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Novas parcerias 
A Afresp, através de seu Depar-

tamento de Convênios e Cultura, 
concretizou três importantes parcerias: 
Walmart, Grupo Maggi e Jassa Cabe-
leireiros.
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Homenagem
A Afresp preparou uma grande 

festa para homenagear os colegas que 
se aposentaram em 2012. O evento 
ocorreu na sede da Associação no dia 
11 de abril.
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Seguro de Auto
Em 2012 houve um acréscimo de 

528 novos veículos segurados na car-
teira da Associação, em comparação 
ao  ano de 2011. 

Pág. 12

Campanha do Agasalho
As caixas de coleta já estão dis-

poníveis na sede e nas Regionais da 
Afresp.  O Fundafresp apoia essa ação 
promovida pelo Departamento de Con-
vênios e Cultura.

3º Torneio de Poker 9

Alterações no Estatuto Social: 
Afresp quer saber a opinião dos associados

Leia a matéria na página 7

A Comissão de Estudos para alteração do Estatuto Social da Afresp pre-
parou uma minuta com propostas de atualização no Estatuto Social, que foi 
entregue ao Conselho Deliberativo da Associação. O Conselho encaminhou 
as propostas  à Diretoria Executiva. Agora a Afresp quer ouvir os associados. 

Acesse o site da Afresp (www.afresp.org.br) e veja o documento com as 
propostas de atualização. A sua opinião é muito importante  para a Associação. 
Participe e ajude a construir o futuro da Afresp!

Os associados da Afresp e filiados à 
Amafresp receberão em maio as novas car-
teiras de identificação. O prazo de validade 
das atuais expiram em 31 de maio de 2013. 

Foram impressas pelo Departamento 
de  Inscrição da Associação mais de 18 mil 
carteiras Amafresp e 6.600 carteiras Afresp. 

Novas carteiras Afresp e Amafresp 15

Em abril, o presidente da Afresp, Teruo 
Massita, entregou a primeira carta de fiança 
para locação de imóvel. O contemplado 
desse novo benefício foi o associado Daniel 
Makita.

Daniel parabenizou a Afresp e falou 
sobre a importância da carta de fiança na 
vida dos associados. 

 5Presidente da Afresp entrega 1ª Carta de Fiança

Já estão abertas as inscrições para 
o 3º Torneio Esportivo de Poker da 
Afresp, que ocorrerá em 22 de junho.

 O torneio será realizado na sede 
da Afresp, com início às 9h e duração 
indeterminada. A premiação será de 
acordo com o número de participantes. 

As inscrições já podem ser feitas 
pelo site da Afresp (www.afresp.org.br).
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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 04 de 2013, assinado pelo presidente Teruo Massita  
em 05/04/2013, determina as seguintes cotas para o mês de abril/2013: 
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois 
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado;  b) cota Amafresp= 
R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 
mantendo o valor anteriormente cobrado; 
c) cota Fundafresp = 
R$ 31,21 (trinta e um 
reais e vinte e um cen-
tavos), correspondentes 
a contribuição mínima de 
20 (vinte) cotas no valor 
unitário de R$ 1,5605 (ja-
neiro/2011). Informamos 
ainda que os citados valo-
res terão vigência a partir 
de 01/04/2013.

Fev. 
2013

Mar.
 2013

Abril
 2013

Mensalidade da 
Afresp  

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 390,00 390,00 390,00

Cota do Fundo 
de Solidariedade

- - -

Cota Fundafresp 31,21 31,21 31,21

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

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.

05/03/2013 - Henrique Staffa Correa, aos 92 anos, de Ribeirão Preto

06/03/2013 - Lourenço Alves Favela, aos 86 anos, de São Paulo

08/03/2013 - Armando Ribeiro Avila, aos 75 anos, de São Paulo

25/03/2013 - Thereza Benício, aos 80 anos, de Paraguaçu

28/03/2013 - Antonio Carlos Barbosa, aos 80 anos, de São José dos Campos

28/03/2013 - Edward Hubert Alexander Nowill, aos 90 anos, de São Paulo

02/04/2013 - Fernando Faraco Girardi, aos 88 anos, de Presidente Prudente

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

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

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

Diretorias Designadas
Américo Castagna Neto (Esportes); Antônia Emília Pires Sa-
carrão (Previdência); Arthur Antonio Chagas Pisani (Marketing 
& Comunicação); Benedito Franco da Silveira Filho (Aposen-
tados); Carlos Hage Chaim (Social); Cezar José D’Avoglio 
(Técnico de Obras); José Pucci Cuan (Assessoria Jurídica).

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

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

Sedes Regionais - Diretores
ABCD/S. B. do Campo- Maria Sonia Brumati Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do 
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba -  José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130 
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus 
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
Av. Andrade Neves,  2.412 - 6° and.- sl. 62 
CEP 13070-001 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Wilson Alves Baptista
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301 
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 -  2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Alberto Penno Junior
R. Prudente de Moraes, nº 525 - Sl 03 - Centro
CEP:13400-310 - Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
R. Américo Brasiliense, 405, 10º, sl. 1009 - CEP 14015-050 
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos  - Everaldo de Melo Brandão
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: 
Arthur Antonio Chagas Pisani
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 33.251JP/SP) 
Jornalistas: Fabieli de Paula Soares e Vanessa Zampronho
Designers: Alexandre Figueira e Eduardo Oliveira 
Periodicidade: mensal 
Tiragem: 9.700 exemplares 
Impressão: Ativaonline Editora e Indústria Gráfica Ltda 
Circulação: maio e junho /2013  
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.

Jornal_Abril.indd   2 6/5/2013   17:44:16



3

Jornal da Afresp |Abril de 2013

Editorial

O homem é o lobo do próprio homem

O tempo passa...

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

Acervo do AFR Donato Lucas Filho 

A foto deste mês foi tirada no mês de março de 1991 em frente ao Posto 
Fiscal de Fronteira - Rifaina (DRT 16 - Franca).

Em pé está o Policial Rodoviário Lopes e os colegas Fiscais: Onéssimo 
Antunes, José Greisas, Maria Tereza e João Laforet Daniel. Agachados: 
Deonisio (TAT) e Donato Lucas Filho.

O pensamento do escritor latino 
Plauto, no século III, contido na frase 
“homo homini lupus”, expressa uma 
tendência tão antiga quanto a própria 
origem do homem. Somos criados para 
o bem, mas, tão logo despertos para as 
delícias do poder, ficamos de tal forma 
inebriados e hipnotizados por ele, enciu-
mados e invejosos de quem o possua, 
que não importam os meios para sua 
consecução. Caim e Abel, personagens 
bíblicas, já retratavam esse descaminho 
na personalidade do homem.

O poder em si é neutro, nem bom 
nem ruim, qualquer que seja: social, 
econômico, militar, político, empresarial 
entre outros, destacando-se em nossas 
entidades classistas o corporativo. Mas 
seu exercício pode ser para o bem ou 
para o mal, para o lucro ou prejuízo, 
para a harmonia ou desavença... 

A história é pródiga em nos mostrar 
fatos que demonstram essa disfunção 
da natureza humana na conquista e uso 
do poder. Para não retroceder muito no 
tempo, as grandes guerras mundiais 
e, mais recentemente, os conflitos no 
Oriente Médio são exemplos extremos. 
Mas, diariamente podemos presenciar 
manifestações de pequeno porte que 
podem ser estopins de problemas 
maiores entre pessoas e corporações. 

São estratégias de diminuir os 
outros para se sobressair; impulsos 
irrefletidos de sistematicamente ser 
do contra, qualquer que seja e de onde 
venha a opinião do outro, para desmo-
ralizá-lo; são gestos, palavras e ações 
pretensamente inocentes, mas com 
eiva de rivalidade. Do plano pessoal 

para o organizacional, é comum o de-
tentor do poder não pautar suas ações 
pelos objetivos da empresa que dirige 
ou o executivo de uma corporação ig-
norar o bem comum que deve atender. 
A empresa ou corporação passam a 
ser meios para o exercício do poder ou 
trampolins para voos mais altos, tendo 
por objeto a satisfação pessoal.

Essas considerações têm por fina-
lidade reavivar em nossos associados 
o senso crítico para distinguir entre os 
que se dispõem a se sacrificar pelo bem 
comum e os que aspiram ao poder pelo 
poder, para identificar os que querem 
fazer uso do poder em benefício próprio 
e para repudiar qualquer atitude destru-
tiva que tenda implantar a discórdia e 
disputa entre as entidades representa-
tivas da classe, para assumir o controle 
de ambas.

A disputa pelo poder entre sindica-
tos e associações é frequente. Por se 
tratar de corporações que, em parte, 
são compostas pelos mesmos inte-
grantes, tem-se a impressão de que 
uma incorporação ou fusão de ambas 
seria salutar. Não obstante, basta uma 
pequena reflexão sobre a missão de 
cada uma e sobre o fato de o sindicato 
ser uma entidade essencialmente polí-
tica, sujeita a intervenções do governo, 
como já ocorreu no passado, para con-

cluir pela sua não conveniência.
 Em São Paulo, resolvemos a ques-

tão mediante a definição clara da cir-
cunscrição de cada entidade, cada qual 
tendo missão específica e processos 
distintos. Uma propugnando por melhor 
qualidade de vida dos associados e seus 
familiares e outra por melhores condi-
ções no exercício profissional de toda a 
categoria. E a intersecção representada 
pelos mesmos integrantes, associados 
e sindicalizados, credencia a associação 
a apoiar o sindicato nas demandas da 
categoria, se esse o desejar, uma vez 
que ao sindicato compete tal prerroga-
tiva, por disposição constitucional.

