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Os novos rumos do Fundafresp

O Conselho Deliberativo da Afresp aprovou, por maioria de votos, o novo Regulamento do Fundafresp com duas
emendas propostas. A Proposta de Alteração foi encaminhada pela Diretoria Executiva e apresentada aos conselheiros
pelo diretor Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel Spada. Veja entrevista com o diretor Rodrigo, que também é coordenador da Comissão de Reestruturação do Fundafresp e entenda as principais mudanças.

Leia matéria nas páginas 10 e 11

Divulgado edital para Eleições Afresp 2014
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A Comissão Eleitoral divulgou o Edital
de Convocação para as Eleições Afresp
2014.Os associados interessados em se
candidatar para algum cargo, seja na Diretoria Executiva ou no Conselho Deliberativo
como titular ou suplente, poderão se inscrever entre os dias 10 de setembro e 10 de
outubro de 2014. As eleições acontecem
no dia 11 de novembro.

Contas de 2013 são
aprovadas em AGO

7

As contas da Afresp relativas ao ano
de 2013 foram aprovadas por maioria de
votos, 430 favoráveis e dois contrários
– entre presentes e representados por
procurações específicas, durante AGO.

Reunião de todas as
diretorias da Afresp

15

Os diretores Executivos da Afresp se
reuniram em 22 de agosto, no Hotel The
Capital em São Paulo, para uma reunião
conjunta com os diretores Regionais e
Designados da Associação.

Unificação de títulos
Em junho, a Afresp pagou o valor de
R$ 15.607,60 para o Banco do Brasil e o
Santander referente a taxas financeiras.
Já em julho, com a unificação desses
títulos, o valor caiu para R$ 8.580,00.
Pág. 5

Taxa Amafresp
A taxa de administração Amafresp
reduziu para 7 %. É importante ressaltar
que ela é considerada a menor taxa de
todas as operadoras do país.
Pág. 23
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E-mail: associacao@afresp.org.br - Site www.afresp.org.br
Diretoria Executiva

Sedes Regionais - Diretores

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

Diretorias da Afresp

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

Diretorias Designadas

Américo Castagna Neto (Esportes); Antônia Emília Pires Sacarrão (Previdência); Arthur Antonio Chagas Pisani (Assessor
da Presidência); José Carlos Franco Fernandes (Aposentados);
Carlos Hage Chaim (Social); Cezar José D’Avoglio (Técnico de
Obras); José Pucci Cuan (Assessoria Jurídica).

Fundafresp

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

Ouvidoria

Filiada à Febrafite

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

ABCD/S. B. do Campo- Maria Sonia Brumati Norte
R. Doutor Dupré, 50 - Nova Petrópolis - S. Bernardo do
Campo - CEP 09770-030 - Tel. 11 4330-3466 - 11 4121-8511
Araçatuba - José Lourenço Gomes
R. São Paulo, 538 - Vila Mendonça - CEP 16015-130
Tel. 18 3623.6394 e 3623.1888
Araraquara - Anselmo Abdala
Av. Espanha, 188 - 1º andar - CEP 14801-130
Tel. 16 3322-9034 - Tel/Fax. 16 3322-7245
Bauru - Antonio Fernando Geraldi de Jesus
R. Rio Branco, 15-15 - sala 11 - Ed.Tocantins - CEP 17015-311
Tel. 14 3227-8987 e 14 3226-2850
Campinas - José Lúcio Zambrotti Gomes Campos
R. Dr. Arnaldo de Carvalho, 19 - Bairro Bonfim
CEP 13070-723 - Tel. 19 3242-9571 e 3241-8811
Franca - Maria Mercedes Ares Blas Rosa
R. Luiz Silva Diniz, 2451 - CEP 14403-422 - Tel. 16 3724-1057
Guarulhos - Valter Gama Caldini
R. Tapajós, 298 - CEP 07111-340 - Tel. 11 2468-8906
e 2409-8622
Jundiaí - Antonio Jair Simionato
Rua Flávio Rossi, 42 - Vila Maria Luiza - CEP 13209-301
Tel. 11 4586-8637 e 4586-8636
Marília - Airton Marcos Alves
R. Paes Leme, 47 - 2° and. - sl. 21 - CEP 17500-150
Tel. 14 3413-4270 e 3433-5679
Osasco - Antonio Carlos de Oliveira Joaquim
Condomínio Sant’Agostinho (Shopping Primitiva)
R. Dona Primitiva Vianco,244, sl. 907/908- CEP 06016-000
Tel. 11 3681-7583 e 3682-1449
Piracicaba - Eneida Maria Camargo Ribeiro Rossin
R. Treze de Maio, nº 356 - Centro
CEP:13400-300 - Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede - Omar Roldão de Moura
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I Cesar Akio Itokawa
DRTC-II João Ramalho
DRTC-III Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis
no site da Afresp www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência
Araçatuba - Rod. Marechal Rondon, Km 527,5 - Fazenda
Baguassu - (Próx. à Assoc. Atlética - Banco do Brasil)
Tel.: 18-3625-3586
AFR Luiz Carlos Toloi Junior, Araraquara - Av. Dr. Renato
Santini Junior, 117 - Recreio Campestre Idanorama.
Tel.: 16-3335-2371/Cel.:16-8119-2435
Bauru - Chácara Vale São Luís, lote 15 - Rod. Bauru-Iacanga
(saída Estrada Água do Capim). Tel.: 14-3239-4272
Campinas - Rua Alexandre Cazelatto, s/nº Bairro Betel
(Município de Paulínia). Tel.: 19-3884-7407/Cel.: 19-91391851
Franca - Rod. João Traficante, km 5 - chácara 01 - Cond. “Recanto Esperança”- (Saída Franca-Ibiraci). Tel.: 16-9969-6011
AFR Luiz Dias, Grande São Paulo - Guarulhos - Rua Maria
Garcia Utrilla, n°50 Próx.a acesso para Cumbica. Bairro Nova
Cumbica CEP 07230-640. Tel.: 11-2446-1584
Jundiaí - Rua Palmira Martini Pisapio, 320 - Parque Cecap
- Tel.: (11) 4492-4575
Marília - R. José Paschoal Gervásio, 325, quadra 6 - Bairro
Letícia II - Distrito de Padre Nóbrega. Tel.: 14-3415-1658
AFR Roberto Chiaverini, Grande São Paulo - Osasco -Rua
Octávio Catelani, n° 172 - Jardim Adalgisa - Tel.: 11-3682-5096
Presidente Prudente - Rua dos Jasmins, s/nº - Bairro do
Limoeiro - Álvares Machado (próx. Balneário Amizade)
Tel.: 18-9703-8870
Ribeirão Preto - Rua E, 15 - Recreio Internacional
(saída Estrada de Serrana) Tel.: 16-3629-0213
São José do Rio Preto AFR Ildefonso Giardini - Rua Jairo
de Andrade Leme s/n (antiga rua 2) - Morada Campestre Tel.:
17-3238-1080
Sorocaba - Av. Francisco Roldão Sanches, 1000 (antiga Estrada
da Serrinha) - Alto da Boa Vista - Sítio Darcy
Tel.: 15-3228-2933
Vale do Paraíba - Rua do Aconchego, 295
Bairro do Sapé II - Caçapava. Tel.: 12-9784-2279
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Comunicados
Saudades
Profundamente consternada, a Diretoria da Afresp cumpre o
doloroso dever de noticiar o falecimento dos seguintes colegas:
12/08/2014 - Aldrovando Macedo, aos 80 anos, de São Paulo/SP
17/08/2014 - Edson Carlos Monteiro de Barros, aos 76 anos, de Penapólis/SP
30/07/2014 - Elio Jose La Laina, aos 87 anos, de Araraquara/SP
10/08/2014 - Helio Godinho Da Silveira, aos 87 anos, de Piedade/SP
18/07/2014 - Joao Mozart Guirelli, aos 65 anos, de Praia Grande/SP
17/08/2014 - Jose Domingos Giovanetti, aos 84 anos, de Duartina/SP
23/08/2014 - Mario Baptista De Castro Filho, aos 86 anos, de Guaratinguetá/SP
19/07/2014 - Orlando De Paschoal, aos 95 anos, de São Paulo/SP
24/08/2014 - Paulo Porta Nova, aos 84 anos, de São Paulo/SP
19/07/2014 - Ricardo Abrahao Tarabay, aos 84 anos, de São Paulo/SP
15/07/2014 - Roy da Silva, aos 82 anos, de Maringá/Pr
02/08/2014 - Sergio Gaglianone, aos 88 anos, de Jaboticabal/SP

