importante
seminário, organizado pelo Centro
de Ensino e Pesquisa da Afresp,
o CEPAfresp, e ao cumprir com
uma das diretrizes resultantes do
planejamento estratégico recentemente realizado pela Afresp.
O CEPAfresp veio preencher
uma lacuna existente, com sua
atuação “de forma proativa na
pesquisa, produção e disseminação de conhecimentos nas áreas
tributária, gerencial, tecnológica,
corporativa e comportamental,
contribuindo para o aperfeiçoamento profissional, integração,
qualidade de vida e valorização
da classe fiscal”.
Devemos considerar que nas
três últimas décadas verificaramse importantes transformações
nos sistemas tributários, em
escala mundial, impulsionadas
por inúmeros fatores, dentre os
quais a globalização econômica e
financeira, a formação de blocos
econômicos regionais e a nova
realidade do mercado de trabalho. Constata-se um fenômeno
de globalização das empresas,
serviços financeiros, passando o
cumprimento fiscal a atravessar
fronteiras.
A Administração Tributária contemporânea vem sendo confrontada por outros importantes desafios:

- atender às expectativas dos
governos, dos cidadãos e das empresas, em um clima de declínio
de recursos;
- investir na capacidade humana
para lidar com a crescente complexidade, em um ambiente em
constante mudança;

veio preencher
“umaO CEPAfresp
lacuna existente, com sua
atuação “de forma proativa na
pesquisa, produção e disseminação de conhecimentos
nas áreas tributária, gerencial,
tecnológica, corporativa e comportamental, contribuindo para
o aperfeiçoamento profissional,
integração, qualidade de vida
e valorização da classe fiscal

”

- aperfeiçoar a capacidade tecnológica para dar suporte à prestação de serviços em um ambiente
de constante inovação;
- garantir que a administração
tributária opere sob elevados
padrões de ética;
- desenvolver a capacidade de
avaliação do impacto e da efetividade da administração tributária.
O CEPAfresp é um elemento

condutor de reflexões diante desse
cenário desafiador, na medida em
que cumpre com os objetivos que
ditaram sua instituição. E esse
Seminário, com a abordagem: “Desafios da Administração Tributária
Contemporânea”, como muitos outros eventos que estão por vir, tem
por finalidade provocar discussões
e desenvolver estudos para fortalecer o Fisco de todos os Estados,
tornando-o atuante na busca da
Justiça Fiscal!
Queremos aqui agradecer a
todos os que participaram na
organização do seminário e aos
responsáveis por sua efetivação
a partir desse momento, felicitando-os pelo entusiasmo e engajamento com que abraçaram discutir o difícil tema da adequação da
gestão tributária às necessidades
do mundo moderno.
Parabéns ao Centro Interamericano de Administrações Tributárias - Ciat, à Coordenadoria da
Administração Tributária - CAT, ao
Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais - Encat e à Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais
- Febrafite, pela união de esforços
em viabilizar esse evento, cujo
sucesso auguramos como marco
da entrada da Afresp no campo da
disseminação do conhecimento.

O tempo passa...
Acervo do AFR Antonio de Oliveira Bueno
A foto ao lado foi tirada em 1937 e é da equipe de Agentes Fiscais
de Rendas do Posto Fiscal de Piracicaba.
Fazem parte da foto o próprio Antonio de Oliveira Bueno, Jacinto
Westin de Vasconcelos, Otacilio de Campos Iassara, Delfin Ferreira
da Rocha Neto e Jurandir Souto.
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
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Deputados participam de reunião da Diretoria Executiva, Designadas e Regionais

433 novos Agentes Fiscais de Rendas de 2013 tomam posse

O encontro teve por objetivo mostrar todas as ações da Diretoria Executiva e discutir assuntos da classe

A nova turma se junta aos 442 AFRs que foram empossados em setembro de 2013

No dia 22 de fevereiro, os diretores
Executivos, Designados e Regionais da
Afresp participaram de uma reunião que
mostrou os projetos da Diretoria para 2014
e as ações que foram tomadas em 2013.
O encontro aconteceu no Hotel Casa
Grande, no Guarujá, e foi uma oportunida-

de para que toda a Diretoria se encontrasse para discutir assuntos de interesse dos
associados e da classe.
Pela Diretoria Executiva participaram
o presidente da Afresp, Teruo Massita;
o 1º vice-presidente e diretor de Regionais e TI, Omar Roldão de Moura; a 2ª
vice-presidente e diretora de Convênios e
Cultura, Angela Manzoti Nahman; o diretor
da Amafresp e de Inscrição, Luiz Carlos
Toloi Junior; o diretor de RH, Hildebrando
Djalma Pirágine; o diretor Financeiro e
de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, e o
diretor Administrativo e de Patrimônio,
Antero Rodrigues Martins. Para prestigiar
a reunião, estiveram presentes o deputado
federal e AFR João Eduardo Dado Leite
de Carvalho, e os deputados estaduais e
AFRs Orlando Bolçone e Vitor Sapienza.
Da Diretoria Designada participaram
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o diretor de Esportes Américo Castagna
Neto; a diretora de Previdência Antônia
Emília Sacarrão; o diretor de Aposentados
José Carlos Franco Fernandes; o diretor
Social Carlos Hage Chaim; e o diretor
Técnico de Obras Cezar José D’Avoglio.
Os diretores Executivos e Designados
apresentaram
um panorama
das atividades
dos seus departamentos em
2013 e os planos para 2014.
Na ocasião foi
lançado o aplicativo “Guia
de Saúde” da
Amafresp, que
traz toda a rede
credenciada do
nosso plano de saúde para os tablets e
smartphones.
Os deputados participaram da reunião e
falaram sobre o atual momento da Afresp.
O deputado Dado falou de seu trabalho
no Congresso Nacional em prol da classe
e dos eleitores. “Meu mandato é de vocês.
Eu estou representando nossa
categoria e o
povo paulista”.
Foi discutida na reunião a
decisão do Sinafresp de oferecer seguros e
planos de saúde
aos seus filiados,
nos mesmos moldes que a Afresp

oferece. João Dado mostrou-se muito
preocupado com essa atitude.
“Corremos o risco de termos concorrência entre as entidades, o que pode trazer
prejuízo aos associados. Não podemos
criar guerra entre entidades coirmãs. Falo
como fundador do Sinafresp para sermos
parceiros da Afresp, de estarmos sempre
juntos”.
O deputado Vitor Sapienza falou de seu
empenho em defender a classe na Assembleia Legislativa: “Serei contencioso até o
fim dos meus dias”, disse. Ele também se
mostrou apreensivo com o atual momento
entre Afresp e Sinafresp. “Se acontecer
alguma discordância entre a Afresp e o
sindicato, quem paga é o colega”.
O deputado Orlando Bolçone falou do
seu estudo sobre a descontinuidade e de
seus riscos para a gestão de organizações.
“Não podemos correr esse risco. É importante utilizar o conhecimento das pessoas
que estão aqui”, contou.
Na parte da tarde, os diretores tomaram
conhecimento das propostas de alteração
do Estatuto Social da Afresp, e também
foram discutidos assuntos de interesse
da classe.
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Os novos 433 um grande papel
Agentes Fiscais de social. Temos cinco
Rendas do concur- milhões de alunos,
so de 2013 tomaram cinco mil escolas,
posse no Palácio dos 80 hospitais, 125
Bandeirantes, sede mil policiais. Nada
do Governo de São disso funciona se
Paulo, no dia 11 de a Fazenda não funmarço. Eles foram re- ciona bem. O servicepcionados no palco ço público depende
do Auditório Ulysses da Fazenda”, disse.
O Secretário da Fazenda de São Paulo, Andrea Calabi
Guimarães pelo go- Ao término da ceriO Governador de São Paulo Geraldo Alckmin
vernador do Estado mônia, as autoridades, os recém-empossados e seus familiares
de São Paulo Geraldo Alckmin, pelo secretário da Fazenda An- participaram de um coquetel de recepção.
drea Calabi, pelo coordenador da Coordenadoria de AdministraAfresp e Sefaz sediam curso de formação aos novos AFRs
ção Tributária José Clovis Cabrera, pelo presidente da Comissão
de Recepção dos novos fiscais, Afonso Quintã Serrano, e pelo
Os dias 12, 13 e 14 de março foram de muito aprendizado
coordenador da Coordenadoria Geral de Administração Humber- para a nova turma de AFRs 2013: foi quando aconteceu o Curso
to Baptistella Filho.
de Formação, organizado pela Secretaria da Fazenda e que aconParticiparam também da cerimônia de recepção os deputa- teceu nos auditórios da Afresp e na Secretaria.
dos estaduais AFRs Orlando Bolçone e Vitor Sapienza, e o vereO presidente da Afresp, Teruo Massita, recepcionou os novos
ador AFR Gilson Barreto. Pela
colegas e apresentou a estruAfresp, estiveram presentes a
tura e benefícios que a Afresp
diretoria da Afresp e o Conseoferece a seus associados. Telho Deliberativo.
ruo, durante seu discurso, citou
A cerimônia começou com
a união, em especial a familiar,
o discurso do presidente da
que tem valor fundamental.
Comissão de Recepção, Afon“Temos que estar unidos em
so Quintã Serrano, que deu as
nome da classe dos Agentes
boas-vindas aos novos coleFiscais de Rendas. É um trabagas. “Abrimos as portas para
lho que dá segurança, tranquireceber os novos AFRs. Eles
lidade, além de dar condições
se juntam aos 442 fiscais emde termos um planejamento de
possados em setembro de
vida”, disse o presidente. Teruo
Os novos colegas no Curso de Formação de AFRs na Afresp
2013”. Ele também agradeceu o apoio
ressaltou os serviços proporcionados
da Afresp e do Sinafresp na organização e elaboração do concur- pela entidade, além de destacar a excelência da Amafresp, que é
so que selecionou os 885 fiscais no ano anterior.
digna de coberturas de 1º mundo.
Na sequência, o novo AFR Ednei José da Costa falou em
Temas como “Federalismo Fiscal”, “O papel do AFR”, “Planome de todos os novos fiscais. Ele, que foi capitão da Polícia nejamento Estratégico”, “SPED”, “Interpretação da LegislaMilitar antes de ser AFR, fez um discurso emocionado. “Agora, ção”, entre outros, foram abordados nos workshops. No dia 13
como servidores públicos, devemos trabalhar para ter uma ges- de março, os novos fiscais receberam a carteira porta funcional.
tão pública eficiente e eficaz, com ética, moralidade e disposição. Segundo o diretor Financeiro e de Seguros da Afresp, Rodrigo
Como bons capitães, vamos tomar o leme desse barco chamado Keidel Spada, e o diretor de Comunicação do Sinafresp, Fábio
vida e sempre honrar a família e o Estado de São Paulo”, disse.
Rodrigues Teixeira de Almeida, este é um presente para os novos
Em seguida, o secretário da Fazenda, Andrea Calabi, falou colegas patrocinados pela Afresp e Sinafresp.
da alegria em dar posse aos novos Agentes Fiscais de Rendas.
Para receber os interessados em se inscrever e tirar as dúvidas
“É uma emoção muito grande participar desse momento impor- sobre todos os serviços oferecidos, a Afresp esteve presente por
tante. Esse grupo, junto com a Coordenadoria de Administração meio de seu Departamento de Inscrição e de Seguros, nos dois
Tributária, comporá a base sólida para a fiscalização tributária do locais. Um estande foi montado para atender os novos colegas,
Estado de São Paulo e eles darão o retorno esperado. É o me- que puderam aslhor investimento que sociar-se ou filiaro governador poderia se à Amafresp na
fazer para ter uma hora. O Sinafresp
base estruturada para também dispoo Fisco paulista”.
nibilizou estande
O
governador para atendimenGeraldo Alckmin fi- to e a SPPrev,
nalizou a cerimônia, funcionários. Na
parabenizou os novos sede da Afresp, a
AFRs e destacou a Amafresp ofereimportância do traba- ceu o exame preRodrigo Keidel Spada, a nova AFR Erika Midori e
lho deles. “Vocês têm ventivo de hepatite C.
O AFR recém-empossado Ednei José da Costa
Fábio Rodrigues Teixeira de Almeida
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Acompanhe as reuniões da Diretoria Executiva na Afresp

