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Encontro da Família 
A Afresp convida associados e fami-

liares para o Encontro da Família Afres-
piana, que acontece em Barra Bonita, 
nos dias 20, 21 e 22 de setembro.    
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65 anos 
Aproximadamente 800 pessoas, 

entre associados e parceiros, partici-
param, no dia 1º de março, da festa 
em homenagem aos 65 anos da Afresp. 
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Novo delegado

O AFR Aparecido Donizeti Vitorino 
de Melo é o novo delegado da DRT/06 
- Ribeirão Preto. Ele substitui Marfan 
Alberto Abib.   

Pág. 8

Entrevista 
Confira nesta edição uma entrevista 

exclusiva com o deputado estadual 
Orlando Bolçone. AFR representa a 
classe na Alesp.  

Aproximadamente 30 integrantes da 
Comissão de Ensino reuniram-se em 
março na sede da Afresp, para o início dos 
trabalhos de implantação do planejamento 
estratégico na área de ensino. O objetivo é 
implantar ações de valorização da carreira 
e estabelecer parâmetros e condições 
para oferecer educação continuada aos 
profissionais da área. 

Planejamento Estratégico na área de ensino

A direção da Amafresp reuniu-se em 
fevereiro e março com filiados da região 
de São José dos Campos e com repre-
sentantes do Hospital Pitangueiras de 
Jundiaí. O objetivo foi tratar de questões 
relacionadas à rede credenciada.   

Reuniões Amafresp: 
S. J. Campos e Jundiaí

18

Foi aprovado no dia 27 de março, por 
meio da portaria Afresp nº 04/2013 as-
sinada pelo presidente da Afresp, Teruo 
Massita, o regulamento para concessão 
de carta fiança para locação de imóvel 
ao associado Agente Fiscal de Rendas.

Aprovado regulamento 
para Carta Fiança 

9

AGE aprova inclusão do artigo 79A no Estatuto da Afresp

Com um quorum total de 1.349 pessoas, sendo 171 Agentes Fiscais presentes e 1.178 representados por procurações, 
foi realizada no dia 16 de março, na sede da Afresp, Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta 
de inclusão do Artigo 79A e dos parágrafos 1º e 2º no Estatuto Social da Afresp. A AGE aprovou a inclusão do artigo e 
também modificou a redação dos artigos 45, incisos I e VI, e artigo 52, “caput”.

Leia matéria da página 5

6
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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 03 de 2013, assinado pelo presidente Teruo Massita  
em 07/03/2013, determina as seguintes cotas para o mês de março/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 01/03/2013.

Jan. 
2012

Fev.
 2012

Mar.
 2013

Mensalidade da 
Afresp  

71,62 71,62 71,62

Cota Amafresp 390,00 390,00 390,00

Cota do Fundo 
de Solidariedade

- - -

Cota Fundafresp 31,21 31,21 31,21

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

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.

02/07/2012 - João de Oliveira, aos 81 anos, de Avaré
08/12/2012 - Carlos Braga, aos 52 anos,de São Paulo
09/01/2013 - Antônio Alberto Gonçalves Mergulhão, aos 83 anos, de Campinas
24/01/2013 - José Vergna Junior, aos 87 anos, de Americana 
08/02/2013 - Laire Aparício Caputo, aos 79 anos, de Santos
10/02/2013 - Renato Rodrigues Novaes Filho, aos 50 anos, de Santos
14/02/2013 - Valdir dos Santos Freitas, aos 84 anos, de Curitiba
24/02/2013 - Moacyr Delboni Ferraz, aos 88 anos,  de São Paulo
26/02/2013 - Bento Braga Netto, aos 87 anos, de Santos
03/03/2013 - Luicyl Santos Fernandes, aos 76 anos, de São Paulo

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

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Luís Augusto Sanches ; Vice-
Presidente:  Luiz Carlos Benício; 1º Secretário: Paulo Henrique 
Cruz; 2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha.
Comissão Fiscal: Presidente: Antonio Guerra;  Membros: Alexandre 
Lania Gonçalves e Miguel Ângelo Carvalho da Silva. Suplentes: 
Claiton Osnir do Amaral, Lauro Kuester Marin e Eduardo Gonçalves.
Comissão Administrativa e de Regionais: Presidente: Claiton 
Osnir do Amaral; Membro: Sebastião Tadeu de Vasconscelos. 
Suplentes: José Aparecido Rossato, Roberto Garcia e Lauro 
Kuester Marin.
Comissão Saúde: Presidente: Nilza Bardi Romano; Membros: 
Antenor Roberto Barbosa e Eduardo Gonçalves. Suplentes: Antô-
nio Lourenço Colli, Lauro Kueter Marin e Sebastião Vasconcelos.
Comissão Seguros em geral: Presidente: Roberto Chiaverini; 
Membros: José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: 
Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia e Antônio Lourenço Colli. 
Comissão Imprensa e Comunicação: Presidente: Luiz Otávio 
Andrade Corsetti; Membros: Antônio Lourenço Colli e Eliana 
Maria P. F. de Oliveira; Suplentes: José Aparecido Rossato, Miguel 
Siqueira e José Varkulja.
Assessoria Legislativa: Presidente: João Álfaro Soto; Membros:  
José Varkulja e José Aparecido Rossato. Suplentes: Eduardo 
Gonçalves, Eliana Maria P. F.  de Oliveira e Claiton Osnir do Amaral.
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
Av. Mario Galvão, 403, Jardim Bela Vista- CEP 12209-004
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos 
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté - 
CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede -  Omar Roldão de Moura 
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo 
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I     Cesar Akio Itokawa
DRTC-II    João Ramalho
DRTC-III   Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002 
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis 
no site da Afresp  www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência

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

Expediente Jornal da Afresp

Marketing & Comunicação: 
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Arthur Antonio Chagas Pisani
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concordância da Diretoria da Afresp com os conceitos neles emitidos.
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Editorial

Feliz Aniversário!

O tempo passa...

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

Acervo de Alcindo Candido de Almeida

A foto deste mês foi tirada no 1º Congresso Nacional de ICM em 1974, no 
Parque Anhembi em São Paulo. Da esquerda para direita: Atílio Benedetti, Aldo 
Kuhe (falecido), Sílvio Cecchi, Gilberto Illmont (falecido), Guilherme Graciano 
Gallo, Vitor Sapienza, Hugo de Melo (falecido) e Alcindo Candido de Almeida.

Fazer aniversário é recomeçar uma 
jornada. 

Esse recomeço é saudado tradicional-
mente com uma cantiga de parabéns e o 
desejo de “muitas felicidades” e “muitos 
anos de vida”, votos para o futuro, para 
mais um novo futuro a partir dessa data. 
Assim, ao completar 65 anos de existência, 
a Afresp reedita a iniciativa pioneira de um 
grupo de colegas que deu origem à insti-
tuição e acolhe a esperança de todos os 
associados que, a cada ano, renovam sua 
confiança em um futuro melhor.

Foi no dia 28 de fevereiro de 1948, às 
18 horas, na sala 404, do prédio nº 23, 
do Largo da Misericórdia, nessa Capital. 
Na ata da fundação da Afresp, constaram 
como objetivos da organização a difusão 
da jurisprudência fiscal, o intercâmbio 
cultural e social, a prática do espírito de 
coleguismo e estudos relativos à matéria 
fiscal. Curiosamente, 181 fiscais de rendas 
comprometeram-se, também em ata, a não 
usar a entidade com motivações políticas, 
nem para fins agressivos ou projetos ocul-
tos. Esse foi o pequeno começo de uma 
grande entidade, a Afresp.

Em 1948, logo após a segunda guerra, 
quando muitos dos presentes não haviam 
nascido, a referência de tecnologia de es-
crita era a máquina de escrever e de comu-
nicação o telégrafo. Estavam começando a 
surgir escolas, ainda de difícil acesso, como 
a Fundação Getulio Vargas, em dezembro 
de 1944, cujo objetivo inicial era fornecer 
conhecimentos de gestão empresarial.

Nossos heróis do passado não haviam 
estudado administração. Não haviam feito 
pesquisa nem estudo de viabilidade para 
a abertura da entidade. Não lhes passava 
pela cabeça qualquer projeção de cenário 
futuro, muito menos o que poderia ser a 
Afresp de hoje. No entanto, estava escrito 
nas estrelas que dirigentes, com espírito 
empreendedor, iniciativa, desprendimento 

pessoal e, sobretudo, bom senso iriam 
transformar aquela pequena semente em 
frondosa árvore, repleta de frutos.

A Afresp passou por grandes trans-
formações nesses 65 anos. O serviço de 
saúde, hoje Amafresp, foi um marco im-
portante cujo primeiro embrião, como um 
fundo social destinado a auxiliar associados 
necessitados, data de 1950. A compra de 
sede própria, modesta casa no mesmo 
endereço de hoje. A expansão em terreno 
vizinho também adquirido. A fusão dos dois 
imóveis para a construção da atual sede. 
A aquisição de dois terrenos, vizinhos à 
atual sede, para abrigar um investimento 
que possa subsidiar os atuais serviços e 
expandi-los com a prestação de outros. A 
aquisição e construção de sedes próprias e 
centros de convivência em todo o território 
do estado. Essas e tantas outras iniciativas 
tornam imperioso que reconheçamos o 
legado de nossos antecessores, colegas 
nossos, aos quais só podemos agradecer 
a entrega que nos foi feita de uma organi-
zação exemplo para seus pares em outros 
estados. 

É de nossa responsabilidade não só 
manter a Afresp no nível de solidez e de 
prestação de serviços em que se encontra 
como expandi-los e conferir a eles cada 
vez maior excelência para o bem estar de 
nossos associados.

Estamos determinados a dar um salto 
de qualidade e, com os recursos hoje exis-
tentes, temos a obrigação de construir os 
fundamentos da entidade para outros 65 
anos. 

Ambicioso demais? 
O tempo o dirá.
O tempo dirá que o planejamento 

estratégico levado a efeito por essa admi-
nistração, uma das mais eficientes técnicas 
de gestão, refletiu a real missão, valores e 
visão de futuro da Afresp.

O tempo dirá que as diretrizes resultan-

tes desse planejamento foram, de fato, as 
que deviam nortear toda a estratégia futura 
de um grupo, cujo lema ao se candidatar foi 
de assumir “responsabilidade pelo futuro”.

O tempo dirá que os projetos foram 
conduzidos com sabedoria e garra não só 
pelos diretores executivos, designados e 
seus colaboradores, como por todos os 
associados que, com desprendimento e 
espírito associativo, deram o melhor de si 
ao participar de seu desenvolvimento.

O tempo dirá que os instrumentos 
criados com o objetivo de adequar toda a 
inovação ao imprevisto, tendo em vista sua 
inexorável ocorrência em todo e qualquer 
plano, foram eficazes e efetivos.

O tempo o dirá.
Estamos convictos de estar trilhando o 

melhor caminho. E é com essa convicção 
que desejamos transmitir a todos os asso-
ciados o otimismo por dias ainda melhores 
para a entidade e para todos nós. 

