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Convênios 
Conheça algumas parcerias da 

Afresp na área de lazer, educação e 
academias de ginástica e aproveite os 
descontos que elas oferecem!

Págs. 4 e 5

Retrospectiva 2014
Com objetivo de homenagear os 

ex-diretores executivos, preparamos 
uma matéria com as principais ações 
desenvolvidas por eles.   

Pág. 9

Regionais 
A Afresp desenvolve um excelente 

trabalho com suas atividades em prol 
do associado. Conheça a importância 
da atuação do Diretor Regional.

Pág. 19

Parceria Droga Raia 
A Amafresp firmou, no mês de 

dezembro, contrato com a Droga 
Raia. Em breve, os filiados Amafresp 
poderão contar com descontos.

A mesa diretora do Conselho Delibera-
tivo, eleita em 17 de janeiro, é composta 
por  Paulo Henrique Cruz (presidente), Luiz 
Carlos Benício (vice-presidente), Pedro de 
Oliveira Abrahão (1º secretário) e Leandro 
Radusweski Quintal (2º secretário). Já os 
membros da Comissão Fiscal são José Car-
los Miguel de Mendonça, Thiago Martins e 
Henning Mario von Rautenfeld.

Conselho elege Mesa Diretora e Comissão Fiscal

O novo secretário da Fazenda, 
Renato Villela, assumiu a pasta no dia 6 
de janeiro na sede da Secretaria, em São 
Paulo, em substituição a Andrea Calabi. 

Novo Secretário
Renato Villela 
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A Diretoria Executiva foi recebida 
pelo Coordenador da CAT, José Clovis 
Cabrera, e pelos coordenadores 
Adjuntos, Osvaldo Santos de Carvalho, 
Edson Kondo e Afonso Quintã Serrano. 

Reunião da Diretoria 
Executiva na CAT 
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Posse da Diretoria e Conselho Deliberativo 

A nova Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, eleitos para o triênio 2015 a 2017, tomaram posse na sede da 
Associação. A transmissão de cargos aconteceu oficialmente em 7 de janeiro, quando os eleitos assinaram a ata de 
posse. A festividade de posse aconteceu no dia 10 de janeiro e contou com a presença de 700 associados e familiares 
na sede da Afresp.

                                                                                                                         Leia matéria no Suplemento Especial
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Expediente

Filiada à Febrafite

Jornal da Afresp - Órgão oficial da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 277, de 5/5/1949. Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo
Decreto nº 40.019  de 1/11/2000. CNPJ nº 62.635.990/0001-91 - Inscrição Municipal nº 1.005.705-6
Edifício Sede - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - Jd. Paulista- São Paulo -  SP - CEP 01401-002  - PABX 11 3886-8800
Escritório Centro AFR João Álfaro Soto -  Rua Roberto Simonsen, 62, 2º andar, sl. 21 - CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3107-9623
E-mail: associacao@afresp.org.br - Site www.afresp.org.br

Saudades
Comunicados

O  comunicado  nº 02 de 2015, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada 
em 05/02/2015, determina as seguintes cotas para o mês de fevereiro/2015: 
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp=  
R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 
aumentando o valor anteriormente cobrado; 
c) cota Fundafresp = R$ 
36,05 (trinta e seis reais 
e cinco centavos), corres-
pondentes a contribuição 
mínima de 20 (vinte) cotas 
no valor unitário de R$ 
1,8027 (janeiro/2015). 
Informamos ainda que os ci-
tados valores terão vigência 
a partir de 01/02/2015.

Dez. 
2014

Jan. 
2015

Fev. 
2015

Mensalidade da 
Afresp

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 385,00 385,00 390,00

Cota do Fundo 
de Solidariedade

- - -

Cota Fundafresp 34,44 34,44 36,05

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

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.

26/06/2014 - Samuel Pineda, aos 83 anos, de Taquaritinga/SP
07/07/2014 – Agostinho Muniz de Almeida, aos 85 anos, de Bragança Paulista/SP
23/11/2014 – Jair Faria Mendonça, aos 84 anos, de Marília/SP
07/12/2014 – Orlando Lemes de Camargo, aos 83 anos, de Presidente Prudente/SP
12/12/2014 – Segundo Garcia Martins, aos 77 anos, de Votuporanga/SP
14/12/2014 – Sergio Evans, aos 76 anos, de Araraquara/SP
14/12/2014 – Odayr Beni, aos 84 anos, de São Paulo/SP
17/12/2014 – Mamoru Matai, aos 68 anos, de São Paulo/SP
18/12/2014 – Arlindo Cordeiro das Neves, aos 80 anos, de São Paulo/SP
21/12/2014 – Ary Ferreira de Figueiredo, aos 93 anos, de São Paulo/SP
21/12/2014 – Heli de Freitas, aos 90 anos, de São Paulo/SP
23/12/2014 – Euripedes Tavares de Souza, aos 66 anos, de Osasco/SP
27/12/2014 – Romitte da Silva, aos 79 anos, de Indaiatuba/SP
27/12/2014 – Luis Antônio Lacerda Sarmento, aos 86 anos, de São Paulo/SP
30/12/2014 – Carlos Augusto Marteleto, aos 82 anos, de Tatuí/SP

Diretoria Executiva
Presidente: Rodrigo Keidel Spada  
E-mail: rodrigospada@afresp.org.br - Fone: (11) 3886-8851
1º Vice-Presidente: Alexandre Lania Gonçalves 
E-mail: alexandrelania@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: Matheus Henrique Lopes P. Lima  
E-mail: matheuslima@afresp.org.br -Telefone: (11) 3886-8881 
Secretário Adjunto: José Roberto Soares Lobato
E-mail: lobato@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8851 
1º Tesoureiro: Denis da Cruz Mangia Maciel
E-mail: denismangia@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8906
2º Tesoureiro: José Carlos Libano
E-mail: libano@afresp.org.br - Telefone: (11) 3886-8802

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Paulo Henrique Cruz ; Vice-Pre-
sidente:  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 Administrativa e de Regionais: Presidente: Claiton 
Osnir do Amaral; Membro: Sebastião Tadeu de Vasconscelos. 
Suplentes: José Aparecido Rossato, Roberto Garcia e Lauro 
Kuester Marin.
Comissão Saúde: Presidente: Nilza Bardi Romano; Membros: An-
tenor Roberto Barbosa e Eduardo Gonçalves. Suplentes: Antônio 
Lourenço Colli, Lauro Kuester Marin e Sebastião Vasconcelos.
Comissão Seguros em geral: Presidente: Roberto Chiaverini; 
Membros: José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: 
Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia e Antônio Lourenço Colli. 
Comissão Imprensa e Comunicação: Presidente: Luiz Otávio 
Andrade Corsetti; Membros: Antônio Lourenço Colli e Eliana 
Maria P. F. de Oliveira; Suplentes: José Aparecido Rossato, Miguel 
Siqueira e José Varkulja.
Assessoria Legislativa: Presidente: João Álfaro Soto; Membros:  
José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: Eduardo 
Gonçalves, Eliana Maria P. F.  de Oliveira e Claiton Osnir do Amaral.

Diretorias da Afresp
Alexandre Lania Gonçalves (Amafresp e Inscrição); Angela Man-
zoti Nahman (Convênios e de Cultura e Administrativa); Denis da 
Cruz Mangia 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 Marquezini, Francisco Lucindo Ramalho Netto, Luiz Fer-
nando Catta Preta César, Luiz Waldemar Zuolo e Roberto Garcia.

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

Sedes Regionais - Diretores
ABCD/S. B. do Campo- Maria Sonia Brumati Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do 
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba -  José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130 
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus 
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
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. Treze de Maio, nº 356 - Centro - CEP 13400-300
Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos  - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  Omar Roldão de Moura 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Cesar Akio Itokawa
DRTC-II    João Ramalho
DRTC-III   Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

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

Expediente Jornal da Afresp

Marketing & Comunicação: 
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: janeiro e fevereiro/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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Editorial

xxxxxxxxxxxxxxxx

O tempo passa...

Seção “O tempo passa...” tem por finalidade resgatar momentos da história da fiscalização. Se você tem alguma 
foto em que possa identificar alguns colegas, pode remetê-la A/C Jornal da Afresp, à Av. Brig. Luís Antônio, 
4843 - Jd. Paulista - CEP 01401-002  e-mail: marketing@afresp.org.br

Acervo da Afresp

A foto foi tirada durante a 
abertura do V Torneio ICMS 
de Futebol no Sítio Cacho-
eiras em Santa Isabel, em 
agosto de 1992.  

“A xxxxxxx”

Apoiar a defesa de le-
gítimos interesses dos 
associados e desenvolver 
atividades direcionadas 
à melhoria da qualidade 
de vida e à valorização da 
classe fiscal perante o go-
verno e a sociedade.

Missão da Afresp 
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Afresp

Empenho e dedicação em prol da classe 

Em seu último mandato como 
presidente da Afresp (2012-2014), 

o AFR Teruo Massita, conhecido por 
sua dedicação em prol da Associação e 

das demandas classistas, fez uma gestão transparente 
e estratégica, com ações visando o futuro da entidade. 
“Exercemos nossa administração apoiados nos fundamen-
tos da Governança Corporativa, com ética, transparência 
e honestidade de princípios e, sobretudo, com o maior 
respeito ao bem comum”, disse Teruo Massita em seu 
último discurso como presidente. 

Um de seus principais feitos na presidência foi a 
implantação do Planejamento Estratégico da Afresp 
(2013-2017), um valioso instrumento de gestão que evi-
ta a improvisação, oferece maiores possibilidades para 
a consecução dos objetivos e o cumprimento da missão 
organizacional.

Com o intuito de defender os legítimos interesses dos 
associados, Teruo viabilizou a Carta Fiança, uma vanta-
gem exclusiva que garante mais conforto e tranquilidade 
na hora de locar um imóvel. 

Outro destaque foi a criação e desenvolvimento do 
Centro de Ensino e Pesquisa da Afresp (CEPAfresp), 
com o objetivo de preencher uma lacuna existente, de 
forma proativa, na pesquisa, produção e disseminação 
de conhecimentos, contribuindo para o aperfeiçoamento 
profissional, integração, qualidade de vida e valorização 
da classe fiscal. 

