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Afresp:  
valorização
da classe fiscal
e referência 
associativa 



  UMA HISTÓRIA DE UNIÃO  
E SOLIDARIEDADE

Nesta edição, brindamos os 67 anos da Afresp, cuja imagem associa-se indissociavelmente à história dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Com este especial, nosso leitor irá conhecer ou relembrar boas histórias 
movidas pelo espírito associativo e depoimentos de integrantes da família Afresp.

A Afresp é um exemplo claro de sucesso dos princípios do associativismo voltados para a melhoria da qualidade 
de vida do associado e para a robustez da imagem pública da classe fiscal. Ela é uma tradição originada do vigor 
associativo de algumas gerações de AFRs, tradição essa que nos obriga a dar uma expressão sempre renovada 
desse mesmo vigor, mesmo em momentos difíceis como os que vive a nossa classe. A união e a solidariedade são 
forças que nos trouxeram até aqui e que nos ajudarão a seguir adiante com segurança.

Com essa edição comemorativa, queremos fazer nosso reconhecimento e agradecer a todos os associados pelo 
respeito e pelo apoio que, ao longo desses 67 anos, contribuíram para o constante crescimento e fortalecimento da 
Afresp. Com ela, queremos também reafirmar o compromisso para que a Afresp continue a ser motivo de orgulho 
de todos os Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo.

AssociaçãoBenefícios Necessidades e
objetivos comuns

Sociedade

Pessoas
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1997 - O site da Afresp 
vai ao ar pela primeira vez  
  

1999 - A Amafresp 
realiza seu primeiro 
transplante de fígado, no 
Hospital Albert Einstein 

2000 - Realizada pela 
primeira vez a Campanha 
de Vacinação Amafresp, a 
Campanha Saúde 

2004 - Implantado o Fundo  
de Reserva Amafresp 

2005 - Criado o Atendimento 
Domiciliar Amafresp - ADA | Realizado  
o 1º Encontro da Família Afresp 

2012 - A Afresp inicia a implantação do 
Planejamento Estratégico

2013 - A Afresp adere às novas tendências tecnológicas 
e inaugura novas mídias digitais: novo site, Facebook, BlogAfresp, 
Afresp News, Clube de Compras
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1948 - Fundação da Afresp em 28 de fevereiro de 1948
        - Primeiro Estatuto Social 

 1949 - Primeira eleição para o Conselho Deliberativo 

  1950  - É proposta a criação de um fundo social      
    para auxiliar associados necessitados, primeiro    

     ato que resultou na criação da Amafresp

  1955 - Afresp passa a oferecer o Seguro    
   de Vida em grupo 

 1964 - O então presidente, AFR      
 Benedito Franco da Silveira Filho, cria   
   o jornal Servidor Unido, que se tornou,  
   anos mais tarde, o Jornal da Afresp 

 1966 - Inaugurada a primeira          
   sede própria da Associação, na Av.    
   Brigadeiro Luís Antônio 

 1966 - Criação do Segurança    
  Saúde e Funeral, que se tornou, anos          
mais tarde, o Serviço de Assistência
 à Saúde da Afresp, a Amafresp 

  1967 - Criado o departamento de   
  Previdência Social, que unifica o Seguro  

  de Vida e a Segurança Automóveis |  
   Inaugurada a primeira sede regional da  

   Afresp, em Santos 

 1974 - Realizado o 1º Campeonato Estadual    
  de Futebol da Afresp. Ribeirão Preto venceu a  

    DRTC-I

  1982 - Oficialmente, o Segurança Saúde e Funeral      
  passa a se chamar Amafresp

 1984 - Adquirido o 1º Centro de Convivência da Afresp, 
          em Bauru 

  1995 - Criado o Fundo de Assistência Social da Afresp, o Fundafresp 
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Uma associação nasce da vontade de pessoas com 
interesses em comum, da união e da ajuda mútua. 
O engajamento e a mobilização contribuem para a 
formação da experiência e um bem-viver coletivo, 
fazendo com que a ideologia de uma vida associativa 
encontre o seu lugar.
  
E assim, no dia 28 de fevereiro de 1948, às 18 horas, 
na sala 404 do prédio nº 23, no Largo da Misericórdia, 
em São Paulo, 181 colegas Agentes Fiscais de Rendas 
deram vida à Associação dos Agentes Fiscais de Rendas 
- Afresp. 