Não é por outro motivo que o apoio 
ao sindicato está expresso na missão 
da associação, como reiteração do que 
vinha sendo praticado desde a Carta 
Magna de 1988. Em um exercício de 
planejamento estratégico, recente-
mente realizado pela Afresp, assim fez 
ela constar como missão:

“Apoiar a defesa de legítimos interes-
ses dos associados e desenvolver ativida-
des direcionadas à melhoria da qualidade 
de vida e à valorização da classe fiscal 
perante o governo e a sociedade.”

“Apoiar a defesa dos legítimos in-
teresses dos associados” é inclusive 
assumir uma posição solidária às de-
mandas de iniciativa sindical. Como 
apoio, é verdade, mas não por isso sem 
importância. Aceitar essa colaboração 
de quem tem decênios de tradição em 
negociações com o governo, além do 
reconhecimento da existência de alguns 
interesses comuns, é um gesto nobre de 
incentivo à união das entidades.

“O apoio ao sindicato está ex-
presso na missão da Associação, 
como reiteração do que vinha 
sendo praticado desde 1988.”
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Classe perde Alex Nowill
O AFR aposentado Edward Hubert Alexander Nowill faleceu 

no dia 28 de março, aos 90 anos de idade. 
Nowill era advogado e casou-se com Dorina, que faleceu 

em 2010 e era presidente da Fundação Dorina Nowill.
 O colega  foi Fiscal de Rendas por 35 anos e ajudava Dorina 

na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Profunda-
mente consternada, a Afresp sente muito o falecimento do 
colega e deseja os pêsames a toda família.

Diário Oficial publica Prêmio de 
Produtividade para AFRs

Na edição do Diário Oficial do dia 10 de abril,  foi publicada 
a tabela do Prêmio de Produtividade (PP) para os AFRs no 
exercício da fiscalização direta de tributos. 

A notícia saiu no caderno Executivo I, nas páginas 110 e 
111 da publicação. 

Afresp

Bom humor, carisma e muita vontade de trabalhar. Essas são 
características marcantes do AFR aposentado Adherbal Silva 
Pompeo, de 80 anos. No início deste ano, o colega reassumiu o 
cargo de Coordenador de Patrimônio da Associação dos Funcio-
nários Públicos do Estado de São Paulo (Afpesp) e contou, em 
entrevista ao Jornal da Afresp, algumas de suas ações no cargo 
e expectativas para os próximos anos de gestão.

A primeira vez que Adherbal assumiu a função de Coorde-
nador de Patrimônio da Afpesp foi em 2009. Nesses quatro 
anos, reformulou a área de Patrimônio da Associação, com foco 
no Inventário Físico e na lei federal.“Devido à grandiosidade 
da Afpesp, reformular e atualizar todas as rotinas e instruções 
da área de Patrimônio foi um grande 
desafio, além de ter sido um processo 
bastante trabalhoso”, disse.  

Com dedicação e empenho, Adher-
bal capacitou sua equipe acompa-
nhando todas as mudanças legais da 
área contábil e também as tecnoló-
gicas. “Sinto-me satisfeito com toda 
a reformulação, afinal, as mudanças 
contribuíram de maneira efetiva para 
uma melhor qualidade do trabalho, além de economizar tempo e 
dinheiro para Associação”. 

Atualmente, a área de Patrimônio da Afpesp mantém sob 
controle 15 hotéis, 12 delegacias Regionais e nove escritórios de 
representação, todos voltados integralmente a propiciar o melhor 
atendimento possível aos 240 mil associados.  “A Afpesp tem a 
missão de oferecer lazer com a melhor qualidade, menores pre-

ços de hotelaria e melho-
res pontos de convivência, 
integração e motivação, 
constituídos pelos nossos 
hotéis, delegacias, escri-
tórios, Clube de Campo e 
outros”, disse. 

Para otimizar toda essa 
rede de atendimento da 
Afpesp, a coordenadoria 
de Patrimônio gerencia também cerca de 50.500 bens móveis e 
mobiliário necessários ao bom funcionamento de toda essa cadeia 

de lazer e  entretenimento. “Estamos testando um 
projeto de relatório mensal da movimentação dos 
bens móveis de todas as unidades, que serão por 
nós cruzadas e validadas, possibilitando constata-
ções seguras e quase ‘on line’, da efetiva situação 
patrimonial de cada unidade”.

O colega, além de coordenar a área de Patrimô-
nio da Afpesp, também exerce outros cargos em 
entidades e associações. “Sou presidente do Credi-
fisco, atuo na direção de Assuntos Parlamentares da 

Confederação Nacional de Servidores Públicos, sou membro da 
Comissão do Almoço dos Aposentados da Afresp, do Conselho 
Fiscal do Instituto do Mosap em Brasília e da Associação Viva o 
Centro de São Paulo, entre outros cargos”. 

Adherbal contou que o segredo para participar de tantas 
associações e entidades está na vontade de trabalhar e, princi-
palmente, desejar uma melhor qualidade de vida para as pessoas.  

“ Devido à grandiosidade da 
Afpesp, reformular e atualizar 
todas as rotinas e instruções 
da área de Patrimônio foi um 
grande desafio. ”

O colega Adherbal Silva Pompeo fala sobre sua atuação na Associação dos Funcionários Públicos de SP

AFR aposentado reassume Coordenadoria de Patrimônio da Afpesp

Abertas inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal da Febrafite
Já na sua segunda edição, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal está com as 

inscrições abertas até o dia 28 de junho. Ele premia escolas e instituições de ensino 
que promovem ações voltadas a matérias específicas de Educação Fiscal, de forma 
a criar a discussão sobre a importância social do tributo e o acompanhamento da 
qualidade dos gastos públicos no Brasil.

Organizado pela Febrafite, o concurso neste ano vem com novidades. A pre-
miação será dividida em duas categorias: uma para as escolas e outra para instituições voltadas para a educação. Na categoria 
Escolas, os dez primeiros finalistas ganham um certificado, os cinco melhores projetos têm direito a um troféu, e os três primeiros 
colocados ganham R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares. Já na de Instituições, os dois 
primeiros colocados ganham R$ 15 mil e R$ 10 mil para o primeiro e segundo melhores projetos. O coordenador responsável 
por cada iniciativa premiada recebe também R$ 1000,00 como reconhecimento e incentivo.
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Esse benefício garante mais tranquilidade e comodidade ao associado

Presidente da Afresp entrega 1ª Carta de Fiança

Em 10 de abril, o presidente da Afresp, Teruo Massita, entregou a primeira carta 
de  fiança para locação de imóvel. O contemplado desse novo benefício foi o associado 
Daniel Makita.

Teruo recepcionou o associado na sede da Afresp e entregou a documentação em 
mãos. Daniel parabenizou a Afresp e falou sobre a importância da carta de fiança na vida 
dos associados. “A carta de fiança é um benefício prático, efetivo e que faz a diferença”.

O presidente da Afresp espera que a carta de fiança beneficie muitos associados, 
inclusive os futuros AFRs. “Esse benefício garante mais tranquilidade e comodidade ao 
associado”

A carta de fiança foi aprovada no dia 27 de março, por meio da portaria Afresp nº 
04/2013. Com a nova portaria, a Afresp oferece ao locador ou administrador as garantias 
necessárias ao pagamento do aluguel contratado pelo AFR.

Apesar de ser concedida gratuitamente ao AFR interessado, a carta de fiança não acarretará qualquer ônus para a Afresp, nem 
para seus associados.

Reunião  para definir diretrizes de
recepção a novos colegas

Associado tem desconto em curso 
de Contabilidade da Afisvec

A Afisvec (Associação de Fiscais de Tributos Estaduais 
do Rio Grande do Sul) abriu inscrições para o curso de 
Atualização em Contabilidade EAD (Educação à Distância). 

O curso tem três módulos e seu conteúdo contempla 
temas básicos da disciplina até os níveis mais avançados. Os 
alunos têm 30 dias para concluir cada módulo, e receberão 
um certificado referente a cada módulo concluído.

As inscrições vão até o dia 10 de maio, e o valor do cur-
so é de R$ 500 para o público externo. Para associados da 
Febrafite, o valor é de R$ 400, e para o associado Afresp, 
R$ 300. Todos os valores são por módulo cursado. Para ter 
direito ao desconto, os inscritos no curso devem ser indica-
dos pela Associação. 

Os interessados em participar do curso devem entrar em 
contato com a Afresp no e-mail sandraribeiro@afresp.org.br.

Novos vídeos estão  disponíveis no site da Afresp
A Afresp disponibilizou dois novos vídeos no site da As-

sociação (www.afresp.org.br). As duas novas produções são 
apresentadas pelo AFR Hamilton Coimbra Carvalho e sua 
equipe.

O primeiro vídeo intitulado como motivacional está dividido 
em duas partes, a primeira se foca na explicação das diferen-
ças de conceito de felicidade e estado de humor: a primeira 
é a reação a algum evento externo, enquanto a segunda não 
é causada por fatores específicos e se ligam mais a como 

as pessoas se sentem durante um determinado período. Ele 
também comenta sobre o que é o bem-estar, o que o causa 
e os fatores associados a ele. 