Teruo também incentivou e investiu na modernização e 
acessibilidade da comunicação digital da Associação. Em 
sua gestão, o site da Afresp foi reformulado, deixando-o 
mais clean e dinâmico. Também houve o ingresso da enti-
dade nas redes sociais,  o lançamento do “Afresp News”, 
um boletim informativo eletrônico que traz as principais 
notícias semanais da associação e da classe e o Blog-
-Afresp, uma mídia que fomenta a discussão de temas 
da área tributária de interesses dos AFRs. 

“Ao findar meu terceiro mandato como presidente da 
Afresp, só me resta agradecer. Aos meus pares da Dire-
toria Executiva que, no dia a dia, contribuíram com seus 
talentos dirigindo brilhantemente suas diretorias, com 
extrema dedicação e responsabilidade”disse. 

Veja nesta matéria os principais feitos dos ex-diretores da Afresp- triênio 2012-2014

Uma das premissas de uma associa-
ção de classe é integrar seus associados.

Para manter todos conectados e em harmo-
nia, é necessário ter uma direção que promova 

atividades em todo o estado.
Esse é o trabalho da diretoria de Regionais e de Tecnologia 

da Informação, que teve no AFR Omar Roldão de Moura seu 
diretor no último triênio. Ele, antes de ter sido diretor, foi 1º 
tesoureiro da Afresp. Como diretor Regional, Omar esteve 
diretamente envolvido com a construção das novas sedes 
Regionais de Campinas e de Piracicaba. A sede de Bauru 
começou a ser construída na sua gestão e, em breve, estará 
concluída. Houve também a revitalização dos C.Convivência 
de Sorocaba e Ribeirão Preto.

“Podemos destacar o modelo de padronização na edificação 
das Sedes Próprias com critérios técnicos e a padronização 
de benfeitorias nos Centros de Convivência, bem como torná-
-las autossustentáveis com a captação de receitas próprias”, 
contou. “Agradeço a todos os diretores de Regionais por seu 
trabalho voluntário, pelos quais tenho a maior estima, pela 
paciência e pela compreensão com a equipe de regionais. 
Registro também o meu agradecimento ao diretor Técnico de 
Obras, Cezar D’Avoglio, ao encarregado da Afresp, Reginal-
do, e às colaboradas de regionais e C.Cs., pela dedicação, 
competência e comprometimento”.

Já como diretor de TI, Omar procurou sempre manter o 
departamento atualizado com as tecnologias mais recentes de 
informática. “Falar do departamento de TI de qualquer empresa 
é enfrentar os desafios do dia a dia, que não são poucos, com 
o objetivo de alcançar a excelência na prestação de serviços 
e, na Afresp não foi diferente”, disse.

Entre os feitos da sua administração, estão o investimento 
em infraestrutura da rede, na comunicação com as Regionais 
por meio de banda larga e a fibra ótica na sede, bem como 
a renovação dos computadores; a adequação dos sistemas 
específicos da Amafresp a implantação do sistema mobile de 
busca à sua rede credenciada.

“Estamos deixando a Afresp moderna e eficiente na área 
tecnológica, e por esta razão considero a missão cumprida. 
Quero deixar registrado o meu agradecimento a toda equipe 
de TI graças à dedicação, competência e comprometimento, 
extensivo aos consultores autônomos e a todos que colabora-
ram pelo sucesso dos trabalhos realizados”, completou.

O Jornal da Afresp, com objetivo de homenagear os ex-diretores executivos (2012-2014), que ajudaram na construção da his-
tória da entidade, preparou uma matéria especial com as principais ações desenvolvidas por esses diretores durante a sua gestão.  

Estes AFRs são Teruo Massita, Omar Roldão de Moura, Luiz Carlos Toloi Junior, Hildebrando Djalma Pirágine e Antero Rodri-
gues Martins, que não compõem a atual diretoria. 

Confira a reportagem que aborda os principais feitos de cada um deles! 

AFR Teruo Massita

Presidente 

AFR Omar Roldão de Moura  

vice-presidente, Regionais e T.I
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Afresp

A diretoria de Administração da 
Afresp cuida da parte predial da 
Associação, além da manutenção 
de sua infraestrutura. Ela foi dirigida 

pelo AFR Antero Rodrigues Martins 
entre 2012 e 2014, que implantou uma 

série de inovações e melhorias.
Como diretor Administrativo da Afresp, 

realizou a reforma do 5º andar e criou as salas de reuniões, 
além de implantar as portas automáticas no saguão; fazer a 
vedação das janelas da fachada da Sede; instalar o sistema 
PABX com tecnologia IP (que permite, inclusive, a comunicação 
por voz pela internet com a Subsede e as Regionais), melhorar 

o sinal wireless nos andares da Sede para maior conforto dos 
associados em acessar a internet por dispositivos móveis (como 
celulares e tablets) e a aquisição de um totem, localizado na entrada 
do saguão, com uma tela sensível ao toque, na qual é exibido o site 
da Afresp com as novidades da Associação.

Outras ações tomadas na sua gestão foi a renovação da 
frota de automóveis da Associação, que conta agora com 
duas Renault Sandero; a finalização da reforma nas calçadas; 
a reforma na sala de Expedição, que trouxe mais conforto aos 
colaboradores; a mudança de empresa de armazenamento de 
documentos; e da operadora de telefonia celular para realizar 
ligações para associados e fornecedores.

Hildebrando Djalma Pirágine atuou 
como secretário adjunto da chapa 
‘Responsabilidade pelo futuro’ e di-
retor do departamento de Recursos 

Humanos (RH) durante dois mandatos 
(2008 a 2014).
Suas principais ações foram a manu-

tenção da quantidade de colaboradores, 
disponibilização de vários cursos de aperfeiçoamentos para os 
funcionários e propiciar curso de relacionamento e atendimento 
dos associados. “O RH sempre procurou cumprir as disposições 
legais e fez de tudo para que os colaboradores a cumprissem 
também”, comentou Hildebrando. 

O diretor planejou, dirigiu e coordenou atividades que visavam 

proporcionar aos colaboradores da Afresp condições que contri-
buíssem para as realizações profissionais e pessoais.  Com isso, 
foi realizado uma pesquisa de mercado no que tange aos salários 
para compartilhar aos colaboradores que tivessem mérito e nos 
dissídios coletivos, o ex-diretor sempre estabeleceu um equilíbrio 
entre as pretensões dos colaboradores e da Afresp. “Um dos 
maiores desafios enfrentados na Afresp é que não houvesse gastos 
excessivos que pudessem ultrapassar o orçamento da Associação”, 
analisou o ex-diretor. 

“Dei o melhor de mim, em favor da Afresp. Posso somente 
agradecer a toda a diretoria por ter dado todo apoio para que 
pudesse desenvolver a minha missão”, agradeceu o AFR aposen-
tado Hildebrando.

O AFR Luiz Carlos Toloi Junior 
construiu uma história de sucesso na 
Associação, especialmente  na Ama-
fresp, onde dedicou parte de sua vida 

em jornadas intensas de trabalho em 
prol da família Afresp. 
Neste último mandato como diretor da 

Amafresp (2012-2014) foi responsável pelos 
grandes avanços da Amafresp e uma constante oxigenação 
do plano. “Um dos principais desafios, nesse triênio para a 
Amafresp, era estudar e implantar um novo modelo de sistema 
contributivo, com objetivo de fortalecer, equilibrar e trazer cres-
cimento constante para nossa autogestão”, disse Toloi. 

Outro avanço em sua gestão foi a redução da Taxa Admi-
nistrativa.  “A Amafresp possui a menor taxa administrativa 
praticada no mercado. Em 2012, a taxa era de 8,5, com esta 
gestão reduziu para 7,5% e no mês de setembro de 2014, 
abaixou mais uma vez para 7%”, explicou. 

Toloi também investiu fortemente em campanhas de 
prevenção, ampliação da rede credenciada, parcerias com 

médicos de renome e ações administrativas planejadas, que 
visaram a redução de custo, sem alterar a qualidade na as-
sistência. 

Outra preocupação de Toloi Junior no triênio foi de dissemi-
nar uma cultura de transparência organizacional. Por meio de 
diversas reuniões com os filiados, boletins informativos, malas 
diretas, criação da Fanpage Amafresp, Newsletter, reformu-
lação do site, e “criação do Guia Saúde Amafresp Mobile”. 

“No final de mais uma jornada em minha vida, jamais po-
deria deixar de agradecer a cada um de vocês o apoio, a par-
ticipação, a compreensão e, acima de tudo a amizade que me 
proporcionaram nesses 15 anos na direção de nossa Afresp. Ter 
atingido um Fundo de Reserva de R$ 11 milhões é um marco 
para o plano e mostra sua estabilidade e solidez. Graças ao 
empenho e colaboração de toda a diretoria, colaboradores e 
parceiros o plano evoluiu com transparência e responsabilidade. 
A todos o meu muito obrigado”, conclui Toloi Junior. 

Em janeiro deste ano, Toloi Junior assumiu a diretoria de 
Assuntos da Saúde da Federação das Entidades de Servidores 
Públicos do Estado de São Paulo (Fespesp).

AFR Luiz Carlos Toloi Junior - Secretário Geral, Amafresp e Inscrição 

AFR Hildebrando Djalma Pirágine - Secretário Adjunto e Recursos Humanos 

AFR Antero Rodrigues Martins - 2º tesoureiro, Administração e Patrimônio
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O aviso deixou de ser encaminhado por correspondência. Essa mudança resultará em economia para Afresp

Afresp 

Diretoria da Afresp e Mesa do C.D realizam encontro para integração
O presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, e o vice-presidente, 

Alexandre Lania Gonçalves, estiveram reunidos, no dia 20 de janeiro, 
com a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo (C.D), que é composta 
por Paulo Henrique Cruz (presidente), Luiz Carlos Benício (vice-
presidente), Pedro de Oliveira Abrahão (1º secretário) e Leandro 
Radusweski Quintal (2º secretário).

No encontro, eles trataram de assuntos relacionados às demandas 
internas e temas pontuais da Associação. Além disso, definiram que 
estas reuniões, assim como as de Diretoria Executiva, serão realizadas 
semanalmente com o objetivo de integrar ainda mais as equipes e 
agilizar os trabalhos.

Rodrigo Spada e Lania com a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo

No dia 27 de janeiro, a Diretoria Executiva da Afresp foi 
recebida pelo Coordenador da Administração Tributária (CAT), 
José Clóvis Cabrera, e pelos coordenadores Adjuntos, Osvaldo 
Santos de Carvalho, Edson Kondo e Afonso Quintã Serrano. O 
objetivo da reunião foi apresentar oficialmente a nova diretoria 
da Associação às autoridades fazendárias.

O presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, apresentou 

Clóvis Cabrera recepciona Diretoria Executiva no prédião

a Diretoria e explicou a experiência profissional e formação 
acadêmica de cada um. Além disso, Rodrigo também falou sobre 
a missão da Afresp.

Cabrera deu boas-vindas a todos os diretores e disse que é 
muito importante ter jovens envolvidos no comando da Afresp. 
“Tenho certeza de que a Afresp está em boas mãos”. Além disso, 
comentou que o apoio da Afresp é essencial para as causas 
classistas, mesmo não sendo o foco da entidade.

Spada agradeceu a presença de Cabrera e dos Coordenadores 
Adjuntos na festividade de posse, ocorrida em 10 de janeiro. Ele 
também falou sobre as parcerias da Afresp com a Sefaz em prol 
da carreira dos AFRs e com o Sindicato dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp).

“A Afresp está à disposição da Secretaria da Fazenda e da 
classe. Assim como nas gestões anteriores, disponibilizamos o 
auditório e a sala de reuniões do 4º andar, que em breve será 
ampliada”, disse Rodrigo.

Aviso de cobrança por débito em conta corrente está disponível na área restrita

A Afresp deixará de enviar, a partir de fevereiro de 2015, impresso 
e por correio, o “Aviso de cobrança por débito em conta corrente”, 
encaminhado mensalmente a todos os associados responsáveis pelo 
pagamento. Esta ação faz parte da política de redução de custos 
operacionais da nossa Associação e resultará em uma economia de 
aproximadamente R$ 92 mil por ano. 

Em substituição, a Afresp disponibilizará, na área restrita do site, 
todas as informações que hoje constam neste aviso, como mensalidades 
Amafresp, mensalidades Afresp, seguro de vida e mensalidades 
Fundafresp. Tais informações poderão ser acessadas pelo associado 
mediante inserção de login e senha. Acesse: www.afresp.org.br. 

Nova Diretoria Executiva faz 1ª reunião oficial
No dia 13 de janeiro, a nova Diretoria Executiva da Afresp, empossada no dia 7 de 

janeiro, fez a primeira reunião oficial na sede da Associação.
Na pauta estava o alinhamento das atividades a serem realizadas pelos diretores 

nos primeiros 100 dias de gestão. ”Cada diretor deverá traçar seu plano de ação para 
que seja implementado com prioridade a partir do mês de abril”, disse o presidente 
da Afresp, Rodrigo Keidel Spada.

Participaram da reunião o presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, o 1º vice-
presidente, Alexandre Lania, 2ª vice-presidente, Angela Manzoti Nahman, o secretário 
geral, Matheus Lima, o Secretário Adjunto, José Roberto Lobato, o 1º tesoureiro, 
Denis Mângia, e o 2º tesoureiro, José Carlos Libano.

Nova diretoria visita Coordenadoria da Administração Tributária
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Afresp

O novo secretário da Fazenda Renato Villela assumiu a pasta no dia 6 de janeiro na sede da 
Secretaria, em São Paulo, em substituição a Andrea Calabi. O presidente da Afresp, Rodrigo 
Keidel Spada, prestigiou a cerimônia.

Ao assumir o cargo de secretário da Fazenda, Renato Villela destacou a grandeza de São 
Paulo e o desafio de ser um sucessor com a responsabilidade de manter o nível de competência 
do Fisco paulista e das finanças do Estado.

“São Paulo é um Estado que claramente tem a sua marcha, e a sua dinâmica afeta e 
influencia a economia brasileira”, afirmou. “A ideia é seguir o discurso do governador, onde 
a estratégia é fazer mais, fazer melhor e com um pouco menos. É isso que vamos fazer nos 
próximos quatro anos: fazer mais e melhor, e esperamos que não com menos”, finalizou o 
secretário.

O economista foi diretor adjunto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
secretário adjunto do Tesouro Nacional e subsecretário de Fazenda da Prefeitura do Rio de 
Janeiro na gestão de Cesar Maia (DEM).

Sistema de monitoramento por câmeras é instalado na sede da Afresp
A Afresp, pensando na segurança dos associados e preservação do patrimônio, instalou 

recentemente câmeras de monitoramento de segurança na portaria e garagem do prédio 
da sede.

Os associados que frequentarem a sede deverão ser registrados, com uma foto, no sistema 
de armazenamento de dados da Afresp e receberão um cartão numerado de visitante ou 
associado, que devem ser devolvidos na saída. “Se o AFR não tiver cadastro ainda, temos que 
registrar o CPF ou RG e preencher os dados”, contou a recepcionista Angela Henrique Eiras. 

A equipe de Tecnologia da Informação (T.I), todos os dias, realiza backup das fotos 
registradas. “O sistema é seguro. Nele conseguimos saber em qual departamento o associado 
está, número da placa do veículo, horário de entrada e saída”, analisou César Vieira.

Renato Villela toma posse como Secretário da Fazenda
Economista foi diretor adjunto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Câmera instalada na recepção da Afresp

Novo secretário da Fazenda, Renato Villela

Convênios e Cultura
Parcerias da Afresp proporcionam vantagens para os associados

Um dos grandes benefícios de uma Associação de classe é 
trazer vantagens para seus associados, e com a Afresp não seria 
diferente. O departamento de Convênios e Cultura está sempre 
em busca de novas parcerias, para oferecer ao seu associado 
descontos e oportunidades exclusivas. Conheça alguns dos 
convênios e parcerias da Afresp:

Lazer
Nas férias com a família ou passeios com amigos, a Afresp 

tem parcerias com ótimos parques. Uma delas é o Magic Park, 
que fica em Suzano (SP). Além de ter dois complexos aquáticos, 
o local conta com parque de diversões, minitrilha e pousada. 
Outra opção, já no interior de São Paulo, é o Ski Mountain Park, 
em São Roque. O parque tem uma pista de esqui que fica a 
1.200 m de altura. Mais perto da capital, a Cidade da Criança 
fica em São Bernardo do Campo e traz várias atrações para 
a criançada – e para os adultos também! Já em São Paulo, o 
Aquário de São Paulo é o maior da América Latina e vem com 
mais de 300 espécies de animais aquáticos. 

Educação
O começo do ano também é propício para quem quer apren-

der um novo idioma. A Afresp tem convênios com escolas que 
são referência no ensino. Para quem quer estudar em outro país, 
a ELC Experience English é uma ótima opção. A escola possui 
quatro unidades no Reino Unido, e possibilita uma excelente 
experiência de imersão na língua inglesa. Por outro lado, se você 

prefere estudar antes de viajar, a Associação oferece escolas 
em vários pontos da cidade, como o CCAA, o CNA, a União 
Cultural Brasil Estados Unidos, a Wise Up, a La Clave espanhol, 
por exemplo.

Academias
Se o que você procura 

é manter o corpo saudá-
vel, pratique exercícios em 
uma das várias academias 
com as quais a Afresp 
tem parceria. Uma delas 
é a Bioritmo, que tem 
diversas unidades em São 
Paulo. Com aulas de ginástica, lutas e programas específicos 
para cada idade, a academia tem planos destinados para os 
associados, como o desconto de 12% nos Planos Integral e 
Parcial, débito em conta corrente, e os Planos Especiais Green, 
Gold e Platinum. 

A K@2 também oferece aulas de ginástica, dança de salão 
e do ventre, lutas e tem um programa especial para corrida. 
Mas se você prefere algo mais direcionado ao condicionamento 
físico, a Movimental possui aulas de pilates, que usa aparelhos 
para fortalecer e alongar os músculos.

Visite nosso site, www.afresp.org.br, para conhecer outras 
dezenas de convênios feitos com a nossa Associação. 
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Espaço Sinafresp 8

Dentre os vários descontentamentos dos Agentes Fiscais 
de Rendas com a carreira, um deles foi a gota d’água para 
desencadear a operação padrão, decidida em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) regionalizada de 8 de janeiro de 2015: 
o descumprimento dos compromissos assumidos pelo gover-
nador Geraldo Alckmin com a categoria em junho de 2014.

Naquela ocasião, em que a diretoria do Sinafresp foi recebi-
da no Palácio dos Bandeirantes depois de vinte anos sem con-
tato direto com nenhum governador, Alckmin dispensou mais 
de uma hora aos diretores do Sindicato, ouviu com atenção o 
resumo histórico da remuneração da categoria desde 1999 e 
as principais reivindicações da Classe no momento. Também 
recebeu das mãos da presidente, Miriam Arado, o anteprojeto 
de Lei Orgânica da Administração Tributária (LOAT).

Por fim, o governador comprometeu-se em resolver o proble-
ma do teto e rever o cálculo da cota – duas medidas fundamen-
tais para toda a categoria. Desde então, Alckmin não atendeu 
mais a diretoria do Sinafresp nem cumpriu com nenhuma de suas 
promessas. Ao contrário, em dezembro do ano passado, enviou 
à Assembleia Legislativa proposta de reajuste de 4,68% (o que 
mal cobre 1/3 da defasagem salarial sofrida pelos AFRs por 
conta da inflação) no Projeto de Lei Ordinária (PLO) 1.245/14, 
que fixa o subsídio do governador. O projeto foi aprovado, sem 
emendas, pelos deputados, o que revoltou a Classe.

“O governador descumpriu sua palavra. E nós não vamos 
esmorecer na busca dos direitos que necessitamos, almejamos 
e merecemos”, afirmou Miriam Arado, após a aprovação do 
PLO na Assembleia.

• Para ler, uma a uma, as principais reivindicações da categoria e as possíveis soluções, acesse http://sinafresp.org.br/
atencao-representantes/ • Para saber quais os principais cuidados durante a operação padrão, acesse http://sinafresp.org.
br/wp-content/uploads/2015/01/APOSTILA-OPERACAO_PADRAO.pdf

Confira a tabela salarial do fisco estadual

Descumprimento da palavra do governador desencadeou operação padrão
Categoria tem também outras reivindicações, que ainda não foram ouvidas pelas autoridades
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Regionais 

A Afresp, do alto dos seus quase 67 anos, desenvolveu um 
excelente trabalho e reputação com suas atividades em prol do 
associado, e não falamos apenas da Amafresp e SegAfresp, 
serviços importantíssimos para seus filiados. São as festas, 
encontros, campeonatos esportivos e reuniões informais que 
fazem da Afresp uma Associação no seu conceito principal: o 
de reunir as pessoas em torno da amizade e confraternização.