O tempo passou e a Associação dos Agentes Fiscais 
de Rendas do Estado de São Paulo cresceu, expandiu-
se e se consolidou. Foram tantos protagonistas que 
fizeram e fazem parte desta grandiosa história, que 
se tentássemos elencar todos aqui, certamente, 
cometeríamos a injustiça de esquecer alguém que 
muito contribuiu para a evolução destes 67 anos de 
existência. 

A cada dia, um passo à frente; a cada ano, novas 
conquistas; e a cada década, uma coleção de vitórias, e 
é por isso que hoje a Afresp, com um orçamento anual 
de R$ 220 milhões de reais, 18 Regionais e 14 Centros 
de Convivência espalhados por todo o estado, oferece 
serviços de extrema importância aos seus mais de sete 
mil associados.

Veja agora boas histórias que foram movidas pelo 
espírito associativo e que retratam a trajetória de 
sucesso da entidade.

Associação é para fazer juntos
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Histórias que se somam 
Na ata de fundação da Afresp, é interessante notar que 
os colegas empenharam-se em frisar a ausência de 
motivações políticas, intuitos ‘agressivos’ ou projetos 
ocultos para a constituição da entidade.  Nela também 
estão documentados os objetivos fundadores da Afresp: 
difusão da jurisprudência fiscal, do intercâmbio cultural 
e social, da prática do espírito de coleguismo e estudos 
relativos à matéria fiscal. 

Na década de 50, a Afresp cresceu e consolidou-se como 
entidade da classe dos Fiscais de Rendas, conseguiu 
alcançar inúmeras vitórias em prol da carreira junto 
à Assembleia Legislativa e iniciou o oferecimento de 
vantagens a seus associados, como o seguro de vida 
em grupo.
 
No final do ano de 1951, ocorreu a mudança para a rua 
Florêncio de Abreu, que foi por muitos anos a sede da 
Associação. Com um semblante saudosista, o associado 
José Franco Fernandes, de 84 anos, contou um pouco 
sobre aquele momento da Associação. “Sou do tempo do 
escritoriozinho da Florêncio de Abreu. Eu vim para ajudar 
a Afresp, pois naquela época não existiam diretores 
designados. Tudo era feito de maneira simples, mas com 
muito amor”, disse.
 
Franco, um comunicador nato que sabe abraçar as 
pessoas com as suas palavras, afirmou que  a classe tem 
que ter seus componentes agrupados. “Nós, sozinhos, 
não conseguimos produzir ou realizar nada. Precisamos 
de todos unidos”.  E motivados por esse lema, dezessete 
anos após sua fundação, a Afresp conquistou um sonho 
coletivo, que contou com a contribuição facultativa de 
quase todos os associados. Ele lembrou que foi um dos 
que ajudaram na arrecadação de dinheiro para a compra 
da sede própria, uma casa na Avenida Brigadeiro Luís 
Antonio, pela qual foi paga a quantia de CR$ 92.500,00. 

Nessa mesma época e também estimulada pela união, 
houve a criação do Segurança Saúde e Funeral, que 
evoluiu para a Amafresp que conhecemos hoje. “Já 
vi muitas histórias bonitas no ambiente associativo 

e uma delas foi o início do nosso plano de saúde. Nós 
nos reuníamos todos os meses, fazíamos uma lista de 
contribuintes e pagávamos  as despesas dos hospitais 
dos colegas”, disse o AFR João Álfaro Soto. Ele ainda 
lembrou que, em 1968, os colegas mais uma vez se 
uniram e, graças à solidariedade e amizade, compraram 
uma ambulância.  

Das várias histórias guardadas na memória de Soto, por 
uma delas ele tem um carinho especial. “Ao saudoso 
Agnello Helou, meu grande amigo, na convivência 
afetuosa com que  ele me premiava, eu perguntei certo 
dia: –  Como você foi escolhido para ser orador da fundação 
da nossa Associação? E ele me respondeu – É porque eu 
falava muito alto. Naquele tempo, os microfones e alto 
falantes eram precários e só falando alto o orador podia 
ser ouvido.  -Humilde, não desconfiou que não era só por 
isso. Falava alto, mas falava bem e os colegas fundadores 
prestaram-lhe esta justa e merecida homenagem”. 