Professor Yoshiaki Nakano é entrevistado para o Blog Afresp

Representantes de Delegacias Regionais e Desembargador visitaram a Associação

Entre os assuntos discutidos estão o Sistema Tributário Brasileiro, Guerra Fiscal e Economia

A Diretoria Executiva se reuniu com representantes das Delegacias Regionais Tributárias para estreitar as relações com
as DRTs. Veja abaixo as Delegacias que visitaram a Afresp - que também recebeu a visita do Desembargador Celso Limongi.

Os representantes da DRT-5 (Campinas) visitaram a Associação no dia 23 de janeiro.

Os colegas da DRTC-III, também da capital, estiveram na
Afresp no dia 3 de fevereiro.

No dia 30 de janeiro, foram os AFRs da DRTC-II, da capital,
que conversaram com o presidente Teruo Massita.

Os membros da Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT) visitaram a Associação no dia 17 de fevereiro.

No dia 9 de abril, o professor Yoshiaki Nakano, diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), participou
da gravação de uma entrevista para o Blog Afresp. Participaram
da gravação o presidente da Afresp, Teruo Massita, e os membros
Antônio Sérgio Valente, Fernando Alecrim e José Roberto Lobato.
O professor Nakano, que foi secretário do Governo de São
Paulo entre 1995 e 2001, falou muito a respeito da qualidade do
tributo. “O bom tributo é o que a pessoa sabe que está pagando.
A verdadeira cidadania é saber o quanto se paga de impostos, o
que se paga e como os recursos estão sendo utilizados”, afirmou.
A entrevista será publicada no Blog em blocos, uma vez por
semana. Enquanto isso, acompanhe o Blog e fique por dentro das
discussões da área tributária. Acesse já: www.blogafresp.org.br.

Afresp encaminha ofício ao Sinafresp
solicitando reunião conjunta
Em 31 de março, a
Diretoria Executiva e o
Conselho Deliberativo da
Afresp encaminharam o
ofício n º 247/14 à presidente Miriam Arado e
aos demais integrantes da
Diretoria e do Conselho
do Sinafresp (Sindicato
dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São
Paulo). O ofício solicita
uma reunião conjunta para
tratar de interesses mútuos das duas entidades
classistas.

Novo membro do CEPAfresp é
nomeado pelo presidente da Afresp
O presidente da Associação, Teruo Massita, por meio
da Portaria 06/2014 e com base nos termos do artigo 36,
inciso IX, do Estatuto Social da Afresp, designou no dia 12
de fevereiro o Agente Fiscal de Rendas Maurício Barutti
de Oliveira para exercer a função de membro da Comissão
do Centro de Ensino e Pesquisa da Afresp – CEPAfresp.

O desbravador do interior

No dia 26 de fevereiro, representantes da DRT-12 (ABCD)
vieram à Associação.

O Desembargador Celso Limongi conversou com o presidente
Teruo Massita no dia 12 de março.

Jornal__Abril_Maio.indd 6-7

Os AFRs da DRT-16 (Jundiaí) estiveram na Sede da Associação no dia 27 de fevereiro.

Os membros da DRT-3 (Vale do Paraíba) visitaram a Afresp
no dia 24 de março.

Imaginem um colega recém-admitido em 06/01/1936,
chegar a uma cidade cujo Posto Fiscal iria funcionar no recinto
juntamente com o Coletor e os demais funcionários. A cidade
em questão é Presidente Prudente – naquela época, o município
era ainda mais extenso, composto por vários distritos que hoje
são prósperas cidades: Presidente Wenceslau, Regente Feijó,
Álvares Machado, José Teodoro (atualmente Martinópolis),
entre outros.
Quem conta essas e muitas outras histórias é o colega aposentado Fábio Máximo de Macedo, de 97 anos de idade, e com
uma enorme e rica experiência de fiscalização.
Era uma ensolarada tarde de segunda-feira em Bauru, para
onde foi a reportagem do Jornal da Afresp conversar com o AFR
de voz mansa, olhos brilhantes e um sorriso em lembrar dos
muitos anos de experiência na fiscalização do interior paulista.
De auxiliar de fiscalização a Fiscal de Rendas nomeado pelo
Decreto Lei nº 10.917 de 17/05/1939, tornou-se inspetor em
1945 e, depois, Delegado Regional em 1949, inicialmente na
Delegacia de Botucatu, posteriormente Bauru e Marília. Ele
assumiu, em 1963, a Diretoria do Departamento de Serviços
do Interior (DSI). Nessa época, continuou morando em Bauru,

O AFR aposentado Fabio Máximo de Macedo, ao lado do quadro
que ganhou dos delegados regionais tributários

viajava durante a semana e voltava para lá nos finais de semana, onde costumava receber funcionários da região em sua
casa, especialmente Fiscais de Rendas e Exatores.
Elegeu-se Deputado Estadual com votação de 11.101 votos
em 1966, com apoio dos Exatores, Fiscais e funcionários da
Secretaria da Fazenda. Aposentou-se no serviço público em
1967, quando estava em exercício na Assembleia Legislativa
de São Paulo.
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Presidente da Afresp e diretor da Amafresp são eleitos para a Febrafite

Afresp realiza Pesquisa de Opinião sobre a criação de um C.C. na capital

Teruo Massita e Luiz Carlos Toloi Junior são, respectivamente, 2º vice-presidente e diretor de Saúde

Dos 1.127 AFRs entrevistados, mais de 66% concordam com um Centro de Convivência perto do Predião

O presidente da Afresp, Teruo Massita, e o diretor da
Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, foram eleitos para a
diretoria da Febrafite (Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais). Teruo assumiu como 2°
vice-presidente e Toloi Junior como diretor de Saúde.
A eleição da Febrafite para o biênio de 2014 a 2016 ocorreu no dia 21 de março, na sede da Associação dos Auditores
Tributários do Distrito Federal (Aafit), sediada em Brasília,
com a presença de autoridades locais e representantes da
categoria fiscal de todo o país.
O auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do
Sul, Roberto Kupski, foi reeleito ao cargo de presidente da
Febrafite. “Muito me honra estar mais uma vez à frente
de uma entidade como a Febrafite, que congrega hoje 27
associações filiadas em quase todo o território nacional.
Isto só faz aumentar ainda mais a minha responsabilidade”,
declarou Kupski.

Desde o início da atual gestão, a diretoria da Afresp busca a aquisição de um
imóvel adequado à implantação de um
Centro de Convivência Urbano (CCU), na
cidade de São Paulo. Em 2013, o presidente Teruo Massita; o diretor de Regionais,
Omar Roldão de Moura; e o diretor Regional da DRTC – I, César Akio Itokawa,
visitaram dois imóveis que se mostraram
inadequados. A busca continua.

Dentre aqueles que responderam a
pesquisa, 20,15% ainda não são associados à Afresp. Destes, 84,33% disseram
que a criação do CCU faria com que se
associassem. O perfil predominante destes
promissores associados é de AFRs com
até 39 anos (70,8%) e de mulheres (92%).
Para as mulheres, a oferta de um Centro
Estético é mais importante que a Sala de
Repouso.

A intenção da Afresp é atender com
bons serviços o grande número de colegas que trabalham na sede da Secretaria
da Fazenda (Predião). Para auxiliar na
tarefa, foi realizada, no período de 4 a 18
de dezembro de 2013, uma pesquisa, via
e-mail, junto aos AFRs, associados ou não,
da ativa e aposentados, para medir o grau
de interesse da Classe pela criação desse
CCU, próximo ao Predião.

“Os resultados da pesquisa serão muito
aproveitados pela Afresp. Tanto para a
especificação e caracterização do imóvel a
ser adquirido para este fim quanto para o
planejamento dos equipamentos e serviços
viáveis a serem oferecidos”; afirmou o diretor de regionais Omar Roldão de Moura.

Consultor da Fipecafi fala sobre o futuro Centro de Convenções da Afresp
Todas as segundas-feiras, o presidente da Afresp, Teruo
Massita, e a Comissão de Estudos se reúnem na sede da
Afresp para dar prosseguimento ao projeto do futuro Centro
de Convenções da Afresp. E
desde o dia 24 de fevereiro, o
consultor da Fipecafi, professor Fábio Frezzatti, participa
das reuniões com o objetivo de
orientar sobre a metodologia a
ser aplicada no desenvolvimento dos trabalhos para a definição da melhor alternativa de
negócio para o futuro espaço.
“Meu papel é trazer uma
metodologia para que possamos discutir várias alternativas, levando em conta o planejamento estratégico da Associação, as questões do risco e
o retorno do investimento”, disse Frezzatti.