Essa festa, nova edição da que foi rea-
lizada nesse mesmo local, por ocasião dos 
55 anos da Afresp, é a demonstração de 
nossa alegria e orgulho por pertencer a uma 
entidade, cuja principal missão é propiciar 
qualidade de vida:

- qualidade de vida ao nos ofertar se-
gurança na manutenção e posse de bens 
pessoais; ao transmitir ao menos tranqüili-
dade financeira em momentos tristes pela 
falta de entes queridos; ao nos assegurar 
saúde, desde a prevenção até a cura; ao 
nos proporcionar momentos de lazer como 
alimento para a nutrição da alma; ao dar 
oportunidade de práticas esportivas para a 
nutrição do corpo; enfim, qualidade de vida 
ao oferecer e estar sempre ampliando o rol 
de serviços prestados para o bem estar do 
associado.

Essa é a entidade que completa mais 
um ano de vida e para a qual desejamos, de 
coração, um feliz aniversário, “muitas feli-
cidades e muitos anos de vida”. Obrigado!

Discurso proferido pelo presidente Teruo Massita, na solenidade de comemoração dos 65 anos de existência da Afresp

Jornal_Março.indd   3 5/4/2013   19:25:52



4

Jornal da Afresp |Março de 2013

Fundafresp

Fundafresp beneficia 21 entidades em fevereiro 

Valor contabilizado:  

R$ 3.259.784,35

Casa do AFRFundafresp informa

Total distribuído desde 1995:

R$ 9.247.220,00
3.824 doações já realizadas 

a entidades carentes

DRTC I,II,III – CAPITAL 
Associação Cristã de Casais – São Paulo - R$ 2.500,00 - Fone: (11) 5514-6327 
Associação dos Amigos da Criança Autista  – São Paulo - R$ 2.000,00 - Fone: 
(11) 2950-4914 
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA 
Creche Amiguinho Feliz - Taubaté - R$ 2.000,00 - Fone: (12) 3681-1252 
DRT 5 – CAMPINAS 
Centro Regional de Registros e Atenção aos maus tratos na infância de Piraci-
caba - R$ 2.000,00 - Fone: (19) 3302-6797 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Limeira - R$ 2.500,00 - Fone: 
(19) 3404-1569 
Casa da Criança Paralítica de Campinas - R$ 2.500,00 - Fone: (19) 2127-7230 
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO 
Associação Brasileira de Combate ao Câncer Infantil e Adulto - Ribeirão Preto -  
R$ 2.500,00 - Fone: (16) 3621-2201 
DRT 8 – SÃO JOSÉ RIO PRETO 
Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores - S.J.Rio Preto - R$ 5.000,00 -
Fone: (17) 3033-4448 
Associação Beneficente Irmão Mariano Dias - Votuporanga - R$ 4.600,00 - 
Fone: (17) 3422-1600 
Associação de Assistência São Vicente de Paulo - Catanduva - R$ 5.000,00 - 
Fone: (17) 3311-0700 
DRT 9 – ARAÇATUBA 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pereira Barreto -  R$ 2.500,00 -
Fone: (18) 3704-6313 

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente Epitácio - R$ 
2.500,00 - Fone: (18) 3281-5288 
DRT 11 – MARÍLIA
Associação Feminina de Assistência à Infância - Garça - R$ 3.400,00 - Fone: 
(14) 3471-0112 
Centro de Integração da Criança e Adolescente - Tupã - R$ 5.000,00 - Fone: 
(14) 3496-4041
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça - R$ 2.500,00 - Fone: 
(14) 3471-0251 
DRT 12 – ABCD
Obra Social São Francisco Xavier - Diadema - R$ 5.000,00 - Fone: (11) 4057-
3216 
Creche Jesus de Nazareth - São Bernardo do Campo - R$ 5.000,00 - Fone: 
(11) 4358-3006 
Coral Canarinhos da Paz - Santo André - R$ 2.000,00 - Fone: (11) 4316-4857 
DRT 14 – OSASCO 
Centro Promocional Cristo Rei - Osasco - R$ 4.600,00 - Fone: (11) 3687-8198 
DRT 15 – ARARAQUARA 
Casa de São Vicente - Pirassununga - R$ 2.500,00 - Fone: (19) 3561-3776 
DRT 16 – JUNDIAÍ 
Casa da Criança Carlota de Lima Carvalho e Silva - Mogi Mirim - R$ 5.000,00 -  
Fone: (19) 3862-3841

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de Fevereiro: R$ 70.600,00

Fundo distribuiu R$ 70.600,00 a 21 instituições 

No dia 27 de fevereiro, os membros do Fundafresp se 
reuniram na sede da Afresp para distribuir os valores arreca-
dados às entidades que auxiliam idosos e crianças carentes 
do Estado de São Paulo. Foram beneficiadas 21 instituições 
e o valor total foi de R$ 70.600,00.

Estiveram presentes na reunião o 1º vice-presidente 
da Afresp Omar Roldão de Moura, representando o presi-
dente da Associação Teruo Massita, a 2ª vice-presidente 
Angela Manzoti Nahman, o coordenador do Fundafresp 

Aldo Gentile, e os membros Roberto Garcia, Luiz Fernando Catta Preta 
Cesar, Francisco Lucindo Ramalho Netto e Luiz Waldemar Zuolo.

Na reunião, Omar falou da campanha de adesão de novos filiados à Ama-
fresp, que foi prorrogada até o dia 31 de março, e também da importância 
da participação na Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu no dia 
16 de março, além das ações de melhoria na comunicação da associação, e 
da festa dos 65 anos da Afresp, que ocorreu no dia 1º de março.

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:

19/11/12 - Arunas Steponaitis
02/02/13 - Vera Lucia Rodrigues Figueiredo
06/02/13 - Enzo Marques Monteiro

Chuteiras Penduradas

Aposentados

06/02/13 - Valter Cesar Antunes
07/02/13 - Alexandrino Pereira da Motta
16/02/13 - Leonor Correa Cunha Domingues
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Foi incluído o artigo 79A e modificada a redação dos artigos 45, incisos I e VI, e artigo 52, “caput” 

AGE aprova inclusão do artigo 79A ao Estatuto Social da Afresp 

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

o recadastramento obrigatório vai até 30 de abril.

Com um quorum total de 1.349 pesso-
as, sendo 171 Agentes Fiscais presentes 
e 1.178 representados por procurações, 
foi realizada em 16 de março, na sede da 
Afresp, Assembleia Geral Extraordinária 
para deliberar sobre a proposta de inclusão 
do Artigo 79A e dos parágrafos 1º e 2º no 
Estatuto Social da Afresp.

Após a leitura do Edital de Convoca-
ção, feita pelo presidente da Afresp, Teruo 
Massita, houve a eleição do presidente da 
Assembleia. O AFR Luís Gustavo Amorim 
Theodoro, do Vale do Paraíba, foi o eleito 
por maioria dos votos. Os AFRs Paulo 
Henrique Cruz e Pedro de Oliveira Abrahão 
foram escolhidos, respectivamente, para 1º 
e 2º secretários.

Inicialmente, o AFR Rivaldo, de São 
Bernardo do Campo, fez as considerações 
sobre as questões que levaram alguns as-
sociados a solicitar, por abaixo assinado, a 
convocação da AGE.

Na sequência, Teruo Massita explicou 
os estudos que estão sendo realizados e 
comunicou que a Comissão de Estudos 
estaria à disposição, após a AGE, para 
apresentar o andamento das atividades 
do grupo.

O presidente da AGE deu continuidade 

aos trabalhos questionando se algum co-
lega tinha emendas ao texto. O deputado 
João Eduardo Dado Leite de Carvalho 
manifestou-se. Dado apresentou uma 
proposta substitutiva à que constava no 
Edital de Convocação.

Após a exposição das considerações de 
diversos colegas, a proposta substitutiva 
foi aprovada por maioria de votos. Após 
aprovação, a proposta recebeu ainda adap-
tações de texto (redação). Aprovadas as 
alterações de texto, os colegas discutiram 
a questão do valor constante no artigo. Foi 
aprovado então o valor global superior a 20 
mil mensalidades da Afresp.

“Artigo 79A – Sem prejuízo do artigo 
79, os gastos com construção, aquisição 
de bem imóvel, aquisição de bens móveis, 
realização de evento ou qualquer projeto 
ou investimento, constante ou não do 
orçamento anual, de valor global supe-
rior a 20.000 (vinte mil) mensalidades 
da Afresp, se aprovados pelo Conselho 
Deliberativo, necessitarão de prévia de-
liberação de Assembleia Geral Extraordi-
nária, específica para tal fim, convocada 
pelo Presidente do Conselho Deliberativo.

§ 1º – Os estudos de viabilidade econô-
mica e de mérito, bem como suas justifica-
tivas, pertinentes à matéria de que trata o 
“caput”, elaborados pela Diretoria Executi-
va, deverão ser submetidos previamente à 
deliberação do Conselho Deliberativo, com 
ampla divulgação aos associados.

§ 2º – A Assembleia Geral Extraordiná-
ria de que trata este artigo será realizada 
após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias 

e no máximo em até 60 (sessenta) dias, 
a contar da divulgação mencionada no 
parágrafo anterior.”

“Artigo 45 – Compete ao Conselho 
Deliberativo:

I – deliberar sobre a proposta orça-
mentária para o exercício seguinte, até 
o final do mês de novembro de cada ano, 
obedecido o disposto no artigo 79A;

VI – deliberar sobre as propostas 
encaminhadas pela Diretoria Executiva, 
obedecido o disposto no artigo 79A:”

“Artigo 52 – As propostas da Diretoria 
Executiva serão consideradas aprovadas 
se não houver deliberação do Conselho 
Deliberativo nos prazos estabelecidos no 
inciso VI, alínea “a”, do artigo 45, exceto 
nos casos previstos no artigo 79A, quan-
do a matéria deverá ser necessariamente 
apreciada em Assembleia Geral Extraor-
dinária específica.”

Confira abaixo, na íntegra, o artigo 79A, incluído no Estatuto Social da Afresp

Dado explicou ainda que, a adaptação 
dos incisos I e IV do artigo 45, e do “caput” 
do artigo 52, objetiva evitar conflito entre 
normas estatutárias, definindo expres-
samente os limites de competência dos 
poderes da Afresp.

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de abril, tem até 30/04 para realizar 
o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil. 

Presidente da Assembleia e secretários 

João Dado 

Teruo Massita
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Interessados em saber mais sobre os estudos que estão sendo realizados acompanharam apresentação 

Aproximadamente 30 integrantes da Comissão de En-
sino reuniram-se no dia 14 de março, na sede da Afresp, 
para o início dos trabalhos de implantação do planejamen-
to estratégico na área de ensino. “Estamos começando um 
processo de segmentação do planejamento estratégico 
e a primeira área a ser tratada será a de ensino”, diz o 
presidente da Afresp, Teruo Massita.