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.

Contribuições
O comunicado nº 08 de 2014, assinado pelo presidente Teruo Massita
em 06/08/2014, determina as seguintes cotas para o mês de agosto/2014:
a) mensalidade Afresp= R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado; b) cota Amafresp=
R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais),
Jun.
Jul.
Ago.
reduzindo o valor anteriormente cobrado;
c) cota Fundafresp = R$
2014
2014
2014
34,44 (trinta e quatro
reais e quarenta e quatro Mensalidade da
71,62
71,62
71,62
centavos), corresponden- Afresp
tes a contribuição mínima
410,00
415,00
408,00
Cota Amafresp
de 20 (vinte) cotas no valor
unitário de R$ 1,7219 (ja- Cota do Fundo
neiro/2013). Informamos
de Solidariedade
ainda que os citados valores
terão vigência a partir de
34,44
34,44
34,44
Cota Fundafresp
01/08/2014.
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Editorial
Eleições
Paira no ar uma atmosfera de competição, provocada pela proximidade das
eleições em nível nacional. Logo mais, em
outubro, estaremos sendo convocados a
eleger presidente, governadores e parlamentares, importante fase do processo
democrático. Em edição anterior do Jornal
da Afresp, de nº 384, discorremos sobre o
exercício do poder e as condições mínimas
que são esperadas daqueles que se propõem a ocupar cargos na gestão pública.
Coincidentemente, nesse mesmo ano
de 2014, no mês de novembro, estaremos
elegendo a nova diretoria executiva da
Afresp. “Mutatis mutandis”, vários dos
requisitos exigidos para a gestão pública
são também exigidos para a direção da
entidade de classe, como o discernimento
entre corporativo e o privado. Administrar
o patrimônio de outros é diferente de gerir
o seu próprio. Requer maior responsabilidade. Não é sem razão que todos os
dirigentes eleitos da Afresp respondem
solidariamente pelos prejuízos que um deles causar à entidade. No entanto, poderão perguntar por que a preocupação com
a eleição da diretoria executiva faltando
ainda alguns meses para sua realização.
A Afresp é uma entidade sem fins
lucrativos, mantida por seus associados,
com a missão de lhes retornar em qualidade de vida, na acepção ampla do termo:
seguro de vida, de auto e de patrimônio,
defesa de direitos dos associados, esportes, lazer, turismo, condições especiais na aquisição de bens e serviços e,
particularmente, o serviço de saúde, sua
mais importante atividade voltada para
a prevenção e recuperação da saúde de
seus associados.
É na Amafresp, Serviço de Assistência

à Saúde da Afresp, que se encontra o
diferencial da entidade. Ela é responsável
por cerca de dezenove mil vidas, entre
titulares e seus familiares, e exige do
diretor responsável não só boa gestão e
algum conhecimento do mercado da saúde
como sensibilidade e dedicação fora do
comum ao filiado.
A Amafresp funciona à semelhança
de uma cooperativa: tudo o que é gasto
é dividido pelos filiados na proporção das
cotas que lhes foram atribuídas. Quanto
maior a idade, mais cotas são de sua
responsabilidade, porém, sempre insuficientes para o pagamento integral das
despesas ocasionadas pela faixa etária

Afresp coloca à disposição
“dosAcandidatos,
especialmente
os que forem destinados à administração do serviço de saúde,
toda a sua estrutura formal e de
serviços.

”

acima de 59 anos. A diferença é paga
pelos filiados de menor idade, como em
todo o sistema de saúde, no pressuposto
de que os mais jovens gastem menos.
Há regras de proporcionalidade entre as
faixas etárias estabelecidas pela ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar
– regras que são obedecidas pela Afresp.
Porém, o mais importante na Amafresp
e que faz a diferença é a dedicação exigida
de seus dirigentes, quer na orientação,
na prevenção ou no acompanhamento da

administração da saúde, principalmente
em internações. A disposição em atender
o colega ou seu familiar, quando necessitarem, deve constar no rol de atribuições
do dirigente como de prioridade máxima.
Quem não estiver a fim de uma dedicação
exclusiva nessa área, administrando com
a razão, mas, sobretudo com o coração, é
melhor nem se candidatar para não por em
risco a estabilidade e a excelência do serviço de saúde hoje prestado pela Afresp.
A mídia está constantemente divulgando a suspensão de inscrições em planos
de saúde por falhas no atendimento.
Recentemente penalizou cento e vinte e
três por desrespeitarem prazos máximos
de marcação de consulta, exames e cirurgias. A mesma ANS, porém, classifica a
Amafresp como um dos melhores serviços
de saúde do gênero.
Para administrar outras áreas da
entidade, basta ter honestidade e bom
senso, qualidades que não faltam a nossos
colegas. No entanto, para administrar o
serviço de saúde, além desses requisitos,
tem que ter vocação. Uma chapa que se
dispõe a competir nas próximas eleições
deve se preocupar em integrar em seu
quadro ao menos um ou dois colegas com
essas características de doação ao próximo. Os filiados da Amafresp agradecem.
Nesses dois meses que restam até
as eleições e até a posse da nova diretoria, a Afresp coloca à disposição dos
candidatos, especialmente os que forem
destinados à administração do serviço
de saúde, toda a sua estrutura formal
e de serviços para o conhecimento das
peculiaridades de cada um, a fim de que
não haja solução de continuidade na alternância de poder.