Na a segunda parte, Carvalho mostra o que é motivação 
e comprometimento: a primeira é o motivo que move o com-
portamento humano, e o segundo é mais nobre, para que a 
pessoa possa dar o seu melhor e consiga exercer seu poten-
cial. Fala também da importância do papel do líder dentro 
das organizações.

Uma Comissão formada por representantes da Secretaria 
da Fazenda, da Afresp e do Sinafresp foi constituída para 
planejar a recepção aos novos colegas AFRs aprovados no 
concurso de 2013.

A Comissão, formada pela diretora de Convênios e Cultu-
ra da Afresp Angela Manzoti Nahman, pelos conselheiros da 
Afresp Luiz Otávio Corsetti e Luis Carlos Benício, pelos colegas 
José Carlos Franco Fernandes (Membro do Blog da Afresp) e 
Luciana Guanais (Secretaria da Fazenda), além do diretor do 
Sinafresp, Fabio Rodrigues Teixeira de Almeida, e membros do 
Conselho Deliberativo do Sinafresp, Renato Saccaro, Renato 
Abbondanza e Márcio Antonio Vicente da Silva, reuniu-se 
pela primeira vez no dia 17 de abril, na sede da Afresp, para 
tratar das primeiras considerações sobre as ações que serão 
desenvolvidas para recepcionar os novos AFRs.

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

obrigatório vai até 31 de maio.

Teruo e  Daniel
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Balanço Patrimonial em 31de Dezembro de 2012
CIRCULANTE  57.105.486,55 CIRCULANTE  10.803.657,31 
Disponível  167.680,86  Provisão de Eventos a Liquidar  5.338.979,51 
   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata  167.680,86   Débitos de Op. De Assist. à Saúde  860.434,74 
Realizável  56.937.805,69     Convênio Odontológico 77.093,60 
  Aplicações  41.233.029,23     Outros Débitos Operacionais de Assist. Méd. Hosp. 783.341,14 
  Renda Fixa  41.233.029,23   Débitos com Op. De Assit. À Saúde não rel. com Plano  284.391,13 
    Cotas de Fundos de Investimentos 41.233.029,23   Obrigações Com o Pessoal  1.242.028,76 
  Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde  11.086.957,73   Tributos, Contribuições e  Encargos Sociais a Recolher  492.969,18 
     Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência  10.982.722,87     INSS a Recolher - Afresp  196.931,11 
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (691.921,01)     INSS a Recolher - Amafresp  63.163,92 
     Co-Participação Amafresp  421.594,60     F.G.T.S a Recolher  62.112,90 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (140.993,25)     P.I.S a Recolher  9.971,61 
     Outros Créditos de Operação  com Planos de Saúde  1.937.541,40     I.R.R.F a Recolher - Afresp  78.943,73 
     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (1.421.986,88)     I.R.R.F a Recolher - Amafresp  45.405,41 
  Créditos de Oper. De Prest. De Serviços de Assist. à Saúde  288.492,74     I.S.S a Recolher - Afresp  5.304,93 
    Reciprocidade 288.492,74     I.S.S a Recolher - Amafresp  (266,21)
  Títulos e Créditos a Receber  4.120.815,73     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp  542,80 
   Outros Créditos a Receber  4.088.323,46     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp  30.713,81 
      Mensalidades Afresp  531.227,92     CSLL a Recolher - Amafresp  87,98 
      Mensalidades - Fundafresp  123.869,77     PIS a Recolher - Amafresp  57,19 
     Mensalidades - Seguro de Vida  1.990.208,33    Fornecedores  2.554.608,10 
     Anúncios  950,00      Fornecedores de Bens  153.770,89 
     Cia Vera Cruz Seguradora  602.089,75      Fornecedores de Serviços  476.092,84 
     Taxa de Adm.Amafresp  765.214,15     Vera Cruz Seguradora - Vida  1.885.917,92 
     Cheques Devolvidos  373,41     Devoluções a Efetuar  10.637,84 
     Fundo de Reserva Condomínio ABC Tower  73.063,13     Créditos Bancários  28.188,61 
     Outros Valores a Receber  1.327,00    Outros Débitos a pagar  30.245,89 
  Aluguéis a Receber  24.625,18 
  Adiantamentos Diversos  133.984,99 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  15.530.344,69 
     Funcionários  107.332,50  Exigível a Longo Prazo  14.983.317,39 
     Fornecedores  19.497,63   Provisões  13.383.816,91 
    Outros Adiantamentos 7.154,86     Contingências Trabalhistas/ Civeis  854.674,37 
  Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos  (126.117,90)     Contingências Previdenciárias  11.672.938,06 
     Provisão Para Devedores Duvidosos  (126.117,90)     Contingências Amafresp  856.204,48 
  Outros Valores e Bens  208.510,26     Contingências Afresp  - 
     Almoxarifado  196.074,62   DÉBITOS DIVERSOS  1.599.500,48 
     Despesas Antecipadas 12.435,64     Fundafresp  1.583.489,90 
     Cheques Pré-Datados 0,00     Casa do AFR  16.010,58 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  27.825.433,05   Resultados Diferidos  547.027,30 
Realizável a Longo Prazo  152.626,08   Receita Antecipada Seguro de Vida  547.027,30 
  Aplicações  51.191,08 
     Títulos de Renda Fixa  51.191,08 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  58.596.917,60 
  Valores e Bens  101.435,00   Fundo Social  168.251,94 
     Depósitos Judiciais - Trabalhistas  101.435,00   Reservas  58.428.665,66 
  INVESTIMENTOS  2.587.474,02   Reservas Patrimoniais  6.032.382,45 
    Imóveis destinados à Renda  2.587.474,02   Reservas Estatutárias  5.747.001,14 
  IMOBILIZADO  24.043.305,90   Resultados Acumulados - AFRESP  45.900.545,36 
    Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares  21.851.979,30   Resultados Acumulados -  AMAFRESP  (1.769.544,34)
      Terrenos  6.149.064,70   Resultado do Exercício - AFRESP  1.897.534,91 
      Edificações  14.631.569,23   Resultado do Exercício - AMAFRESP  620.746,14 
      Obras Preliminares e Complementares  319.528,56 
      Imobilizações em Curso  751.816,81 
   Bens Móveis - Não Hospitalares  2.098.073,73 
      Instalações  408.231,02 
      Máquinas e Equipamentos  315.581,22 
      Equipamentos de Informática  283.058,36 
      Móveis e Utensílios  752.512,24 
      Veículos  338.690,89 
  Outras Imobilizações  93.252,87 
      Linhas Telefônicas  93.252,87 
  INTANGÍVEL  1.042.027,05 
     Sistema de Computação  1.042.027,05 
TOTAL DO ATIVO  84.930.919,60 TOTAL DO PASSIVO  84.930.919,60 
                                                                    DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 

Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  113.489.439,52  113.489.439,52 
   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  113.489.439,52  113.489.439,52 
      Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  113.651.095,15  113.651.095,15 
       (-) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (161.655,63)  (161.655,63)
Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00 (103.168.725,93) (103.168.725,93)
   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00  (109.691.376,84)  (109.691.376,84)
   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  4.737.439,15  4.737.439,15 
   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Co- Participação) 0,00 0,00 0,00  1.785.211,76  1.785.211,76 
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  10.320.713,59  10.320.713,59 
Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  6.180.549,84  6.180.549,84 
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00 0,00 0,00  (6.141.106,08)  (6.141.106,08)
RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  10.360.157,35  10.360.157,35 
Despesas Administrativas  (15.497.712,44) (5.412.274,17) (20.909.986,61) 0,00  (20.909.986,61)
  Despesas com Pessoal Próprio  (8.545.729,71)  (2.535.713,07) (11.081.442,78) 0,00  (11.081.442,78)
  Despesas com Serviços de Terceiros  (1.487.141,02)  (250.576,01)  (1.737.717,03) 0,00  (1.737.717,03)
  Despesas com Localização e Funcionamento  (4.348.571,87)  (2.465.789,71)  (6.814.361,58) 0,00  (6.814.361,58)
  Despesas com Public. E Propag. Institucional  (458.252,17)  (646,92)  (458.899,09) 0,00  (458.899,09)
  Despesas com Tributos  (258.101,11)  (84.629,52)  (342.730,63) 0,00  (342.730,63)
  Despesas Adm. Diversas  (399.916,56)  (74.918,94)  (474.835,50) 0,00  (474.835,50)
Outras Receitas Operacionais  23.606.659,28 0,00  23.606.659,28  118.408,06  23.725.067,34 
Contribuições Associativas  5.701.284,90 0,00  5.701.284,90 0,00  5.701.284,90 
Administração Amafresp  8.352.754,48 0,00  8.352.754,48 0,00  8.352.754,48 
Administração de Seguros  9.109.152,94 0,00  9.109.152,94 0,00  9.109.152,94 
Outras Departamentais  104.455,26 0,00  104.455,26 0,00  104.455,26 
Receitas Diversas  339.011,70 0,00  339.011,70 0,00  339.011,70 
Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  118.408,06  118.408,06 
Outras Despesas Operacionais  (2.359.191,39)  (293.472,56)  (2.652.663,95)  (10.420.805,02)  (13.073.468,97)
  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (59.788,08) 0,00  (59.788,08)  (675.843,74)  (735.631,82)
  Outras  (2.299.403,31)  (293.472,56)  (2.592.875,87)  (9.744.961,28)  (12.337.837,15)
    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  (2.037.076,94)  (2.037.076,94)
    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (8.408.030,45)  (8.408.030,45)
    Confecção de carteiras/Indicador Médico  (185.946,56) 0,00  (185.946,56) 0,00  (185.946,56)
    Despesas Associativas  (2.113.456,75)  (293.472,56)  (2.406.929,31) 0,00  (2.406.929,31)
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  700.146,11  700.146,11 
   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  700.146,11  700.146,11 
RESULTADO OPERACIONAL  5.749.755,45 (5.705.746,73)  44.008,72  57.760,39  101.769,11 
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  1.590.203,17  (10.485,02)  1.579.718,15  562.985,75  2.142.703,90 
  Receitas Financeiras  1.964.897,43  1.964.897,43  681.071,58  2.645.969,01 
  Despesas Financeiras  (374.694,26)  (10.485,02)  (385.179,28)  (118.085,83)  (503.265,11)
RESULTADO PATRIMONIAL  273.808,04 0,00  273.808,04 0,00  273.808,04 
  Receitas Patrimoniais  324.226,59 0,00  324.226,59 0,00  324.226,59 
  Despesas Patrimoniais  (36.805,80) 0,00  (36.805,80) 0,00  (36.805,80)
Resultado Não Operacional  (13.612,75) 0,00  (13.612,75) 0,00  (13.612,75)
RESULTADO LÍQUIDO  7.613.766,66 (5.716.231,75)  1.897.534,91  620.746,14  2.518.281,05 