Por isso que, especialmente quando um novo ciclo se 
inicia, a diretoria Executiva recém-empossada propôs novos 
desafios na condução dos programas, metas e diretrizes a 
serem atingidas. Mas a Afresp é uma associação com 18 
sedes Regionais, em todos os cantos do estado, com mais 
de 7.000 associados. Daí vem a pergunta: é possível tornar a 
Afresp melhor somente com as ações da Diretoria Executiva?

O sólido alicerce que sustenta a associação não foi exe-
cutado a “sete mãos” por cada uma das gestões que por 
aqui estiveram, mas sim foi moldado e fundamentado com a 
participação e união de toda a classe dos Agentes Fiscais de 
Rendas, esteja ele na capital, no litoral ou no interior.

Desta forma, a participação do diretor Regional faz toda 
a diferença na condução da Afresp como um todo, na difusão 
das diretrizes, trazendo as demandas, estabelecendo meca-
nismos de consulta democráticos, para saber o que a Afresp 
representa para eles e como torná-la ainda mais presente. 
Além disso, os diretores funcionam como canal ativo e atuante 
para promoção da Afresp na vida de seus associados.

Assim, a proposta da nova diretoria é a de estimular a par-
ticipação dos diretores Regionais na condução das atividades 
de suas respectivas sedes. Haverá uma premiação para o 
diretor que mais se destacar no engajamento dos AFRs em 
encontros que a Regional organizar. Isso será mensurado por 
meio de indicadores, como a iniciativa de organizar eventos 
e estimular os associados a participar deles, além, claro, de 
realizar pesquisas de satisfação para conhecer a opinião dos 
colegas a respeito do que foi preparado. 

Essas informações serão muito úteis não somente para 
o diretor Regional, que poderá reunir os colegas em torno 
de atividades que eles apreciem, mas também para a Afresp 
como um todo, que conhecerá mais a fundo seus associados. 
E o mais importante: deixar a Afresp, cada vez mais, fazer 
parte da vida do Agente Fiscal de Rendas.

São por estas e outras razões que você, associado, terá a 
oportunidade de fazer parte da Afresp com mais intensidade 
e ajudar a associação a reunir toda a classe. Para dar sua 
contribuição na vida longeva da Associação, com novas ideias 
e propostas, candidate-se nas eleições para diretor Regional, 
que acontecerão em março. O edital será lançado em feverei-
ro, e podem participar os associados com mais de três anos 
de inscrição ativa na sua respectiva região administrativa do 
estado. Assim, incentivando mais e mais os colegas nas suas 
Regionais, a Afresp realizará plenamente sua missão: a de 
unir os Agentes Fiscais de Rendas em torno da valorização 
da classe perante a sociedade.

A importância da presença e atuação do  
Diretor Regional para os associados
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Regional de Ribeirão Preto realiza festa de confraternização de fim de ano

Regionais

Colegas, familiares e funcionários da DRT-6 se confraternizaram em um clima de alegria e união

A Regional de Ribeirão Preto 
comemorou o encerramento das ati-
vidades de 2014. A festa aconteceu 
no dia 28 de novembro, no Salão 
Diamante do espaço de eventos 
Taiwan, e contou com a presença 
de 240 pessoas, entre associados, 
familiares, amigos e colaboradores 
da Secretaria da Fazenda da DRT-6.

Entre os convidados, estiveram 
presentes pela Afresp a 2ª vice-
-presidente e diretora Administrativa 
e de Eventos, Angela Manzoti Na-
hman, o então diretor Regional de 
Ribeirão Preto, Matheus Henrique 
P. Lima, os Conselheiros Eduardo 
Gonçalves e Sebastião Vasconcelos. 
Pelo Sinafresp participaram o diretor de Aposentados, Waldomiro 
Abbonddanza, e os conselheiros Jorge Fortin e Urbano Martinez.

“Em nome dos que trabalharam 
para a realização desse evento 
– Nara, Roberta, Suellen, Silvia, 
Carol, Thaís, Isabella, Vanessa, 
Marcelo, Sebastião e Edino -, agra-
deço a participação de todos que 
compareceram“, disse.

A festa foi realizada com o pa-
trocínio da Afresp e do Sinafresp, e 
foi um grande evento, que contou 
com um delicioso buffet, bebidas e 
boa música com direito à banda e 
um DJ, para comemorar mais um 
ano de trabalho com os colegas e 
familiares. 

“Agradecemos também ao cole-
ga AFR aposentado Cardoso que, 

mais uma vez, nos brindou com a confecção do convite, por meio 
da gráfica São Francisco”, finalizou o diretor Matheus.

Almoço e jantar marcam os encontros de fim de ano no ABCD
Duas festas marcaram as comemorações que encerraram as 

atividades de 2014 na Regional do ABCD. No dia 9 de dezembro 
aconteceu um jantar dançante que contou com a presença de 
90 pessoas, entre elas a diretora Regional Maria Sonia Brumati 
Norte, o diretor de Aposentados, Valdiney Gomes dos Santos, 
o então coordenador do Fundafresp, Aldo Gentile, o ex-membro 
do Fundo, Francisco Lucindo Ramalho Netto, e o Conselheiro 
Luiz Carlos Benício.

Já no dia 18 de dezembro, mais de 30 pessoas se encon-
traram em almoço de confraternização. Marcaram presença a 
diretora Regional Maria Sonia, o diretor de Aposentados Val-
diney Gomes dos Santos e os associados que participam das 
atividades da Regional.

Associados se reúnem para festejar 
2014 em Jundiaí

Nova Regional de Piracicaba recebe 
coquetel de confraternização

Uma tenda toda iluminada recebeu os colegas e demais 
colaboradores da DRT-16 no Centro de Convivência de Jun-
diaí para a festa de confraternização, no dia 28 de novembro. 
Participaram do encontro o atual diretor Regional, Antonio Jair 
Simionato, o 1º diretor Regional, Sérgio Sereno, o 2º diretor 
Regional, Francisco Ap. Cassemiro, e o delegado regional 
tributário, João Shigueru Miura. Estiveram presentes também 
alguns dos colegas que se aposentaram em 2014: Ercílio Pereira 
da Silva, Roberto Makoto Iwamoto, Sérgio Sereno, Wilson Fo-
raciepe, Maria Luiza Lobo e Sueli Marcondelli Ribeiro Zaffalon.

No dia 29 de novembro os associados de Piracicaba se 
reuniram para celebrar o fim de 2014 com um coquetel na nova 
sede Regional. Cerca de 50 pessoas, entre AFRs e familiares, 
desfrutaram de momentos de descontração e celebração por 
mais um ano de trabalho e união da classe.

Entre os convidados, estiveram presentes a diretora Regio-
nal, Eneida Maria Camargo Ribeiro Rossin, os Conselheiros 
de Piracicaba, Claiton Osnir do Amaral, de Campinas, Miguel 
Angelo Carvalho da Silva, o ex-diretor Regional, Alberto Penno 
Junior, e o chefe do Posto Fiscal de Limeira, José Foguel Filho.
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Ex-Conselheira Nilza Bardi Romano recebe homenagem em Araçatuba

Conselheira por vários mandatos na Afresp, ela foi presidente da Comissão de Saúde do C.D.

A Regional de Araçatuba fez uma bela homenagem à ex-
-Conselheira Nilza Bardi Romano, que encerrou seu mandato no 
Conselho Deliberativo da Afresp. No dia 2 de dezembro, cerca 
de 90 pessoas se reuniram no Centro de Convivência em um 
delicioso almoço para celebrar o trabalho de Nilza.

Pela Diretoria Executiva compareceram ao encontro o então 
presidente da Afresp, Teruo Massita, o ex-Secretário Geral e dire-
tor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Jr., o ex-1º tesoureiro e diretor 
Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, além do diretor 
Regional José Lourenço Gomes. Na sua homenagem, Nilza rece-
beu uma placa metálica que simboliza o agradecimento da Afresp 
e dos associados pelo seu trabalho no Conselho Deliberativo.

Nilza foi Conselheira por vários mandatos na Afresp e, no 
último, foi presidente da Comissão de Saúde. Formada em Peda-
gogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado 

Ex-Conselheira Nilza (com as flores) recebe homenagem da Diretoria  Executiva  e Regional

Coração de Jesus (hoje USC), de Bauru, na Secretaria da Fazen-
da, ela foi Agente Fiscal de Rendas externo e assistente fiscal.

Regionais

Associados da DRT-5 participam de várias festas de confraternização
O fim de ano foi celebrado em grande estilo com vários en-

contros entre os associados de Campinas e região. O primeiro 
deles foi o Almoço dos Aposentados, que aconteceu no dia 26 
de novembro na Cantina Bonelli.

O encontro, que foi organizado pelos AFRs aposentados 
Geraldo Bócoli e Antonio Fernandes, contou com a presença 
do diretor Regional de Campinas, José Lúcio Zambrotti, os 
Conselheiros de Campinas, Miguel Angelo, e o de Piracicaba, 
Claiton Osnir do Amaral, o ex-diretor Regional de Piracicaba, 
Alberto Penno Junior, a diretora do Sinafresp, Zeli Elvina Bar-
bosa, e os ex-delegados regionais tributários, Erasmo Bardi e 
Admir Martins.

Além desse encontro, os quatro Núcleos Fiscais da DRT-5 
organizaram e realizaram seus almoços de fim de ano no Centro 
de Convivência de Campinas, entre os dias 19 de novembro e 
3 de dezembro. De acordo com o diretor José Lúcio, isso de-
monstra a importância da Afresp na vida dos AFRs da região, 

“além da satisfação de todos em poder comemorar mais um ano 
de trabalho, no local que melhor possibilita a integração entre 
todos”, disse.

Por fim, no dia 6 de dezembro, o Centro de Convivência rece-
beu a tradicional festa de Fim de Ano da Delegacia Regional. Mais 
de 100 associados e seus familiares participaram do encontro.

Franca realiza Almoço de Natal
No dia 14 de dezembro, o Centro de Convivência de Franca 

recebeu o tradicional Almoço de Natal da Regional, no qual par-
ticiparam mais de 100 pessoas, entre associados e familiares.