O tempo passa...
Acervo do AFR Aldo Gentile
Esta foto foi tirada em 1972 na
Operação Gravata. Na foto, Sobenko,
Milton, Donhinni, Nania, Trani, Paulo
Marques, Nagib Elias, Laurentino,
Vidor, Chaim, Gimenes, Pinhata, Dr.
Henrique, Migliori, Guaianazes, Iuanov,
Altino, Carpinelli, Ewaldo Pombo, Lauro, Flávio Augusto, Aldo, Sebastião,
Valmir, Guisolfi, Zaidan, Sidney, Fiorelli, Persio, Vulcano, Sebastião Leite,
Luiz Moreira e Naccarato.
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

ALERTA
Alguns associados da Afresp tem
recebido uma notificação por correspondência a respeito de ações supostamente
ganhas em juízos para quais se exigem
um depósito das custas processuais. E é
aqui que o golpe é aplicado – não existe a
modalidade de depósito em conta corrente
para pagamento de custas processuais!
Assim, recomendamos aos nossos
associados que, em caso de dúvida, não
tomem qualquer atitude sem antes consultar a Assessoria Jurídica da Afresp, pelos
telefones (11) 3886-8841 / 3886-8892.
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Afresp

Conheça a Comissão Eleitoral da Afresp 2014
A Comissão é composta pelo presidente Malvino Rodrigues e os Secretários Tiago Araujo e Maria Antonieta
De acordo com o artigo 87 do Estatuto
Social da Afresp, na reunião do dia 7 de junho
do Conselho Deliberativo, foram escolhidos,
por unanimidade, para compor a Comissão
Eleitoral os colegas Malvino Rodrigues
(Presidente), Tiago de Paula Araujo e Maria
Antonieta Pires de Araujo (secretários).
Neste início de trabalho, a Comissão
Eleitoral está preparando um cronograma
de atos iniciais.
Para mais informações, envie um e-mail
para: comissaoeleitoral14@afresp.org.br.
Veja um breve currículo de cada membro
da comissão Eleitoral:
Malvino Rodrigues (Presidente) ingressou na carreira em 1º de julho de 1982. Atuou
na fiscalização externa, foi Chefe de Posto
Fiscal Executivo, Inspetor Fiscal, Assistente
da DEAT, Assistente da DRT-12 e Instrutor
da Fazesp. Além disso, também foi membro
do Conselho Deliberativo da Afresp. É apo-

sentado desde 7 de janeiro de 2012.
Tiago de Paulo Araujo (Secretário) entrou na Sefaz em 1982,
além de trabalhar na fiscalização
interna e externa, foi assistente
fiscal das diretorias DEAT e DIPLAT,
diretor do antigo CINEF. Também foi
coordenador adjunto da CAT, juiz
e presidente do TIT, presidente da
Comissão de Concurso de ingresso de AFRs de 2006, além de ter
sido coordenador do programa de
modernização da CAT-PromoCAT.
Há três anos é aposentado e na Afresp já
foi Conselheiro, presidente de Comissão
Eleitoral e de Assembleias.
Maria Antonieta Pires de Araujo (Secretária) é Agente Fiscal de Rendas desde
1983. Até o ano de 2000 atuou como
Assistente Fiscal (setor de Pessoal) na
DEAT (Diretoria Executiva da Adminis-

Presidente Malvino e os secretários Tiago e Maria Antonieta

tração Tributária), exceto no período em
que foi membro da diretoria executiva da
Afresp (1997-1999). Ela já foi Conselheira
da Associação (1988 – 1993), participou da
Comissão Eleitoral de 2002 da Associação,
e é aposentada há 14 anos.

Eleições Afresp 2014 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral, constituída pelos Agentes Fiscais de Rendas Malvino
Rodrigues, Tiago de Paula Araujo e Maria
Antonieta Pires de Araujo, aprovados pelo
Conselho Deliberativo da Associação dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de
São Paulo - AFRESP, em reunião do dia 07 de
junho de 2014, em obediência ao que dispõe
o Inciso II do artigo 88 do Estatuto Social da
Associação dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo - AFRESP, por meio
do presente Edital, CONVOCA os associados que estejam em pleno gozo dos seus
direitos estatutários, para as ELEIÇÕES da
DIRETORIA EXECUTIVA e do CONSELHO
DELIBERATIVO da AFRESP, que serão
realizadas no dia 11 de novembro de 2014
(terça feira), das 9h às 17h, por votação
direta e em escrutínio secreto, de acordo
com o que determina o artigo 80 do Estatuto Social, que no seu § 1° veda o voto por
procuração, e no art. 95 permite o voto em
trânsito, nos seguintes locais: SÃO PAULO
- Capital: SEDE SOCIAL DA AFRESP - Av.
Brigadeiro Luís Antônio, nº 4843; PRÉDIO da
SEFAZ: Av. Rangel Pestana, nº 300; DRTC
I: Rua Francisco Marengo, nº 1932 - Tatuapé;
DRTC II: Rua Afonso Sardinha, nº 67- Lapa;
DRTC III: Rua Butantã, nº 260 - Pinheiros;
DRT 02 - LITORAL: Praça Antonio Telles,
nº 28 - Santos e Av. Conselheiro Nébias, nº
576 - Santos; DRT 03 - VALE DO PARAÍBA:
Rua José Dias de Carvalho, nº 130 - Taubaté;
Rua Euclides Miragaia, nº 700, sala 63 - São
José dos Campos e Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 120 – Guaratinguetá; DRT
04 - SOROCABA: Av. Adolpho Massaglia,
nº 350 - Sorocaba; DRT 05 -CAMPINAS:
Av. Dr. Alberto Sarmento, nº 04 - Campinas,
Praça XV de Novembro, nº 94 - Americana;
Rua Senador Vergueiro, nº 250 - Limeira e
Rua Treze de Maio, nº 356 - Piracicaba; DRT