O consultor também elogiou os membros da Comissão de
Estudos e falou que todos eles, com sua experiência, trazem a
representatividade da Afresp.
Além disso, ele também
afirmou que a Afresp conta
com mecanismos importantes para evolução do projeto, como, por exemplo, o
Planejamento Estratégico da
entidade.
Frezzati ressaltou que esse
projeto irá proporcionar alternativas aos associados,
que terão a garantia de seus
benefícios protegidos, independente de qualquer cenário.
“O objetivo é que os associados se identifiquem e percebam a importância dele, não só no momento atual, mas
principalmente em longo prazo”, concluiu.

Conheça o professor Fábio Frezatti
O professor Fábio Frezatti tem larga experiência no assunto. Ele é graduado em
Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (1979), mestrado em Administração pela Universidade de São Paulo (1988), doutorado e livre-docente (2001)
em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (1996). Ele também
é professor titular da USP, primeiro diretor presidente da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, editor e membro de conselho
editorial de vários periódicos nacionais e internacionais. Atua na linha de pesquisa
Controladoria e Contabilidade com projetos nas áreas de planejamento empresarial,
valor da empresa, empresas familiares, avaliação de desempenho e controle gerencial.
Ele lidera um grupo de pesquisa, transformado em laboratório, denominado Práticas Gerenciais das Empresas Brasileiras. Antes de 1996 foi executivo, ocupando posições de gerência e diretoria em
empresas, predominantemente multinacionais. Membro de comissões de avaliação da CAPES da área Administração,
Contabilidade e Turismo (2002-2004). É membro do Comitê Assessor do CNPq da área de Administração e Contabilidade
(2010-2013), editor-chefe da Revista Contabilidade & Finanças – USP (2011-2013 e 2013-2015), um dos dois coeditores
convidados pela Emerald para a produção da Edição Especial Latino-Americana de Contabilidade para o periódico Journal
of Accounting in Emerging Economies (JAEE). É membro da EAA (European Accounting Association) e representante da
América do Sul e Caribe no Board do EAA para o período maio 2013-maio 2016, e membro do conselho universitário da
USP (2011-2013 e 2013-2015), representando a FEA-USP.

Jornal__Abril_Maio.indd 8-9

Oferecer um espaço que preste apoio
logístico, que promova a saúde e o bemestar, e que fomente a confraternização

Dos 1.127 AFRs entrevistados em todo o
Estado, 66,64% acreditam fazer falta um
Centro de Convivência perto do Predião

aos AFRs passa a ser considerada uma
prioridade para a atual diretoria. A busca
por um imóvel ideal continua e ganha
mais força. A Afresp pede aos colegas
que souberem de imóveis disponíveis que
os indique.

A iniciativa de fazer uma pesquisa partiu de uma Comissão de Estudos coordenada pelo diretor regional da DRTC I César
Akio Itokawa. A pesquisa contou com o
apoio e com a colaboração da Afresp para
a sua realização.
Foram entrevistados 1.127 AFRs de
todo o estado de São Paulo (amostra de
17% do universo). A grande e voluntária
adesão permitiu conferir à pesquisa uma
margem de erro de 2,65% para uma confiabilidade de 95%. Além dos resultados oferecidos pela própria ferramenta adotada,
os dados foram cruzados e filtrados para
que outros relatórios fossem extraídos.

Na opinião dos entrevistados, essas são as principais instalações que o futuro C.C. da capital deve oferecer aos associados

Dentre os entrevistados, 2/3 (66,64%)
acreditam que faz falta um Centro de Convivência próximo ao “Predião”. Segundo
o presidente Teruo Massita, “a grande
quantidade de interessados apontada na
pesquisa reforça o propósito da diretoria
e confere prioridade à ação”.
Foi oferecida uma lista de serviços para
que fossem ordenados de acordo com o interesse. Consideradas as quatro primeiras
opções, constatou-se que a aspiração dos
respondentes é por um ponto de apoio à
melhoria da saúde e da qualidade de vida:
Academia, Estacionamento, Vestiário e
Sala de Repouso. Para respostas abertas,
restaurante e lanchonete foram os serviços mais sugeridos.

Entre os AFRs não associados, o futuro Centro de Convivência da capital deveria ter as instalações listadas acima

Comunicado
Conforme previsto nas diretrizes do Planejamento Estratégico, a Afresp comunica que a partir de 23 de abril e até 23
de maio realizará uma avaliação da satisfação do associado por telefone. A sua opinião é muito importante!
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Apafresp elege nova diretoria executiva e administrativa

Deputados participam de reunião do Conselho Deliberativo

A Assembleia Geral Ordinária também fez a prestação de contas da Associação para as pensionistas

João Eduardo Dado e Hélio César Rosas falaram da importância de se ter representantes da classe no Congresso

A Associação dos Pensionistas dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo (Apafresp) realizou no dia 31 de março
uma Assembleia Geral Ordinária (AGO) para eleger as Diretorias
Executiva, Administrativa de São Paulo e do Interior.
A reunião, ministrada pela presidente da Apafresp, Thereza
Ignez Pereira, a Thereka, contou com a participação de aproximadamente 70 pessoas, e a mesa de comissão foi formada por
Maria da Graça Campos Gomes e Maria Estela Boninido Prado.
Foram eleitas as pensionistas Thereka (presidente), Lucila
Noronha Bignami (vice-presidente), Kazue Ilke Coan e Michelina
Barletta Vieira (como secretárias) e Mônica Lumena Simoni Pires
e Ana Maria Roque Canellini (tesoureiras).
Para a Diretoria Administrativa de São Paulo, foram designadas Maria Heloisa Toledo Baliello; Maria Lucia P. Arruda Campos
e Aurora Munhoz N. Parmigiani como Conselheiras Efetivas; e
as suplentes serão Maria de Lourdes Duarte Dória, Nancy Lucia
Martins Cavariani e Oscalina Aparecida da Silva Passerine.
Já para a Diretoria Administrativa do Interior foram nomeadas
Oscalina Aparecida da Silva Passerine (São José do Rio Preto);
Maria de Lourdes Duarte Dória (São Carlos); Maria Lucia Pastre
Arruda Campos (Araraquara); Cristina Aparecida Brevighieri
Vianna (Bauru); Maria Aparecida Cesar Pinto e Silva (Santos);
Lêda Martha Buck (São José dos Campos); Oneide Stafuzza

Presidente, vice-presidente e membros da Diretoria Administrativa da Apafresp

(Presidente Prudente); Nair da Conceição C. Pedroso (Araçatuba); e Maria Luiza de Paula Santos (Taubaté).
Na assembleia, foi feita a prestação de contas da Apafresp,
um acordo com o valor das mensalidades e algumas dúvidas foram
tiradas referentes aos recenseamentos e precatórios.

Esportes
Avaliação técnica e física para o Torneio Metropolitano
O departamento de Esportes da Afresp promoveu no dia 12 de
abril, às 10h, um encontro com os AFRs associados e não associados
no Centro de Convivência de Guarulhos “AFR Luiz Dias”, para realizar
uma avaliação técnica e física com os colegas inscritos no XXVI Torneio
Metropolitano de Futebol da Associação.
O evento teve uma recepção especial com café da manhã, jogo
amistoso e um almoço; e as qualidades futebolísticas de cada jogador
foram analisadas. É importante ressaltar que as inscrições ainda estão
abertas e, até o momento, já estão participando do torneio mais de 100
AFRs, sendo que 40 inscritos são AFRs do último concurso.

2º Encontro dos Tenistas Afresp
A quadra do Centro de Convivência de Guarulhos irá sediar
o 2º Encontro dos Tenistas da Afresp 2014. O evento acontece
no dia 24 de maio e para realizar as inscrições basta enviar um
e-mail para paulo@afresp.org.br.
O evento terá início às 8h com café da manhã e almoço
e sorteio para compor as duplas de masculinas, femininas e
mistas. Inscreva-se!

Futebol de confraternização no
Centro de Convivência de Osasco
O C.C. de Osasco foi o lugar escolhido para uma partida
amistosa entre convidados e AFRs de São Paulo e de Osasco,
que jogam na cidade no dia 25 de fevereiro. A noite contou
com a presença das atletas da seleção brasileira Cristiane,
Érica, Esterzinha, Aline e Isabela. Após a partida, aconteceu
um churrasco de confraternização entre as equipes.

No dia 29 de março, 20 Conselheiros (17 titulares e três filiada Amafresp. O Parecer recomendou o indeferimento do pedisuplentes) se reuniram na sede da Afresp, em São Paulo, para do, o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes, por maioria
discutir assuntos de interesse da classe.
absoluta de votos, com uma abstenção. Além disso, a Comissão
Para iniciar os trabalhos, houve a execução do Hino Nacional de Saúde sugeriu uma recomendação a respeito de promoções
e, depois, um vídeo com uma homenagem às mulheres foi exibido para novas inscrições na Amafresp.
aos presentes.
Já o contrato para a realização do evento “Encontro da Família
Marcaram presença o deputado federal AFR João Eduardo Afrespiana”, que acontecerá entre 19 e 21 de setembro de 2014
Dado Leite de Carvalho e o deputado constituinte Hélio César no Hotel Tauá, em Atibaia, foi lido pelo Conselheiro e presidente
Rosas. Dado falou de sua preocupação com o cenário atual bra- da Comissão Fiscal Alexandre Lania Gonçalves, e foi aprovado
sileiro e da importância de a classe
pelos presentes, com exigências e
fiscal ter representação política no
recomendações à Diretoria ExecuCongresso Nacional. “Precisamos
tiva sobre a prestação de contas
aumentar nossa base de reprepós-evento.
sentação política. É de extrema
Na sequência, o presidente
importância”. Ele trouxe alguns
da Comissão Fiscal leu o parecer
dados sobre a tramitação de alsobre a proposta de investimento
gumas leis de interesse da classe.
na compra de um terreno para a
Em seguida falou o deputado Hélio
construção da nova Sede Regional
César Rosas, que celebrou a união
de Guarulhos, que ficará próxima à
da Afresp e elogiou o trabalho do
nova Delegacia Regional. Em seOs deputados João Dado e Hélio Rosas, com o presidente do C.D.
deputado João Eduardo. “A imguida, após ampla discussão sobre
Luís Augusto Sanches e o 1º Secretário Paulo Henrique Cruz
prensa de Brasília elegeu o Dado
a conveniência e oportunidade, foi
como o mais atuante”.
aprovado por unanimidade.
Na sequência, foram aprovadas, por unanimidade, as atas
Outro assunto da pauta da reunião foi o Parecer da Comissão
das reuniões de 29 e 30 de novembro de 2013 e as de 7 e 8 Fiscal sobre os contratos de consultoria do departamento de
de fevereiro de 2014. O Conselheiro e Relator da Comissão Marketing & Comunicação. A Comissão Fiscal apresentou seu
de Saúde, Eduardo Gonçalves, leu o processo nº 1319082, de Parecer, que foi amplamente debatido e aprovado por unanimidareembolso de procedimentos médicos realizados em um filiado de, em conformidade com o artigo 117 do Estatuto Social. Assim,
Amafresp. Após ampla discussão e com o voto de Qualidade, recomenda-se à Diretoria Executiva o cumprimento do conceito
nos termos do Artigo 48, § 3° do Estatuto Social, do Presidente do Artigo 31, Inciso X, para todos os contratos futuros.
do Conselho Deliberativo Luís Augusto Sanches, o plenário do
O presidente da Comissão Fiscal, Alexandre Lania Gonçalves,
Conselho aprovou o ressarcimento na forma e limites da tabela leu o relatório de Acompanhamento Orçamentário do 4º Trimesvigente da Amafresp.
tre de 2013, que mostrou as despesas da Sede, da Amafresp,
Logo em seguida, a Conselheira Nilza Bardi Romano, Presi- das Sedes Regionais e dos Centros de Convivência. O presente
dente da Comissão de Saúde e Relatora, leu o processo de nº relatório será encaminhado à Diretoria Executiva com as reco0234-13, que trata do reembolso da inscrição de irmã de uma mendações necessárias e nele contidas.