Estiveram presentes o então 1º vice-presidente e diretor 
de Regionais, Omar Roldão de Moura, a diretora Regional de 
Franca, Maria Mercedes Ares Blas Rosa, a ex-1ª tesoureira 
(gestão de 2003-2005), Aparecida de Fátima Gasparini, a ex-
-diretora Regional de Ribeirão Preto, Rose Mary Terezinha Lino 
Nascimento, o ex-diretor João Batista de Matos, e o chefe do 
Posto Fiscal de Franca, José Paulo de Araújo Jacovassi. O 
almoço, como é de costume, contou com um ótimo serviço de 
buffet e também música ao vivo para entreter os convidados.

Colegas celebram em P. Prudente
É muito bom reunir os colegas e familiares para celebrar 

um ano de muitas realizações, e foi o que fez a Regional de 
Presidente Prudente no dia 14 de novembro. A festa reuniu 
cerca de 150 pessoas no Centro de Convivência, e contou com 
um delicioso jantar, que foi acompanhado pela música ao vivo 
de Osmar Veronezi.

Estiveram presentes o diretor Regional, Ailton Estácio; os 
diretores Sociais Oscar Akira Oda e Paulo Satoshi; os direto-
res de Esportes Marcos Faustino e Marcelo Marin Marques; e, 
pelo Sinafresp, o conselheiro suplente de Presidente Prudente, 
Mauro Garrido.



12

Jornal da Afresp |Janeiro e Fevereiro de 2015

Fundafresp

Valor contabilizado:  

R$ 4.133.605,12

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 12.226.720,00
4.712 doações já realizadas 

a entidades carentes

Trabalho e dedicação para quem precisa
Mais contato com as instituições e associados: esse é o balanço do Fundafresp em 2014

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de dezembro: R$ 107.700,00

DRTC I, II, III – CAPITAL
Ass. Beneficente Guilhermina de Jesus – SP 
- R$ 3.500,00
Fone: (11) 5974-9520
Centro Educacional e Profissional Vinicius – 
SP - R$ 3.500,00
Fone: (11) 3733-6342
DRT 2 – LITORAL
Sociedade Amigos da Velhice de Cananeia - 
R$ 3.500,00
Fone: (13) 3851-3080
Ass. Comunitária em Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – São Vicente - R$ 
3.500,00
Fone: (13) 3021-3424
Casa do Caminho - Santos - R$ 4.200,00
Fone: (13) 3234-8149
Instituto Semente Preciosa - Santos - R$ 
2.000,00
Fone: (13) 3014-9796
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Obra Social Célio Lemos – São José dos Cam-
pos - R$ 5.500,00
Fone: (12) 3921-6191
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Organização Cidadania Ativa – Ribeirão Preto 
- R$ 4.500,00
Fone: (16) 3965-1486
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Ribeirão Preto – R$ 3.500,00
Fone: (16) 3512-5200
DRT 7 – BAURU
Ass. Legião Filantrópica Jauense - Jaú

R$ 2.000,00
Fone: (14) 3622-2321
Creche Escola de Educação Infantil São Fran-
cisco de Assis de Duartina - R$ 5.500,00
Fone: (14) 3282-1290
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Fundação Padre Albino – Recanto Monsenhor 
Albino - Catanduva - R$ 3.600,00
Fone: (17) 3522-5234
Ass. Beneficente Amigo Germano - Catanduva 
- R$ 3.600,00
Fone: (17) 3524-6276
Instituição Beneficente Santa Izabel – Palmeira 
d’Oeste - R$ 2.700,00
Fone: (17) 3651-1217
Ass. de Proteção e Assistência ao Idoso – Abri-
go Digna Idade – Aparecida d’Oeste
R$ 3.500,00
Fone: (17) 3635-1707
Lar das Crianças de Tanabi - R$ 5.500,00
Fone: (17) 3272-1318
Ass. Espírita Beneficente Pátria do Evangelho 
- Fernandópolis - R$ 4.000,00
Fone: (17) 3442-2543
Parque Residencial São Vicente de Paulo - Fer-
nandópolis - R$ 4.000,00
Fone: (17) 3442-2110
Creche Antônio Nelson Zancaner - Catanduva 
- R$ 4.700,00
Fone: (17) 3522-5214
Casa de Eurípedes – São José do Rio Preto - 
R$ 3.600,00
Fone: (17) 3227-4733

No ano passado, o Fundafresp destinou 
R$ 1.556.80,00 a 431 entidades. Esses 
recursos foram muito úteis para que as 
instituições pudessem dar andamento a 
seus projetos, obras ou compra de equi-
pamentos para melhor atender os que 
mais necessitam. Essa é a avaliação do 
ex-coordenador do Fundo, Aldo Gentile, 
sobre as atividades de 2014. 

“Aproximamos mais as associações 
da gente. Tanto é assim que aumentou 
o número de correspondências que rece-
bemos em agradecimento aos recursos”, 
disse Aldo Gentile, que foi coordenador 
do Fundo de 2009 até 2014. “Espero que 
a próxima direção tenha boa sorte e faça o 
que não pudemos fazer dentro daquilo que 
o Fundafresp foi criado”, disse.

A avaliação das atividades do Fundo 
também foi muito positiva na última reunião 

da diretoria com os 
membros, que acon-
teceu no dia 15 de 
dezembro. Na oca-
sião, foram destina-
dos R$ 107.700,00 
a 29 entidades. Es-
tiveram presentes o 
então presidente da 
Afresp, Teruo Mas-
sita, a atual 2ª vice-
-presidente e dire-
tora Administrativa 
e de Convênios e Cultura, Angela Manzoti 
Nahman, o ex-coordenador do Fundafresp, 
Aldo Gentile, e os então membros Luiz 
Waldemar Zuolo, Airto Aravechia, Arnaldo 
Marquezini, Roberto Garcia, Luiz Fernan-
do Catta Preta Cesar, Francisco Lucindo 
Ramalho Netto e José Lopes Fernandes.

O ex-presidente Teruo agradeceu a to-
dos os presentes e salientou a importância 
do trabalho voluntário. “É uma causa nobre 
para quem precisa de ajuda”. A diretora 
Angela parabenizou os membros. “Agra-
deço o trabalho e empenho da comissão. 
Vocês são o braço que chega aonde não 
conseguimos chegar”, disse.

Ass. Beneficente Paulo de Tarso - Catanduva 
- R$ 5.500,00
Fone: (17) 99707-6102
Lar da Velhice Maria de Souza Spínola – Novo 
Horizonte - R$ 3.500,00
Fone: (17) 3542-1935
DRT 9 – ARAÇATUBA
Instituto para Cegos Santa Luzia - Araçatuba 
- R$ 2.000,00
Fone: (18) 3623-6550
DRT 11 – MARÍLIA
Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de 
Santo Antônio - Assis - R$ 2.000,00
Fone: (18) 3321-5821
Ass. Feminina de Assistência à Infância - Garça 
- R$ 4.500,00
Fone: (14) 3471-0112
DRT 12 – ABCD
Lar Benvindo – Santo André - R$ 3.300,00
Fone: (11) 4453-6340
DRT 14 – OSASCO
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Cotia - R$ 3.500,00
Fone: (11) 4615-5353
DRT 15 – ARARAQUARA
Lar da Criança Renascer - Araraquara - R$ 
3.500,00
Fone: (16) 3334-7154
DRT 16 – JUNDIAÍ
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Mogi Mirim
R$ 3.500,00
Fone: (19) 3862-3497
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Aposentados

Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sxxxxxxxxxxxxx

Chuteiras Penduradas

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:

09/12 - Luiz Piragibe Carneiro, nível VI
06/01 - José Roberto Soares Lobato, nível VI
06/01 - Kunio Miyahara, nível VI
06/01 - Claudemir Favaretto, nível VI
06/01 - Francisco Alcalde Filho, nível VI
06/01 - Jonas Novaes Almeida da Silva, nível VI
06/01 - Ademir Rodrigues Rocha, nível V
06/01 - Alfredo Cintra Lopes da Silva, nível VI
06/01 - Jorge Kiyoshi Shukuzawa, nível VI

06/01 - José Eduardo Marcon, do SQC-III-QSF
08/01 - Manoel da Silva Vieira, nível VI
08/01 - Vander Antonio Reis, nível VI
10/01 - Elizabeth Cavallo, nível VI
14/01 - Francisco Sanchez Bernardo, nível VI
14/01 - Marcos Benedito Stefanelli, nível VI
16/01 - Clovis Alves Freitas, nível VI
20/01 - Manuel de Jesus Pereira, nível VI
20/01 - Sergio Luiz Ribeiro, nível VI

AFRs Aposentados e da Ativa

Se você faz aniversário no mês de fevereiro,
 o prazo para realizar o recadastramento 

obrigatório vai até 28 de fevereiro.
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Conselho Deliberativo 

Conheça o novo presidente do Conselho Deliberativo 

Cruz defende maior proximidade com o Sindicato e atualização do Estatuto da Afresp

O AFR Paulo Henrique Cruz assume mais um importante de-
safio em sua trajetória profissional e classista: a presidência do 
Conselho Deliberativo da Afresp (gestão 2015-2017), eleita no dia 
17 de janeiro.

Paulistano, 54 anos, formado em Direito com especialização 
em Direito Tributário pela PUC-COGEAE, ingressou na carreira 
em fevereiro de 1986 e atualmente lotado na Corcat. Esta é a sua 
segunda atuação no Conselho Deliberativo da Associação. Na pri-
meira atuou como 1º secretário, ainda ressaltou ao Jornal da Afresp 
a necessidade de promover ações em parceria com o Sinafresp. 
“Unidos, somos mais fortes e temos muitos desafios na defesa dos 
interesses dos AFRs”, disse.

Cruz também defendeu o cumprimento do Estatuto da Afresp, 
sua principal bandeira nesta gestão, e se for necessário,  trabalhará 
em prol de uma reforma estaturária democrática, preservando a As-
sociação. Também falou sobre o dever do CD de fiscalizar as ações 
da diretora executiva nos termos do Estatuto, visando preservar e 
melhorar os modelos de negócios da entidade. Confira! 

Desde que ano o sr. atua na vida 
associativa da Afresp?

 Sou do concurso de 1986 e asso-
ciado da Afresp desde 1990.  Sempre 
participei das lutas classistas e também 
sou  membro do Sinafresp desde sua 
fundação. Realizei-me como pessoa e 
profissional dentro desta classe. Para o 
concurso, me preparei e, depois disso,  
não parei minha constante busca por 
conhecimento técnico e cultural. Neste 
sentido, realizei diversos cursos em va-
riadas áreas. Afinal, não basta passar no 
concurso, é necessário ter inteligência 
emocional para executar com excelência 
as atividades dessa Carreira de Estado.