Raquel Gonçalez de Almeida
CRC 1 SP 179645/O-8

Rodrigo Keidel Spada 
Diretor Financeiro

Teruo Massita 
Presidente 
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SPPrev muda forma de acesso a dados 
A São Paulo Previdência (SPPrev) implantou, desde o dia 

28 de fevereiro, uma nova política de segurança para acesso 
aos dados pessoais, em respeito ao art. 35 do Decreto nº 
58.052/2012.

Dessa forma, as senhas antigas não terão mais validade e 
os beneficiários precisarão redefinir novas senhas de acesso 
ao site.

No primeiro acesso depois da alteração, todos os benefi-
ciários devem preencher os campos de usuário e senha como 
no exemplo:

• Usuário: 12345678912 (o número do CPF sem pontos 
nem hífen)

• Senha 01011925 (a data de nascimento no formato dia/
mês/ano com quatro dígitos)

A senha deverá ser trocada depois do primeiro acesso e ser 
composta por números e letras, que podem ser diferenciadas 
em maiúsculas e minúsculas. Quando o beneficiário registrar 
sua senha nova, ele responderá três perguntas que funcionarão 
como alternativa no caso de esquecimento. Assim, o usuário 
poderá reaver sua senha se caso a perder.

Por outro lado, se a terceira tentativa de responder às per-
guntas falhar, o acesso ao sistema é temporariamente bloqueado 
e o beneficiário deve comparecer a um posto de atendimento 
da SPPrev ou entrar em contato pelo telefone 0800 777 7738, 
para reiniciar o processo.

Em 24 de abril, os aposentados estiveram reunidos na 
sede da Afresp para a realização do Tradicional Almoço 
dos Aposentados. Os colegas puderam se reencontrar, 
bater papo e se divertir.

A diretora de Convênios e Cultura da Afresp, Angela 
Manzoti Nahman, agradeceu a presença dos colegas e 
disse que o diretor de aposentados da Afresp, Benedito 
Franco da Silveira Filho, saudava todos os presentes e 
representava o deputado Federal, João Eduardo Dado 
Leite de Carvalho, que não pôde comparecer ao evento 
devido aos compromissos em Brasília.

Na sequência o diretor de Aposentados e Pensionistas 
do Sinafresp, Waldomiro Geraldo Abbondanza, e o vice-
presidente do Conselho Deliberativo, Luís Carlos Benício, 
discursaram. O presidente da Afresp, Teruo Massita, falou 
da importância do Almoço  dos Aposentados e ressaltou 
que  a Afresp está aberta para receber sugestões de 
novos eventos que envolvam os aposentados.

Almoço dos aposentados reúne mais de 150 colegas

Alterações no Estatuto Social: Afresp quer saber a opinião dos associados

No dia 1º de março, o presidente do Conselho Deliberativo 
da Afresp, Luís Augusto Sanches, recebeu do coordenador da 
Comissão de Estudos para Alteração do Estatuto Social, Décio 
Brites, a minuta de alteração do Estatuto Social da Afresp.

Após estudar detalhadamente o Estatuto, o objetivo da Co-
missão foi apresentar propostas de atualização para que ele  se 
mantenha sempre de acordo com as demandas da Associação. 
Há sete anos o Estatuto Social da Afresp não passa por refor-
mulações.

No dia 5 de março, o Conselho Deliberativo da Associação 
encaminhou a minuta de alteração à Diretoria Executiva.

Acesse o site da Afresp e veja o documento com as propostas de atualização. Participe!

A Comissão de Estudos para Alteração do Estatuto Social foi 
criada durante reunião do Conselho Deliberativo no dia 5 de maio 
de 2012, e também é composta por Alexandre Camara Meirelles, 
José Carlos Franco Fernandes e Marcio Antonio Vicente da Silva.

Agora a Afresp quer ouvir os associados sobre as alterações 
propostas pela Comissão. Acesse o site da Afresp e veja o docu-
mento com as propostas de atualização . A sua opinião é muito 
importante para a Associação. 

Acesse: www.afresp.org.br e dê sua opinião. 
Participe!

Aposentados
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O evento ocorreu no auditório da sede da Afresp e reuniu 180 pessoas, no dia 11 de abril

Aposentados em 2012 são homenageados pela Afresp

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de maio, tem até 31/05 para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

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

01/03 -  Takashi Maeda, SQC-III-QSF
16/03 -  Yukio Sonoda, nível VI

Chuteiras Penduradas

16/03 - Juventino Aparecido Pereira, nível IV
16/03 - Edson Goncalves Arcanjo, nível V

A Afresp preparou uma grande festa para homenagear os co-
legas que se aposentaram em 2012. O evento ocorreu na sede da 
Associação no dia 11 de abril e reuniu aposentados, seus familiares 
e AFRs que prestigiaram os colegas.

O diretor Social, Carlos Hage Chaim, fez abertura do evento e a 
diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman, foi  mestre 
de cerimônia. Na sequência, o presidente  do Conselho Deliberativo, 
Luís Augusto Sanches, parabenizou os colegas aposentados, além de 
fazer uma bela homenagem ao colega aposentado  Massamiti Ikejiri, 
que por motivos de saúde não pôde comparecer.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, falou da importância da 
aposentadoria.“A nobreza de que se reveste a atividade fiscal trans-
forma o ato da aposentadoria na expressão de um sentimento mais 
que digno de dever cumprido e de realização pessoal”, disse. Ele 
também ressaltou que a Afresp sentia-se muito feliz em poder comemorar tão 
importante evento como o de aposentadoria de seus associados e  também 
parabenizou os colegas. 

Os mais de 180 convidados assistiram a uma palestra do consultor e psico-
terapeuta Wilson Calé, cujo tema foi “Somos como o vinho: ficamos melhores 
com o tempo! O desafio é não virar vinagre”. Os 45 colegas aposentados em 
2012, que estavam presentes no evento, foram homenageados com a entrega 
de uma medalha, e depois de encerrada a solenidade, os convidados foram 
recebidos em um coquetel com música ao vivo. 

Prestigiaram o evento diretores da Afresp, conselheiros e representantes 
do Sinafresp. 

Segundo informações da diretoria da Afresp, o objetivo é realizar anual-
mente esse evento de homenagem aos AFRs aposentados, assim como vem sendo realizado. 

“Trabalhei durante 50 anos 
no serviço público e fiquei 
muito emocionada com a 
homenagem”.

“Nessa homenagem tive a 
oportunidade de reencontrar  
três grandes chefes da car-
reira, inclusive o primeiro  que 
não encontrava há 26 anos”.

“Fiquei emocionado por repre-
sentar o colega aposentado  
Massamiti Ikejiri, que por 
motivos de saúde não pôde 
comparecer à homenagem”.

“Estar com a família e ami-
gos nesta emocionante 
homenagem é muito bom. 
Iniciativas como essa for-
talecem a união da classe”.

Teruo Massita e a homenageada  Maria 
Sônia Brumati.

Waldomiro Abbondanza e o home-
nageado Cezar José D’Avoglio.

Luís Augusto Sanches e o colega  
Luiz Carlos Benício.

O homenageado Antero Rodrigues 
Martins ao lado de Rodrigo Spada.

Aposentados
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Entre as novidades estão as empresas Walmart, Maggi e Jassa Cabeleireiros 

Encontro da Família Afrespiana
em Barra Bonita

Afresp firma novas parcerias em diversas categorias 

Sociocultural 

As inscrições já estão abertas para o Encontro da Família 
Afrespiana em Barra Bonita. Confira preços e formas de 
pagamento com o Departamento de Convênios e Cultura 
da Afresp através dos telefones: 3886-8821/8859/8873, na 
sede da Afresp (departamento de Convênios e Cultura) ou na 
Regional mais próxima.  