Conselheira participa de almoço em comemoração ao Dia da Mulher
No dia 10 de março, a Conselheira Eliana Maria Pessoa participou do
almoço em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no restaurante
Rosmarino, em São Paulo.
O encontro foi organizado pela colega Adelaide Anastacio Monteiro de
Mendonça, e 20 AFRs mulheres estiveram presentes – entre elas, Angela
P. de Araújo e Silva Rego, que tomou posse como AFR no dia 11 de março,
na cerimônia que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. “Somos fiscais
de vários concursos, que nos encontramos para comemorar nosso dia”,
disse Eliana.

Jornal__Abril_Maio.indd 10-11
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Aposentados

“Quem não tem padrinho morre pagão”

Diretoria de Aposentados envia pesquisa aos associados

Pelo AFR aposentado Uriel de Almeida, de Bauru, sobre a importância de se ter representantes da classe

A pesquisa teve o objetivo de descobrir como aprimorar as atividades em prol dos aposentados

Durante trinta anos de exercício efetivo no cargo de Agente Fis- taríamos de ouvir, mas foram realistas e equilibrados nas posturas,
cal de Rendas lotado na DRT-7 em Bauru, participamos de muitas evitando muitas vezes o desastre total, ou seja: muitos incêndios
lutas pela valorização da nossa classe, continuando uma história de na “Rangel Pestana e no Palácio” foram vencidos assim – com a
envolvimento dos colegas que nos antecederam, sempre liderados, intermediação dos “nossos” deputados: era o “jogo de cintura”
no passado, pela Afresp.
imprescindível no teatro político.
A primeira foi marcada pela conquista da presidência da nossa
É preciso reconhecer também que as perdas lamentáveis de
associação pelo colega João Eduardo “Dado” em 1988 e as conse- direitos que sofremos (bolinho e bolão por ex.), poderiam ter sido
quentes mobilizações da classe.
mais abrangentes se não fossem combatidas por esses colegas.
Ainda nesse ano, depois de avaliadas as implicações legais que
Na apuração do resultado desse período de lutas acima citado,
poderiam atingir a Afresp se liderasse movimentos mais radicais temos que o saldo entre conquistas e perdas ainda é muito positivo
da nossa classe, tivemos a honra de participar do ato de criação e a prova disso é a elevada concorrência nos últimos concursos realido Sinafresp numa reunião memorável aqui em Bauru sendo eleito zados pela Sefaz; entretanto, estamos distantes do reconhecimento
como primeiro presidente o colega José Antônio Pinto
que a nossa carreira merece.
de Lima e posteriormente os colegas José Carlos Vaz
No quesito “maldades a realizar”, vejo que não
de Lima, João Eduardo “Dado”, Ivan Netto Moreno,
Se conseguirmos chegamos ao fundo do poço em termos de perdas
Lauro Kuester Marin, David Torres e Miriam Arado.
e l e g e r n o s s o s de direitos...os tiranos apenas dormem…aguardam o
“Afresp e Sinafresp” foi um casamento que teve
nosso enfraquecimento como classe para desferirem
seus momentos positivos e outros nem tanto...e quando colegas, estaremos os golpes finais, iniciando, provavelmente, pelos apoo casal não se entendia, a família soube chamá-los à demostrando para sentados e pensionistas se esses não se manifestarem
conciliação.
a administração a politicamente.
Enfrentamos períodos nos quais a remuneração de
Recentemente fomos procurar mais apoio político
um AFR em início de carreira não atingia a marca para nossa efetiva força com outros nobres deputados não pertencentes à
retenção do IRRF, ou seja: remuneração incompatível política
classe.
com a responsabilidade do cargo.
Reconhecemos que alguns até nos atenderam de
Com o passar do tempo, todos concordaram que
forma pontual, mas está claro, embora bem-vinda a
precisávamos avançar e decidimos por um trabalho político que busca dessas forças, que não poderemos nos iludir ao ponto de
deveria ser feito “intramuros”, sem alarde, sem confrontos diretos deixar de buscar, em primeiro lugar, o voto para os nossos colegas
com a administração, tendo “lado a lado” as duas entidades e, como que se apresentarem como candidatos, pois se conseguirmos elegêresultado, conseguimos aumentar nossa representatividade política los, estaremos demonstrando para a administração a nossa efetiva
na Assembleia Legislativa e Câmara Federal.
força política.
Nossas mobilizações, bem como os envolvimentos dos nobres
Hoje, restando alguns meses para as eleições, sinto que a diviAFRs eleitos deputados (federal ou estadual), resultaram em várias são da nossa classe chegou ao extremo, na qual injustiças salariais
importantes conquistas e nas pessoas dos colegas e ex-deputados existentes e a falta de uma lei orgânica para proteger a carreira,
Hélio César Rosas e Fábio Máximo de Macedo, registro o meu ameaçam nossa dignidade.
agradecimento pelo empenho dos demais colegas deputados que
Portanto, como medida cautelar, deixo a sugestão no sentido de
continuam se apresentando para a luta.
não apoiarmos candidatos a deputado que não pertençam à nossa
Nossos deputados nem sempre tinham os discursos que gos- classe e, ato contínuo, iniciar imediatamente o trabalho pelos nossos.

A Diretoria de Aposentados, em conjunto com os demais
departamentos da Afresp, enviou uma Pesquisa de Opinião a
todos os aposentados da capital, com o objetivo de saber o que
os colegas desejam para incrementar os trabalhos e intensificar
o bem-estar de todos os AFRs.
Foram enviadas 1.120 pesquisas e, até o dia 30 de março, a
diretoria obteve 174 respostas. “Agradecemos as respostas dadas
e ficamos estimulados a trabalhar no sentido de tentar melhorar
a qualidade de vida deste grupo tão merecedor da admiração e
agradecimentos de todos, por tudo que já fizeram”, disse o diretor
de Aposentados, José Carlos Franco Fernandes.

“

”

É com imensa satisfação que a Diretoria de Aposentados
da Afresp externa os seus sinceros agradecimentos aos 174
colegas da Capital e Grande São Paulo que responderam à
“Pesquisa de Opinião” para o fim exclusivo de saber das preferências dos colegas aposentados, e com isso ser possível
promover programas que possam contribuir para uma melhor
qualidade de vida.
Em breve, faremos as mesmas perguntas aos colegas de
todas as Regionais com a mesma finalidade e, quem sabe,
possamos programar atividades conjuntas entre capital e interior.
Das preferências apresentadas destacamos as seguintes:
Café da manhã Semestral, “Happy Hours”, Cursos Livres, Viagens formadas por aposentados e Sessões de Filmes.
Como primeira programação estamos pensando em realizar, no fim do mês de maio, a exibição de um filme no Auditório
da Afresp seguido de um “Happy Hour” no Espaço Marquezini,
que tem uma ampla área muito bem equipada para a finalidade. Oportunamente, comunicaremos a todos o dia, a hora e o
nome do filme a ser exibido.

Desejamos
ainda
lembrar aos colegas
que a Sede da Afresp,
no 6º andar, possui uma
academia regularmente
montada, com dois professores orientadores
quatro vezes por semana. Possui também
duas mesas de bilhar
de altíssima qualidade e para as senhoras
salão de beleza que
funciona também duas
José Carlos Franco Fernandes
vezes por semana.
Estamos ainda pensando em entrar em contato com a
Secretaria de Turismo da Prefeitura para viabilizarmos passeios guiados aos principais pontos turísticos da capital.
Continuamos ao dispor de nossos colegas no 4º andar
de nossa sede, na Av. Brigadeiro Luiz Antônio.

Se você faz aniversário no mês de maio, tem até 31/05 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:
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Agradecimento do Diretor

AFRs Aposentados

Chuteiras Penduradas
01/02 Antonio Alfredo Correa Custodio, nível VI
01/02 Jose Evaristo da Silva, nível V
01/02 Luciano Morello Pacheco, nível VI
01/02 Luiz Carlos Salviano, nível VI
01/02 Raimundo Rodrigues Teixeira, nível V
01/02 Renilda Aparecida Pires da Silva Brunello, nível IV
01/02 Ricardo Odo, nível VI
01/02 Roberval Borges, nível VI
01/02 Helio Nishiura, nível V
01/02 Marcello Massei Porto, nível VI
07/02 Jose Aparecido Ciocca, nível V
08/02 Maria Jose Carbollan, nível VI
08/02 Regina Celia Bergonzine Dias de Carvalho Machado, nível VI
08/02 Roberto Makoto Iwamoto, nível IV
12/02 Amancio Rodrigues de Oliveira, nível VI
12/02 Jose Luiz Zeni, nível VI
12/02 Jose Roberto Alves, nível VI
12/02 Luiz Carlos Del Greco, nível VI
12/02 Mario Tikahiko Nakamura, nível VI
12/02 Onofre Antonio Monteiro, nível VI
12/02 Nelson Pedro, nível VI

A pesquisa apresentou uma quantidade significativa de colegas que não usufruem da academia no 6° andar e do Espaço
AFR Arnaldo Marquezini. É importante esse contato entre a
Afresp e os aposentados. A academia possui os principais
equipamentos de um “Fit”, além de ter a orientação de dois
professores de Educação Física, Ana e Paulo, quatro vezes
por semana.
José Carlos Franco Fernandes comentou que é necessário
saber quantas vezes o aposentado frequenta a Associação e
quais são os interesses dos AFRs. “Foi muito bom sentir um altíssimo interesse do grupo em atividades sociointerativas”, avaliou.