06 - RIBEIRÃO PRETO: Av. Presidente Kennedy, nº 1550 - Ribeirão Preto, Rua Argentina,
nº 1681 - Barretos, Rua Campos Sales, nº
1485 - Franca e Rua Marechal Deodoro, nº
7- São João da Boa Vista; DRT 07 - BAURU:
Rua Afonso Pena, nº 4-50 - Bauru, Rua Treze
de Maio, nº 260 - Lins, DRT 08 - SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO: Av. Brigadeiro Faria Lima,
nº 5715 - São José do Rio Preto, Rua Tanabi,
nº 46 - Catanduva, Rua Paraíba, nº 2432 Votuporanga e Rua 5 (cinco), nº 2828 - Jales;
DRT 09 - ARAÇATUBA: Rua São Paulo, nº
510 - Araçatuba, Rua Paes Leme, nº 1951
-Andradina e Av. Bento da Cruz, nº 568 - Penápolis; DRT 10 - PRESIDENTE PRUDENTE:
Rua Siqueira Campos, nº 36 - Presidente
Prudente, Rua Maracajú, nº 1050 - Dracena e
Av. Tiradentes, nº 37 - Presidente Venceslau;
DRT 11 - MARÍLIA: Rua Paes Leme, nº 47, 2º
andar, sala 21 - Marília, Rua Sebastião Leite do
Canto, nº 197 - Assis e Av. Antonio de Almeida
Leite, nº 1117 - Ourinhos; DRT 12 - ABCD:
Rua Dr. Dupré, nº 50 - São Bernardo do Campo, DRT 13 - GUARULHOS: Rua Tapajós, nº
269 - Guarulhos ; DRT 14 - OSASCO: Rua
José Cianciarullo, nº 200, 3º andar - Osasco;
DRT 15 - ARARAQUARA: Av. Espanha, nº
188, 1º andar - Araraquara, Av. Dr. Carlos
Botelho, nº 1701 - São Carlos, Av. Ulisses
Guimarães, nº 20 - Rio Claro e Rua Duque
de Caxias, nº 1511 - Pirassununga - DRT 16
- JUNDIAÍ: Av. Prefeito Luiz Latorre, nº 4200
- Jundiaí e Rua Coronel João Leme, nº 560
- Centro - Bragança Paulista. Para os cargos
da Diretoria Executiva somente poderão ser
votados os Agentes Fiscais de Rendas cujo
tempo de permanência no quadro associativo
seja superior a 3 (três) anos, e para o Conselho Deliberativo, a permanência no quadro
associativo deve ser superior a 1 (um) ano, em
ambos os casos, na data da sua inscrição junto
à Comissão Eleitoral (art. 80 § 2º - Estatuto

Social). A inscrição dos candidatos far-se-á perante a Comissão Eleitoral, com início
no dia 10 de setembro de 2014 e término
impreterível no dia 10 de outubro de 2014
(art. 82 do Estatuto Social). A inscrição para
a disputa de cargos da Diretoria Executiva
será feita, obrigatoriamente, sob forma de
chapa completa, vedada a participação do
candidato em mais de uma chapa (art. 82
§ 1º do Estatuto Social), e para o cargo de
Conselheiro e respectivo Suplente, será
individual, sendo vedada qualquer vinculação com a chapa de candidatos à Diretoria
Executiva. O voto dado ao candidato ao
cargo de Conselheiro é vinculado ao do
respectivo suplente (§ único do art. 85 do
Estatuto Social). Para o Conselho Deliberativo, o associado votará apenas em um
dos candidatos inscritos na sua respectiva
região administrativa, salvo na Capital, onde
cada associado votará em até seis candidatos (art.83 do Estatuto Social). Para as
eleições, considera-se domicílio eleitoral do
associado, a região administrativa onde se
situa o endereço declarado pelo associado
como sendo de sua residência e constante
do cadastro da AFRESP no último dia do
mês anterior ao da eleição, mas em até 60
(sessenta) dias antes da eleição o associado
poderá optar por outro domicílio eleitoral
que não o da sua residência desde que o
declare formalmente à AFRESP (art. 84 e
§ 2º do Estatuto Social).
São Paulo, 25 de agosto de 2014.

Malvino Rodrigues
Presidente da Comissão Eleitoral
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Eleições Afresp - Instruções CE Nº 02/2014
A Comissão Eleitoral, tendo como membros os Agentes Fiscais de Rendas, Malvino
Rodrigues, Tiago de Paula Araujo e Maria
Antonieta Pires de Araujo, aprovados pelo
Conselho Deliberativo da Afresp- Associação
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado
de São Paulo, em reunião do dia 7 de jun de
2014, conforme o estabelecido no item I do
art. 88 do Estatuto Social da Afresp, baixa
as seguintes instruções, para as eleições da
Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo
a serem realizadas no dia 11 de nov de 2014.
ROTEIRO PARA AS INSCRIÇÕES
1.1- Somente poderão inscrever-se
como candidatos os associados Agentes
Fiscais de Rendas definidos no § 1º do artigo
4º, e em dia com suas obrigações sociais e
financeiras de acordo com o que preceitua o

item I do artigo 10, ambos do Estatuto Social
da Afresp.
1.2- Para o Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, os candidatos deverão ter
tempo de permanência no quadro associativo
superior a um e três anos, respectivamente
na data de sua inscrição junto à Comissão
Eleitoral.
1.3- As inscrições dos candidatos, tanto
para a Diretoria Executiva como para o Conselho Deliberativo, dar-se-ão perante a Comissão
Eleitoral, na forma estabelecida no edital publicado, dia 28 de agosto, no jornal Diário Oficial
de São Paulo somente nos dias úteis, das 09h00
às 17h00, na Sede Social da Afresp, com início
no dia 10 de setembro de 2014 e término impreterível no dia 10 de outubro de 2014 (artigo
82- caput).
1.4- A inscrição dos candidatos para

os cargos da Diretoria Executiva será feita
obrigatoriamente sob a forma de chapa completa, vedada a participação do candidato em
mais de uma chapa (artigo 82 § 1º)
1.5- A inscrição para o cargo de Conselheiro e respectivo Suplente será individual,
sendo vedada qualquer vinculação com a
chapa de candidatos à Diretoria Executiva
(art.82 § 2º).
1.6- Após a inscrição para a disputa
dos cargos à Diretoria Executiva, a chapa
só poderá ser modificada até as 17h00 do
dia 10 de outubro de 2014. Esgotado esse
prazo, a substituição de candidatos somente
será permitida, no todo ou em partes nos
seguintes casos: falecimento, exoneração
ou demissão do cargo de Agente Fiscal de
Rendas ou, ainda, suspensão ou exclusão do
candidato do quadro associativo da Afresp.