Faça agora mesmo a sua inscrição, pois as vagas são 
limitadas. Mais informações: www.afresp.org.br

3º Torneio Esportivo de Poker Afresp
Já estão abertas as inscrições para o 3º Torneio Esportivo de Poker da Afresp, que ocor-

rerá em 22 de junho. O torneio será realizado na sede da Afresp, com início às 9h e duração 
indeterminada. A premiação será de acordo com o número de participantes. 

As inscrições podem ser feitas pelo site da Afresp (www.afresp.org.br), mas é importante 
lembrar que ela só será efetivada após o envio do comprovante de pagamento por fax para 
(11) 3886-8864 ou para o e-mail eventosecultura@afresp.org.br. O by inn manutenção do 
valor é de R$ 100 e as inscrições encerram-se no dia 17 de junho. 

“Venho, por meio desta, manifestar meu agradecimento em 
relação aos serviços prestados por nossa Associação, prin-
cipalmente parabenizar a diretoria de Convênios e Cultura e 
seus colaboradores pelo atendimento, quando da aquisição por 
várias vezes de diversos produtos eletroeletrônicos e eletrodo-
mésticos da parceria. Sempre fui muito bem atendido. Os pre-
ços são realmente convidativos e os descontos significativos”

Agradecimento

Concerto Internacional 
Em 18 de junho, às 20h, no auditório da sede da Afresp, 

acontece o concerto internacional e coquetel com a presença 
do grupo de câmara da Indiana University Jacobs School of 
Music String Academy. 

Os convites, que são nominais e intransferíveis, devem ser 
reservados antecipadamente no departamento de Convênios 
e Cultura pelos telefones (11) 3886-8821/8859/8873.  

A Afresp, através de seu Departamento de Convênios e Cultura, concretizou três importantes par-
cerias: Walmart, Grupo Maggi e cabelereiro Jassa. Confira:

Um dos maiores sites para adquirir diversos produtos é o hotsite Walmart. Acesse o site www.
walmart.com.br/afresp. Os associados da Afresp terão até 10% de desconto. 

No setor de veículos novos e usados ou consórcio de carros ou imóveis,  o Grupo Maggi é o mais novo parceiro   
da Associação.

O Jassa cabeleireiros, que atende as celebridades, é também conveniado à Afresp. Em novo endereço, na Rua 
Henrique Martins, 631, no Jardim Paulista, nosso novo parceiro fornece 20% de desconto em todos os serviços oferecidos aos as-
sociados Afresp, que devem mostrar a carteirinha da Associação. 

Para mais detalhes e informações, acesse o site da Afresp (www.afresp.org.br) ou ligue (11) 3886-8821/8873/8859.

AFR aposentado David Maluf 

Novidades no convênio da Eretz Tur com a Afresp
A agência de turismo Eretz Tur, que é conveniada da Afresp desde 2007, 

apresentou novidades para os associados em uma reunião que ocorreu na sede 
da Associação em 30 de abril.

Agora, para quem comprar pacotes de viagem pela CVC com a Eretz Tur 
terá 3% de desconto (exceto para cruzeiros marítimos). Dessas viagens que 
foram adquiridas, a CVC destinará 2% do valor arrecadado para o Fundafresp, 
o Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas 
do Estado de São Paulo, que auxilia entidades de assistência ao menor de 
idade e a idosos carentes. 

Estão em projeto novos pacotes de viagem da Eretz Tur para passar o Natal 
em Roma (Missa do Galo), o réveillon em Paris e viagem à Terra Santa em 
2014, com pagamentos facilitados. Aproveite!

Reunião na sede da Afresp em 30 de abril
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Com a missão de oferecer os melhores produtos e serviços, 
além de um atendimento ágil e de qualidade, o departamento de 
Seguros da Afresp alcançou ótimos resultados em 2012. Tanto a 
sede da Afresp quanto as Regionais trabalharam intensamente 
para atender as demandas do departamento.

Segundo o diretor de Seguros da Afresp, 
Rodrigo Keidel Spada, em 2012 houve um 
acréscimo de 528 novos veículos segurados  
na carteira da Associação, em comparação ao  
ano de 2011. "Esse crescimento é resultado 
do trabalho de uma equipe focada na gestão 
estratégica”, disse.

Gestão Estratégica 
Rodrigo explicou que a estratégia que o 

departamento de Seguros desenvolveu foi ba-
seada em três pilares: treinamento, motivação 
e produtos.

1- Treinamento: o departamento investiu em 
cursos e treinamentos para os colaboradores. 
A parceria com a Mapfre Seguradora disponi-
bilizou acesso ao Centro de Formação Mapfre, 
oferecendo mais de 20 cursos online de aper-
feiçoamento profissional aos colaboradores. 

2- Motivação: parte da equipe de Seguros 
esteve presente nos encontros Regionais nas 
cidades de São José dos Campos, Santos, 

Seguros  

Seguro de Auto apresenta crescimento em 2012

Campinas e Araraquara, dis-
cutindo  métodos de traba-
lho, estratégias de melhoria, 
trabalho em equipe, tirando 
dúvidas, colhendo sugestões 
e ouvindo os diretores Regio-
nais. O fechamento desses 
encontros foi realizado em 
São Paulo com a presença 
de todos os colaboradores do 
setor de Seguros e de todas as 
Regionais, juntamente com os 
parceiros e recebeu o nome de  
“Transformação SegAfresp”. 
Além disso, o plano de metas 
beneficiou os colaboradores 
com bônus salarial.

Produtos:  houve uma 
reavaliação das parcerias, 
renegociando as condições 
existentes, com o objetivo de 
conseguir mais benefícios, re-
sultando, em novas parcerias 
com as Seguradoras Liberty e 
HDI, e no aumento das opções 
para a contratação de seguros, apresentando um crescimento 
expressivo de 7,8% na carteira de veículos, quando comparado 
ao ano de 2011. É importante destacar que este crescimento 
foi o maior registrado nos últimos 12 anos. Veja tabela acima.

Ano Nº dos Seguros
de Autos

2000 6.715

2001 7.153

2002 6.979

2003 7.187

2004 6.923

2005 6.137

2006 5.632

2007 6.070

2008 6.259

2009 6.451

2010 6.671

2011 6.802

2012 7.330

Houve um aumento expressivo de 7,8% na carteira de veículo, quando comparado ao ano de 2011

É importante saber que os seguros de autos oferecidos pelas seguradoras 
parceiras da  Afresp  têm cobertura para submersão parcial ou total do veículo 
em água doce proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de 
veículos guardados no subsolo.   Porém, existem técnicas e normas para que 
você não perca o direito de ser indenizado por motivo de enchente. O principal 
fator é: nunca force o risco. O que isso quer dizer? O segurado jamais pode 
tentar forçar uma passagem em algum local em que ele sabia previamente que 
estava alagado. Isso pode ser caracterizado como imprudência e a seguradora 
pode negar a indenização. Muito diferente do carro ser levado por uma enxur-
rada estando parado no farol ou estacionado na rua, quando a seguradora é obrigada a indenizar o cliente. Confira algumas 
dicas de como proceder diante de uma enchente:

Saiba como proceder em caso de enchente

• Em dias de chuva, evite pontos de alagamento já conheci-
dos e procure rotas alternativas; 

• Observe o nível de água do trecho alagado. A maioria das 
montadoras estabelece uma altura máxima para essas tra-
vessias, não podendo exceder o centro da roda;

• Caso tenha que parar o carro, você pode evitar que a água 
entre pelo motor seguindo as instruções de manter o pé na 
embreagem, colocar em ponto morto e pisar nos freios com 
cautela, mantendo o automóvel acelerado;

• Se o seu carro estiver parcialmente submerso e apagar, 
não tente dar partida novamente. Isso reduz o risco de danos 
causados ao motor;

• Durante o alagamento, é prudente dirigir seu veículo em baixa 
velocidade. Isso diminui a variação do nível da água e seu res-
pingar junto ao motor, melhorando a aderência e a dirigibilidade;

• Alguns veículos automáticos oferecem o ajuste da tração, 
conhecido como “winter” ou “snow”, que também deve ser 
utilizado durante alagamentos para ajudar a controlar a sua 
velocidade e a rotação do motor;

• Entrou água no seu veículo a ponto de molhar o carpete? 
Procure imediatamente um especialista em limpeza de veículos 
alagados. 

•Caso o seu carro esteja “estranho” após passar por um local 
de enchente, acione o socorro 24 horas. Isso pode evitar que 
os prejuízos tornem-se muito maiores.

Motivação

Produtos 

Treinamento
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Conselho Deliberativo

Neste mês o Jornal da Afresp traz entrevista exclusiva com o deputado Estadual e AFR Vitor Sapienza

Empenho e dedicação em prol da classe 

O deputado Estadual e AFR Vitor Sapienza é o segun-
do entrevistado da série de reportagens em homenagem 
aos ex-presidentes do Conselho Deliberativo da Afresp. 
Com uma longa carreira em prol da gestão pública e 
política, Vitor contou alguns dos momentos históricos da 
Associação dos quais participou, principalmente aqueles 
que ocorreram durante seu mandato (1982-1984) como 
presidente do Conselho Deliberativo. 

Desde que ingressou na carreira, Vitor mostrou em-
penho e dedicação à categoria. “Eu me recordo que, ao 
entrar para a classe, pude representar a Afresp no 1º 
Movimento Reivindicatório de Aumento dos Vencimentos 
em 1962”, disse. 