12/02 Paulo Sergio Falcao, nível III
12/02 Pedro Hakio Motoshima, nível VI
12/02 Sonia Cristina de Cicco Calanca, nível IV
14/02 Edison Koga, nível VI
14/02 Gilberto Euripes Bernardo, nível VI
14/02 Walter Peres, nível VI
14/02 Valeria Aparecida Baciega, nível VI
14/02 Nabor Ferreira da Silva, nível VI
15/02 Jose Carlos Costenari, nível VI
20/02 Paulo Cesar Pauletti, nível VI
20/02 Paulo Rodrigues Junior, nível III
20/02 Joao Carlos Amaral, nível V
20/02 Sergio Antonio Caldeira, nível VI
01/02 Miti Kako, nível VI
01/02 Gilberto Augusto da Silva, nível V
01/02 Laercio Reis da Silva, nível V
14/03 Joao Sebastiao Da Cruz, nível IV
14/03 Marco Antonio Castaldelli, nível VI
14/03 Selma Aparecida Simionato, nível VI
15/03 Teodoro Tadeu De Carvalho Kupper, nível V
20/03 Heloisa Helena Parri, nível VI

Fundafresp
Contribua com o Fundafresp
No mês de março, os associados da Afresp que ainda não possuem Fundafresp receberam
em suas residências um folder explicativo do Fundo de Assistência Social da Afresp. O intuito
é fazer com que mais colegas participem deste fundo formado e administrado por AFRs. Mais
informações: (11) 3886-8807 ou www.afresp.org.br.

Instituição agradece ajuda do Fundafresp
O Centro Espírita Esperança e Fé, de Franca, enviou uma
carta de agradecimento à doação de R$ 5.000,00 feita pelo
Fundafresp. Com estes recursos, a entidade assistencial pôde
comprar 11 conjuntos de rádio comunicação, um espremedor

de laranjas industrial, um computador, uma impressora e dois
toners, conforme comprovantes enviados e em poder do Fundafresp. “Agradecemos ao incomensurável auxílio financeiro
prestado por esta renomada Fundação”, diz um trecho da carta.

16/04/2014 11:24:09
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Regionais

Entidades beneficiadas em fevereiro e março

São José do Rio Preto sedia encontro dos Delegados Regionais Tributários

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de fevereiro: R$ 56.100,00
DRTC I,II,III – CAPITAL
Associação o Raiar do Sol – SP - R$ 3.400,00
Fone: (11) 3207-0216
DRT 2 – LITORAL
Sociedade Amigos da Velhice de Cananeia R$ 3.000,00
Fone: (13) 3851-1584
Associação de Amigos do Lar do Menor Assistido - Guarujá - R$ 3.000,00
Fone: (13) 3352-5641
DRT 4 – SOROCABA
Associação dos Deficientes de Votorantim R$ 2.000,00
Fone: (15) 3343-3907
DRT 7 – BAURU
Associação Bauruense de Apoio e Assistência
ao Renal Crônico - R$ 3.500,00
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Fone: (14) 3243-3293
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Lar da Velhice Maria de Souza Spinola – Novo
Horizonte - R$ 3.300,00
Fone: (17) 3542-1935
Associação Beneficente Irmão Mariano Dias Votuporanga - R$ 4.100,00
Fone: (17) 3421-1600
Casa da Criança de Jales - R$ 3.300,00
Fone: (17) 3632-2443
Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores
– São José do Rio Preto - R$ 5.500,00
Fone: (17) 3355-5000
Casa Recanto de Paz - Votuporanga - R$
2.000,00
Fone: (17) 3422-7185
Instituto Pinheiro Machado – Novo Horizonte

R$ 3.700,00
Fone: (17) 3542-1368
Centro Comunitário Área I – Nova Granada
R$ 5.500,00
Fone: (17) 3262-1209
DRT 11 – MARÍLIA
Centro de Integração da Criança e Adolescente - Tupã - R$ 5.500,00
Fone: (14) 3496-4041
DRT 15 – ARARAQUARA
Associação Nosso Desafio Pirassununga - R$
3.300,00
Fone: (19) 3561-9937
DRT 16 – JUNDIAÍ
Casa da Criança Carlota Lima de Carvalho e
Silva – Mogi Mirim - R$ 5.000,00
Fone: (19) 3862-3841

Presidente Teruo Massita falou dos projetos em andamento da Afresp aos Delegados
Os Delegados Regionais Tributários se reuniram em 11 de
março, na cidade de São José do Rio Preto – DRT/8, cumprindo
mais uma etapa da agenda de reuniões.
No dia 13 de março, o coordenador da Coordenadoria da
Administração Tributária (CAT), José Clovis Cabrera; o Diretor
da Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT),
João Marcos Winand e o presidente da Afresp, Teruo Massita,
estiveram presentes.
Teruo Massita, durante o encontro, teve a oportunidade de
apresentar os projetos da Associação que estão em andamento.

Regionais comemoram aniversário
de associados em fevereiro

A diretora Social da Afresp de São José do Rio Preto,
Loreni Fernandes, reuniu-se com fiscais na Pizzaria Bella
Capri, comemorando juntas o Dia Internacional da Mulher
neste março de 2014.

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de março: R$ 108.700,00
DRTC I,II,III – CAPITAL
Centro de Promoção Social Cônego Luiz
Biasi – SP - R$ 3.000,00
Fone: (11) 2909-3269
Promoções Humanas Eugênio de Mazenod –
SP - R$ 2.000,00
Fone: (11) 3993-1563
Sociedade Sal da Terra - SP - R$ 3.000,00
Fone: (11) 3675-9358
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Casa da Amizade de Pindamonhangaba - R$
2.000,00
Fone: (12) 3642-3342
Obra Social e Assistencial Nossa Senhora
Auxiliadora – São José dos Campos - R$
4.000,00
Fone: (12) 3931-6686
Obra Social e Assistencial Nossa Senhora
do Rosário – São José dos Campos - R$
5.500,00
Fone: (12) 3912-8812
Associação Crianças Especiais de Santa
Branca Antônio Narvaes – Santa Branca
R$ 2.000,00
Fone: (12) 3975-1110
DRT 5 – CAMPINAS
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capivari - R$ 5.500,00
Fone: (19) 3491-6088
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Associação Beneficente Integração à Vida Ribeirão Preto - R$ 4.300,00
Fone: (16) 3911-1818
Lar Irmã Izolina – Ribeirão Preto - R$ 2.900,00
Fone: (16) 3626-8528
DRT 7 – BAURU
Centro de Educação Infantil Creche Santa

Terezinha de Avaré - R$ 4.500,00
Fone: (14) 3732-0033
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Lar Beneficente Celina - Votuporanga - R$
4.000,00
CEP: 15503-023
Fone: (17) 3426-8590
Programa Beneficente Criança Cidadão do
Futuro - Catanduva - R$ 5.500,00
Fone: (17) 3521-7018
Associação Madre Teresa de Calcutá – São
José do Rio Preto - R$ 2.000,00
Fone: (17) 3235-4645
DRT 9 – ARAÇATUBA
Associação dos Deficientes Físicos de Penápolis - R$ 2.000,00
Fone: (18) 3652-5010
Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha
Prates – Araçatuba - R$ 2.900,00
Fone: (18) 3117-3627
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Pereira Barreto – R$ 5.500,00
Fone: (18) 3704-6313
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Obras Reunidas de Assistência Social São José
Operário - Pirapozinho - R$ 3.400,00
Fone: (18) 3269-2287
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Presidente Epitácio - R$ 3.000,00
Fone: (18) 3281-5288
Instituição Novo Amanhecer Guiomar C. A. da
Silva – Dracena - R$ 5.500,00
Fone: (18) 3822-8190
Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos
Desamparados – Presidente Prudente - R$
3.800,00
Fone: (18) 3223-2719

Fundafresp informa

4.295 doações já realizadas
a entidades carentes
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Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo – Presidente Epitácio - R$ 3.400,00
Fone: (18) 3281-1972
DRT 11 – MARÍLIA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça - R$ 3.900,00
Fone: (14) 3471-0251
DRT 12 – ABCD
Obra Social São Francisco Xavier - Diadema
R$ 5.500,00
Fone: (11) 4057-3216
DRT 14 – OSASCO
Centro Promocional Cristo Rei - Osasco R$ 3.500,00
Fone: (11) 3687-8198
Centro Social de Santo Antônio de Osasco
R$ 4.000,00
Fone: (11) 3681-1024
Associação das Mães do Jardim Veloso Osasco - R$ 3.100,00
Fone: (11) 3692-6487
Associação para Prosperidade da Pessoa com
Deficiência – Santana do Parnaíba R$ 2.000,00
Fone: (11) 4154-2924
DRT 15 – ARARAQUARA
Centro de Convivência do Idoso de Ibaté
– Maria Catarina Cavichioli Valério - R$
2.000,00
Fone: (16) 3343-5671
Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora Araraquara - R$ 3.000,00
Fone: (16) 3324-4546
DRT 16 – JUNDIAÍ
Associação de Apoio às Pessoas com Lesão
Medular – Mogi Guaçu - R$ 2.000,00
Fone: (19) 3831-1044

Casa do AFR
Total distribuído desde 1995:

R$ 10.854.520,00

Valor contabilizado:

R$ 3.733.281,68

Rio Preto e Taubaté parabenizam as
AFRs no Dia Internacional da Mulher

Os AFRs da Regional de Piracicaba se reuniram na
Pizzaria Babbo Giovanni para confraternizar com os aniversariantes do mês. A comemoração na noite do dia 20 de
fevereiro contou com a presença de 40 pessoas, entre elas
associados e familiares.

A Regional de Santos organizou uma agradável festa de
confraternização para comemorar mais um ano de vida com
os aniversariantes do mês. A celebração aconteceu no mês
de fevereiro na DRT – 02, localizada na Praça Antonio Telles.