O objetivo é implantar ações de valorização da carrei-
ra e estabelecer parâmetros e condições para oferecer 
educação continuada aos profissionais da área. “Isso 
nos trará como resultado um maior reconhecimento da 
carreira”, enfatiza Teruo. Segundo ele, esse trabalho 
proporcionará ainda mais envolvimento dos colegas com 
as questões da área.

Para que seja possível a disseminação do planejamento, 
Teruo Massita lembra que é preciso delegar responsabilidades. 
Para isso, foram criadas as comissões. “A partida está dada”.

Estabelecer parcerias com conceituadas instituições de ensino 
para a realização 
de cursos e trei-
namentos está 
entre as metas. 
“Queremos bus-
car os talentos, 
especialmente da 
nossa área de atu-
ação, e trazê-los 
para dar aula aqui, 

tanto para os colegas quanto para o público externo”, diz Teruo.
“Este é o início de uma nova era para a nossa Associação. 

Cada um de vocês, que está aqui hoje, está colaborando para 
esse processo de desenvolvimento da nossa Afresp. Estamos 
fazendo tudo isso para termos uma Associação mais moderna, 
atuante e participativa”, enfatizou o presidente da Afresp.

Na sequência, o AFR Jorge de Castro, da Comissão de 
Ensino, apresentou o Planejamento Estratégico da Afresp aos 
participantes do grupo. Depois, os presentes foram divididos em 
grupos para o início das discussões e trabalhos.

Reta final: O Planejamento Estratégico da Afresp já está 
finalizado e no dia 9 de março foi apresentado ao Conselho 
Deliberativo da Associação para análise e deliberação. Assim 
que aprovado, serão iniciados os procedimentos de implantação 
e execução. Os estudos e reuniões para definição dos trabalhos 
tiveram início em junho de 2012.

Após a AGE (16/3), os AFRs que compõem a Comissão de 
Estudos – Carlos Hage Chaim (coordenador), José Roberto 
Soares Lobato, Cássio Junqueira e Ademar Fogaça Pereira, 
acompanhados do presidente da Afresp, Teruo Massita – fize-
ram uma apresentação aos presentes sobre o andamento dos 
trabalhos.

No início da apresentação, Lobato ressaltou que o grupo 
tem a finalidade de concluir um estudo sobre a viabilidade de 
implantação de um projeto, e que não se trata de um grupo de 
execução de obras. “Nada mais foi, ou é, do que um grupo de 
estudos”, enfatizou.

Na sequência, Chaim detalhou que o objetivo da Comissão 
é encontrar a melhor forma de aproveitamento de terrenos 
contíguos à sede da Afresp.

De acordo com a apresentação, os passos são os seguintes:
1º Passo: Levantamento das posturas municipais e definição 
da volumetria da construção. Etapa já concluída.

2º Passo: Co-
tação para a 
contratação de 
consultoria vi-
sando realizar 
o estudo de via-
bilidade econô-
mica do projeto 
e sua taxa de 
retorno. Deve-

rão ser ofe-
recidos pela 
c o n t r a t a d a 
t r ê s  c e n á -
rios a serem 
submet idos 
a  a n á l i s e 
da Diretoria 
Executiva e 
do Conselho 
Deliberativo 
para a escolha do melhor modelo. O modelo escolhido será 
objeto de aprovação em Assembleia da classe.
Os prazos previstos são: um mês para o convite das consultorias 
e recebimento de propostas; um mês para análise das mesmas 
e três meses para a execução do estudo. Total: 5 meses.
3º  Passo: Escolha de comissão de associados para a elabora-
ção de concurso (nacional ou internacional) para a escolha do 
melhor projeto. Os prazos previstos são: montagem da comis-
são: um mês; escolha e convites aos escritórios de arquitetura: 
dois meses; apresentação do projeto: dois meses; julgamento: 
dois meses. Total: 7 meses.
4º  Passo: Concorrência pública visando contratar Construtora 
para a execução da obra. Concorrência: três meses; execução 
da obras: 24 meses. Total: 27 meses. 

A Comissão ainda aproveitou para esclarecer as dúvidas 
dos colegas presentes.

Comissão de Estudos faz apresentação após AGE

Iniciada implantação de planejamento estratégico na área de ensino 

Cássio, Lobato, Teruo e Chaim durante apresentação  

Chaim explica com detalhes os estudos realizados até o momento  
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Associados e parceiros marcaram presença em evento de comemoração ao aniversário da Afresp 

Com muita alegria Afresp celebra 65 anos 

Aproximadamente 800 associados 
participaram, no dia 1º de março, da festa 
em homenagem aos 65 anos da Afresp. O 
evento aconteceu no Clube Atlético Monte 
Líbano e foi marcado por muita alegria, 
descontração e união. 

Pessoas que ajudaram a construir a 
história da Afresp foram homenageadas 
e receberam uma placa durante o evento, 
entre eles os ex-presidentes da Afresp: 
Benedito Franco da Silveira Filho, João 
Eduardo Dado Leite de Carvalho, Teruo 
Massita e Luiz Carlos Toloi Junior, além 
dos ex-presidentes do Conselho Delibera-
tivo: Cássio Lopes da Silva Filho, Roberto 
Chiaverini e João Álfaro Soto, e o atual 
Luís Augusto Sanches. Alguns parceiros 
da Afresp também receberam homena-
gem: Alberto Antonio Ferreira, do Grupo 
Santander; Jefferson Foltran, da Porto 
Seguro Seguros; João Henrique Oliveira 
e Sandro Pinto de Moraes, da Mapfre Se-
guros; Daniel Alejandro Ahumada Lopez, 
da Vip’s Seguros, e Angela Paixão, da 
corretora Le Dix.

Discursaram o coordenador adjunto 
da CAT, Osvaldo Santos de Carvalho, 
que representou o secretário da Fazenda, 
Andrea Sandro Calabi, e o coordenador 
da Administração Tributária, José Clóvis 
Cabrera; o deputado federal AFR João 
Eduardo Dado Leite de Carvalho, o 
presidente do Conselho Deliberativo da 
Afresp Luís Augusto Sanches, o deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá, o presidente 
da Febrafite, Roberto Kupski, a presidente 
do Sinafresp Miriam Arado e o deputado 

constituinte Hélio Cesar Rosas.
“Quero destacar aqui a importância 

que tem nossa jovem senhora Afresp 
na atuação associativa e corporativa, na 
integração que envolve várias gerações e 
da importância do nosso plano de saúde”, 
disse o coordenador adjunto da CAT, Os-
valdo Santos de Carvalho.

O deputado João Eduardo Dado Leite 
de Carvalho destacou o evento como 
uma grande oportunidade para rever 
os amigos. “Quero parabenizar o Teruo 
e toda a diretoria pela gestão”. Dado 
ressaltou ainda a luta pela aprovação da 
PEC 05/2011. 

O deputado constituinte Hélio Cesar 
Rosas parabenizou a Associação por 
ser uma das mais pujantes do estado 
de São Paulo.

O presidente da Febrafite, Roberto 
Kupski, falou sobre o orgulho e honra em 
participar de um momento tão especial. 
“Tenho que destacar o excelente trabalho 
prestado pela Afresp a todo o fisco esta-
dual brasileiro”. Kupski lembrou a força e 

o pioneirismo da Amafresp e o apoio dado 
pela Afresp às lutas pelos interesses da 
classe no Congresso Nacional. “Lembro 
ainda que com o apoio e organização da 
Afresp, São Paulo sediou com muita com-
petência o último Congresso Febrafite. 
Esperamos contar com uma grande de-
legação do estado na próxima edição”. E 
finalizou: “Saúdo a todos que construíram 
esses 65 anos da Associação”.

No final de seu discurso, Kupski 
entregou uma placa de homenagem ao 
presidente da Afresp, Teruo Massita, para-
benizando a Associação pelo aniversário.

O presidente do Conselho Deliberati-
vo, Luís Augusto Sanches, enfatizou que a 
classe vive um momento em que é preciso 
se unir numa única direção. “O grande 
sucesso da gestão é a plenitude dos direi-
tos do AFRs”. E completou: “Vamos fazer 
com que esses 65 anos contagiem todos 
os AFRs. Estamos lá para que sejamos 
valorizados. Que tenhamos mais 65 anos 
para comemorar”.

Para finalizar, o presidente da Afresp, 
Teruo Massita, destacou em seu discurso 
alguns dos principais momentos da história 
da Associação e lembrou a responsabili-
dade não só manter a Afresp no nível de 
solidez e de prestação de serviços em que 
se encontra como expandi-los e conferir a 
eles cada vez maior excelência para o bem 
estar de nossos associados (leia o discurso 
na íntegra na página 3 desta edição).

Após os discursos e o jantar, os asso-
ciados e presentes dançaram e se diverti-
ram muito ao som da Banda “A Gigante”.

Diretores Execultivos, Designados, Regionais e Conselheiros  prestigiaram a festa de 65 anos 

Osvaldo Santos de Carvalho Teruo Massita e Roberto Kupski Representantes da Apafresp e colegas 
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Além de AFR, Bolçone trabalha em favor da sua cidade, São José do Rio Preto 

Deputado e AFR Orlando Bolçone representa a classe na Alesp

Dedicada ao 
serviço público. 
Essa é a vida do 
AFR aposentado 
Orlando Bolçone, 
que também é de-
putado estadual e 
professor, e já foi 
secretário do Pla-
nejamento de São 
José do Rio Preto, 
diretor adminis-
trativo da CDHU 
(Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e superintendente do 
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo.

“Hoje eu tenho três atribuições: representar, legislar e fisca-
lizar”, diz Bolçone, ao falar das atuais responsabilidades como 
deputado estadual. “Hoje minhas ações são mais concentradas 
em representar a minha origem, a de fiscal, a de professor e de 
ser de uma das cidades mais desenvolvidas do país”.

É a primeira vez que ele assume um cargo de representação 
política. Foi eleito em 2011 como deputado estadual, mas depois 
de uma recontagem de votos que aconteceu um ano e meio após 
sua eleição, ele tornou-se deputado suplente. Somente neste 
ano ele voltou a ser titular, com a eleição de Vinicius Camarinha 
como prefeito de Marília. E, além de ser a voz de São José do Rio 
Preto, ele se preocupa com a classe dos fiscais. “Meu trabalho é 
ouvir e acompanhar os trabalhos em sintonia com as demandas 

da Afresp e dos colegas”. Foi ele, juntamente com o também 
AFR e deputado Vitor Sapienza, que instituiu o Dia do Agente 
Fiscal de Rendas, comemorado no dia 21 de setembro. “Foi uma 
sugestão da classe”, conta.

Fiscal desde 1983 (ele foi aprovado no concurso um ano antes), 
Bolçone alternou sua carreira na Fazenda com a de secretário do 
Planejamento de São José do Rio Preto, na qual exerceu o cargo 
por 20 anos em mandatos alternados. Mesmo assim, sempre 
pensou na categoria. “O centro comunitário da Afresp da cidade 
foi uma doação do prefeito na época que eu era secretário de 
Planejamento”, lembra. 