Sapienza falou da importância de ser engajado na 
vida associativa. “Isoladamente você não consegue nada. 
Sempre que for possível unir forças com pessoas que 
tenham os mesmos objetivos que os seus, as chances 
serão maiores de conseguir grandes feitos”. E com esses 
ideais ele participou das eleições de 1981 e chegou 
à presidência do Conselho Deliberativo.

“Fui o segundo candidato mais votado do Conse-
lho. O colega Sérgio Hiran venceu com uma diferença 

de aproximadamente 
15 votos, pois ele 
era apoiado por três 
chapas, enquanto 
eu tinha apoio so-
mente de uma de-
las”. Vitor explicou 
que, naquela época, 
o presidente do Conselho seria o 
candidato que tivesse mais votos 
nas eleições, porém Sérgio fez 
questão que Sapienza assumisse 
o lugar dele. 

Pulso firme e jogo de cintura, 
características natas do depu-
tado, também marcaram o seu 

legado no Conselho Deliberativo. “Como presidente daquele 
Conselho tive que segurar de alguma forma as revoluções do 
então presidente da Afresp, Guedes. Sem dúvida, foi um bom 
mandato, no qual o C.D atuou firme em seus propósitos, além 
de desempenhar plenamente as suas funções”. Ele também 
acrescentou que a principal ação do Conselho daquela época foi 
a Reforma Estatutária.

Logo após o término de seu mandato em 1984, Vitor foi eleito 
Diretor Secretário da Afresp.  E enfatizou que se sente orgulhoso 
por fazer parte da história da Associação, pois contribuiu de forma 
efetiva para o crescimento da Afresp. “Eu sou um entusiasta da 
Afresp desde que ela ocupava uma minúscula sala na rua Florêncio 
de Abreu”, afirmou.

O Deputado fez questão de ressaltar a importância do Conse-
lho Deliberativo na Associação e disse que esse órgão Legislativo 
tem que cumprir as funções típicas de fiscalizar o Executivo, com 

Perfil
Vitor Sapienza é formado em Economia e Ciências Contá-

beis pela PUC de São Paulo, onde ganhou o prêmio “Leão XIII” 
como melhor aluno do curso. Em 1962, ingressou na carreira 
de Agente Fiscal de Rendas do Estado. Foi delegado regional 
tributário da Grande São Paulo (1971-77 e 1983-86), Presi-
dente do Conselheiro Deliberativo e Secretário da Associação 
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. É 
deputado desde 1987. Presidiu a Alesp no biênio de 1993-95. 
Foi governador interino do Estado em 1994 e líder do PPS de 
1999 a 2001. Em 2010, elegeu-se deputado pela sétima vez.

embasamento no Estatuto Social, documen-
to de maior representação da Afresp. Além 
disso, lembrou que a ética e a responsa-
bilidade são palavras chaves para o pleno 
exercício do Conselho Deliberativo. 

“Eu tenho acompanhado as reuniões 
do CD pelo Jornal da Afresp. Gostaria de 
parabenizar a forma como ele vem sendo 
presidido e a participação intensa dos 
conselheiros. Isso demonstra que o atual 
Conselho tem interesse que a entidade con-

tinue a prosperar e crescer em importância e peso”, afirmou Vitor.

O colega também contou na entrevista a evolução da Afresp 
através dos anos. “Hoje, a Afresp conta com uma sede majestosa, 
um bom orçamento, com a nossa preciosa Amafresp, além de uma 
estrutura Regional melhor. Todos esses requisitos ampliaram de 
forma significativa os serviços da Entidade. Ele disse também 
que a Afresp tem funções diferentes do Sindicato, porém ambos 
devem estar unidos nos mesmos propósitos. “Só com a união te-
remos uma classe mais fortalecida. A Afresp e o Sinafresp juntos 
podem ainda conseguir grandes vitórias para a categoria”, disse. 

“ Sem dúvidas foi um 
bom mandato, no qual o 
C.D atuou firme em seus 
propósitos, além de de-
sempenhar plenamente 
as suas funções.”

Sapienza em 1983 quado assumiu a direção 
da  DRT-1

Anote na agenda: a próxima reunião do Conselho Deliberativo acontecerá em 11 de maio.
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Fundafresp

Fundafresp apoia campanha do agasalho 

Valor contabilizado:  

R$ 3.290.861,60

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 9.462.420,00
3.889 doações já realizadas 

a entidades carentes

DRTC I,II,III – CAPITAL 
Associação São Vicente de Paulo – Creche Nossa Senhora da Salette - São 
Paulo - R$ 5.000,00 Fone: (11) 2979-8507
Centro Comunitário e Creche Sinhazinha Meirelles - São Paulo -R$ 5.000,00 
-Fone: (11) 3714-5338
Casa da Criança Betinho – Lar Espírita para Excepcionais - São Paulo- R$ 
5.000,00 - Fone: (11) 2782-7366
Associação Beneficente Vivenda da Criança – São Paulo - R$ 5.000,00 - Fone: 
(11) 5920-8492
Associação Fraternidade Assistencial Rio Pequeno - São Paulo - R$ 3.000,00 
- Fone: (11) 3768-9090
Associação Benção de Paz – São Paulo - R$ 5.000,00 - Fone: (11) 2091-3979
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Obra Social Casa da Criança Maria de Nazaré – São Luiz do Paraitinga - R$ 
2.200,00 - Fone: (12) 3671-2216
DRT 5 – CAMPINAS
Creche Lygia Amaral Gobbin – Piracicaba - R$ 2.000,00 - Fone: (19) 3413-7237
Associação Metodista de Ação Social – Piracicaba - R$ 3.400,00 - Fone: (19) 
3371-4882
Instituto Rumo – Piracicaba - R$ 2.000,00 - Fone: (19) 3432-6479
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Associação Beneficente Integração à Vida – Ribeirão Preto - R$ 4.300,00 - 
Fone: (16) 3917-2141
Organização Cidadania Ativa - Ribeirão Preto - R$ 4.500,00 - Fone: (16) 
3965-1486
Núcleo Espírita Renovação e Luz – Ribeirão Preto - R$ 2.000,00 - Fone: (16) 
3633-8840 
DRT 7– BAURU
Centro de Educação Infantil Creche Santa Terezinha de Avaré – Avaré -  R$ 
4.700,00 - Fone: (14) 3732-0033
DRT 8 – SÃO JOSÉ RIO PRETO
Associação Madre Teresa de Calcutá - São José do Rio Preto - R$ 2.000,00 - 
Fone: (17) 3235-4645
Associação Beneficente Caminho de Damasco – Votuporanga - R$ 3.000,00 
- Fone: (17) 3422-5685

Casa Recanto de Paz – Votuporanga - R$ 2.000,00 -Fone: (17) 3423-3676
Lar Beneficente Celina – Votuporanga - R$ 4.000,00 - Fone: (17) 3426-8590
DRT 9 – ARAÇATUBA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzanápolis -R$ 2.500,00 - 
Fone: (18) 3706-1358
Associação Feminina de Proteção à Infância Lactário Dilia Ribeiro – Penápolis 
- R$ 2.000,00 - Fone: (18) 3653-4491
Instituto Nossa Senhora Aparecida – Guararapes - R$ 3.600,00 - Fone: (18) 
3606-1793
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ilha Solteira –  R$ 2.500,00 
- Fone: (18) 3742-4892
Creche Santa Rita de Cássia de Andradina - R$ 3.800,00 - Fone: (18) 3722-2211
Associação dos Deficientes Físicos de Penápolis - R$ 2.000,00 - Fone: (18) 
3652-5010
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente e
Região - R$ 2.600,00 - Fone: (18) 3223-5770
Instituição Novo Amanhecer – Dracena - R$ 5.000,00- Fone: (18) 3822-8190
Associação Projeto Vida – Álvares Machado - R$ 2.500,00 - Fone: (18) 3909-1482
DRT 11 – MARÍLIA
Associação Amor de Mãe – Marília - R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3422-5525
Educandário São Vicente de Paulo - Piraju - R$ 4.000,00 - Fone: (14) 3351-1519
Asilo São Vicente de Paulo de Piraju  - R$ 4.400,00 -Fone: (14) 3351-1469
DRT 12 – ABCD
Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania – São Bernardo do 
Campo - R$ 3.800,00 - Fone: (11) 4335-4853
DRT 14 – OSASCO
Associação das Mães do Jardim Veloso – Osasco - R$ 3.100,00 - Fone: (11) 
3692-6487
DRT 15 – ARARAQUARA
Centro de Convivência do Idoso de Ibaté- R$ 2.000,00 - Fone: (16) 3343-5671
DRT 16 – JUNDIAÍ
Polem – Associação de Apoio às Pessoas com Lesão Medular – Mogi Guaçu - R$ 
2.000,00 -  Fone: (19) 3831-1044

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de março: R$ 111.900,00

As caixas de coleta já estão disponíveis na sede e nas Regionais  

Na reunião do Fundafresp, que ocorreu no dia 27 de março, os 
membros distribuíram R$ 111.900,00 a 34 entidades assistenciais 
do Estado de São Paulo. 