E 1970 chegou e, com essa década, a união se concretizou 
ainda mais através dos Campeonatos Estaduais de 
Futebol, que reuniram e reúnem até hoje um  grande 
número de associados e familiares durante os jogos.
 
Em 1982, o Segurança Saúde e Funeral passou a se 
chamar Amafresp e houve a implantação do sistema de 
cotas. Além disso, o AFR Luiz Carlos Benício contou uma 
história de gratidão que teve início nessa década.
Em 1982, Benício era um jovem contador que trabalhava 
em uma empresa de confecção no bairro Bom Retiro – na 
capital - quando anunciaram a visita de dois Agentes 

Associação é para fazer juntos
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Fiscais de Rendas. Benício, assustado e inseguro, recebeu 
em sua sala a dupla de Fiscais que procuravam tranquilizá-
lo. A visita daqueles Fiscais despertou em Benício o 
interesse pela Fiscalização. Então, aquele jovem contador 
fez um pacto com sua esposa Augusta para que pudesse 
se dedicar mais tempo aos estudos, como recomendavam 
aqueles agentes, caso ele quisesse passar no concurso. 

Benício passou e foi nomeado em 1986. Anos se passaram 
e exatamente no ano de 2014, nas dependências da 
Afresp, ele reencontra um daqueles AFRs: “O saudoso 
AFR Hélio Pires Monteiro foi um dos Fiscais que mudou 
o meu destino. Ele me motivou a buscar e alcançar a 
realização dos meus sonhos, demonstrando ser um 
homem generoso e bondoso”, contou Benício.  

Já os anos 90 trouxeram uma grande conquista para a 
Associação: a inauguração do Edifício Sede, construído 
especialmente para satisfazer as necessidades de uma 
Associação que crescia em ritmo acelerado. Nessa mesma 
época, houve a criação do Fundo de Assistência Social  da 
Afresp, o Fundafresp.
 
Segundo registros da memória organizacional da 
Afresp, desde a década de 1950 a associação demonstra 
preocupação com os problemas sociais, tendo até 
mesmo enviado valores em dinheiro para os flagelados 
da seca no Nordeste. Porém, foi apenas em 1995 que a 
solidariedade tomou forma e surgiu o Fundafresp.
 
A primeira comissão do Fundafresp reuniu-se no dia 11 
de junho de 1996, e um dos colegas dessa Comissão era 
o José Roberto Rosa, conhecido por sua história em prol 
do assistencialismo a crianças e adolescentes. “Há mais 
de 25 anos estou ligado a trabalhos voluntários voltados 
à criança e ao adolescente. Comecei participando da 
Pastoral do Menor, um movimento ligado à Igreja Católica. 

Como já tinha aproximação com esta problemática, em 
1995, um colega da escola Fazendária, Sérgio Reinhardt  
Santana, me convidou para ingressar em um projeto da 
Associação  voltado para a causa social, sobretudo  em 
prol das crianças, adolescentes e idosos carentes”, 
explicou. E assim aconteceu e, a partir disso, nasceu o 
Fundafresp. 

Rosa define o Fundafresp como um belo exemplo para 
a sociedade. “Quando uma classe se interessa pela 
problemática social, incentiva outras a terem a mesma 
atitude”, disse. Por isso, conscientes da importância do 
trabalho voluntário, ele e os colegas Sérgio e Bernadete, 
que também eram da comissão do Fundafresp  e 
trabalhavam na Escola Fazendária, levaram o Fundafresp 
para diversos AFRs. “Disseminamos o Fundafresp nas salas 
de treinamentos da Fazesp e assim conseguimos muitas 
adesões”, contou Rosa sobre o início do Fundafresp. 
Hoje, ele está de volta ao Fundafresp, engajado na 
modernização e reestruturação do Fundo e desejoso de 
que a classe possa se reunir para melhorar o Brasil. 
 
E assim, nas décadas de 2000 e 2010, novas histórias 
de solidariedade, amizade e união continuaram a ser 
escritas. Avanços, modernizações, novos serviços são 
todos pensados de AFR para AFR. A Afresp é do associado 
e para o Associado. É ele que a constrói, a mantém e faz 
dela exemplo de modernidade e sucesso.