Além disso, ele sempre teve ajuda dos AFRs para o desen-
volvimento de Rio Preto. “Procurei levar colegas aposentados 
da Secretaria da Fazenda para participar no desenvolvimento da 
cidade e também em trabalhos específicos, como na pesquisa e 
na orientação”, diz.

Apaixonado pela sua cidade, ele está continuamente pensando 
no melhor para os habitantes de São José do Rio Preto, inclusive 
utilizando seu conhecimento adquirido na experiência como AFR. 
“Procurei incentivar as empresas na informalidade a entrar para 
a formalidade. Além de contribuir com o município, é melhor 
trabalhar dentro da legalidade”, afirma.

Sua carreira como professor também é bem ativa. Ele dá aulas 
em duas instituições superiores de ensino, a Unorp (Centro Uni-
versitário do Norte Paulista), onde leciona no curso de Tecnologia 
de Marketing e Marketing de Serviços, e na Famerp (Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto), no curso de pós-graduação de 
Políticas Públicas. Sem dúvida, uma vida voltada à ajuda ao próximo.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, a 2ª vice-presidente, Angela 
Manzoti Nahman, e os 1º e 2º tesoureiros, Rodrigo Keidel Spada e Antero 
Rodrigues Martins, participaram, nos dias 21 e 22 de março, da Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) da Febrafite e Reunião dos Planos de Saúde do 
Fisco Estadual, que aconteceu em Manaus, Amazonas. O evento contou 
com a participação da diretoria da Febrafite e dos representantes das 
associações filiadas em todo o país.

Durante os dois dias de evento foram abordados vários temas impor-
tantes para a categoria fiscal, entre eles: teto salarial único nacional; situação da remuneração dos servidores nos Estados e no 
DF; preparativos para o IX Congresso Nacional e IV Internacional da Federação que ocorrerá em João Pessoa (PB); questões 
federativas (ICMS e outros tributos estaduais); Funpresp/Lei Federal 12.618/2012; 2ª edição do Prêmio Nacional de Educação 
Fiscal, entre outros.

Na oportunidade será apresentado o relatório de atividades da Federação no período de abril de 2012 a março deste ano e 
também a prestação de contas do exercício.

Além disso, também será deliberada a participação da Federação na 47ª Assembleia Geral do CIAT, que ocorrerá em Buenos 
Aires, Argentina, nos dias 22 a 25 de abril deste ano.

Afresp participa de AGO da Febrafite em Manaus

O pagamento da Participação nos Resultados – PR foi 
realizado no dia 25/03. No mesmo dia também foi paga a Bo-
nificação nos Resultados – BR a todos da ativa.

O Índice Agregado de Cumprimento de Metas (ICA) para o 
cálculo da BR fechou em 95,06%, próximo da meta fixada para 

ICAT atinge 120%
o período. Já o ICAT é referência para o pagamento da PR. 
Aposentados e pensionistas receberam no dia 28/03. 

Os valores foram divulgados no Diário Oficial do dia 23 de 
março, página 25 – Poder Executivo (Seção I).

Jornal_Março.indd   8 5/4/2013   19:26:55



9

Jornal da Afresp | Março de 2013

Foi aprovado no dia 27 de março, por meio da portaria 
Afresp nº 04/2013 assinada pelo presidente da Afresp, Teruo 
Massita, o regulamento para concessão de carta fiança para 
locação de imóvel ao associado Agente Fiscal de Rendas.

No dia 27 de outubro de 2012, em reunião extraordinária, 
o Conselho Deliberativo da Afresp já havia aprovado por 
unanimidade a concessão de carta de fiança como sendo um 
serviço a ser prestado pela entidade. Este é mais um benefício 
exclusivo oferecido pela Afresp a seus associados.

A aprovação levou em consideração que, conforme disposto 
no inciso I do artigo 2º do Estatuto Social da Afresp, entre as 
finalidades da Associação, se destaca a promoção de assis-
tência social a seus associados e familiares.

Considerou ainda que são conhecidos os problemas en-
frentados pelos Agentes Fiscais de Rendas, em especial, por 
aqueles recém-nomeados para o cargo e por aqueles que 
são transferidos para localidades diversas daquelas em que 
residem. Entre outras, destaca-se a dificuldade para a locação 
de imóvel residencial, na medida em que os proprietários ou 

 Aprovado regulamento para concessão de Carta Fiança

administradores 
exigem o tradicio-
nal fiador.

Com a nova 
portaria, a Afresp 
poderá oferecer 
ao  l ocado r  ou 
administrador as 
garantias neces-
sárias ao paga-
mento do aluguel 
contratado pelo 
AFR, mediante carta de fiança. Apesar de ser concedida gra-
tuitamente ao AFR interessado, a carta fiança não acarretará 
qualquer ônus para a Afresp, nem para seus associados. 

Os interessados podem ler o regulamento na íntegra no 
site da Afresp (www.afresp.org.br) ou entrar em contato com 
o departamento Jurídico da Afresp pelos telefones: 3886-
8841/8892.

Afresp

No dia 25 de março, a Apafresp (Associação dos Pensionistas dos 
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo) realizou Assem-
bleia Geral Ordinária para eleger os membros do Conselho Efetivo e 
suplentes, além de discutir assuntos de interesse da classe. Mais de 
70 pensionistas participaram do encontro.

Thereza Ignez Pereira (Thereka), presidente da Apafresp, abriu a 
Assembleia e deu início aos trabalhos. 

Para o Conselho Efetivo, foram eleitas Oscalina Aparecida da Silva 
Passerine, Maria Lucia Pastri de Arruda Campos e Maria de Lourdes 
Duarte Dória, e as suplentes Nanci Lucia Martins Cavariani, Maria 

Heloisa Toledo Baliello 
e Aurora Munhoz Navarro Parmigiani.

Na Assembleia foi feita a prestação de contas 
da Apafresp e foram passadas informações sobre o 
pagamento dos precatórios e também sobre o reca-
dastramento e recenseamento. José Eduardo Ferreira 
Neto, advogado da Associação dos Pensionistas, 
participou da reunião para dar mais explicações sobre 
o assunto.

Apafresp elege novo Conselho Efetivo

Presidentes da APESP e da ADPESP visitam a Afresp 
O presidente da Afresp, Teruo Massita, recebeu no dia 27/2, na sede da As-

sociação, a presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo (ADPESP), Marilda Ap. Pansonato Pinheiro, a presidente da Associação 
dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP), Márcia M. Barreta Fernandes 
Semer e a secretária geral, Shirley Sanchez Tomé.

O encontro foi realizado com o objetivo de estabelecer contatos com outras 
carreiras típicas de estado e para estreitar relacionamento, além de tratar de 
assuntos de interesse comum das classes.

Também participaram da reunião o 1º vice-presidente da Afresp, Omar Roldão 
de Moura, a 2ª vice-presidente, Angela M. Nahman e os 1º e 2º tesoureiros, Rodrigo Keidel Spada e Antero R. Martins.

Benefício exclusivo garante mais tranquilidade ao associado  
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Afresp apoia Campanha do Agasalho 2013 
A sede da Afresp, localizada em São Paulo, a subsede e 

as 18 regionais receberam em março caixas da Campanha 
do Agasalho para recolher doações de roupas de associados, 
colaboradores e parceiros.

O objetivo da campanha é arrecadar peças novas ou em 
bom estado, para não só aquecer, mas também oferecer dig-
nidade às pessoas que mais precisam.

A 2ª vice-presi-
dente da Afresp e 
diretora de Convê-
nios e Cultura, Ange-
la Manzoti Nahman, 
participou no dia 12 
de março, do lança-
mento oficial da Cam-
panha deste ano. “A 
Afresp também quer 
contribuir. Ajudar o 
próximo sempre foi 

uma preocupação da Associação, um exemplo disso é o nosso 
Fundafresp (Fundo de Assistência Social da Afresp), que con-
tribui com entidades que atendem menores e idosos carentes 
de todo o estado há mais de 17 anos”, disse.

Realizada todos os anos, a Campanha do Agasalho é uma 
iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo (FUSSESP), presidida por Lu Alckmin, e que tem como 
parceiros todas as Secretarias de Estado, empresários, asso-
ciações e sociedade civil.

Neste ano serão distribuídas 26 mil caixas para coleta de 
doações e 100 mil sacolas de papelão em locais de grande 
circulação como estações de metrô, trens, supermercados, 
lojas, farmácias, escolas, Batalhões da Polícia Militar e repar-
tições públicas. As doações são encaminhadas a entidades 
assistenciais, hospitais, albergues da capital e de todos os 
municípios do estado de São Paulo.

O endereço dos locais de arrecadação e demais informações 
estão disponíveis em www.campanhadoagasalho.sp.gov.br.Angela Manzoti, durante apresentação da Campanha 

Afresp

a 1981 e entre as principais ações de seu mandato reivindicou 
a atualização das promoções, auxílio-condução e a abolição do 
Inciso II do Prêmio de Produtividade da época.

A diretoria da Afresp e o Conselho Deliberativo desejam os 
pêsames a toda família do estimado colega Delboni.

Na tarde do dia 24 de fevereiro faleceu o ex- presidente e 
conselheiro nato da Afresp, Moacyr Delboni Ferraz. O colega 
estava internado desde o dia 7 de janeiro.

Delboni tinha 88 anos e ingressou na carreira em 28 de junho 
de 1945. O colega foi presidente da Afresp no período de 1979 

A Afresp novamente apoia o Mutirão da Cirurgia da Catarata, que está na sua 
14ª edição, e cujas inscrições estão abertas até o dia 13 de maio em vários postos 
na capital e em Guarulhos.

O Mutirão atende, gratuitamente, pacientes acima de 50 anos com alguma 
deficiência na visão. A campanha é organizada pelo Instituto São Paulo de Ação 
Voluntária, e os pacientes nos quais a catarata é diagnosticada já recebem o pedi-
do de encaminhamento para a cirurgia corretiva, também gratuita. A previsão dos 
organizadores é atender quatro mil pessoas. 

O atendimento será feito no Centro Comercial Leste Aricanduva (avenida Ari-
canduva, 5555, Vila Aricanduva). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 
do Instituto São Paulo de Ação Voluntária: (11) 2097-6995.

SPPrev está na Afresp para realizar recenseamento

Abertas as inscrições para o mutirão da catarata, que tem apoio da Afresp

Desde o dia 27 de 
março a Afresp disponi-
biliza na sua sede para 
o associado uma sala 
exclusiva da SPPrev 
para o atendimento 
no recenseamento dos 
aposentados e pensio-
nistas.

A SPPrev, por meio 
do Idort (Instituto de 

Organização Racional do Trabalho), montou um espaço com 
atendimento individualizado para facilitar a vida do associado. 
Essa realização só foi possível graças ao empenho da Afresp em 
trazer essa facilidade aos aposentados e pensionistas. “Quere-
mos oferecer conforto aos associados, porque a nossa casa é 
do associado”, disse Emilia Sacarrão, diretora de Previdência.