Unificação de títulos por serviços proporciona economia para a Afresp
Cada um dos serviços oferecidos pela
Associação dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo (Afresp, Amafresp,
Fundafresp e Seguros de Vida ) gerava um
título de pagamento, ou seja, até o mês de
junho, o associado que pagava, por exemplo,
a mensalidade da Afresp, Amafresp e Fundafresp recebia três cobranças e cada uma
delas possuía um encargo administrativo,
que normalmente é cobrado pelos bancos.
Mas, no mês de julho, houve a unificação
desses títulos e os valores agora são pagos
por CPF. Essa ação, consequentemente, gerou uma economia positiva para a entidade.
“No mês de junho, a Afresp pagou o va-

lor de R$ 15.607,60 para o Banco do Brasil
e o Santander referente a taxas financeiras.
Já em julho, com a unificação desses títulos,
o valor caiu para R$ 8.580. Tivemos uma
economia aproximada de 55% “, explicou o
1º tesoureiro e diretor Financeiro da Afresp,
Rodrigo Keidel Spada.
Essa ação estratégica da diretoria Financeira foi feita em parceria com o departamento de Tecnologia da Informação (TI).
“Ficamos felizes em contribuir com esta
mudança, que proporcionou uma significativa redução de custos nas contas da Afresp,
afinal, essa economia se reverterá em mais
benefícios para nossos associados”, disse o

diretor de Tecnologia da Informação, Omar
Roldão de Moura.
Vale lembrar que cada associado continuará recebendo um demonstrativo com a
discriminação de cada serviço cobrado, preservando a transparência e ética da entidade.

Toloi Junior recebe homenagem dos diretores da Afresp

No dia 22 de agosto, as Diretoria
Executiva, Designada e de Regional, além
do Deputado Constituinte, Hélio Cesar
Rosas, homenagearam o ex-presidente
da Afresp e atual diretor da Amafresp,
Luiz Carlos Toloi Junior , AFR que fez
grandes feitos em seus dois mandatos
pela Associação.
Durante a homenagem, houve o descerramento do quadro de Toloi na galeria
de ex-presidentes da Associação, na sala
de reuniões Benedito Franco da Silveira
Filho, localizada na sede da Afresp.

O presidente da Afresp,
Teruo Massita, parabenizou
Toloi Junior por sua trajetória
de sucesso na Afresp como
presidente e agradeceu - lhe
por seu empenho e competência durante todos esses
anos. “É uma satisfação
homenagear este amigo que
fez muito por nossa Associação”, disse.
Diversos diretores discursaram e destacaram o
quanto Toloi Junior é dedicado em prol
dos colegas e que suas ações, inclusive
humanitárias, fizeram toda a diferença para
a classe dos Agentes Fiscais de Rendas.
Toloi Junior ficou emocionado e agradeceu a homenagem. Ele enfatizou que aquela
foto do quadro simbolizava também cada
diretor de seu mandato. “Sozinho eu não
teria conseguido fazer absolutamente nada
e todos os méritos eu dedico àqueles que
estiveram comigo. ”. Ele também destacou
a importância e apoio do saudoso Benedito

Franco da Silveira Filho, seus pais, sua
esposa e filhos, além de todos os colaboradores da Afresp.
Para finalizar a ocasião especial, todos os
diretores cumprimentaram Toloi Junior e fizeram um brinde à sua trajetória de sucesso.
Luiz Carlos Toloi Junior é Engenheiro
pela FEAA (Araraquara). Nomeado AFR
em 1988, trabalhou em PFFs, no PF de
Jaboticabal. Em Ribeirão Preto foi chefe
do PF, diretor da Regional da Afresp e
membro de seu Conselho Deliberativo.
Ocupou ainda os seguites cargos: diretor
do Ciefas (Comitê de Integração das Entidades Fechadas de Assistência à Saúde),
conselheiro do Ciefas e da Unidas (União
Nacional das Autogestões em Saúde),
1° vice-presidente da Afresp, diretor da
Amafresp, diretor da Unidas e diretor de
Previdência da Febrafite (Federação Brasileira de Fiscais de Tributos Estaduais). Foi
Presidente da Afresp durante os triênios
de 2006/2008 e 2009/2011. É o atual
diretor da Amafresp e do departamento
de Inscrições da Afresp.
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Diretoria apresenta Planejamento Estratégico para colaboradores
A nova cultura organizacional trará benefícios para os profissionais da Associação
Em 7 de agosto, os diretores da Afresp apresentaram oficialmente o Planejamento Estratégico da
Afresp (2013-2017) aos seus colaboradores. A 2ª
vice-presidente, Angela Manzoti Nahman, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância
da responsabilidade empresarial. Na sequência, o
presidente Teruo Massita fez uma breve explanação
sobre a implantação do Planejamento Estratégico na
Associação e a sua importância.
“A entidade acredita que o Planejamento Estratégico é um importante instrumento de gestão, além de
evitar a improvisação, oferece maiores possibilidades
à consecução dos objetivos para atender às expectativas da classe, ou seja, sinônimo de um futuro mais sólido e
seguro”. Ele também afirmou que o colaborador da família Afresp
é essencial para a incorporação do plano estratégico à cultura
organizacional da Associação.
O associado e também membro da Comissão de Redação do
Planejamento Estratégico, Jorge Luiz de Castro, enfatizou que
depende de cada colaborador transformar o plano em gestão
estratégica e, com engajamento de cada um, surgirão grandes
ideias que contribuirão de maneira efetiva com a Associação.
Já o colaborador Reginaldo Mercês, que trabalha na Afresp
há quase 14 anos, apresentou a Missão, Visão e Valores, além de
mostrar o mapa estratégico e enfatizar os avanços que o plano
prevê relacionados à gestão de pessoas.
A Associada e também membro da Comissão de redação do
plano, Luciana Mazzucante Guanais, disse que o Planejamento

Colaboradores da Afresp reunidos no auditório da Associação

Estratégico prevê profissionais competentes, motivados e engajados em prol da instituição e que todos tendem a ganhar com a
nova cultura organizacional que está sendo implantada.
Na ocasião, o Secretário Geral, Luiz Carlos Toloi Junior, destacou que essa ação trará benefícios a todos, além de promover
o crescimento da Associação. Já o 1º tesoureiro, Rodrigo Keidel
Spada, deixou a mensagem que cada um pode fazer a diferença
no dia a dia da Afresp; o vice-presidente, Omar Roldão de Moura, destacou que o desafio está lançado e que esta é a grande
oportunidade de apresentar ideias e trocar conhecimentos e, para
finalizar, o diretor de Esportes, Américo Castagna Neto, também
falou da importância do Planejamento Estratégico.
No dia 8 de agosto, os gerentes, coordenadores, encarregados
e secretárias da Afresp participaram de um workshop sobre o
Planejamento Estratégico.