O Dia Internacional da Mulher na Regional de Taubaté foi
comemorado no restaurante Villa Mezzo. O almoço aconteceu
no dia 13 de março e contou com a presença da diretora da
Regional, Maria Leônidas, e de AFRs associadas e não associadas da região, entre elas aposentadas e ativas.

AFRs da Ativa

Se você faz aniversário no mês de maio, o prazo para realizar o recadastramento
obrigatório vai até 31 de maio.

16/04/2014 11:24:16
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Regionais preparam festa de recepção da segunda turma de novos AFRs
Guarulhos, São José do Rio Preto, Marília, Ribeirão Preto e Campinas deram as boas-vindas aos novos AFRs

No dia 18 de março, a Regional de Guarulhos organizou
um happy hour para recepcionar os novos AFRs. O diretor
Regional, Valter Gama Caldini, e mais 47 novos fiscais
participaram do evento, que aconteceu em parceria com o
Sinafresp.

Os novos AFRs de Ribeirão Preto, juntamente como os
colegas da ativa, aposentados e familiares, participaram
de uma festa no dia 19 de março, que contou com jantar,
churrasco, chopp,caipiroska de Absolut e música ao vivo. O
diretor Regional Matheus Henrique Lopes P. Lima prestigiou
o evento.

17

Regionais

Os novos Agentes Fiscais de São José do Rio Preto foram recepcionados pelo diretor Regional Alberto Aparecido
de Andrade, pela diretora Social Loreni Fernandes e por
amigos com um delicioso happy hour no dia 18 de março,
no Centro de Convivência da Afresp.

O Centro de Convivência de Campinas fez uma festa
temática, “Comida de Buteco”, para receber os novos
AFRs no dia 19 de março. Marcaram presença o delegado
Regional Luiz Celso Afáz, o diretor Regional José Lúcio
Zambrotti, o Conselheiro da Afresp Miguel Ângelo Carvalho
e o ex-diretor Regional Geraldo Roberto Bocoli.

1º Fifa Soccer da Afresp é sucesso entre os associados de Ribeirão
Campeonato reuniu os colegas e familiares da região e contou com churrasco no Centro de Convivência
Quando falamos em jogo, logo vêm
duas imagens: Futebol e videogame.
No dia 8 de fevereiro, a bola rolou solta
na Regional de Ribeirão Preto com a
1ª Competição Fifa Soccer da Afresp
entre os associados.
O evento contou com a participação
de 16 jogadores que foram divididos
em quatro grupos. A instalação dos
televisores foi oferecida pela Afresp e
os participantes levaram seus videogames PlayStation, juntamente com
os consoles e jogos.
A competição começou às 10h e foi
até as 14h. O vencedor foi o Rodrigo
Claro, o segundo colocado foi o Flávio
Lutif, e a terceira posição ficou para
José Inácio. O evento contou com a
dedicação do diretor Regional Matheus
Henrique Lopes Pereira Lima e com o
empenho dos colegas José Inácio, Denis
Leal, Rodolfo Carvalho e Renan Vielmo, que
se dedicaram na realização do campeonato.

O troféu de campeão do Fifa Soccer foi para o
colega Rodrigo Claro

Após a competição, cerca de 30
pessoas, entre jogadores e familiares, participaram de um almoço com
churrasco, chopp e muita diversão no
Centro de Convivência da cidade.
A diversificação tem sido característica marcante dos eventos na regional de Ribeirão Preto, que já realizou
torneio de futebol, de tênis, de poker,
videogame, além de corrida, caminhada, happy hour, churrasco, pizzada,
feijoada, festa junina, etc., sempre com
o objetivo de atingir o maior número de
associados possível, proporcionando
lazer, diversão e integração entre eles
e seus familiares.
Com o objetivo de atingir mais
associados e proporcionar momentos
de lazer, diversão e integração entre
colegas e familiares, a Afresp planeja
uma grande competição estadual do
Fifa Soccer no primeiro semestre deste
ano. Aguardem!

Associados e familiares em clima de confraternização

Jogadores concentrados nas suas partidas de futebol

AFR Manoel lança seu primeiro livro sobre discos voadores e alienígenas

Marília fez duas festas para recepcionar os novos AFRs:
nos dias 20 e 25 de março, no C.C. da cidade. O evento foi
organizado pela Afresp e pelo Sinafresp, e participaram o
diretor Regional Airton Marcos Alves e o Delegado Regional
Antonio Sebastião Verones.
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No Centro de Convivência de Araçatuba aconteceu a
recepção aos novos AFRs no dia 28 de março. 120 pessoas
participaram da festa, entre elas o diretor Regional José
Lourenço Gomes, o Delegado Regional Gervásio Antonio Consolaro e o conselheiro do Sinafresp, Adolpho Freitas Ávalos.

A livraria Milani, em Marília, na noite
do dia 13 de fevereiro, estava em clima
de ficção e romance com o lançamento
do primeiro livro do aposentado Agente
Fiscal de Rendas, advogado e professor
Manoel Aguilar Filho.
O novo livro “Estão entre nós”, da
Editora Porto de Ideias, retrata a existência dos discos voadores e alienígenas
no planeta.
Uma junção de ficção, romance e
ação, a obra alerta sobre os cuidados
que devem ser tomados com o nosso
planeta e que, quando negligenciados
pela população, resultam em alterações
climáticas como a onda de calor pela qual

atravessou o país.
Discos voadores, fantasias e imaginação humana são alguns segmentos
abordados pelo escritor. Para Manoel, a
questão básica é transportar para o livro
essa relação entre ficção e realidade e proporcionar ao leitor momentos prazerosos.
“Apesar das definições de ficção como
criação fantasiosa, deve-se analisar a
ilusão por outros ângulos, ou seja, sobre
os aspectos filosóficos, psicológicos e
doutrinários, para se chegar ao entendimento positivo de muitos fatos e situações
consideradas pela realidade”, disse.
O AFR anunciou que, no mês de abril,
seu próximo livro será sobre Contos.

16/04/2014 11:24:28

Jornal da Afresp |Abril e Maio de 2014

18

Jornal da Afresp | Abril e Maio de 2014

19

Eventos

Eventos

Inscrições abertas para o 3º Encontro da Família Afresp

Afresp homenageia colegas com 50 anos de Associação e aposentados de 2013

Venha participar desse encontro de integração e confraternização da família Afresp

Cerimônia lembrou a importância do trabalho de quem se dedicou à Fiscalização e à vida associativa

A Associação convida seus associados e familiares para o 3º
Encontro da Família Afresp, que está programado para ocorrer em
Atibaia, interior de São Paulo, nos dias 19, 20 e 21 de setembro.
O encontro acontecerá no Tauá Hotel Atibaia (www.tauaresorts.com.br). O Resort oferece ótimas acomodações, refeições
e várias atividades de lazer que promovem a integração dos
familiares e amigos, como arco e flecha, arvorismo, espaço Bem
Estar, trilhas ecológicas, quadra de tênis, piscinas térmicas e
climatizadas, entre outras.
O evento tem como meta oferecer um descanso para o
corpo, a mente e a alma; propiciar reencontros entre amigos e
proporcionar momentos de descontração e entretenimento com
a realização de atividades esportivas, culturais e de lazer.
O hotel possui uma equipe de monitores à disposição das
crianças para as atividades diárias, além de disponibilizar uma
copa da mamãe, academia, berçário nas férias e massagem. É
importante lembrar que todas as atividades são opcionais e cada
um poderá escolher o que mais gosta de fazer.

As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas. Confira preços e formas de pagamento com o Departamento de
Convênios e Cultura da Afresp, através dos telefones 38868859/8821/8873, na sede da Associação ou na Regional
mais próxima. Não perca essa chance. Faça a sua inscrição!

Promoção Dia das Mães: que tal ganhar um Purificador Consul?
O Departamento de Convênios e
Cultura da Afresp, em parceria com
o Compra Certa (Brastemp, Consul
e KitchenAid) e o Clube de Compras,
está apoiando a promoção do Dia das
Mães “Cadastre-se e Concorra a um
Purificador de Água Consul”.

A campanha começou no dia 10 de abril e segue até o dia
11 de maio. Os associados da Afresp devem se cadastrar no
site: www.compracerta.com.br/
afresp. Para participar do sorteio, não é necessário efetuar
nenhuma compra. O sorteio está
marcado para o dia 20 de maio.

Noite do Rock anima família Afresp
A Noite do Rock realizada na quintafeira, dia 27 de março, na sede da Afresp,
foi um sucesso. Ao som de “The Dream
Band”, 200 colegas puderam dançar e
aproveitar um momento especial ao lado
dos demais AFRs.
O evento foi uma iniciativa da Diretoria de Convênios e Cultura, que tem
como objetivo oferecer eventos para
entreter e confraternizar os associados,
familiares e amigos.
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A noite do dia 10 de abril foi dedicada à celebração da sabedoria daqueles que dedicaram à Secretaria da Fazenda longos anos de trabalho: foi quando a Afresp celebrou o Jubileu de
Ouro dos associados com mais de 50 anos de Associação e os
colegas que se aposentaram em 2013. Mais de cem pessoas
compareceram ao evento, uma noite muito especial, na qual os
colegas puderam se reencontrar, lembrar de suas histórias na Fiscalização e celebrar esse período especial de
suas vidas.
Entre os convidados, marcaram presença o deputado
federal AFR João Eduardo Dado Leite de Carvalho, o
deputado estadual AFR Vitor Sapienza e o presidente
da Credifisco, Adherbal Silva Pompeo. Pela Afresp estiveram presentes o presidente da Afresp Teruo Massita;
o 1º vice-presidente e diretor de Regionais Omar Roldão
de Moura; a 2ª vice-presidente e diretora de Convênios
e Cultura Angela Manzoti Nahman; o secretário geral e
diretor da Amafresp Luiz Carlos Toloi Junior; o 1º Tesoureiro e diretor Financeiro e de Seguros Rodrigo Keidel
Spada; e diretor Social Carlos Hage Chaim, entre outros Diretores e Conselheiros.
Depois da execução do Hino Nacional, a Monja Coen Sensei,
da Comunidade Zen Budista de São Paulo, fez uma palestra
que trouxe muito estímulo aos
colegas que se aposentaram.
Ela falou da importância desse
momento especial. “Deveríamos
ter sabedoria para olhar a vida
com mais profundidade”, disse.
Contando várias histórias da sua
experiência monástica, ela apresentou a filosofia budista do respeito ao próximo e ao planeta – e
de como isso ajuda a manter o
equilíbrio na vida, mesmo diante
de situações ruins.
Monja Coen Sensei
Para ela, a aposentadoria é
uma fase maravilhosa. “É agora que a sabedoria está no ápice. Me aposento de uma tarefa, mas não me
aposento da vida”. Ela finalizou sua apresentação encorajando
os colegas. “Apreciem sua vida, cada instante dela, para criar
harmonia, respeito e compreensão, especialmente por terem vivido uns bons pares de anos”.
Em seguida, o deputado Vitor Sapienza discursou, lembran-

do do período em que era fiscal e falou de como se sente hoje.
“Procuro fazer sempre algo diferente para continuar com ânimo. Vocês vão ingressar agora em uma fase diferente, e com
o desafio de evitar o pessimismo e continuar a viver a vida”. O
deputado João Dado falou logo depois do deputado Sapienza.
“Estou muito feliz por estar na nossa casa. Quero, no ano que