O Idort estará na sede da Afresp das 8h às 17h, de segunda a 
sexta, no 4º andar. Para fazer o recenseamento, o Idort entrará em 
contato para agendar o dia e o horário. O associado também poderá 
marcar o dia do seu atendimento diretamente pelo telefone 0800 
888 6660, no qual ele pode obter mais informações.

Idort entrará em contato com os associados para fazer o agendamento  

Teruo Massita, Adriano (do Idort) e Emília Sacarrão

Classe perde Moacyr Delboni Ferraz 

Sociocultural
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Sociocultural

Não perca! Encontro da Família acontece em setembro
Venha participar desse grande evento de integração e confraternização. Faça agora mesmo sua inscrição!

Afresp terá concerto internacional em junho
Os associados da Afresp não podem perder o concerto internacional e coquetel com a presença do 

grupo de câmara da Indiana University Jacobs School of Music String Academy. O evento acontece 
no dia 18 de junho, às 20h, no auditório da sede da Afresp.

Composto por violinistas, violistas e violoncelistas entre as idades de 12 e 18, o grupo toca um 
repertório que inclui desde a música de Vivaldi até composições modernas e peças especialmente 
escritas para eles.

A String Academy já viajou o mundo, incluindo tournées na Argentina, Dinamarca, França, Itália, 
Espanha, Suécia e Japão, além de tocar pelos Estados Unidos. Os alunos da String Academy são 
vencedores de competições nacionais e internacionais.

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

É com grande prazer que a Afresp convida seus associados 
e familiares para o Encontro da Família Afrespiana, que está 
programado para ocorrer em Barra Bonita (SP), nos dias 20, 21 
e 22 de setembro. 

Segundo a Diretoria Executiva da Afresp, o objetivo é promo-
ver ainda mais a integração entre os AFRs e suas famílias, além 
de propiciar reencontros entre amigo e proporcionar momentos 
de descontração e entretenimento com a realização de atividades 
esportivas, culturais e de lazer. 

“Sempre pensando no bem-estar de seus associados, a Afresp 
pretende que todos os participantes divirtam-se em um ambiente 
agradável, junto de seus familiares e amigos”, destacou o presi-
dente da Afresp, Teruo Massita. 

O evento correrá nas dependências do Hotel Estância Barra 
Bonita (www. barrabonita.com.br). A estrutura de lazer con-

ta com 450 mil m2 
de área verde, ótima 
infraestrutura para 
acomodações, refei-
ções e atividades de 
lazer, como parque 
aquático aquecido, 
com toboáguas e vá-
rias piscinas, quadras 
de tênis,quadras de 
squash, campo de fu-
tebol,  campo de golfe,  

sauna, passeios a cavalo e 
charrete, entre outras. 

Na programação estão 
incluídas diversas gincanas 
e torneios esportivos, pas-
seio aos pontos turísticos da 
cidade, exposição de artes e 
um jantar dançante “Noite 
das Nações”, com a parti-
cipação da Banda Fly By Night.

Para as crianças, uma equipe 
de monitores estará à disposição 
para atividades diárias do hotel. 
Eles também participarão de um 
delicioso e divertido jantar infantil.

É importante lembrar que 
todas as atividades são opcionais e cada um poderá escolher 
o que mais gosta de fazer. Venha participar desse encontro de 
integração e confraternização da família Afrespiana.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas! 
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!

Encontro da Família em Barra Bonita

A 3ª edição do Torneio Esportivo de Poker acontece em junho! Aguardem!
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Regionais

Poker, tênis e futebol society animam a 1ª Quinta Esportiva de Araçatuba
Associados reuniram-se no Centro de Convivência para um dia de muita alegria e confraternização

Cerca de 80 pessoas, entre associados 
e convidados, participaram da 1ª Quinta 
Esportiva da Regional da Afresp de Ara-
çatuba, no dia 28 de março. Num clima de 
muita alegria e confraternização, foram 
realizados no Centro de Convivência o 
1º Torneio de Poker, desafios de tênis 
em dupla e Torneio de Futebol Society. 
No final, os participantes apreciaram o 
tradicional churrasco.

O grande vencedor da noite foi o AFR 
José Luis Medina, que desbancou os de-
mais participantes no Torneio de Poker. 
No desafio de tênis em duplas o troféu 
ficou em família, sagrando-se campeões 
Walter de Campos e seu filho Leonardo 
de Vitro Campos, que derrotaram, na 
final, o experiente AFR 
Ronaldo Sant’Anna e seu 
mais novo companheiro 
de batalha, o AFR Gui-
lherme Rocha Schwenck. 
Por fim, também subiram 
ao pódio na terceira colo-
cação do desafio o AFR 
Onier Massarini junta-
mente com Guilherme 
Henrique Polli.

No futebol society, após quatro roda-
das muito disputadas e de um ótimo nível 
técnico, a equipe vermelha, composta 
pelos AFRs Diego Freitas Rodrigues dos 
Santos, Hélio de Oliveira Campos Junior e 
Fernando Frantz Ferreira, e os convidados 
Leonardo, Jodair e Marcelo Salustiano 
foi a grande vencedora. A equipe ainda 
teve o goleiro Leonardo como o menos 
vazado do torneio.

Na ocasião, o diretor da Regional, 
José Lourenço Gomes, agradeceu a 
todos por terem aceitado o convite 
para participar desta bela festa. Enfa-
tizou ainda que, havendo demanda dos 
associados, buscará realizar outras 
atividades desta natureza. Oportuna-

mente, agradeceu ainda a indispensável 
colaboração de todos os verdadeiros res-
ponsáveis pelo sucesso do evento, princi-
palmente os AFRs Cassio Bonchristiano e 
Onier Massarini Junior, que organizaram o 
1º Torneio de Poker e o Desafio de Tênis.

Diretor de Regionais e diretor de Obras visitam construção de sede em Bauru 

Os diretores de Regionais, Omar Roldão 
de Moura, e  o diretor Técnico de Obras, 
Cézar D’ Avoglio, se reuniram no dia 14 de 
março  com o diretor Regional de Bauru, 
Antonio Fernando, e com o construtor Vitor 
Jacob Gianezi no terreno onde está sendo 
construída a sede própria da Regional de 
Bauru  para fazer uma visita técnica.

Entre os assuntos que foram tratados 
estão: o acompanhamento dos trabalhos 
de construção do muro de arrimo e das 

laterais e também a verificação das pen-
dências e estratégias para a sequência 
das obras.

De acordo com o diretor da Regional, 
a visita foi muito produtiva e objetiva, 
porque várias decisões importantes foram 
tomadas de maneira a cumprir o programa 
de construção.

Novas reuniões serão agendadas para 
conferir o andamento do processo.

São José do Rio Preto celebra dia da mulher 
Aproximadamente 100 pessoas estiveram presentes no Centro de Convivência da 

Afresp de São José do Rio Preto no dia 8 de março para a maravilhosa bacalhoada 
organizada pela diretoria em comemo-
ração ao “Dia Internacional da Mulher”. 
Participaram do evento a diretora 
Social da regional, Loreni Fernandez, 
o diretor de Esportes, Luís Fernando e 
o diretor Regional Alberto de Andrade. 
No mesmo dia, à noite, as colegas se 
reuniram na pizzaria Velha Itália, para 
comemorarem juntas o seu dia. 

Reunião das AFRs na pizzaria Velha Itália (acima) e bacalhoada 
em comemoração ao Dia da Mulher (à esquerda). 
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Foram abordadas a fase atual do projeto, pendências e estratégias para a sequência das obras

Diretor de Regionais e diretor Técnico de obras visitam C.C. de Ribeirão Preto 

O Diretor de Regionais, Omar Roldão de Moura, e o diretor Técnico de 
Obras, Cezar José D’ Avoglio, estiveram no dia 7 de março na sede Regional 
de Ribeirão para uma reunião com o diretor Regional, Matheus Henrique Lo-
pes Pereira de Lima, e os AFRs Eduardo Gonçalves, Silvio Franco, Sebastião 
Mendonça e Paulo Gabioli.

O objetivo da visita foi acompanhar as obras que estão sendo realizadas no 
Centro de Convivência de Ribeirão Preto. A fase atual do projeto, suas pen-
dências e estratégias para a sequência das obras estavam entre os assuntos 
tratados.

De acordo com o diretor da Regional, Matheus Lima, a visita técnica foi muito 
produtiva e objetiva. “Novas reuniões serão agendadas no futuro”, completou.

Colegas de Sorocaba comemoram 
dia internacional da mulher 

Em comemoração ao dia internacional da mulher, no dia 8 
de março, as colegas da região de Sorocaba realizaram uma 
confraternização, com o apoio da Afresp, na Delegacia Regio-
nal Tributária da cidade.

De acordo com o diretor Regional de Sorocaba, Anderson 
da Costa Campos, o evento foi muito animado e alcançou o 
objetivo desejado: o sentimento de valorização da mulher AFR.

Regional de Franca realiza 
tradicional almoço de Páscoa

Os colegas da 
região de Franca se 
reuniram no Centro 
de Convivência no 
dia 17 de março 
para o tradicional 
almoço de Páscoa. 
Mais de 110 asso-
ciados e familiares 
participaram deste 
momento de alegria 
e confraternização.

O 1º vice-presidente da Afresp e diretor de Regionais, 
Omar Roldão de Moura, prestigiou o evento juntamente 
com a diretora da Regional de Franca, Maria Mercedes 
Ares Blas Rosa, e demais colegas da região.

Associado lança livro em São José dos Campos 
Em um café da tarde do dia 12 de março, o AFR aposentado Jayme Fernandes Labinas 

lançou o seu “Livro de Memórias” na Sede Regional da Afresp de São José dos Campos.
Cerca de 30 pessoas compareceram ao evento, que também homenageou o AFR 

escritor. Estiveram presentes o diretor Regional Everaldo de Melo Brandão, Gilder Gue-
des Diniz e o conselheiro Antonio Guerra. Os participantes do evento fizeram elogios à 
iniciativa de Labinas e fizeram sugestões para que outros colegas escrevam livros como 
legado para as novas gerações de AFRs.

Novo delegado assume DRT/06
Desde o dia 22 de março a Delegacia Regional Tributária 

de Ribeirão Preto (DRT-06) tem um novo delegado, o AFR 
Aparecido Donizeti Vitorino de Melo, que veio de Jaboticabal. 

Ele substitui o AFR Marfan Alberto Abib, que agora está 
na Diretoria Executiva da Administração Tributária (Deat) 
como Assistente Fiscal III. 

“As expectativas são grandes e eu pretendo corresponder 
às dos dirigentes que me deram essa oportunidade”, disse 
Vitorino de Melo.

Yara Regina Franco, AFR apo-
sentada, ingressou na Academia de 
Letras de Goiás em cerimônia que 
aconteceu no dia 9 de março, em 
Goiânia. Na ocasião, ela recebeu o 
certificado, a medalha e o pelerine, 
a vestimenta dos acadêmicos. “Fi-
quei muito feliz e honrada por estar 

fazendo parte do quadro de Acadêmicos Correspondentes, 
juntamente com o meu companheiro Alberto Slomp”, disse.