SegAfresp
 
O associado da Afresp de Ribeirão Preto, Afonso Rossafa Claro, sempre procurou fechar a 
contratação dos seus seguros na associação.  Ele contou que precisou acionar o Seguro somente 
duas vezes em mais de 20 anos de relacionamento com o SegAfresp.
 
“No momento de necessidade tive um atendimento diferenciado que facilitou as dificuldades 
que eu teria caso fosse em uma seguradora comum, onde eu seria simplesmente “mais um”. 
Aqui não! Tive um tratamento  que valorizou o AFR”, disse o colega de Ribeirão.
 
Em duas ocasiões, por motivo de custo, o AFR Afonso contratou outra corretora de seguros, mas 
mesmo sem haver sinistro, no momento da renovação, o custo foi elevado e, segundo o colega, 
o atendimento foi impessoal e sem qualquer benefício pela renovação. ”Voltei imediatamente 
para a Afresp e não pretendo sair. Aqui possuímos um atendimento preferencial e diferenciado, 
seja no momento da contratação ou no caso de sinistro”, concluiu. 

Amafresp 

A jovem psicóloga Lígia Cristiane Jimenez, aos 26 anos,  após exames de rotina, recebeu dos 
médicos a notícia de que estava com cirrose hepática, consequência de uma doença biliar.  Desde 
que recebeu o diagnóstico, em 2006, Lígia viu o problema se agravar dia após dia. 

Três anos depois, em 2009, seu caso foi considerado prioritário, e a psicóloga passou a ser uma 
das primeiras da fila de espera por um transplante de fígado. “Tive que esperar apenas um mês  
e meio”, disse. 

Lígia foi submetida ao transplante em julho de 2010 no Hospital das Clínicas de São Paulo. E 
após a cirurgia, contou com o atendimento Home Care oferecido pela Amafresp. “Precisava 
tomar com frequência um remédio na veia, e a Amafresp trazia até mim este atendimento. 
Desta forma, em casa, me sentia mais segura”, explicou. 

A filiada Amafresp, hoje com 34 anos, está totalmente recuperada e é mais um caso de sucesso 
da Amafresp. “Durante todo este processo, o atendimento foi exemplar. Estou muito satisfeita 
com o atendimento da Amafresp”.

Fundafresp
Há 14 anos, o Fundafresp contribui com o Instituto dos Cegos, uma entidade filantrópica que 
atende 180 deficientes visuais e oferece-lhes três refeições diárias. Localizada na cidade de 
São José do Rio Preto, a instituição, que desenvolve trabalhos de habilitação e reabilitação, 
disponibiliza atendimento a 103 municípios.
   
A assistente social Neiva Rodrigues comentou que a verba enviada pelo Fundo de Assistência 
Social da Afresp ajuda na manutenção geral do Instituto. “ Toda ajuda, ao longo de todos esses 
anos, foi de extrema importância para nós e para cada deficiente visual”.

O Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores agradece a todos os contribuintes do Fundafresp. 
“Sabemos que só atingimos este resultado graças ao empenho e ajuda de todos. Nós estamos 
imensamente agradecidos ao Fundafresp por ter acreditado em nossa entidade e nos projetos de 
reabilitação e habilitação de pessoas com deficiência visual”, expressou Neiva.

Vivências
A Afresp, através de seus serviços, sejam nas áreas de seguros, saúde, 
cultura, lazer, qualidade de vida,  entre outros, tem como missão 
oferecer o que há de melhor para seus associados e suas famílias. Veja 
alguns depoimentos:
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Afresp em 
NÚMEROS