Deputados e Diretores da Afresp antes da entrega das homenagens aos associados

vem, estar aqui na condição de aposentado”, disse. “Cada um
de nós tem sua própria história. Penso que os colegas aposentados ou os que completaram os 50 anos de Afresp têm motivos
para sempre se manterem unidos para, juntos, construirmos um
futuro melhor”.
A diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman,
falou em seguida. “A palestra da Monja foi uma maneira de estimular vocês a viver mais e melhor. A vida agora é para aproveitar de outra forma”. O presidente da Afresp, Teruo Massita,
encerrou a solenidade de abertura dizendo estar feliz em comemorar com os colegas esse momento importante depois de muito trabalho na Secretaria da Fazenda. “Vocês são nossos heróis!
Parabéns por terem dado sua contribuição pelo seu trabalho”.
Ele citou o CEPAfresp (Centro de Ensino e Pesquisa da Afresp),
que desenvolve um trabalho de pesquisa na área tributária, e que
pode contar com a ajuda dos colegas aposentados. “Podemos oferecer para a sociedade muito sobre o conhecimento tributário”.
A seguir, os deputados João Eduardo Dado e Vitor Sapienza,
juntamente com os membros da Diretoria Executiva e Designada, deram início à cerimônia de entrega das medalhas para os
associados com mais de 50 anos de Afresp e para os colegas
que se aposentaram em 2013. Para finalizar a noite, um coquetel com música ao vivo reuniu os AFRs com seus familiares em
um clima de confraternização e amizade.
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Seguros

Talentos AFR

AFR lança livro sobre Extradição

Mais de 7 mil novos seguros de autos em 2013

Em seu livro, o colega AFR Farah reflete sobre o intuito da extradição nas formas clássicas e modernas

Departamento de Seguros da Afresp oferece o melhor custo benefício aos seus associados

O novo livro do colega AFR José Antonio Farah Lopes de Lima já está à venda no
site da Editora Atlas. A obra “Extradição
no Brasil e na União Europeia” conta os
debates que envolveram Cesare Battisti e
Julian Assange. O livro é recomendado aos
membros do Ministério Público, do Poder
Judiciário, advogados, docentes, pesquisadores e demais profissionais do Direito,
que lidam com o fenômeno.
Com o objetivo de refletir sobre o intuito
da extradição nas suas formas clássica e
moderna, o livro retrata o fenômeno da
globalização iniciado no século XX, que
se acentua nos dias atuais. A 1ª edição é

composta por 248 páginas e está à venda
no valor de R$ 39,20.
O AFR José Antonio Farah Lopes de
Lima, da turma de 1998, é bacharel em
Direito pela Universidade de São Paulo
(USP), mestre e doutor pela Universidade
Paris I – Panthéon-Sorbonne e possui pósgraduação em Direito Penal Europeu pela
Universidade de Cambridge.
José Antonio é autor dos livros Constituição Europeia e soberania nacional;
Direito penal europeu; Convenção Europeia
de Direitos Humanos; Direito Concorrencial
Europeu e Questões de direito penal europeu à luz do Tratado de Lisboa.

O Departamento de Seguros da Afresp, SegAfresp, concluiu de forma
positiva o ano de 2013. O SegAfresp tem como meta defender os direitos do
AFRs junto às seguradoras; prestar orientações individuais para planos de
seguros, sejam eles de autos, residência e vida; além de oferecer produtos
adaptados às necessidades do AFR e de seus familiares.
Em um balanço geral, a carteira do Seguro de Auto da Afresp teve
um acréscimo de 1.389 veículos de 2008 até 2013. No ano de 2013 foram
feitos 7.648 novos seguros , comparado com 2012, foram 318 apólices a
mais que em 2012.
O diretor de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, ressaltou que o bom
desempenho do SegAfresp reflete no trabalho dos colaboradores. “Esse
crescimento é resultado do trabalho de uma equipe alinhada à gestão
estratégica da Afresp”, analisa.
Rodrigo também expressou que uma das principais metas é oferecer
um atendimento personalizado e benefícios exclusivos, que gerem plena
satisfação aos associados.

Yara Regina Franco: uma história de conquistas

Yara e seu esposo

A aposentada Agente Fiscal de Rendas
da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, advogada, escritora, poetisa e
ilustradora, Yara Regina Franco, concluiu
o ano de 2013 com grandes conquistas
e reconhecimento.
A colega Yara considerou 2013 um
ano muito proveitoso para seu crescimento literário. “Participei de diversos
livros de antologias e destaco a antologia
bilíngue Pensieri in Parole, da Associazione Culturale Internazionale Mandala,
lançada na Itália e no Brasil”.
Com muitas gratificações, troféus e
reconhecimentos, ela participou do XIX
Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e Crônicas – ALPAS 21,
sendo destaque literário com o trabalho
“O Fel e o Mel” e na categoria Contos
com a obra “O Descuido”; do Concurso
1° Sarau de Poesias, Contos e Prosas
realizado pelo CONAHCLA/CONINTER,
em Caraguatatuba, recebendo o prêmio
Pena de Ouro, devido à excelente
expressão técnica e cultural.
Em junho, Yara foi premiada com
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Certificado de Menção Honrosa no 2°
“Concorso Letterario Internazionale Pensieri & Parole 2013” com o conto “Amigo?”,
em Milão na Itália. A colega também foi
reconhecida no Concurso Literário “Letras
Atuais”, em Pomerode – Santa Catarina,
com as obras Poema: “Luz rumo ao Senhor” e Conto “Há males que vêm para o
bem”. E no mês de outubro, conquistou o
Prêmio ACIMA 2013, em Volpedo na Itália.
A AFR percorreu várias cidades para
receber prêmios e certificados. Cabo Frio,
Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Goiânia, Ouro
Preto, Rio de Janeiro, Niterói, Londrina
e São Paulo foram algumas regiões que
deixaram grandes lembranças. “Gosto de
viajar para adquirir mais conhecimentos,
conhecer histórias e pessoas, e esse rico
aprendizado melhora o nosso entendimento
relativo aos costumes e linguagens típicos
de cada região”, expressou.
Fazem parte de seu portfólio a Medalha
Euclides da Cunha no grau de escritora
imortal da Academia de Letras do Brasil/
Suíça – ALB, a Medalha de Acadêmica da
Academia ARTPOP, a Medalha de Acadêmica da Academia Nacional de Letras do
Portal do Poeta Brasileiro (ANLPPB) e
também a do Prêmio Latino-Americano de
Excelência em intercâmbio cultural Brasil
– Argentina, promovida pelas cidades de
Rosário e San Lorenzo em reconhecimento
artístico e poético de brasileiros, uruguaios,
argentinos e angolanos.
O jornal O Romano, o Instituto Comnéne Palaiologos de Educação e Cultura e
o Conselho Internacional dos Acadêmicos
de Ciências, Letras e Artes (Coninter)
também a gratificaram com o Prêmio
Internacional Top Qualidade Acadêmica

– Literatura, Poesia, Artes, Ciências e
Business.
Yara demonstra sua felicidade e alegria na hora de contar suas conquistas.
“Agradeço muito a Deus e a todos os
queridos amigos e pessoas boas que
tenho por perto. Todos os prêmios são
muito importantes, cada um tem seu
brilho especial e sua relevância que,
somados, passam a ter um brilho maior,
agregando reconhecimentos que nos
incentivam a prosseguir”, analisa.
O último título recebido em 2013 foi
o de Dama Grão – Colar da Imperial Ordem do Sol de Oriente. A AFR começou
o ano de 2014 com o prêmio Internacional “Diamonds of art and education
Austrian 2013”, cujo evento ocorreu em
Viena, na Áustria, e em Ouro Preto. E
em janeiro deste ano, Yara recebeu o
prêmio Literarte – 2014 na categoria
de melhores contistas infantis. “Esse
prêmio me deixou muito feliz porque
demonstra o reconhecimento pelas
minhas histórias infantis.
No ano passado tive a honra de ser
convidada para dar uma Palestra no
grande Auditório da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Foi uma
alegria muito grande proferir a palestra
“Calçando Novos Sapatos” e, após, ter
o meu texto incorporado no ‘Guia de
Apoio ao Servidor Aposentando’, em
trabalho preparado pelo QualiVida/
DRH”, comenta.
Após escrever três livros infantis:
“O Rei e suas princesas”, “Corujando
nas estrelas” e “Corujando no Natal”,
está previsto mais um livro para o final
deste ano.

Colaboradores de Seguros participam de curso
de Reciclagem do Seguro Residência Mapfre
Os colaboradores do departamento de Seguros das Regionais do
ABC, Guarulhos e Osasco, subsede
e sede da Afresp participaram, no dia
10 de abril, do curso de Reciclagem
do Seguro Residência Mapfre.
O workshop, ministrado pelo gerente de Seguros Gerais, Alexandre
Lourenço, contou com a presença
da assessora comercial, Silmara de
Oliveira, e do gerente da Sucursal,
Sandro Moraes.
O curso teve como objetivo relembrar e mostrar as alterações dos produtos, além
de salientar os diferenciais como os benefícios e as vantagens que a Mapfre oferece
aos seus associados.
Um diferencial do Seguro Residência Mapfre é que não existe depreciação do
produto, ou seja, o custo ou a despesa decorrente dos desgastes não passam por
uma desvalorização.

Associada Afresp ganha prêmio do sorteio de título de capitalização Mapfre
A associada de São José dos Campos, Verônica Holanda Henrique, ganhou
no mês de abril o prêmio do Sorteio de
Capitalização do Seguro Residência da
Mapfre.
O diretor de Seguros, Rodrigo Keidel
Spada, e a corretora da LeDix, Angela
Paixão, expressaram suas felicidades
com a premiação de mais um associado da Afresp. “Tenho a certeza que a
Afresp sempre defenderá os interesses
do associado com afinco e dedicação.