Estiveram presentes ao encontro a 2ª vice-presidente e diretora 
de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman, o coordenador 
do Fundafresp, Aldo Gentile e os membros Luiz Fernando Catta 
Preta Cesar, Luiz Waldemar Zuolo, Francisco Lucindo Ramalho 
Netto, Airto Aravechia, Arnaldo Marquezini e Roberto Garcia.

Angela falou sobre a abertura da Campa-
nha do Agasalho, na qual esteve presente. A 
campanha é realizada pelo Governo Estadual 
e neste ano tem o slogan “Roupa boa a gente 
doa”. As caixas de coleta já estão disponí-
veis na sede e nas  Regionais da Afresp.  O 
Fundafresp apoia essa ação promovida pelo 
Departamento de Convênios e Cultura. 

“Visitei o Esquadrão Vida e foi possível perceber como é difícil 
atingir o objetivo principal da comunidade terapêutica que é, hoje, o 
de tratar o dependente químico juntamente com seus próximos, geral-
mente familiares, que são codependentes. O custo é muito alto. Não 
bastassem os gastos de alimentação e moradia, os recursos humanos 
- indispensáveis para a recuperação dos dependentes - são elevados. 
No local, que abriga 40 pessoas para tratamento, circula uma equipe 
de 18 pessoas para que não faltem os cuidados essenciais para a 
recuperação: médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, 
cozinheiras, auxiliares administrativos, coordenador de equipe de 
monitores e oito monitores treinados pela  Federação Brasileira de 
Comunidades Terapêuticas. 

Impressiona o esforço desenvolvido pela equipe – o que se observa 
pelo relato das atividades diárias - a fim de avançar, orientada, para que 

o dependente atinja 24 metas que objetivam a recuperação pessoal e a 
reinserçao na família. A preocupação chega até o ponto em que o jovem 
é orientado a frequentar grupos de apoio juntamente com os familiares 
após sair da instituição. 

Exemplos como este, creio que inspiram, ou pelo menos deveriam 
inspirar, políticos a se preocuparem mais com campanhas e leis de 
prevenção, orientação e combate ao uso das drogas lícitas e ilícitas. 
É também um alerta para a sociedade ao demonstrar que a recupera-
ção passa pela orientação, tratamento e cuidados dos familiares dos 
dependentes.

Mais próximo da Realidade 

AFR Marcimedes Martins

A entidade mencionada foi beneficiada , em janeiro de 2013, pelo 
Fundafresp que não mede esforços para atender àquelas que, da 
mesma forma, oferecem amparo aos mais necessitados.
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O objetivo da visita foi acompanhar o processo de mudança de localidade da sede Regional

Associados do ABCD participam de festas no mês de março
A diretora Regional do ABCD, Maria Sonia Brumati Norte, 

promoveu um animado coquetel, no dia 21 de março, em home-
nagem as mulheres.

Aproximadamente 31 pessoas participaram do evento, entre 
elas Branca Nania, que faz parte da diretoria Adjunta. O coquetel 
contou com a presença de uma consultora de imagem e Personal 
Trainer, além da exposição de algumas marcas de cosméticos. 
Tudo feito com muito carinho para as mulheres que fazem parte 
da família da Afresp.

Também no mês de março, a Regional realizou a tradicional festa de ani-
versariantes do trimestre. 

A diversão e a descontração embalaram as 30 pessoas presentes ao even-
to, que contou também com a presença da diretora Adjunta Branca Nania e 
o diretor de Esportes, Gerhard Wian Rinke Maniscalco. O prato principal foi 
uma deliciosa chuleta, que ganhou elogios dos convidados.

Manutenção e reforma no ABCD
Em fevereiro, os diretores Omar Roldão de Mou-

ra (Regionais) e Cezar Jose D’ Avoglio visitaram a 
Regional do ABCD para vistoriar a finalização da 
reforma daquela unidade.

A diretora Regional do ABCD, Maria Sônia 
Brumati Norte, recepcionou os colegas e mostrou 
a  nova pintura da fachada, o balcão do espaço de 
festas e outras manutenções pontuais. 

A pedido dos representantes da Afresp e do Sinafresp de Araçatuba, no dia 
15 de abril, o deputado estadual Dilador Borges conheceu as instalações da sede 
Regional de Araçatuba da Afresp. 

AFRs da ativa e aposentados da região receberam o deputado, que foi informado 
dos detalhes do PLC 50, em tramitação na Assembleia Legislativa. O deputado 
ouviu todas as colocações dos presentes, prometeu se aprofundar sobre o assunto 
e vai trabalhar com seus colegas de Assembleia para que o projeto seja aprovado. 

O diretor Regional, José Lourenço Gomes, os colegas e o delegado Regional, 
Gervásio Antonio Consolaro, saíram muito otimistas e satisfeitos do encontro 
com o deputado.

Deputado Dilador Borges visita Regional de Araçatuba

Diretoria da Afresp visita Regional de São José dos Campos

O presidente da Afresp, Teruo Massita, o diretor de Regionais, Omar Roldão 
de Moura, e o colaborador do Departamento de Regionais, Reginaldo Mercês, 
visitaram, em 29 de abril, as instalações da sede Regional de São José dos Cam-
pos, agora em novo endereço. A visita teve o objetivo de acompanhar o processo 
de mudança de localidade da sede Regional, que passa a atender no endereço 
Rua Euclides Miragaia, 700 – 6º andar / sala 63 – Condomínio Sky.

Considerando que o imóvel se situa na região central da cidade, com a mu-
dança, a Afresp proporcionará maior conforto e segurança no atendimento a 
seus associados.A equipe foi recepcionada pelo diretor da Regional de São José 
dos Campos, Everaldo de Melo Brandão, pelo conselheiro de Taubaté, Miguel 
Siqueira, pelo AFR da região, Wilson Passos Ribeiro e pela colaboradora da 
Afresp, Angélica de Oliveira.

Teruo e Omar elogiaram o espaço e agradeceram o empenho do diretor da 
Regional de São José dos Campos e das colaboradoras.

Regionais
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Em 24 de abril, o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, e a gerente 
Rosângela Lázaro visitaram o laboratório Salomão Zoppi Diagnósticos – unidade 
Av. Divino Salvador, 876, em Moema. A visita teve o objetivo de estreitar ainda 
mais o relacionamento com o conceituado laboratório, visando um atendimen-
to cada vez melhor aos filiados Amafresp. Na ocasião, os representantes da 
Amafresp foram recebidos pelo Dr. Mario Sérgio Pereira (diretor comercial), 
Dr. Fábio Rorato (tecnologia), Dra. Maria Alice Bulgarelli (gerente comercial), 
e pelo assessor comercial, João Ricardo.

“Conhecemos toda a unidade do laboratório Salomão Zoppi, inclusive os 
procedimentos de análise de materiais (Anatomopatológico) e análises clínicas 
(sangue, urina e etc)”, disse Toloi Junior. Ele também informou que a visita na 
área técnica laboratorial foi monitorada pelos Drs. Marcelo Cunha Gonçalves 
e Ricardo de Almeida Martins, que explicaram em detalhes os procedimentos 
das análises.

Segundo o diretor da Amafresp, foi constatada a alta performance do labora-
tório durante a visita, tanto no controle de qualidade, como os novos e modernos aparelhos 
disponíveis para a realização de exames. Na sequência, a equipe foi convidada para um almoço com a diretoria da instituição.

Diretoria da Amafresp visita laboratório Salomão Zoppi

As sextas-feiras são especiais para os AFRs de Araçatuba. É nesse dia que acontece no Centro de Convivência 
da Regional da cidade um evento de confraternização para os colegas da ativa e os aposentados.

O último encontro dos colegas fiscais aconteceu no dia 5 de abril. Além do tradicional almoço, os AFRs 
homenagearam o delegado Regional Gervásio Antonio Consolaro, que dirige a DRT de Araçatuba há dez anos. 

O delegado recebeu abraços de todos e ficou emocionado. O diretor Regional, José Lourenço Gomes, elogiou 
muito o seu trabalho à frente da delegacia e parabenizou o colega. 

Delegado Gervásio Consolaro recebe homenagem 

Regionais

Médico geriatra se reúne com direção da Amafresp
O Dr. José Oswaldo Borges Cruz, especialista em Geriatria, esteve em reunião 

com o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, no dia 4 de abril. Credenciado 
há mais de 19 anos em nosso plano de saúde, ele nunca havia visitado nossa sede. 
Ele participou de um agradável almoço com Toloi Jr. Participaram também da reunião 
a gerente da Amafresp, Rosângela Lázaro, e a coordenadora de credenciamento, 
Liliana Barros.

De acordo com Toloi Jr., a reunião teve como objetivo principal estreitar o rela-
cionamento com o profissional, na busca de uma parceria cada vez mais sólida em 
benefício de nossos filiados, dando continuidade à nova filosofia de valorização do 
ato médico.

Formado pela USP em 1976, e com um título de especialização em Cardiologia 
pela mesma universidade em 1980, Dr. Borges é credenciado há mais de 19 anos 
na Amafresp.

A homenagem ocorreu no dia 5 de abril

AFR aposentada mostra talento em obra literária
 O livro “Amália, Amarílis e as Borboletas”, 

da AFR aposentada Loreni Fernandes Gutierrez,  
tem como tema um enredo otimista, no qual a 
protagonista Amarílis, acompanhada sempre pelas 
borboletas e vivendo num país da América do Sul, 
está predestinada a mudar o rumo da natureza. 