AFR na Academia de Letras de Goiás 
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Conselho Deliberativo

Comissão tem o objetivo de analisar assuntos relativos a questões de seguros em geral 

Comissão Técnica de Seguros em Geral

Entre as atribuições da Comissão Técnica de Seguros em Geral estão:
1) Análise de assuntos relativos a questões de seguros em geral, bem como quanto 

às renovações contratuais, assim como:
- Quanto ao seguro de vida, que tem relevantes aspectos de natureza econômico-

financeiro, bem como os aspectos securitários dos associados, relacionados com o 
oferecimento do melhor custo-benefício, tendo em vista ser um produto fundamental 
para si e seus dependentes.

- Quanto ao seguro de auto, que também tem papel fundamental na vida associa-
tiva, promovendo a tranquilidade dos associados, contratando pelo melhor preço de 
mercado, com as melhores seguradoras do país.

- Quanto ao seguro de residência, não muito difundido em nossa comercialização 
Afresp, também o devido respeito ao associado, sempre proporcionando uma garantia 
de oferecimento de um serviço de qualidade, igualmente com as melhores seguradoras.

2) Análise de aspectos de ordem administrativa, fiscalizando o processo de funcionamento dos órgãos da Afresp, os quais realizam 
efetivamente os contratos, quer de seguros de vida, auto ou residência, através de maior e melhor fidelização do associado, visando 
e possibilitando ao funcionário da Afresp poder realizar sempre o 
atendimento com a máxima eficiência, seja na pré-venda, na venda 
propriamente dita e por fim, no pós-venda.

3) Fiscalizar ainda o fiel cumprimento dos “contratos”, princi-
palmente quanto à sua execução nas cláusulas que estabelecidas 
nos mesmos como metas e planos de expansão, fazendo com que 
o profissional de seguros tenha a devida reciprocidade pela remu-
neração recebida.

A Comissão de Seguros em Geral, triênio de 2012/2014 
é formada pelos conselheiros:  

Roberto Chiaverini (Presidente) 
José Varkulja, José Aparecido Rossato (Membro)
E os suplentes são: Lauro Kuester Marin, Roberto Garcia, 

Antonio Lourenço Colli 

AFR Carlos Leony, da Subsecretaria de Empreendedorismo, visita a Afresp

O AFR Carlos Leony Fonseca da Cunha, que em março de 
2011 deixou a Secretaria de Gestão Pública para assumir a Co-
ordenação de Empreendedorismo e Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia, hoje transformada em Subse-
cretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa, 
esteve na Afresp no dia 5 de março, onde reuniu-se com o Con-
selho Deliberativo e a Diretoria Executiva da Associação.

Dentro do fisco paulista, Leony foi auditor externo em Limei-
ra/SP (de 1987 a 1995), Inspetor Fiscal de Limeira (1995 a 1998), 
Coordenador do Programa de Modernização da Coordenadoria 

da Administração Tributária (1998 a 2002), cumulativamente com 
a função de Diretor da Diretoria de Informações dessa Coorde-
nadoria (1999 a 2007). Entre os resultados desse trabalho estão: 
Posto Fiscal Eletrônico, a DECA Eletrônica, a GIA Eletrônica, o 
IPVA Eletrônico, entre outros.

Em agosto de 2009 o AFR passou a acumular a Coordenação 
da Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações 
Públicas, na Secretaria de Gestão Pública. Na ocasião houve a 
reestruturação do Detran-SP (que resultou na transferência do 
órgão para a SGP) e o apoio em diversos processos de reestru-
turação de órgãos públicos. Entre novembro e dezembro de 2010 
Leony acumulou a direção dos trabalhos da área de Estrutura de 
Governo na Equipe de Transição de Governo, que resultaram em 
análises e proposição de medidas de reestruturação administra-
tiva para o Governo 2011 a 2014.

Sempre envolvido na pesquisa do uso da tecnologia para a 
melhoria dos serviços públicos, em 2011, Carlos Leony recebeu a 
premiação máxima da 14ª edição do Prêmio Congresso de Infor-
mática e Inovação da Gestão Pública (Conip), por ter desenvolvido 
o Sistema Integrado de Licenciamento (SIL). Esse sistema acelera 
o licenciamento das empresas por meio do preenchimento de da-
dos para o Centro de Vigilância Sanitária, Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo e Corpo de Bombeiros pela internet.

Afresp visita Deputado Bolçone
No dia  26 de fevereiro, o presidente da Afresp Teruo Massita e o presidente do Conselho 

Deliberativo, Luís Augusto Sanches, estiveram na Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp), no gabinete do Deputado Estadual e AFR, Orlando Bolçone.

Durante visita Teruo e Guto cumprimentaram o deputado pelo reingresso ao cargo. Veja 
a entrevista com o deputado na página 8. 

José Varkulja, Roberto Chiaverini,  José Ap. Rossato  
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Conselho Deliberativo

Também foram apresentados o Planejamento Estratégico e o projeto para o Centro de Convenções 

Deputado João Dado participa de reunião do Conselho Deliberativo 

Presidente do C.D. recebe minuta de proposta de atualização do Estatuto
O presidente do Conselho Deliberativo da Afresp, Luís Augusto Sanches, recebeu no dia 

1º de março  a minuta de proposta de alteração do Estatuto Social da Afresp do coordenador 
da Comissão de Estudos para Alteração do Estatuto Social, Décio Brites.

A Comissão de Estudos para Alteração do Estatuto Social também é composta por Ale-
xandre Camara Meirelles, José Carlos Franco Fernandes e Marcio Antonio Vicente da Silva.

No dia 5 do mesmo mês, o Conselho Deliberativo da Afresp encaminhou a minuta à Dire-
toria Executiva e, após aprovação, o conteúdo será aberto a todos os associados através de 
link no site da Afresp.

Aconteceu, no dia 9 de março, a reunião do Conselho De-
liberativo da Afresp, na sede da Associação. A mesa foi com-
posta pelo presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto 
Sanches, pelo presidente da Afresp, Teruo Massita, além de 25 
Conselheiros, sendo três suplentes.

Depois da execução do Hino Nacional, Guto lembrou do 
Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Em 
seguida, foi feita uma homenagem ao AFR Moacyr Delboni 
Ferraz, falecido em fevereiro. “Ele trabalhou perto do povo, 
foi um conciliador como presidente da Afresp. Ele nos 
deixa aos 88 anos, e que Deus o receba como todos nós 
desejamos”, disse o Conselheiro Benedito Franco da 
Silveira Filho. “Estou emocionado pela homenagem. Sua 
gestão foi muito oportuna. Foi ele quem fez a reforma do 
nosso prédio”, contou o Conselheiro João Álfaro Soto. 
Na sequência, Guto solicitou a todos os presentes para 
fazer um minuto de silêncio em memória de Moacyr.

No mesmo dia, o 
AFR Timoteo Camargo 
tomou posse oficial-
mente como conselheiro da 
região de Bauru. “Pretendo 
fazer o que estiver ao meu 
alcance,” disse. Depois, o 
Deputado federal e AFR João 

Eduardo Dado Leite de Carvalho, presente à reunião, falou 
sobre a Reforma Tributária, que está em tramitação no Con-
gresso Nacional. De acordo com ele, o Brasil é o país que mais 
arrecada impostos de forma injusta, pelo fato de a maior parte 
deles serem regressivos. “Temos que reduzir a regressividade”, 
afirmou. Ele explicou ainda como funciona a tributação no Brasil 
e falou sobre a PEC 05/2011.

Outro assunto da reunião foi a apresentação do trabalho da 
Comissão de Estudos sobre o aproveitamento dos terrenos con-
tíguos à sede da Afresp. De acordo com o diretor Carlos Hage 
Chaim, a comissão pretende contratar uma consultoria para 
realizar o estudo de viabilidade econômica do empreendimento e 
definição do projeto arquitetônico do futuro centro de convenções. 
“A proposta será submetida a aprovação, em Assembleia Geral, 
que conjuntamente analisará a realização de possível concurso 
para escolha do melhor projeto”, disse. O principal objetivo desse 
plano, segundo ele, é fortalecer a imagem da categoria na socie-
dade e também gerar receita própria. 

Em seguida, Teruo Massita apresentou o Planejamento Estraté-
gico, com a missão, visão e valores da Associação.“O planejamento 

Deputado João Dado, Guto e Paulo Cruz 

vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados 
e seus familiares”, disse. Com o desenvolvimento do planejamento, 
a Afresp tornou-se filiada ao IBGC (Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa), que procura organizar um plano de direção, 
monitoramento e incentivo para as organizações, envolvendo 
desde a diretoria até 
os associados. Com 
isso, as recomen-
dações do plane-
jamento agregam 
mais valor à Afresp 
e contribuem para a 
sua longevidade.

Na sequência 
foram discutidos assuntos de interesse da classe, além de as-
suntos de reembolso Amafresp e Odontoprev. A ata da reunião 
anterior, do dia 2 de fevereiro, foi aprovada por unanimidade. 

Também foi aprovado o processo da Carta Fiança, com o 
parecer da Comissão de Assessoria Legislativa, que determinou 
o novo limite para locação de imóveis. No dia 27 de outubro de 
2012, em reunião extraordinária, o Conselho Deliberativo já 
havia aprovado por unanimidade a concessão de carta de fiança 
como sendo um serviço a ser prestado pela entidade. A carta 
é uma garantia para o associado, que terá mais facilidade para 
poder mudar-se de cidade.
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Seguros  

Associado tem descontos com cartão de crédito Porto Seguro

Vantagens exclusivas ao associado Afresp 

O setor de Sinistros da 
Afresp comunica que em 

fevereiro foram aten-
didos 37 casos de si-

nistros de 
au tomó-

veis e  2 sinistros de 
residência.

Comunicado de Sinistros

Seguro de Vida Afresp informa

Nos mês de fevereiro

5 famílias foram 

amparadas pelo 

Seguro de Vida

Afresp e receberam 

indenização. 

Valorizando a Vida
Parceria

Departamento de
Seguros Responde

?

Eu fui responsável pela ba-
tida. O seguro do meu carro 
paga o conserto do outro?

Sim, se você tiver contratado 
um seguro de responsabilidade civil 
Danos Materiais/ Danos Corporais. 

Consulte sua apólice e verifique o 
Limite Máximo de Indenização (para 
danos materiais e corporais). O dono 
do carro ou de outro bem material 
que foi atingido vai precisar registrar 
na seguradora o aviso de sinistro 
de terceiro, explicando como o aci-
dente aconteceu e Registro de B.O.

A seguradora só vai autorizar o 
serviço depois que analisar o lau-
do de vistoria de ambos os carros, 
constatando que realmente o se-
gurado foi culpado pelo acidente.

A Porto Seguro Cartões, em parceria 
com a Afresp e a corretora Le Dix, oferece 
descontos exclusivos  na contratação do 
Porto Seguro Auto. 