Sinceramente, espero que tenha ficado
satisfeita com o tratamento dispensado
pelo Departamento de Seguros da Afresp
– SegAfresp”, comentou o diretor.

Ela também elogiou a atenção de
todos e expressou que acha legal fazer
um seguro e ter a oportunidade de participar de um sorteio.

Verônica comentou que não sabia do
sorteio quando fez o seguro na Afresp.
“As meninas devem ter me falado quando
me explicaram cada item. E quando eles
me ligaram, eu achei que era engano. Eu
fiquei muito contente. É a primeira vez
que acontece isso na minha vida”, disse
a premiada.

Os sorteios do título de capitalização do Seguro Residência Mapfre
acontecem todos os meses pela Loteria
Federal. O segurado concorre gratuitamente aos sorteios com o número
de quatro dígitos presente na apólice
emitida na efetivação ou renovação do
seguro residencial.
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Amafresp visita Hospital Renascença em Campinas

Campanha Saúde acontece em todo o estado

O Hospital foi totalmente reformado e conta com equipamentos de última geração

Considerada mais um diferencial da Amafresp, Campanha Saúde proporciona prevenção a todos os filiados

A direção da Amafresp esteve, em 27 de março, na cidade de
Campinas para conhecer as instalações e os serviços do novo
Hospital Renascença, situado na rua Barão de Itapura, 1444.
O diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior; a gerente,
Rosângela Lázaro; e a coordenadora de Credenciamento Médico,
Liliana Torres, foram acompanhados ao novo hospital pelo Diretor
Regional, José Lúcio Zambrotti Gomes Campos e pelo colega
aposentado, Geraldo Bocoli.
A doutora Regina Célia Ingenleuf recepcionou e mostrou para
a equipe da Amafresp todas as instalações, inclusive a UTI, e os
equipamentos da instituição.
O diretor da Amafresp disse que toda a estrutura do hospital
é nova. “Constatamos que o Hospital Renascença é totalmente
reformado e todos os equipamentos, como camas hospitalares,
aparelhos de Raio X, ressonância magnética, tomógrafos, entre
outros, são modernos e de última geração”.
O novo hospital possui mais de 70 leitos, sendo dez leitos de
UTI, Pronto-Socorro, geral, cinco centros cirúrgicos e Centro de
Diagnóstico.

A Tradicional Campanha
Saúde está acontecendo em
todo o estado. A primeira
cidade a receber a equipe da
Amafresp foi Ribeirão Preto,
no dia 25 de março. Já em 26
de março os beneficiados foram os filiados do município
de Araraquara. Também foram beneficiadas as cidades
de Assis, Bauru, Bragança, Franca, Ituverava, Jundiaí, Limeira,
Marília, Mogi Guaçu, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba,
Taubaté e Tupã.
A Campanha Saúde também ocorreu na sede da Afresp e na
DRTC-III (Pinheiros).
“Considerada mais um diferencial em relação aos demais planos de saúde, a Campanha Saúde da Amafresp oferece aos filiados
vacinas de gripe e pneumonia, além de exames preventivos como
glicemia, colesterol total, triglicérides, índice
de massa corpórea (IMC), circunferência
abdominal e pressão arterial”, destacou o
diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior.
Os filiados interessados em participar da
ação podem se inscrever pelo site da Afresp
(www.afresp.org.br), na sede da Associação
ou no escritório do centro. É possível ainda
inscrever-se por telefone através dos números (11)3886-8856/8846. No interior devem
entrar em contato diretamente com a sede
regional de sua cidade.
Araraquara

Amafresp amplia credenciamento
com o Hospital Santa Paula
A Amafresp, sempre
preocupada em ampliar
sua rede de credenciados, realizou, no mês de
fevereiro, a extensão de
credenciamento com o
Hospital Santa Paula
para a realização de
Transplante de Medula
Óssea.
Para formalizar a extensão, foi necessária a
assinatura do diretor da
Amafresp, Luiz Carlos
Toloi Junior; da gerente, Rosângela Lázaro; e da coordenadora
de Credenciamento, Liliana Barros, além do diretor
presidente do hospital, Dr. George Schahin e do gerente
comercial, Rodrigo Rodrigues.

Liliana, Toloi, Bocoli, Zambrotti e Rosângela

“À vista da constatação, a Amafresp vai iniciar tratativas, a
fim de credenciar esse hospital em Campinas, oferecendo mais
uma opção aos novos filiados da região”, finalizou Toloi.

Filiados recebem Informativo Amafresp
Os filiados da Amafresp
receberam o “Informativo
Amafresp” no mês de março. O objetivo da publicação é de apresentar com
transparência um panorama das contas de 2013 e
informar as novidades.
Com o boletim, os filiados podem conferir o aumento significativo da rede
credenciada da Amafresp;
o resultado do Monitoramento Assistencial relativo
ao 3° Trimestre do ano
passado; entender qual é
a finalidade do Fundo de
Reserva e sua recomposição, bem como os custos mensais,
além de acompanhar o sucesso que foi a Promoção especial
para os filiados.
O informativo também trouxe detalhes do lançamento do
aplicativo “Guia de Saúde” para celulares e tablets.

Promoção especial para ingresso até 30 de junho
No mês de fevereiro, os associados da Afresp receberam em suas residências um folder
com informações da Promoção Amafresp para o ingresso de novos filiados.
A promoção oferece condições especiais nas taxas de inscrição e no aproveitamento e
eliminação de carências.
A promoção é valida até o dia 30 de junho. Aproveite: venha fazer parte desta família. Para
realizar inscrições e saber mais informações entre em contato com o departamento de Inscrição
da sede ou nas Regionais da Afresp. Ligue: (11) 3886-8838/8840/8868.

Pinheiros

Osasco

Taubaté

Ribeirão Preto

Planilha de Custos da Amafresp - 2014 (Regime Contábil - Competência)
Confira os demais valores do ano de 2013 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.
Mês

Consultas

Exames

Terapias

Internações

Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais
Emergên- Convênio Reembolso
Despesas
cias Médi- Odontoló- OdontolóAssistênciais
cas
gico
gico

Ressarc. ao
SUS

JAN*

648.729,08

1.575.591,85

331.779,54

7.064.840,53

2.022.897,63

745.138,38

67.756,56

80.068,81

0,00

0,00

TOT.**

648.729,08

1.575.591,85

331.779,54

7.064.840,53

2.022.897,63

745.138,38

67.756,56

80.068,81

0,00

0,00

Mês

Atend.Prestados por Reciprocidade

JAN*

1.539.295,46

TOT.**

1.539.295,46

Glosas
Geradas

Despesa
com INSS

Devoluções
Cotas

(634.094,50)

36.413,20

7.260,00

(634.094,50)

36.413,20

7.260,00

Descontos
obtidos

Recuperação
Cobranças

Taxa ADM.
7,5%

Despesas
Totais

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

(685,50)

(1.174.159,26)

911.734,21

13.222.565,99

27.910,00

450,51

(685,50)

(1.174.159,26)

911.734,21

13.222.565,99

-

-

*Sujeito a alterações. Atualizada em 27/03/2014. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 31/01/2014 R$ 3.739.155,88. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 03/04/2014 R$ 592.449,09.
** Valores totais referentes ao acumulado até janeiro de 2014.
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Amafresp

Amafresp inova nos meios de comunicação
Desde o ano de 2013, a Amafresp tem como meta ampliar e
facilitar a comunicação com seu
filiado, buscando inovar-se tecnologicamente e acompanhar a
evolução estratégica da Afresp.
A primeira inovação veio com
a “fanpage” no Facebook, na
qual mais de 450 curtidores se
mantêm atualizados sobre as novidades e informações relevantes
do plano, além de ser mais um
canal de diálogo.
Neste ano, os filiados Amafresp passaram a receber a News
Prevenção Amafresp. “Queremos levar a todos os filiados da
Amafresp importantes dicas de
saúde, pois queremos qualidade de vida à família Amafresp”,
afirmou o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior.
Já em março, a Amafresp lançou o aplicativo “Guia de
Saúde”, que disponibiliza no celular ou tablet do filiado toda
a rede credenciada Amafresp. Com esta tecnologia é possível consultar médicos, especialidades, clínicas e hospitais
credenciados. O aplicativo ainda conta com GPS, permitindo
a localização dos estabelecimentos de saúde mais próximos
da posição atual do filiado.

Aplicativo Guia de Saúde

News Prevenção

Fanpage Amafresp

Em breve no ar novo site Amafresp
Também no primeiro semestre deste ano, a Amafresp
irá lançar um site reformulado. “O novo site da Amafresp,
que em breve entrará no ar, está totalmente reformulado,
com páginas mais modernas e de fácil navegação”, disse
Toloi Junior, que também destacou que a consulta à rede
credenciada está mais dinâmica e prática.
“O objetivo da revitalização no site da Amafresp foi
torná-lo mais atraente e funcional, oferecendo maior visibilidade aos serviços e benéficos do nosso plano”, concluiu
Toloi.
Em breve, o novo site da Amafresp estará no ar! Acesse
www.amafresp.org.br e confira as novidades.

Carta
Meu nome é Gilberto Rodrigues Feio Júnior, avô do futuro integrante do quadro
de associados do Amafresp, Davi Rodrigues Feio Fernandes. Meu neto veio a este
mundo no dia 30 de março deste ano às 13:40h e não vou entrar no mérito, se
por erro do hospital ou do médico Pediatra que o atendeu, teve que retornar para
a UTI com diagnóstico de Hemorragia Gastrointestinal no dia 31 de março. Após
grande apreensão de nossa parte, entrei em contato com a Amafresp e mais uma
vez pude comprovar o quão maravilhoso é o nosso convênio médico. Venho aqui
agradecer em meu nome e no de minha filha e de meu genro o excelente atendimento dispensado pela equipe toda, principalmente nas pessoas do Dr. Pedro,
da Rosângela e da Filomena.
Meu neto já está fora de perigo e em casa graças ao pronto atendimento dado
pela valorosa equipe. Mais uma vez meus sinceros agradecimentos, e parabéns
a todos pelo excelente trabalho que vocês executam.
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Você Sabia

Que a Amafresp tem
mais de 47 anos de
h i s tória, o que demonstra sua solidez
administrativa como
sistema de saúde de
autogestão, sem fins
lucrativos?
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