Qual é sua trajetória na Associação? 
No ano de 2011, percebi que minha 

carreira já estava numa situação estável, 
pois já tinha incorporado todos os meus 
décimos. Assim, olhei com mais atenção 
para a Afresp e descobri que poderia 
realizar um trabalho mais efetivo em fa-
vor da nossa categoria.  Então, a minha 
primeira atuação efetiva na Entidade 
foi em 2012, quando fui eleito para o 
Conselho, por meio de votação direta. 

Quais foram suas motivações para 
participar das eleições de 2011 como 
conselheiro?

Tenho a convicção de que a transpa-
rência protege diretamente os interesses 
dos associados e o Conselho Delibera-
tivo atua diretamente com isso, pois é 
um órgão regulador e fiscalizador. Com 
o apoio dos meus colegas da turma de 

2009, resolvi canditar-me, pois acredito 
que posso contribuir com os colegas da 
Diretoria e do CD. 

Quais foram suas ações no manda-
to anterior? Relate seus principais 
feitos em favor da Associação e da 
categoria.

Meu principal legado no Conselho 
Deliberativo, triênio de 2012 a 2014, foi 
a Carta de Fiança, ideia do meu então su-
plente, Márcio Antonio Vicente da Silva, 
um AFR muito inteligente e com grandes 
ideais.  Minha prioridade como conselhei-
ro sempre foi proteger os interesses dos 
associados, seja pelo controle efetivo 
das contas ou por ações traduzidas em 
benefícios para classe. Deixo registrado 
que o Conselho examina fatos relevantes 
e,  muitas vezes, decide os rumos da 
Associação.

Qual será seu maior desafio como 
presidente do Conselho Deliberativo?

Sem dúvida será o cumprimento  do 
Estatuto Social da Afresp. Uma entida-
de que abandona o seu Estatuto perde  
a referência e está fadada à extinção.  
Nossa luta será pela manutenção e fis-
calização do Estatuto.  Se for necessário, 
faremos democraticamente uma reforma 
estatutária, pois é preciso levar em con-
sideração as novas tendências e estraté-
gias ditadas por nossa sociedade, para 
o fortalecimento e evolução da Afresp.  
Além disso, fiscalizaremos atentamente 
os atos da Diretoria Executiva, traremos 

respostas às questões que incomodam 
os associados e  também vamos delibe-
rar com total seriedade o orçamento da 
associação.

Qual é a importância da Afresp 
e da Amafresp na vida do AFR e de 
sua família?  

A Afresp é o nosso salário indireto, 
porque nos proporciona diversos benefí-
cios que não são oferecidos pelo Estado. 
Em maio de 2012, sofri um grave aciden-
te, no qual meu carro colidiu com um ca-
minhão na estrada. Graças a esta fatali-
dade percebi que existe notória diferença 
entre ser atendido em um hospital como 
qualquer um e ser atendimento como fi-
liado Amafresp. Portanto, recomendo que 
todos sejam filiados Amafresp. A Afresp 
e a Amafresp são a nossa casa! 

Como AFR, quais são seus an-
seios em relação à Afresp para os 
próximos anos?

A Afresp tem um papel vital para 
nossa classe. Tenho apreço pela entidade 
e espero que ela nos traga ainda mais 
benefícios  e qualidade de vida. Ressalto 
que Afresp pode trabalhar mais próxima 
a seu coirmão Sinafresp em diversas 
lutas,  até mesmo porque sou suplente 
do conselheiro Márcio Vicente no Sina-
fresp e o 1º secretário deste conselho, 
Pedro de Oliveira Abrahão, também é 
conselheiro do nosso Sindicato. Tenho 
certeza de que neste triênio estaremos 
mais próximos.
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Conselho Deliberativo

Conselho elege Mesa Diretora e Comissão Fiscal 

Paulo Henrique Cruz é o novo presidente do Conselho Deliberativo da Afresp 

A primeira reunião do Conselho Deli-
berativo da Afresp (gestão 2015-2017) foi 
realizada  na sede da Associação no dia 17 
de janeiro. Compuseram a mesa 22 con-
selheiros e dois suplentes empossados 
no dia 7 de janeiro, além do presidente 
da Afresp, Rodrigo Keidel Spada.

A abertura da reunião foi realizada 
pelo Conselheiro decano, João Álfaro 
Soto, juntamente com os conselheiros 
Teruo Massita (1º secretário) e Anto-
nio Lourenço Colli (2º secretário). Na 
ocasião, Soto fez referência ao saudoso 
conselheiro nato Benedito Franco da 
Silveira Filho. 

 Soto conduziu a formação da Comis-
são eleitoral. Foram escolhidos: Sebastião 
Tadeu Vasconcelos (Franca), Antonio 
Lourenço Colli (São José do Rio Preto) e 
Carlos Pinheiro do Nascimento (Jundiaí).

Os trabalhos foram suspensos por 
aproximadamente 60 minutos para que os 
conselheiros interessados pudessem for-
mar chapas e para que a cédula pudesse 
ser confeccionada.  Foram inscritas duas 
chapas. A 1ª delas composta por Luiz Car-
los Toloi Junior (presidente), Miguel An-
gelo Carvalho da Silva (vice-presidente), 
Eduardo Gonçalves (1º secretário), Leo-
nardo Garcia Quadre (2º secretário). Já 
na 2ª chapa os componentes foram Paulo 
Henrique Cruz (presidente) Luiz Carlos 
Benício (vice-presidente), Pedro de Oli-
veira Abrahão (1º secretário) e Leandro 
Radusweski Quintal (2º secretário).

Os conselheiros votaram 
e a Comissão Eleitoral con-
tabilizou os votos e anun-
ciou o empate. Cada chapa 
obteve 12 votos. “Segundo 
Regimento Interno do Con-
selho Deliberativo, em caso 
de empate, será proclama-
da vencedora a chapa com 
o conselheiro mais idoso na 
vaga de presidente”, disse 
Soto, que anunciou  Paulo 
Henrique Cruz  como novo 
presidente do Conselho 
Deliberativo.  

Depois foi feita a votação para o 
Conselho Fiscal. Seis conselheiros se 
inscreveram e os eleitos foram José Car-
los Miguel de Mendonça com 17 votos, 
Thiago Martins (15) e Henning Mario  von 
Rautenfeld (13). Os outros candidatos 
eram Miguel Ângelo Carvalho da Silva 
(12) , Fabiano Buchetti de Souza (9) e 
Claiton Osnir do Amaral (6). Vale ressal-
tar que o Conselheiro José Carlos será 
presidente da Comissão Fiscal no ano de 
2015, já Thiago em 2016 e  Henning  no 
ano de 2017. 

Na sequência o presidente da Afresp, 
Rodrigo Keidel Spada,  cumprimentou os 
eleitos e falou das prioridades da direto-
ria Executiva neste início de mandato.  
“A primeira prioridade é acelerar a curva 
de aprendizagem dos diretores, já a se-
gunda é traçar um plano de ação para os 
primeiros 100 dias de gestão e a terceira 
diz respeito à nossa preocupação com 
os custos da Associação”, disse Spada. 

O presidente da Afresp também 
falou o quão era gratificante trabalhar 
na Afresp e que pretendia participar da 
grande maioria das reuniões do Conselho 
Deliberativo. Além disso, reafirmou o 

compromisso que a diretoria eleita será 
fiel ao plano de gestão. 

Paulo Henrique Cruz afirmou que as 
prioridades da Diretoria Executiva são 
importantes. E falou sobre a importância 
do Planejamento Estratégico, um legado 
deixado pelo ex-presidente da Afresp, 
Teruo Massita.  

O presidente do Conselho Delibera-
tivo ainda enfatizou que naquele órgão 
prevalecerão atos de democracia e que 
cumprirá o Estatuto da Afresp. “Vamos 
operar o Conselho Deliberativo dentro 
da proposta estatutária e queremos a 
constante melhoria da nossa Associação, 
então espero um triênio absolutamente 
positivo”, finalizou. 

Rodrigo, Soto, Teruo, e Colli

Comissão Eleitoral: Carlos, Sebastião e Colli

Mesa Diretora: Benício, Cruz, Pedro e Leandro

Comissão Fiscal: Thiago, José Carlos e Henning
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Associados da Afresp participam da corrida de São Silvestre
Como em todos os anos, os atletas da Afresp não ficaram 

de fora da mais tradicional corrida de rua do Brasil: a 90ª edição 
da São Silvestre, que aconteceu no dia 31 de dezembro em São 
Paulo. Neste ano, 32 corredores, entre associados e familiares, 
participaram do evento. Eles puderam contar com uma tenda 
de apoio da Associação no trajeto da corrida.

Com um dia ensolarado e quente, os 32 atletas percorreram 
um trecho de 15 km de extensão, que começou e terminou na 
Avenida Paulista, e passou por alguns dos pontos turísticos 
mais conhecidos de São Paulo, como o Estádio do Pacaembu, o 
Memorial da América Latina, o Largo São Francisco, e a esquina 
das famosas avenidas Ipiranga e São João.

Neste ano, a etíope Ymer Wude Ayalew foi a vencedora 
entre as mulheres, e a brasileira Joziane da Silva Cardoso foi 
a melhor colocada, com o seu 8º lugar. Já entre os homens, o 

também etíope Dawit Admasu foi o primeiro a completar a prova 
e o brasileiro Giovani dos Santos levou a 5ª colocação.

Diretoria de Esportes se reúne e define Campeonato Estadual de futebol
No dia 24 de janeiro aconteceu a primeira reunião do depar-

tamento de Esportes da Afresp. O diretor Milton Nakanishi, o 
coordenador de Esportes Paulo de Carvalho, o diretor Regional 
da DRTC-I, Cesar Akio Itokawa, e o diretor Regional de Cam-
pinas, José Lúcio Zambrotti Campos, e representantes das 
DRTs se encontraram para definir as regras do XIX Campeonato 
Estadual de Futebol, bem como as equipes que vão disputar o 
torneio neste ano.