Aproveite para solicitar o seu Cartão de 
Crédito Porto Seguro no momento da contra-
tação ou renovação  do seguro auto. Além de 
descontos, você terá um Programa de Rela-
cionamento que oferece muitos benefícios.

Para conhecer as particularidades dos benefícios consulte condições no site: 
www.cartaoportoseguro.com.br

•Desconto no Porto Seguro Auto, 
acumulando pontos o seu seguro pode 
até sair de graça; 

•Descontos na Franquia de 10 a 25% 
(sem resgatar os pontos, eles são uti-
lizados apenas como referência);   

•Descontos nos Centros Automotivos da 
Porto Seguro; milhas aéreas e muito mais;

•Flexibilidade  de pagamento: você tem 
crédito para realizar suas compras sem 
burocracia e com prazo de até 40 dias 
para pagar. 

Conheça as principais vantagens:

Seguro de Vida Afresp: qualidade e garantias
Como todos os produtos da 

Afresp, o Seguro de Vida  efetuado 
em parceria com a Vip’s Corretora 
de Seguros ISO 9001 e a Segura-
dora Mapfre, oferece garantias dife-
renciadas aos  produtos existentes 
no mercado nacional.

Segundo informações técnicas 
divulgadas recentemente pelo Jor-
nal Folha de São Paulo, nenhum dos 
principais planos de Seguro de Vida  
do mercado oferece integralmente, 
em um só produto, as coberturas 
que a Afresp coloca à disposição dos 
Fiscais de Rendas e, de maneira facultativa, aos seus cônjuges.

É  importante ressaltar que os seguros de Vida Afresp podem ser contratados 
em até duas modalidades: Seguro de Vida e Seguro de Vida Mais.

Saiba mais

Ligue: 3886-8860 /8918/ 8921, ou converse com um dos atendentes da 
sede, subsede ou regional mais próxima. 

A Afresp alerta os associados que possuem seguros com a Porto Seguro, que 
não abram nenhuma suposta notificação de débito enviada por e-mail em nome da 
seguradora. A Porto Seguro não envia e-mail de parcelas pendentes aos segurados, 
portanto, aqueles que receberem e-mails deste tipo devem excluí-los imedianta-
mente, pois trata-se de vírus.

Em caso de dúvidas entre em contato com a Afresp: 0800 772 4747.

Alerta aos associados
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Fase classificatória do campeonato tem início no dia 20 de abril

Esportes

Reunião define datas e times do Campeonato Estadual de Futebol 

Pensando no bem-estar dos seus associados, a Afresp ela-
borou o calendário 2013 das atividades esportivas da entidade.

Neste ano teremos corridas de rua, torneios de dominó, 
futebol de campo, passeio ciclístico, caminhadas, tênis, ginás-

Afresp divulga calendário esportivo 2013 

Modalidade Realização Evento

Corridas de Rua jan. a dez. Corpore, JJS, Pão de Açúcar, Yescom, São Silvestre, etc.

Futebol de Campo abr. a nov. XVIII Campeonato Estadual de Futebol 

Torneio de Dominó abr. a nov. Disputa de Dominó (acontece junto com XVIII Campeonato Estadual de Futebol)

Torneio de Truco abr. a nov. Disputa de Truco (acontece junto com XVIII Campeonato Estadual de Futebol)

Tênis de Campo set. a nov. 2º Torneio Estadual Interdelegacias de Tênis 

Tênis de Campo abr. a jun. 1º Torneio Estadual de Duplas de Tênis 

Xadrez abr. ou jun. 2º Torneio Estadual de Xadrez

Sinuca outubro 2º Torneio Metropolitano de Sinuca 

Passeio Ciclístico agosto 1º Passeio Ciclístico com o grupo da Afresp

Caminhadas jun. e out. Caminhadas - no 1º e 2º semestre

Ginástica e Musculação fev. a dez. Academia de ginástica e musculação na Afresp

No dia 23 de fevereiro, 15 representantes das diretorias Regionais Tributárias do Estado de São Paulo e das diretorias tributá-
rias da capital participaram de uma reunião para discutir alguns itens do regulamento do XVIII Campeonato Estadual de Futebol.

Um dos assuntos tratados no encontro foi definir o início e o término do campeonato. Ficou decidido que a competição 
se inicia no dia 20 de abril e se encerra em 23 de novembro. A fase classificatória vai até 24 de agosto. No total, serão sete 
equipes participantes: DRTC/I, DRT/02, DRT/04, 
DRT/05/16, DRT/06/08/09, DRT/07/10/11/15 
e DRT/14). As DRTC III e DRT/13 não participam 
dessa edição do Campeonato. Sendo assim, seus 
associados podem escolher qualquer DRTC ou DRT 
para ingressar na equipe. O regulamento da compe-
tição será concluído posteriormente e encaminhado 
a todas as regionais. 

Houve também a formação da comissão do Con-
selho de Representantes para tratar de assuntos 
que não constam no regulamento no decorrer da 
competição.

A Afresp divulgou o calendário das corridas e 
caminhadas que acontecem em 2013. 

Algumas das provas acontecem fora da cidade 
de São Paulo, como a Corrida Tribuna (em Santos) 
e a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. 

Os interessados em participar desses eventos 
terão ajuda da Afresp com relação às inscrições, 
retiradas dos kits de participação nas provas e 
uma tenda de apoio. 

Para receber os convites das corridas e mais 
informações, mantenha seu endereço de e-mail 
atualizado. Em caso de dúvidas, envie uma men-
sagem para paulo@afresp.org.br.

Corridas e caminhadas 2013. Participe!
Data Evento Percurso Local

14/04 Meia Maratona Internacional Corpore 21,1 km - 5 km USP

12/05 Corrida e caminhada GRAAC 3 km - 10 km Ibirapuera 

30/06 Corrida dos Bombeiros 10 km Ipiranga

11/08 Centro Histórico 9 km Centro Histórico

18/08 Meia Maratona Internacional do RJ 21,1 km Rio de Janeiro

22/09 Maratona Pão de Açúcar de Revez. 42,2 km Ibirapuera

06/10 Maratona Internacional de São Paulo 42,195 km - 25, 10 
e 3 km

Ibirapuera

17/11 São Paulo Classic Zumbi dos Palmares 10 e 3,1 km Ibirapuera

15/12 Corrida Sargento Gonzaguinha 15 km Zona Norte

31/12 Corrida Internacional de São Silvestre 15 km Avenida Paulista 

tica e musculação, entre outros. Os interessados em partici-
par de qualquer modalidade devem entrar em contato com o 
coordenador de Esportes da Afresp, Paulo de Carvalho, pelo 
e-mail: paulo@afresp.org.br. 
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Amafresp reúne-se com Hospital em Jundiaí 

O diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, o diretor Re-
gional de Jundiaí, Antonio Jair Simionato, a gerente da Amafresp, 
Rosângela Lázaro e a coordenadora de Credenciamento, Liliana 
Barros, reuniram-se no dia 5 de março com a direção do Hospital 
Pitangueiras de Jundiaí, pertencente ao grupo Sobam.

O objetivo do encontro foi estabelecer parceria para aten-
dimento aos nossos filiados da região tanto na área hospitalar, 
como na disponibilização de atendimento médico em consultório 
em várias especialidades.

Representando o hospital, estavam presentes o Dr. Vagner 
Vilela Cunha, superintendente médico, e Simone C. M. Martins, 
coordenadora de faturamento.

Após várias tratativas, foi dado andamento à solidificação da 
parceria, onde os próximos passos serão:
a) Ajustes de tabela e preços hospitalares;
b) Ajustes de valores de honorários médicos;
c) Fornecimento de lista dos profissionais médicos do grupo, para 
análise da Amafresp;
d) Relação dos locais que prestarão serviços de diagnose e terapia.

Quanto a lista de profissionais a ser fornecida no item C, Toloi 
Junior sugeriu que se formasse uma comissão na Regional, no 
tempo adequado, para escolha dos profissionais que nos darão 
atendimento em consultório.

Após concretização da parceria, a Amafresp elaborará um in-
dicador médico complementar para os filiados de Jundiaí e região.

Destaca-se que a reunião foi viabilizada pelo trabalho de nosso 
diretor Regional, Antonio Jair Simionato.

Objetivo é estabelecer parceria para atendimento aos filiados na região

Amafresp  

No dia 14 de março, a convite do diretor da Amafresp, Luiz 
Carlos Toloi Junior, esteve em nosso plano de saúde o diretor-
presidente do grupo BEM – Emergências Médicas, Dr. Sérgio 
Cobernite. A gerente da Amafresp, Rosângela Lázaro, também 
participou da reunião.

A BEM é uma parceira da Amafresp de longa data, que realiza 
atendimento de urgência/emergência a nossos filiados tanto a 
domicílio, transporte aéreo e terrestre, como em orientações 
médicas por telefone através de nosso telefone 0800- 17 30 17.

O objetivo da reunião foi aprimorar nosso atendimento, assim 
como buscar soluções, especialmente para as cidades de Franca 
e São José dos Campos.

Outro assunto tratado foi a possibilidade de expandir nossa 
parceria para o gerenciamento de doentes crônicos e atendimento 
através de Home-Care. Para estudo e viabilidade desse projeto, o 
grupo técnico da Amafresp se reunirá futuramente com especia-

listas do grupo BEM.
Toloi Junior des-

tacou a importância 
dessa reaproximação 
com nossos parceiros, 
pois reflete direta-
mente na qualidade 
de atendimento aos 
nossos filiados.

Presidente da BEM visita a Amafresp

O diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, participou 
no dia 25 de março, do IV Fórum Estratégico das Instituições 
de Autogestão em Saúde organizado pela União Nacional das 
Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas).

O evento, realizado em Brasília, Distrito Federal, reúne os 
dirigentes das autogestões filiadas à Unidas.

Diretor da Amafresp participa de Fórum da Unidas em Brasília
Os assuntos discutidos no encontro foram as OPMEs e 

MAT/MED, as diretrizes, estratégias e parâmetros negociais, 
o modelo de remuneração de serviços hospitalares, o monito-
ramento assistencial, a abordagem jurídica nas ações junto ao 
CADE e ao Conselho Nacional de Justiça e a sustentabilidade 
dos planos para aposentados.

No dia 22 de março, às 9h, esteve na Amafresp o asses-
sor jurídico Dr. Toro, especialista na área de saúde, para uma 
reunião com o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, e 
a gerente do plano, Rosângela Lázaro. O objetivo do encontro 
foi discutir mudanças no Regulamento da Amafresp.

Estão em estudo mudanças, principalmente, nos artigos 
que tratam de coparticipação – Artigo 4º e Reembolso – Ar-
tigo 43.

Foi discutida ainda proposta para aperfeiçoamento da Taxa 
Administrativa cobrada pela Afresp. Também participam dos 
estudos o assessor médico da Amafresp, Dr. Walter Lyrio, e 
o coordenador Operacional, Alexandre Palácio.