Presidente da Afresp apresenta a classe política em seminário da AAFC
O presidente da Associação de Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo, Teruo Massita, participou no dia 5 de agosto do seminário “Conjuntura
Atual e Perspectivas Futuras”, realizado pela Associação dos Aposentados da
Fundação Cesp (AAFC). O evento aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de agosto, no
Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia.
Teruo Massita apresentou para a classe os representantes do fisco paulista e
ações conquistadas que fizeram e fazem parte da Afresp, como as gratificações
especiais de incremento à arrecadação. Ele aproveitou o momento para mostrar
como a reforma tributária é um assunto presente em várias reuniões das associações de fisco estaduais.
O presidente Mario Mortari e o presidente do conselho deliberativo da AAFC,
Waldyr Antonio Prando, foram os responsáveis pela abertura e por dar as boasvindas para todos os colegas. No seminário foi abordado o tema “A situação macroeconômica do Brasil – cenário atual e perspectivas futuras”, com o professor
e doutor Roberto Macedo.
O presidente da Fundação Cesp, Martin Roberto Glogowsky, explicou como
é “A previdência privada e saúde na visão da Fundação Cesp”. A previdência
privada, do ponto de vista jurídico e do participante, também foi um dos temas comentados pelos convidados.
Participaram do evento o vice-presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão (Anapar), José
Ricardo Sasseron; os doutores Eduardo José Bernini, Antonio Gimenez e Sergio de Andréa Ferreira, entre outros membros
efetivos dos Comitês Gestores da Companhia Energética.
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Contas de 2013 são aprovadas em AGO
430 associados participaram, entre presentes e representantes por procurações específicas

As contas da Afresp relativas ao ano
de 2013 foram aprovadas no dia 23 de
agosto, por maioria de votos, 430 favoráveis e dois contrários – entre presentes e
representados por procurações específicas, durante Assembleia Geral Ordinária,
realizada na sede da Associação.
Instalada a AGO, em segunda convocação, o presidente da Afresp, Teruo
Massita, fez a leitura do edital de convocação e em seguida houve a eleição da
mesa. O AFR José Aparecido Rossato
(Marília) foi eleito presidente da Assembleia, e os AFRs Miguel Angelo Carvalho
da Silva (Campinas) como 1º secretário
e Airton Marques Alves (Marília) como
2º secretário.
Foram convidados para compor a mesa
diretora a representante da Rodyos Auditores Independentes, Jéssica Mendonça
Rodrigues, o AFR Alexandre Lania Gonçalves, presidente da Comissão Fiscal do
Conselho Deliberativo, o diretor Financeiro da Afresp, Rodrigo Keidel Spada e
o presidente do Conselho Deliberativo,
Luís Augusto Sanches.
Após a execução do Hino Nacional,
a auditora da Rodyo’s leu o parecer dos
auditores independentes: “Em nossa
opinião, as Demonstrações Contábeis
referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Afresp, em 31
de dezembro de 2013”.
Em seguida, o presidente da Comissão
Fiscal do Conselho Deliberativo, AFR Ale-

Professor Francisco

xandre Lania Gonçalves,
leu a conclusão do parecer da Comissão Fiscal:
“Finalmente, concluímos
que a Afresp apresenta
um Balanço Patrimonial
consistente, evidenciado
pelos índices e análises
realizadas. Apesar de um
déficit no ano de 2013,
após levado em conta a
reversão das contingências citadas anteriormente para esta referência,
esta situação se tornaria superavitária,
fato que indica a competência administrativa da Diretoria. Houve um déficit em
relação à Amafresp, situação esta que não
abalou a solidez do plano, mas que requer
constante e total atenção administrativa
por parte de nossos gestores.
Apesar de nossa excelente situação
financeira,
como sugestão desta
Comissão
Fiscal, fica
o convite à
reflexão para
nossa Diretoria atual,
bem como
as seguintes, acerca
da necessidade de que
futuros investimentos objetivem
também adequado retorno financeiro face
às nossas despesas, e da necessidade de
ampliação de nossas fontes de receitas
atuais ou até mesmo da busca de novas
oportunidades neste sentido.
Assim sendo, com suporte no Relatório da Diretoria, no Balanço Patrimonial
auditado pela Rodyo’s, nos demonstrativos que nos foram exibidos, e levando-se
em consideração as dúvidas esclarecidas
pela diretoria, somos do parecer que, do
ponto de vista contábil, não há nenhum
óbice que impeça a aprovação das contas
relativas ao exercício de 2013”.
O diretor Financeiro, Rodrigo Keidel
Spada, fez uma breve apresentação sobre as contas e ressaltou a importância
da modernização da entidade, destacando a implantação do Planejamento
Estratégico e suas principais ações. O
diretor falou ainda sobre a implantação
do novo modelo orçamentário, assunto
apresentado com mais detalhes pelo

Doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP, Francisco Antonio Bezerra.
O projeto, já em implantação na Afresp,
visa aperfeiçoar os critérios de custos
e permite avaliação dos critérios de
alocação das despesas administrativas
da Associação para os serviços, além
de propor melhorias tanto do modelo de
alocação quanto nos atuais direcionadores de despesas utilizados.
O presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches, fez então a
leitura do parecer do Conselho Deliberativo da Afresp conforme ofício do Conselho
Deliberativo nº 37/14.
Após as devidas leituras e apresentações, o presidente da AGO levou a
pauta para votação e o plenário aprovou
por maioria de votos. Na sequência, o
presidente da Afresp, Teruo Massita,
agradeceu a presença de todos e encerrou
os trabalhos.

Guto, Lania, Jéssica, Rossato, Miguel, Rodrigo e Airton

Rodrigo Spada

Teruo Massita
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Conheça mais sobre o projeto do Centro de Convenções da Afresp
Após sinal positivo do Conselho Deliberativo, a Comissão de Estudos apresentará o projeto em todo o estado
No mês de agosto, o projeto do Centro de Convenções da Afresp
foi apresentado às Diretorias Executiva, Designada e de Regionais,
além do Conselho Deliberativo da Afresp, com a presença do consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (Fipecafi), Fábio Fezatti.
Segundo o Coordenador da Comissão de Estudos, Carlos Hage
Chaim, foi apresentado aos diretores e Conselheiros alternativas de
negócios para os terrenos localizados ao lado da Afresp. “Durante a
apresentação mostramos as motivações, metodologia, projeções e
resultados, além de detalhar informações e esclarecer as dúvidas”.
Chaim disse que a Comissão de Estudos estabeleceu um cronograma de visitas às Delegacias Regionais Tributárias e, assim,
que houver um sinal positivo do Conselho Deliberativo da Afresp,
membros da Comissão percorrerão o Estado para apresentar o
projeto aos associados.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, falou da importância do
futuro empreendimento, que está alinhado às diretrizes do Planejamento Estratégico da Associação. “Este projeto proporcionará
receitas para Afresp, ou seja, os associados terão a garantia de
seus benefícios protegidos, independentemente de qualquer cenário,
além de possibilitar uma imagem positiva de nossa Associação a
toda sociedade”, disse.
Teruo Massita, salientou que, após as apresentações da Comissão de Estudos e eleições da Afresp, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para votação do projeto.
As informações sobre o projeto do Centro de
Convenções da Afresp estão disponíveis no site
www.afresp.org.br