Associados

7141
Mulheres: 2115
Homens: 5026

Ativa: 4.257
Aposentados: 2.884

Faixas
etárias

20-34 anos: 600
35-54 anos: 1345
55-74 anos: 3352
75-95 anos: 1815

95 anos ou mais: 29

Total: 7141

Orçamento 2014

220
Sedes próprias e 

Centros de Convivência

Regionais: 18

Centros de
Convivência: 14

32

19.076Filiados Amafresp 

credenciados 
Amafresp 3.031

Doações realizadas 
pelo Fundafresp: 4.712

Funcionários
Sede: 146
Regionais: 44
Centros de Convivência: 37

Total: 227
Segurados
15.827

Convênios
parcerias 

246

milhoes
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Diretoria Executiva

Presidente: Rodrigo Keidel Spada  
E-mail: rodrigospada@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8811
1º Vice-Presidente: Alexandre Lania Gonçalves 
E-mail: alexandrelania@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8881
2º Vice-Presidente: Angela Manzoti Nahman
E-mail: angela@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8873 
Secretário Geral: Matheus Henrique Lopes P. Lima  
E-mail: matheuslima@afresp.org.br -Telefone: (11) 3886-8906 
Secretário Adjunto: José Roberto Soares Lobato
E-mail: lobato@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8906 
1º Tesoureiro: Denis da Cruz Mângia Maciel
E-mail: denismangia@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8814
2º Tesoureiro: José Carlos Libano
E-mail: libano@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8905

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora - Presidente: Paulo Henrique Cruz;
Vice-Presidente:  Luiz Carlos Benício; 
1º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão; 2º Secretário: Leandro Radusweski 
Quintal.

Comissão Fiscal: Presidente: José Carlos Miguel de Mendonça;  Membros: Thiago 
Martins e Henning Mario von Rautenfeld. 
Suplentes: Miguel Angelo Carvalho da Silva, Fabiano Buchetti de Souza e Claiton 
Osnir do Amaral.

Comissão Assessoria Administrativa e de Regionais: Presidente: Antônio Lourenço 
Colli; Membro: Claiton Osnir do Amaral e Sebastião Tadeu de Vasconscelos. Su-
plentes: Roberto Garcia, Paulo Henrique do Nascimento e Miguel Ângelo da Silva.

Comissão Saúde: Presidente: Antenor Roberto Barbosa; Membros: Eduardo Gon-
çalves e Valéria Carrijo. Suplentes: Luiz Carlos Toloi Junior e Leonardo Quadre.

Comissão Seguros em geral: Presidente: Hélio Bandeira; Membros: Fabiano 
Buchetti e James Grejo. Suplentes: João Álfaro Soto, Roberto Garcia e Carlos 
Pinheiro do Nascimento.

Diretorias da Afresp
Alexandre Lania Gonçalves (Amafresp e Inscrição); Angela Manzoti Nahman (Con-
vênios e de Cultura e Administrativa); Denis da Cruz Mângia Maciel (Tecnologia da 
Informação e Financeiro); José Carlos Libano (Recursos Humanos); José Roberto 
Soares Lobato (Assuntos Estratégicos e Comunicação); e Matheus Henrique Lopes 
Pereira Lima (Seguros e Regionais).

Diretorias Designadas
Antônia Emília Pires Sacarrão (Previdência); Cezar José D’Avoglio (Engenharia); 
Mara Tomasseti (Aposentados);  Milton Nakanishi (Esportes); Nelson Trombini 
Junior (Jurídico); Renato Pei An Chan (Projetos); Vanessa Kazue Murayama 
(Social).  

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

Ouvidoria
Francisco Lucindo Ramalho Netto - Fones: 0800-550679/11-3886-8843 Fax: 
11-3886-8852. 
E-mail:ouvidor@afresp.org.br

Expediente Jornal da Afresp

Marketing & Comunicação: 
Diretor de Marketing & Comunicação: 
José Roberto Soares Lobato
O Conselho Editorial do Jornal da Afresp é formado por todos os membros 
da Diretoria Executiva.
Coordenadora de Marketing: Viviane Bulbow de Amorim Mendes (MTB 
33.251 JP/SP) 
Jornalistas: Fabieli de Paula Soares e Vanessa Zampronho
Designers: Isabella Novaes e Thiago da Silva Gesteira 
Assistente de Marketing: Thalita Azevedo
Assistente de Redação: Giselle de Melo dos Santos 
Periodicidade: mensal 
Tiragem: 10.100 exemplares 
Impressão: Pigma Gráfica e Editora Ltda.
Circulação: abril/2015   
Redação: Av. Brig. Luís Antônio, 4843 - São Paulo - SP 
CEP 01401-002  - Telefones: (11) 3886-8837/ 8901
E-mail: marketing@afresp.org.br

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e a sua publicação neste 
periódico não implica, necessariamente, em concordância da Diretoria da Afresp com 
os conceitos neles emitidos
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