O Campeonato terá início no dia 14 de março, e serão oito 
equipes que disputarão a taça. Veja abaixo quais são elas:

- Sede/”Predião”; 
- DRTC-I (Capital)
- DRT-4 (Sorocaba)/DRT-12 (ABCD)/DRT-13 (Guarulhos)
- DRT-5 (Campinas)/DRT-16 (Jundiaí)
- DRT-6 (Ribeirão Preto)/DRT-15 (Araraquara)
- DRT-7 (Bauru)/DRT-8 (São José do Rio Preto)/DRT-9 

(Araçatuba)
- DRT-10 (Presidente Prudente)/DRT-11 (Marília)
- DRT-14 (Osasco)

Na primeira fase, as equipes jogarão entre elas o “todos 
contra todos”. Classificam-se os oito melhores times, que 
participarão das quartas-de-final. As quatro melhores equipes 
disputam os jogos das semifinais, que classificam os times 
que jogam a final do Campeonato, que tem previsão para se 
encerrar entre setembro e outubro.

O regulamento e as datas das partidas do Campeonato já 
estão disponíveis no site da Afresp! Acesse e confira!

Esportes

Social

Happy Hour com Poker na Afresp ganha Ranking Hold’em na Capital 2015

Para fazer parte do ranking, basta participar dos jogos, que acontecem uma vez ao mês na sede

Os associados que também 
apreciam o jogo de poker agora 
têm mais um motivo para parti-
cipar: as diretorias Social e de 
Esportes organizaram o Ranking 
Hold’em na Capital 2015. 

Para elaborar o Ranking, serão 
realizados 12 torneios mensais de 
poker na sede da Afresp, sempre 
às terças-feiras. Para participar, 
basta comparecer aos encontros, 
participar das jogos e divertir-se 
com os colegas. 

Na pontuação total, serão 
somados o desempenho de cada 
jogador, a sua assiduidade nos 

encontros e há um bônus 
especial para o colega que 
comparecer a todos os tor-
neios durante o ano. 

A primeira edição do 
Ranking aconteceu no dia 
27 de janeiro, e teve como 
primeiros colocados os AFRs 
Cid Braga e Sandra James.

As próximas datas já estão 
disponíveis no site da Afresp, 
na área “Eventos”. Confira 
também no site o regulamento 
completo do Ranking na área 
“Esportes”, assim como o 
ranking atualizado.O primeiro colocado, Cid Braga Sandra James está em segundo lugar!



17

Jornal da Afresp | Janeiro e Fevereiro de 2015

Talentos AFR

Tesouros da Bulgária são explorados pelo AFR Demetrio Ivanoff

Extraordinários monumentos arqueológicos da Bulgária são desvendados em Tesouro de Ouro

O colega Demetrio Ivanoff lançou re-
centemente a obra Tesouros da Bulgária 
– Terra de antigas civilizações: O tesouro 
de ouro mais antigo do mundo, pela Scor-
tecci Editora.

O livro retrata a história esquecida e 
escondida da Bulgária, localizada no con-
tinente europeu. Objetos que representam 
o tesouro do país, como monumentos 
arqueológicos pré-históricos e de antigas 
civilizações, são representados pelo AFR 

e apaixonado por história da humanidade e 
geografia. O Tesouro de ouro mais antigo do 
mundo mostra os antigos vestígios humanos 
na Europa Oriental, as evidências das pri-
meiras sociedades organizadas e o tesouro 
mais antigo do mundo. “Mostro os morros 
e colinas que escondiam e ainda escondem 
seus túmulos de paredes ricamente decora-
das e permitem o brilhante lugar na história”.

Aposentado Demetrio dedica seu 
livro à história de seus pais

‘Alma Livre’ é o mais novo trabalho da AFR Yara Regina Franco
Sensibilidade e leveza são palavras que definem a escritora, poetisa e AFR Yara 

Regina Franco. Autora de poemas autônomos com vários temas, a nova obra Alma 
Livre fala de amor, de coração, de amizade e de saudades.

Yara utiliza sua sensibilidade artística para escrever de várias formas. “Com 
meus textos voarei no tempo e em espaços inimagináveis. Hoje não sei a exata 
dimensão que meus versos alcançarão, por onde seguirão e qual será a limitação. 
Importante é libertar e deixar os poemas seguirem pelas estradas da literatura, 
alcançando seus próprios voos”, comentou a AFR.

O livro Alma Livre, da Scortecci Editora, é dividido em três partes, sendo: poe-
mas diversos, poemas sobre profissões e pensamentos. As palavras e pensamentos 
contidos neste novo trabalho constituem expressões de arte que marcam a trajetória 
de Yara e relembram sentimentos que fazem parte da vida humana. 

O livro da AFR recebeu o Prêmio de Literatura 2014 da Academia Niteroiense 
de Belas Artes Letras e Ciências, na categoria Livro de Poesias. “Agradeço à ANBA 

e seu Presidente pela premiação, valorização, consideração e respeito pelo meu trabalho”, disse a aposentada. 
Yara também é autora de vários livros: Corujando no Natal, Corujando nas Estrelas e O Rei e suas Princesas.

Em agosto, como um gesto de amor, o marido e AFR Adolpho Freitas Ávalos e os filhos César 
e Denise prepararam o lançamento do livro Vidas em foco da poetisa e cronista Guiomar Nunes 
Ferreira (in memoriam).

Guiomar relata, com paixão e seriedade, histórias vivenciadas, além de apresentar poesias e 
crônicas sentidas durante sua trajetória. “Vidas em foco é muito mais que um livro: é um gesto de 
amor”, salientou Adolpho com os filhos, que tiveram a iniciativa de publicar parte da história vivida 
por Guiomar entre 1951 a 2013. 

Com o talento de criar e com a arte de lapidar, aparar e montar versos, a autora conseguiu criar 
um sentimento de amor inabalável, imensurável e perceptível em seus textos. “A autora mergulha no 
sentimento de saudade, entrelaçado pela dor e pela lembrança de momentos que ficaram marcados 
em seu coração. Impressiona-me sua perspicácia ao relatar os fatos vividos com tamanha realidade 
e clareza”, analisou a advogada e funcionária pública aposentada Maria Angélica Correia Branco.

‘Vidas em foco’, uma história de amor e saudades com Guiomar Nunes

O AFR, jornalista, bacharel em direito e também escri-
tor, Luiz Clério Manente apresentou no mês de dezembro 
de 2014 seu mais novo livro: Breve Histórico da Música 
Popular Brasileira. Com o objetivo de mostrar vários es-
tilos que fazem parte da música popular brasileira (MPB), 
Manente relembra artistas que o tornaram um sucesso, 
como Ronaldo Bôscoli, Altemar Dutra, Geraldo Vandré, 

Maria Bethânia, Clara Nunes, Adoniran Barbosa,Paulinho da 
Viola, entre outros cantores. 

Fruto de uma pesquisa minuciosa e com uma narrativa envol-
vente, o autor apresenta uma síntese da história da MPB e revela 
informações esquecidas nas páginas envelhecidas do tempo.

A obra Breve Histórico da Música Popular Brasileira está 
à venda pelo valor de R$ 35 reais, no site da Editora Pontes.

Luiz Manente relembra gerações da MPB em seu novo livro
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Mês
Atend.Pre-
stados por 

Reciprocidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
Despesas 

Totais
Qtde. de 

Cotas
Valor da 

Cota Real

OUT 1.582.274,63  (515.077,62) 37.471,09 6.434,34  (14.767,61)  (851.157,57) 856.950,38  13.296.716,61  33.670,10  394,91 

NOV 985.708,82  (542.064,83) 50.603,22 8.211,50  (522,26)  (1.303.585,82)  871.032,89  12.398.184,55  33.696,90  367,93 

TOT.** 9.959.436,71  (4.903.803,76) 484.030,20 200.398,95  (17.770,49) (11.022.815,15) 9.849.083,86 136.174.264,65  -    -   

 Sujeito a alterações. Atualizada em 04/12/2014. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 05/01/2015 R$ 11.182.364,62. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em05/01/2015 R$ 482.120,30

* Conforme aprovação do Conselho Deliberativo da Afresp, a Taxa de Administração passou de 7,5% para 7,0% a partir de julho de 2014. ** Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a novembro de 2014.   

Planilha de Custos da Amafresp - 2014 (Regime Contábil - Competência)

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistênciais

Emergências 
Médicas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

OUT 647.107,40 2.022.855,84 397.244,25 6.042.293,57 2.452.259,94 414.052,38 69.695,48 146.423,01 2.657,10 0,00

NOV 559.037,97 1.752.583,29 258.409,04 7.232.588,73  2.230.750,52  204.782,75  69.684,84  20.697,60 266,29 0,00

TOT.** 6.572.646,88 19.384.857,34 3.088.658,77 70.382.063,89 23.233.125,34 7.335.625,82 756.807,54 841.526,46 4.123,39 26.268,90

Confira os demais valores do ano de 2014 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.  

Seguros 

SegAfresp apresenta resultado positivo em 2014

Departamento de Seguros atinge 95% dos objetivos estabelecidos pela diretoria

Mudou de endereço? Trocou o condutor principal do veículo? 
Seu telefone mudou? Seu filho com mais de 18 anos está usando 
o carro? Sua residência está reformando ou você estará ausente 
por mais de 30 dias por motivos de viagem? 

Com a correria do dia a dia e tantas obrigações, muitas 
vezes nos esquecemos de atualizar alguns dados essenciais 
que garantem a segurança do segurado associado. A apólice de 
seguros é um exemplo que merece toda a atenção. A colabora-
dora Hordelice Pinheiro, da sede, comentou que “toda alteração 
no perfil do principal condutor, como CEP de pernoite e uso de 

garagem, deve ser comunicada à Sede ou à Regional para que 
sejam evitados problemas na hora do atendimento do sinistro”.

Responsável por discriminar o bem segurado, as coberturas 
e as garantias contratadas, a apólice é o instrumento do con-
trato de seguro pelo qual o segurado repassa à seguradora a 
responsabilidade sobre os riscos, estabelecidos na mesma, que 
possam acontecer. 

Mantenha sua apólice atualizada! Para realizar as mudanças 
cadastrais, o associado pode entrar em contato com a colabo-
radora Hordelice Pinheiro, por meio do telefone 3886- 8919. 

Mantenha sua apólice de seguros atualizada

O departamento de Seguros da Afresp registrou um crescimen-
to de 5,81% em 2014. O progresso do departamento se deu após 
a consolidação das propostas estabelecidas no modelo de gestão 
estratégica do ex-diretor e atual presidente Rodrigo Keidel Spada.