Participe da Campanha “Imposto de renda para crianças”
O AFR de Sorocaba, José Roberto Rosa, realiza a campanha
“Imposto de renda para as crianças”, destinadas às entidades
Centro Social São José e Associação Bom Pastor, com o objetivo de atender crianças, adolescentes e familiares carentes do
município de Sorocaba, interior de São Paulo.
O projeto social, que atende aproximadamente 2.000 pessoas,
atua de maneira preventiva com o método da Pastoral do Menor,
ou seja, além de evitar que as crianças fiquem nas ruas, a ação
busca preparar atividades sociais e educativas e se preocupa
com uma alimentação saudável.
Uma conquista dos Agentes Fiscais de Rendas que colaboram
na campanha é o incentivo fiscal do imposto de renda, previsto na
legislação federal, no qual a pessoa física pode dispor de até 6%
do seu imposto para projetos voltados para as crianças e jovens.
Como funciona? Se o seu imposto for de R$ 40 mil, você
pode contribuir com até 6%, ou seja, o limite para a colaboração
é de R$ 2.400. Caso você destine mais, o limite é de R$ 1.500 e
o resto fica como doação. É importante ressaltar que a doação

direta para a entidade não
gera dedução fiscal, isto é,
ela tem que ser depositada
na conta do Fundo dos
Direitos da Criança e do
Adolescente e assim será
repassada às entidades.
O atendimento é feito
de segunda a sexta-feira,
em quinze locais da periferia, em horários em que
os estudantes não estejam na escola. Atualmente, 1.500 jovens
conseguiram emprego com carteira assinada.
José Rosa atuou, por 31 anos, como Agente do Fisco, além de ter
trabalhado na Inspetoria Fiscal de Itu, no Tribunal de Impostos e Taxas
e na Escola Fazendária (Fazesp). Ficou interessado? Envie um e-mail
com suas dúvidas para joserosa.sorocaba@gmail.com ou pastoraldomenor@terra.com.br; ou se preferir pelo telefone (15) 3212-1965.

Colabore com a pesquisa do AFR Jefferson Chioro Vieira
O AFR Jefferson Chioro Vieira, da DRTC III, escolheu como
tema de seu trabalho final no curso da I Edición Maestría Internacional En Hacienda Pública, Dirección Y Administración
Tributaria a proposta de um modelo de Programa de Formação
Gerencial para a Sefaz.
O modelo se basearia nos conhecidos Programas de Trainee
da iniciativa privada, consistindo num processo seletivo interno
e um curso de formação seguido de estágios em diversas áreas
da Sefaz, com o objetivo de dar uma formação consistente

tanto teórica como prática aos futuros líderes.
Reforçando o compromisso da Afresp em apoiar as iniciativas
de formação educacional da carreira, a pesquisa proposta pelo
AFR Jefferson auxiliará nas conclusões de seu trabalho final.
Colabore com a pesquisa, disponível na matéria ‘Colabore
com pesquisa que ajudará AFR a concluir trabalho no curso de
Maestría Internacional’ no site da Afresp (em mais notícias) ou
no link: http://pt.surveymonkey.com/s/pesquisa_jefferson. Ela
não tomará mais que três minutos de seu tempo.

Presidente da Afresp participa de AGE da Febrafite
O presidente da Afresp, Teruo Massita, participou, no dia 14 de agosto, da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Conselho Deliberativo da Febrafite, realizada em Rio Branco / AC. Estiveram presentes no evento representantes das 27 associações filiadas à Federação, além da diretoria da entidade.
Os assuntos deliberados durante a AGE foram: teto salarial – tabela, remuneração Fisco Estadual
– tabela, Prêmio nacional de educação fiscal – edição 2014, 10º congresso nacional e 5º internacional
da Febrafite.
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Entidades beneficiadas em julho e agosto
Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de julho: R$ 133.600,00
DRTC I,II,III – CAPITAL
- Associação Espírita Beneficente Adolfo Bezerra de Menezes – São Paulo - R$ 5.500,00
- Fone: (11) 2164-1841
- Grupo Assistencial Alvorada Nova – São Paulo - R$ 3.000,00 - Fone: (11) 3906-0213
- Creche Fraternidade Maria de Nazaré – São Paulo - R$ 2.000,00 Fone: (11) 3032-6510
- Associação de Apoio à Promoção Humana Novos Rumos – São Paulo - R$ 2.000,00 Fone: (11) 3824-0736
DRT 2 – LITORAL
- Casa da Criança Nova Esperança - Iguape - R$ 3.000,00 - Fone: (13) 3841-4545
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
- Associação Humanitária Amor e Caridade - Jacareí - R$ 5.000,00 - Fone: (12) 3951-0199
- Lar Frederico Ozanam - Jacareí - R$ 5.500,00 - Fone: (12) 2128-6650
- Lar São Judas Tadeu - Pindamonhangaba - R$ 3.500,00 - Fone: (12) 3642-1975
DRT 5 – CAMPINAS
- Sociedade Amigos de Vila Rezende - Piracicaba - R$ 4.000,00 - Fone: (19) 3421-0984
- Abrigo de São Vicente de Paulo - Leme - R$ 5.500,00 - Fone: (19) 3571-2518
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
- Núcleo Espírita Renovação e Luz – Ribeirão Preto - R$ 2.000,00 - Fone: (16) 3633-8840
- Associação Assistencial Maria de Nazaré – Ribeirão Preto - R$ 4.000,00 - Fone: (16)
3626-0018
- Centro de Convivência Infantil Companheiro Leão Benedito do Amaral - Franca - R$
4.000,00 - Fone: (16) 3701-2924
- Sociedade Beneficente Vinte e Cinco de Dezembro – Ribeirão Preto - R$ 4.000,00 Fone: (16) 3622-2339
DRT 7 – BAURU
- Vila Vicentina de Arealva - Arealva - R$ 3.000,00 - Fone: (14) 3296-1249
- Fundação Padre Emílio Immoos - Avaré - R$ 5.100,00 - Fone: (14) 3732-5646
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Núcleo Multidisplinar Social de Nova Granada – Nova Granada - R$ 4.700,00 - Fone:
(17) 3262-1918
- Casa dos Idosos de Nova Granada – Nova Granada - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3262-1952
- Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo - Jales - R$ 4.600,00 - Fone: (17) 3624-4040