Em breve os estudos realizados serão apresentados à 
Diretoria Executiva da Afresp e posteriormente ao Conselho 
Deliberativo.

 Assessor jurídico participa de reunião
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Amafresp

ANS - nº31763-2

Mês
Atend.Presta-
dos por Reci-

procidade

Glosas 
Geradas 

Despesa 
com INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos 
obtidos

Recuperação 
Cobranças

Taxa ADM. 
8,5%

Despesas 
Totais

Qtde. de 
Cotas

Valor da 
Cota Real

JAN 367.394,62  (570.802,27) 29.779,69 12.363,00  (473,06)  (278.148,64)  695.661,30  12.735.497,24  25.814,70  493,34 

TOT.* 367.394,62  (570.802,27) 29.779,69 12.363,00  (473,06)  (278.148,64) 695.661,30 12.735.497,24  -    -   

 Sujeito a alterações. Atualizada em 25/03/2013. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 31/01/2013 R$ 6.101.314,78. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 31/01/2013 R$ 600.762,68

* Valores totais referentes ao acumulado em janeiro 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

JAN 497.285,16 1.382.947,84 314.374,78 7.715.237,13 1.746.570,42 686.347,27 62.122,35 74.837,65 0,00 0,00

TOT.* 497.285,16 1.382.947,84 314.374,78 7.715.237,13 1.746.570,42 686.347,27 62.122,35 74.837,65 0,00 0,00

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

Diretor da Amafresp reúne-se com filiados Amafresp de São José dos Campos 
Reunião abordou assuntos relacionados à rede credenciada da região 

Médico vascular de alto reconhecimento visita Amafresp 

No dia 27/2, o diretor da Amafresp, Luiz 
Carlos Toloi Junior, reuniu-se com colegas 
filiados da Amafresp da Regional de São José 
dos Campos. Estiveram presentes a gerente 
da Amafresp, Rosângela Lázaro, a coorde-
nadora de Credenciamento do nosso plano 
de saúde, Liliana Barros e o Dr. Alexandre 
Hamam, além do diretor Regional Everaldo 
Brandão, do conselheiro Antonio Guerra e 
34 colegas da região.

A reunião foi agendada no início do mês, 
onde foi encaminhada correspondência a 
todos os titulares da Amafresp da região 
para tratar exclusivamente da rede creden-
ciada Amafresp da cidade.

Toloi fez uma apresentação da situação 
geral dos credenciados da cidade e falou 
da necessidade de termos uma rede ade-
quada, com a quantidade de profissionais 
obedecendo aos parâmetros da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e solicitou 
a participação e empenho de cada filiado 
no estudo da rede atual e na indicação 
de profissionais para credenciamento, 
obedecendo os critérios de “número 
ideal de credenciados”. Sugeriu também 
a formação de uma Comissão Regional 
Regional para direcionar os trabalhos com 
os colegas da localidade.

Sensibilizados e dispostos a colaborar, 
foi formada uma comissão de seis filiados:
– Everaldo Brandão – diretor Regional de 
São José dos Campos
– Antonio Guerra – conselheiro
– Gilder Guedes Diniz
– Ana Aparecida
– José Maria M. Freitas Couto – represen-
tante das pensionistas
– Hélio Marincek Filho

O diretor da Amafresp entregou ao 
diretor Regional planilha demonstrando a 
atual necessidade de profissionais na rede 

e sugestões de pesquisa, além da rede de 
profissionais da Unimed local.

A gerente da Amafresp e a coordena-
dora de Credenciamento se colocaram à 
disposição nessa empreitada e reforça-
ram a importância da ação conjunta para 
compor uma rede ideal de prioriodades de 
serviços na região.

Já o Dr. Alexandre Hamam, médico 
otorrino credenciado à Amafresp há mais 
de 20 anos, teve participação importante 
na reunião e se propôs a contribuir na me-
lhoria da rede local com ações junto aos 
médicos indicados pelos filiados.

Toloi Junior agradeceu a presença dos 
colegas e ressaltou que conta com a par-
ticipação efetiva de todos.

Segundo o “Anuário Análise Saúde 2013”, o angiologista e cirurgião vascular Dr. 
Ary Elwing é reconhecido pelos próprios médicos como um dos melhores vasculares 
do Brasil.

A revista pesquisou os médicos e hospitais mais admirados do Brasil, de acordo com 
a opinião dos próprios médicos. Dentre os citados, vários são credenciados à Amafresp.

A convite da diretoria da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, Dr. Ary esteve em 11/03 
reunido com a equipe do nosso plano de saúde. Participaram da reunião a gerente da 
Amafresp, Rosângela Lázaro e o assessor médico da Amafresp, Walter Lyrio. Após a 
reunião, Dr. Ary almoçou com a Diretoria Executiva da Afresp.

O encontro teve como objetivo estreitar a parceria com um dos melhores cirurgiões 
vasculares do país, Dr. Ary, que é credenciado à Amafresp desde 1977. Segundo Toloi Junior, essa ação faz parte de um trabalho 
desenvolvido com um novo conceito na Amafresp, que busca valorizar os profissionais de alto gabarito com o objetivo de manter 
e melhorar nossa rede credenciada.
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Antes que a ingratidão moradora deste coração apague de minha memória toda a gentileza 
dos que me cercam de carinho e cuidados, quero neste momento, ainda convalescente de uma 
cirurgia, registrar a sua sempre presente competência e presteza nas solicitações por mim feitas 
em tantos episódios médicos ocorridos com minha família. 

Obrigado a Deus por ter enviado aos quadros da Afresp um anjo que guarda por nós chamado 
Rosangêla. Do seu profundo admirador, 

Francisco Mamoru Yamashita

Carta Você Sabia

Que há franquia para a utilização de 
pronto-socorro e internação no hospital 
Sírio Libanês?
A Franquia está estabelecida no Artigo 
4º do regulamento da Amafresp, que 
é registrado na ANS. Outros serviços, 
como laboratório, radioterapia e qui-
meoterapia, podem ser utilizados pelos 
filiados sem o pagamento de franquia.

Campanha Saúde acontece em todo o estado

A Campanha Saúde já começou!  A cida-
de de Ribeirão Preto foi a primeira a receber 
a equipe da Amafresp, no dia 26 de março, 
seguida por Araraquara, no dia 27.

Somente nesses dois dias foram aten-
didas 177 pessoas que, além de serem 
vacinadas contra a gripe e/ou pneumonia, 
realizaram diversos exames preventivos. 
Confira na tabela ao lado os números em 
cada cidade.

Exclusividade - Considerada um dos 
principais diferenciais da Amafresp, a Cam-
panha Saúde leva a todos os filiados do es-
tado vacinas contra a gripe e a pneumonia, 
além de exames preventivos como glicemia, 
triglicérides, colesterol total, hepatite C, 
IMC, Circunferência Abdominal, Aferição da 
Pressão Arterial e Avaliação Pulmonar. Os 
exames são realizados apenas em algumas 
cidades.

Os filiados interessados em participar da 
Campanha podem se inscrever diretamente 
pelo site (www.afresp.org.br) ou por telefo-
ne: (11) 3886-8850 / 8856 / 8846.

REGIONAL DATA ENDEREÇO

AMERICANA - (19) 3242-9571

ARAÇATUBA 01 a 30/04 Rua Mato Grosso, 400 B - Vila Mendonça

ASSIS 01 a 12/04 Rua Barão do Rio Branco, 698 - Centro

BARRETOS 01 a 30/04 Rua Vinte e Sete, 11- 80 - Centro

BAURU 08 a 12/04 Rua Gustavo Maciel, 16 - 40

BOTUCATU - (14) 3227-8987

 BRAGANÇA PAULISTA 23/04 Rua Coronel João Leme, 560 - Centro

CAMPINAS* (vide abaixo) 11/04 Av. Alberto Sarmento, 03 - Espaço Gourmet

CATANDUVA 01 a 30/04 Rua Maranhão, 1368 - Sala 71 - Centro

FERNANDÓPOLIS 01 a 30/04 Av. Expedicionários Brasileiros, 1181 - Centro

FRANCA 01/a 5/04 Av. Angelo Pedro, 2302

GUARATINGUETÁ 08 a 19/04 Av. Presidente Vargas, 135 - Sala 21 - Vila Paraíba

GUARULHOS* (vide abaixo) 25/04 Rua Tapajós, 298 - Jardim Barbosa

ITUVERAVA - (16) 3724 -1057

JABOTICABAL - (16) 3610-4936

JALES 01a 30/04 Rua Um, 2724 - Centro

JUNDIAÍ* (vide abaixo) 24/04 Rua Flávio Rossi, 42 - Vl. Maria luiza

LIMEIRA 06/05 R. Senador Vergueiro, 250 - Centro (19) 3433-1849

LINS 08 a 12/04 Rua Floriano Peixoto, 8-38 

MARÍLIA
02/04 (das 13h às 
16h) e 03/04 (das 
8h30 às 11h30)

Rua Paes Leme, 47 - 2º Andar - Sala 21

MOGI GUAÇU
MOGI MIRIM

25/04 Rua Doutor Sílvio de Camargo, 91 

OSASCO* (vide abaixo) 09/05 R. Dna. Primitiva Vianco, 244 - 9º And. Sl. 907/908

OURINHOS 01 a 12/04 Rua Dom Pedro, 643 - 3º Andar - Sala 3

PIRACICABA* (vide abaixo) 06/05 Rua Prudente de Moraes, 525 - Sala 03 - Centro

PIRASSUNUNGA - (16) 3322-9034

PRESIDENTE PRUDENTE 25/03 A 06/04 Instituto da Criança (18) 3221-6928

RIO CLARO - (18) 3322-9034

SANTOS* (vide abaixo) 16/04 Av. Conselheiro Nébias, 576 - Santos

SÃO CARLOS - (18) 3322-9034

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 01 a 19/04 Rua Conselheiro Antônio Prado, 552

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
03/04 Av. Brig. Faria Lima, 5715 - Jd. Universitário

04/04 Av. Francisco Chagas de Oliveira, 245 - Jd Pinheiros

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS* 
(vide abaixo)

09/04 Rua Geraldo Vieira, 88 - Jd. Aquárius 

SOROCABA* (vide abaixo) 04/04 Estrada Vossoroca, 350 - Sala de Aula Fazesp

TAUBATÉ* (vide abaixo) 02/04 Rua José Dias de Carvalho, 130 - Jd. Russi

TUPÃ 03 a 12/04 Rua Paiaquas, 765 

VOTUPORANGA 01 a 30/04 Rua São Paulo, 4179 - Patrimônio Velho

CAPITAL

Data Local 

10/04 Pinheiros (Rua Butantã, 260)

17 e 
18/04

Sede da Afresp (Av. Brig. Luís 
Antônio, 4843)

23/04 Tatuapé (Praça Pádua Dias, 
143)

07/05 Escritório Centro (Rua Roberto 
Simonsen, 62 - sala 21)

08/05 Lapa (Rua Afonso Sardinha, 67)
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