Para a gerente Marlucia Carolina, a participação direta da 
gerência de Seguros no novo plano de gestão estratégica cola-
borou com a divulgação das novas diretrizes. “Queremos que os 
colaboradores caminhem em um mesmo sentido”, disse.

Durante o ano de 2014, o SegAfresp registrou 442 novos segu-
ros de automóveis e em média 83 seguros residenciais. Marlucia 
Carolina acredita que o alicerce implantado em 2014 renderá 
bons frutos para este ano. “Apesar dos problemas enfrentados no 
ano passado, o resultado foi positivo considerando que 95% dos 
objetivos estabelecidos pela diretoria foram atingidos”. 

Um dos principais produtos do SegAfresp é o seguro de auto-
móvel. Com amplas coberturas e adicionais, ele tem como missão 
proporcionar conforto e segurança aos associados e familiares. 
No balanço do último triênio, a Associação progrediu no número 
de seguros de automóveis o equivalente a 5,81% (2014); 4,34% 

(2013) e 7,8% (2012). Foram registrados aproximadamente  
8.053 seguros de automóveis, 816 seguros residenciais e 7.138 
seguros de vida.

O ex-diretor Rodrigo, pensando na atualização profissional que 
deixou de ser uma opção para ser também uma necessidade, prio-
rizou valorizar treinamentos com representantes de seguradoras 
parceiras da Afresp e cursos profissionalizantes para a equipe do 
SegAfresp. “Os cursos ministrados, atrelados à dedicação dos 
nossos colaboradores, agregam muito valor ao departamento de 
Seguros”, finalizou Marlucia.

Seguros de Autos (triênio 2012 – 2014)

2012                    7.330 

2013                    7.648

2014                    8.090

Amafresp  
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Amafresp

Conheça a sua Amafresp 

Veja nesta matéria as principais áreas da Amafresp e seus números 

Parceria com a Droga Raia 
A Amafresp e o departamento de Convênios e Cultura da Afresp firmaram contrato com a Droga 

Raia para oferecer descontos e vantagens exclusivas aos filiados Amafresp.
Os descontos que serão concedidos são de 30% em medicamentos genéricos tarjados e de 20% em 

medicamentos de marca tarjados, além dos descontos em itens de perfumaria.
A família Amafresp terá mais esta vantagem. A identificação do filiado será realizada mediante apre-

sentação da carteirinha Amafresp. 

Filiado Amafresp
conta com 

NA DROGA RAIA

conta com conta com conta com conta com conta com conta com 

A Amafresp quer que os seus filiados a conheça para que 
usufruam melhor dos seus benefícios e serviços e obtenham, 
de maneira rápida e eficiente, as soluções para os seus pro-
blemas. Para isso, o Jornal da Afresp inicia nesta edição uma 
série de matérias e reportagens que apresentarão os depar-
tamentos, as funções, as atividades e os colaboradores que 
procuram levar até você, filiado, os melhores serviços para 
a sua saúde.

Por se tratar de um plano de saúde que atua na forma de 
autogestão, sob sistema mutualista, como plano coletivo por 
adesão, quer que seus filiados entendam como o plano é ad-
ministrado e quais são os diferenciais em relação aos outros 
planos de saúde do mercado. 

Como são feitos os cálculos das contribuições? Quem são 
as pessoas que trabalham para o plano? O que e como fazem 
para tornar tudo mais fácil? Quais são os departamentos e 
em que podem ser úteis? Como e com qual área entrar em 
contato para resolver o seu problema?

Todas essas informações estarão no Jornal da Afresp e 
divulgadas no Portal da Amafresp (www.amafresp.org.br).

Principais áreas:
 Gerência: responsável pela administração geral do plano 
e por demandas da legislação de saúde;
 Assessoria médica: fornece suporte técnico para a 
tomada de decisões;
 Credenciamento Médico: responsável pela formação 
da rede credenciada, bem como contratualização e negociação 
com os mesmos;
 Coordenadoria Operacional da Amafresp: além de 
administrar duas importantes áreas, realiza o acompanhamento 
das demandas internas e da ANS relativas à informática;
 Autorizações de procedimentos: viabiliza a autorização 
de procedimentos médico-hospitalares, determinados pelo Regu-
lamento da Amafresp; 
 Análise de Contas: promove o pagamento aos creden-
ciados, analisando e auditando as contas apresentadas; 
 Serviço Social: fornece suporte social nas internações 
e na orientação de pacientes;
 Prevenção: realiza campanhas preventivas e atua no 
Home-Care e na Assistência Domiciliar do filiado;
 Compras Médicas: realiza, controla e monitora as com-
pras de medicamentos e materiais especiais, também realizando 
serviços relativos à odontologia e a convênios de reciprocidade;
 Reembolso/Cobrança: acolhe as solicitações de reem-
bolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelos filiados 
e, de outro lado, realiza o repasse ao associado ou convênio de 
reciprocidade de todo e qualquer procedimento realizado através 
da Amafresp, obedecendo as disposições do regulamento do plano;
 Auditoria Médica: realiza a auditoria dos procedimentos 
médicos, o acompanhamento de filiados internados, atuando tam-
bém na autorização de procedimentos.
Na próxima edição, conheça a gerência da Amafresp, sua coor-
denadoria operacional e como é realizado o cálculo da cota.

Amafresp em números 

•  Ano de Fundação: 1.967

•  Quantidade de filiados: 19.036

•  Número de hospitais e clínicas credenciadas: 1.468

•  Número de laboratórios credenciados: 234

•  Número de médicos credenciados: 921

•  Número de colaboradores: 38

•  Receita Mensal de dezembro/14: R$14.167.163,51

•  Fundo de Reserva atual: R$ 11.169.784,04 

•  Avaliação ANS (dez/14): 0,9766 (máx. 1)

Organograma
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Próteses: abusos cometidos 
Entenda como a Amafresp fiscaliza e evita esses abusos

O programa ‘Fantástico’, da rede Globo 
de televisão, mostrou em seus programas 
um retrato escandaloso da máfia das pró-
teses no Brasil. Empresas que vendem 
próteses oferecem dinheiro para que 
médicos usem os seus produtos.

 De acordo com a reportagem, existem 
médicos que faturam mais de R$ 100 mil 
por mês com este esquema. A matéria 
também apresentou  vítimas entre por-
tadores de doenças cardíacas. Médicos 
recebem dinheiro vivo para implantar 
próteses cardíacas em pacientes subme-
tidos a cirurgias que, muitas vezes, são 
desnecessárias.

A Amafresp está atenta a este assunto 
e cada vez mais tem intensificado suas 
ações. Uma das exigências do nosso pla-
no é que o médico solicitante da prótese 
indique ao menos três fornecedores de 
material ao hospital, que fará a cotação e 
encaminhará para a Amafresp.

A nossa autogestão exerce ações junto 
aos próprios hospitais e fornecedores na 
busca incessante de redução de custo 
das próteses, sem alterar a qualidade ao 
filiado.

“A título de exemplo, na Amafresp 
ocorreu um caso em que o profissional 
médico solicitou uma prótese, exigindo que 
a compra fosse através de um fornecedor 
específico, orçada em mais de R$ 296 mil 
(uma única prótese). Após nossas ações 
e exigências de, pelo menos, mais dois 
orçamentos e negociação com fornecedor, 
a mesma prótese foi adquirida por R$ 
144 mil, ou seja, economizamos R$ 152 
mil, somente em uma cirurgia”, explicou a 
gerente da  Amafresp, Rosângela Lázaro.

A reportagem do ‘Fantástico’ também 
divulgou que foram feitos exames em 250 
pacientes e concluíram que 22% tiveram 
stents implantados sem necessidade. 
Estes dispositivos são pequenos tubos me-

tálicos que desobstruem vasos 
do coração para evitar infartos. 
Fornecedores revelaram que 
pagam entre R$ 3.500 e R$ 4 
mil por cada stent implantado.

O auditor médico da Ama-
fresp, Dr. Walter Lyrio do Valle, 
explicou que existem protocolos 
clínicos definidos pelas entida-
des médicas para o implante de 
stents farmacológicos, devida-
mente adotados e controlados 
pela Amafresp, além das rotinas 
de praxe, como, por exemplo, a 
análise técnica prévia de todas 
as solicitações. “Se existir al-
guma incoerência, contestamos 
o médico e pedimos a opinião de outro 
especialista, que fará um novo laudo téc-
nico. Temos peritos de confiança para cada 
especialidade”.

Dr. Walter também disse que todo ma-
terial de prótese, relacionado às cirurgias 
de coluna, ortopédicas, buco-maxilo-facial, 
cardíacas e endovasculares, pode ser 
comprado diretamente dos fornecedores. 
É importante ressaltar que Amafresp tem 
uma gama de fornecedores qualificados 
que oferecem preços compatíveis com o 
mercado.

“Recentemente um hospital de renome, 
que inclusive é muito utilizado pelos filiados 
da Amafresp, cobrou 55 mil reais por um 
marca-passo. Não autorizamos e compra-
mos o mesmo equipamento e da mesma 
marca pelo valor de R$7 mil”, contou Dr. 
Walter. E ressatou que essa prática já é 
adotada pela Amafresp há anos.

Dr. Walter também alertou que existem 
médicos particulares que indicam apenas 
um fornecedor específico, mas a Amafresp 
coíbe esta ação, evitando gastos desneces-
sários e diagnósticos médicos equivocados.

Outro item a ser observado é a data 
de validade do implante de produtos que 
possuem medicamentos incorporados, 
como o stent intracoronário. Nesse caso, 
as especificações do material implantado 
são auditadas no prontuário do paciente e 
verificadas pelo médico auditor no ato do 
fechamento da fatura hospitalar, portanto 
nossos filiados podem ficar tranquilos, 
porque isso não acontece na Amafresp.

A gerente Rosângela Lázaro desta-
cou que todos os esforços da Amafresp 
são voltados à segurança do paciente, 
evitando que casos como os relatados 
na reportagem aconteçam. Excepcionais 
atrasos nas autorizações de materiais 
para cirurgias eletivas têm como objetivo 
garantir total segurança ao nosso filiado.

 “O setor de compras de materiais da 
Amafresp, junto com médicos, hospitais 
e fornecedores, obteve uma economia 
de R$ 6,2 milhões, no ano de 2013, na 
aquisição de próteses cirúrgicas, o que 
representou uma redução de R$ 20,80 
no valor unitário da cota/mês”, concluiu  
Rosângela.