Uma obra para ser lida com os olhos da alma 

e do coração, pois seus valores, éticos, morais e sociais saltam 
aos olhos do leitor como algo incessantemente sonhado nos 
dias atuais. 

“A mensagem do livro é transformar o Universo em que vive-
mos, resgatando os valores perdidos no transcorrer do tempo, 
o direito à vida extensivo a todos os seres do planeta, a justiça 
e a unidade tão almejadas”, afirma a autora.

Rosângela, Toloi, Dr. Marcelo e João Ricardo 

Rosângela, Dr. José Oswaldo, Toloi e Liliana

ANS - nº31763-2
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Mês
Atend.Presta-
dos por Reci-

procidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
8,5%

Despesas 
Totais

Qtde. de 
Cotas

Valor da 
Cota Real

FEV 288.179,15  (380.877,71) 35.129,35 7.410,00 (480,00)  (637.718,78)  742.809,13  7.532.575,15  25.799,30  291,97 

TOT.* 655.573,77  (951.679,98) 64.909,04 19.773,00  (953,06)  (915.867,42) 1.438.470,43 20.315.492,43  -    -   

 Sujeito a alterações. Atualizada em 19/04/2013. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 28/02/2013 R$ 6.307.946,15. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 28/02/2013 R$ 603.630,18.

* Valores totais referentes ao acumulado em fevereiro de 2013.   

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

Mês Consultas Exames Terapias Internações
 Outros Atend.  
 Ambulatoriais

Demais 
Despesas

Assistenciais

Emergências 
Médicas

Convênio 
Odontoló-

gico

Reembolso
Odontoló-

gico

Ressarc. ao 
SUS

FEV 367.495,39 1.298.094,27 196.949,71 3.538.352,50 1.652.019,57 281.702,89 62.123,34 81.248,84 137,50 0,00

TOT.* 864.780,55 2.681.157,32 511.324,49 11.254.350,36 3.398.589,99 1.014.594,26 124.245,69 156.086,49 137,50 0,00

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

As novas carteiras da Afresp e Amafresp serão enviadas pelo correio no mês de maio

Associados recebem novas carteiras da Afresp e Amafresp  

Tendo em vista que a validade da carteira de identificação da Afresp e da Amafresp 
expira no próximo dia 31 de maio, a diretoria da Afresp e Amafresp encaminhará nas 
próximas semanas as novas carteiras de identificação do associado Afresp e do Serviço 
de Assistência à Saúde da Afresp, a Amafresp.

"Salientamos que, com a nova carteira Amafresp, os associados permanecem 
usufruindo dos atendimentos tanto no estado de São Paulo como em outros estados, 
através do Convênio de Reciprocidade", disse o diretor da Amafresp e do departamento 
de Inscrição, Luiz Carlos Toloi Junior. Ele acrescentou que a carteira da Amafresp está 
de cara nova, mais moderna e com todas as informações necessárias para facilitar o 
atendimento durante a consulta. 

Já a carteira Afresp é exclusiva para associado titular da Associação, que utiliza-
rá na identificação para obter os benefícios que a Afresp oferece, como descontos 
exclusivos em diversas áreas. Além disso, as duas novas carteiras não possuem o 

número de CPF dos associados, garantindo 
mais segurança para a família afrespiana.

Segundo Toloi Junior, para preservar a 
segurança e integridade do banco de dados 
da Afresp e Amafresp, a impressão do núme-
ro de inscrição e nome dos associados foram 
feitas pelo departamento de Inscrição da  
Afresp, que conta com as colaboradoras 
Eliana Souza Matos (encarregada), Maristela Prado e Daniele Carrion Gonzaga. A arte 
das novas carteiras foi produzida pelo departamento de Marketing & Comunicação com 
aprovação da diretoria. “Foram impressas mais de 18 mil carteiras Amafresp e 6.600 car-
teiras Afresp”, contou o diretor. 

É importante ressaltar que as atuais carteiras da Unimed permanecem válidas para os 
atendimentos em locais nos quais não há rede credenciada Amafresp e nem Convênio de 
Reciprocidade.

Caso o associado/filiado não receba as referidas carteiras até 31 de maio, entre em con-
tato com o departamento de Inscrição da Afresp, através dos telefones: 3886-8840 /8868 e 
8838 ou envie um e-mail para o seguinte endereço: departamentoinscricao@afresp.org.br. 

Nova carteira Amafresp

Nova carteira Afresp

O Fundo de Reserva de nosso plano de saúde representa 
garantia de pagamento de nossas despesas médico-hospitala-
res nos períodos de sazonalidade e, por consequência, mantém 
o equilíbrio do valor da cota, evitando grandes aumentos em 
virtude das internações de alto custo. Por isso, há a necessi-
dade de se ter um Fundo de Reserva adequado.

Após a mudança no Sistema Contributivo, o Fundo de Re-
serva Amafresp até o dia 19 de abril de 2013, cujo valor foi 

A importância do Fundo de Reserva Amafresp 
de R$ 6.544.780,31, teve um aumento de R$ 1.809.930,10, 
resultando em um crescimento de mais de 38% sobre o valor 
de 31/10/2012 (último dia do antigo Sistema Contributivo) 
que era de R$ 4.734.850,21.

Esses números só demonstram a importância das mudan-
ças realizadas em nosso Sistema Contributivo, aumentando 
a solidez do nosso plano de saúde.

Caso o associado/filiado não  
receba as referidas carteiras 

até 31 de maio, ele deve entrar 
em contato o departamen-
to de Inscrição da Afresp.

Colaboradoras do departamento de Inscrição da Afresp

ANS - nº31763-2
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Prezada Eliana,

recebi sua resposta e agradeço sua atenção.Nesse ínterim, ocorreu-me uma situação inespe-
rada. De uma hora para outra fui diagnosticado com um quadro de descolamento de retina e enca-
minhado para uma cirurgia de emergência com risco de perda definitiva da visão. Fui operado para 
a reparação da retina e catarata realizada no dia 27 de fevereiro pela equipe do Dr. Michel Farah.

Ainda estou em recuperação, mas o prognóstico é bom. A atenção da Amafresp superou mi-
nhas expectativas, pela facilidade e rapidez para que todo o necessário fosse providenciado e a 
cirurgia fosse realizada. A Amafresp cobriu todos os custos, inclusive os decorrentes da utilização 
de medicamentos durante a cirurgia fundamentais para o sucesso do procedimento. Para isso a 
atenção da Srta. Noemi, do setor de emissão de guias, foi fundamental. As informações da própria 
clínica do Dr. Michel me trazem a certeza de que isso seria praticamente impossível em qualquer 
outro convênio.

Carta Você Sabia

Que para utilizar o la-

boratório Fleury é obri-

gatória a retirada pré-

via da guia Amafresp, 

devido o pagamento de 

diferença de tabela?

Campanha Saúde é um sucesso na sede da Afresp

Mais de 1.000 filiados participam da Campanha Saúde 2013 na sede da Associação

Nilton Renó

A realização da Campanha Saúde 2013 foi um 
sucesso na sede da Afresp, em São Paulo. Mais de 
1.000 filiados compareceram para a vacinação con-
tra a gripe e pneumonia e também para realizar os 
exames preventivos.

Houve um aumento de 26,3% na participação em 
relação ao ano passado. “Ficamos muito felizes com 
a participação efetiva dos filiados Amafresp. Nos-
so objetivo é oferecer 
sempre um serviço 
humanizado e de quali-

dade”, destacou o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior.
A Campanha Saúde, um diferencial da Amafresp, foi reali-

zada nos dias 17 e 18 de abril na sede da Associação e, além 
de oferecer a vacinação contra a gripe e a pneumonia, também 
contou com exames preventivos de glicemia, triglicérides, co-
lesterol total, hepatite C e aferição da pressão arterial, Índice 
de Massa Corpórea, avaliação postural e peak flow. 

Diretor da Amafresp recebe médico de renome internacional
Em 26 de abriu, a convite do diretor da Amafresp, Luiz Carlos 

Toloi Junior, esteve em visita à entidade o cirurgião cardíaco de 
renome internacional Dr. Enio Buffolo.

Dr. Enio Buffolo é formado pela Universidade Federal de 
São Paulo – Escola Paulista de Medicina, possui doutorado 
em cirurgia cardiovascular pela mesma universidade e livre 
docência pela Universidade de Mogi das Cruzes, além de ser 
professor titular da Escola Federal de Medicina. Recebeu vá-
rias homenagens de organizações internacionais, sendo, desde 
2.000, professor emérito da Universidade da China. Foi citado 
na revista Análise Saúde como um dos médicos mais admirados 
do Brasil, segundo a opinião dos próprios médicos.

É importante ressaltar que o Dr. Enio e sua equipe são cre-

denciados à Amafresp, 
realizando atendimentos 
no consultório na rua 
Borges Lagoa, e nos 
hospitais Santa Catarina 
e HCor. A reunião teve 
como objetivo estreitar a 
parceria, visando manter 
em nossa rede creden-
ciada profissionais de 
alto gabarito, oferecendo tranquilidade ao filiado Amafresp. 
Além de Toloi Jr., participaram da reunião a gerente da Amafresp 
Rosângela Lázaro e o assessor médico Dr. Walter Lyrio.

Dr. Enio, Toloi, Rosâgela e Dr. Walter

Jornal_Abril.indd   16 6/5/2013   17:46:19