- Centro de Apoio da Criança e Adolescente – Estrela D’Oeste - R$ 2.000,00 - Fone:
(17) 3833-1916
- Casa da Criança de Votuporanga - Votuporanga - R$ 2.000,00 - Fone:
(17) 3421-7525
- Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeira D’Oeste - Palmeira D’Oeste
- R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3651-3150
DRT 9 – ARAÇATUBA
- Lar da Velhice e Assistência Social - Araçatuba - R$ 3.000,00 - Fone: (18) 3636-0999
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirapozinho - Pirapozinho - R$
3.500,00 - Fone: (18) 3269-1121
- Associação o Amor é a Resposta – Presidente Prudente - R$ 3.000,00 - Fone: (18)
3916-5892
- Lar Cristão de Adamantina - Adamantina - R$ 5.500,00 - Fone: (18) 3521-1661
- Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina Santo Cheraria - Adamantina - R$
3.000,00 - Fone: (18) 3521-4589
DRT 11 – MARÍLIA
- Associação Bethel - Tupã - R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3496-1647
- Associação São Camilo de Tupã - Tupã - R$ 2.000,00 - Fone: (14) 3404-9930
- Instituição Casa dos Velhos - Tupã - R$ 5.500,00 - Fone: (14) 3496-3210
- Associação dos Renais Crônicos Transplantados da Alta Paulista - Tupã - R$ 2.000,00
- Fone: (14) 3441-5240
DRT 12 – ABCD
- Criança Vida nova – São Bernardo do Campo - R$ 2.500,00 - Fone: (11) 4358-2244
- Recanto Somasquinho – Santo André - R$ 5.500,00 - Fone: (11) 4451-2622
DRT 14 – OSASCO
- Associação Beneficente de Carapicuíba - Carapicuíba - R$ 3.100,00 Fone: (11) 4184-4430
- Lar das Crianças do Menino Deus - Pirassununga - R$ 3.300,00 - Fone: (19) 3561-1692
- Sociedade Espírita Allan Kardec - Ibaté - R$ 2.000,00 - Fone: (16) 3419-0223
- Centro Pirassununguense de Assistência à Infância - Pirassununga - R$ 2.000,00 - Fone:
(19) 3561-2781
DRT 16 – JUNDIAÍ
- Educandário Nossa Senhora do Carmo – Mogi Mirim - R$ 5.300,00 - Fone: (19) 3549-4160

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de agosto: R$ R$ 160.700,00
DRTC I,II,III – CAPITAL
- Girassol Sociedade Benemérita de Assistência ao Carente – São Paulo - R$ 2.000,00
- Fone: (11) 5549-6117
- Centro Ecumênico de Publicações e Estudos Frei Tito de Alencar Lima – São Paulo - R$
5.500,00 - Fone: (11) 3101-0083
- Comunidade Assistencial Rainha dos Apóstolos – São Paulo - R$ 4.500,00 - Fone: (11)
2274-9746
DRT 2 – LITORAL
- Lar Espírita Mensageiros da Luz – Paralisia Cerebral - Santos - R$ 3.500,00 - Fone:
(13) 3223-1629
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Praia Grande – Praia Grande - R$
3.500,00 - Fone: (13) 3472-5257
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
- Associação Educacional para Crianças Especiais Bem-Te-Vi – São José dos Campos - R$
3.900,00 - Fone: (12) 3922-7492
- Obra Social e Assistencial São José - Jacareí - R$ 5.500,00 - Fone: (12) 3965-1391
- Casa de Apoio ao Paciente Oncológico – Casa Recomeço – São José dos Campos - R$
2.500,00 - Fone: (12) 3942-8584
- Obras Assistenciais Irmã Clara – São José dos Campos - R$ 4.000,00 - Fone: (12)
3907-1089
- Creche Amiguinho Feliz - Taubaté - R$ 2.000,00 - Fone: (12) 3681-1252
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté - Taubaté - R$ 3.500,00 Fone: (12) 3621-9028
- Casa São Francisco de Idosos de Taubaté - Taubaté - R$ 5.500,00 - Fone: (12) 3633-2777
- Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José - Taubaté - R$ 5.200,00 - Fone: (12) 3621-4430
- Creche Espírita Beneficente Joana D’Arc - Taubaté - R$ 2.500,00 - Fone: (12) 3622-4234
DRT 4 – SOROCABA
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Feliz – Porto Feliz - R$ 3.500,00
- Fone: (15) 3262-8800
DRT 5 – CAMPINAS
- Creche Sagrada Família - Leme - R$ 5.500,00 - Fone: (19) 3571-3497
- Centro de Reabilitação de Piracicaba - Piracicaba - R$ 5.500,00 - Fone: (19) 3437-7200
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
- Lar dos Velhinhos da Sociedade de São Vicente de Paulo – Santo Antônio da Alegria - R$
3.500,00 - Fone: (16) 3668-1397
- Liga de Assistência Social e Educação Popular - Franca - R$ 5.500,00 - Fone: (16)
3722-4374
- Creche Bom Pastor - Franca - R$ 3.700,00 - Fone: (16) 3701-8050
- Associação Batataense dos Deficientes Físicos - Batatais - R$ 5.500,00 - Fone: (16)
3761-3567
- Caminhar – Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de Paralisia Cerebral - Franca
- R$ 4.700,00 - Fone: (16) 3721-7033
- Associação de Assistência Clínica, Estudos e Pesquisas ao Portador de Necessidades

Especiais de Mococa - Mococa - R$ 5.500,00 - Fone: (19) 3656-0717
DRT 7 – BAURU
- Residência do Amor Fraternal de Avaré - Avaré - R$ 3.500,00 - Fone: (14) 3733-6058
- Asilo São Vicente de Paulo – Mineiros do Tietê - R$ 3.500,00 - Fone: (14) 3646-1700
- Berçário Creche São Francisco de Assis - Lins - R$ 4.000,00 - Fone: (14) 3522-6564
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cerqueira César – Cerqueira César
- R$ 3.500,00 - Fone: (14) 3714-1377
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Associação de Assistência São Vicente de Paulo - Catanduva - R$ 4.900,00 - Fone:
(17) 3522-4361
- Oficina Educacional da Criança e do Adolescente – Novo Horizonte - R$ 2.000,00 Fone: (17) 3542-7533
- Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social os Sonhadores - Fernandópolis - R$
2.000,00 - Fone: (17) 3442-7666
- Associação Beneficente Fonte Viva - Votuporanga - R$ 2.000,00 - Fone: (17) 3421-7697

- Núcleo Educacional Joana de Ângelis - Catanduva - R$ 3.500,00 - Fone: (17)
3523-8711
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Horizonte – Novo
Horizonte - R$ 3.500,00 - Fone: (17) 3542-2739
DRT 9 – ARAÇATUBA

- Associação Feminina de Proteção à Infância Lactário Dilia Ribeiro - Penápolis R$ 2.000,00 - Fone: (18) 3653-4491
- Instituição Nosso Lar - Araçatuba - R$ 2.000,00 - Fone: (18) 3608-1960
- Associação Penapolense de Proteção à Infância Anjo da Guarda - Penápolis - R$
2.500,00 - Fone: (18) 3652-1519
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE

- Ação Social e Educacional Creche Walter Figueiredo – Presidente Prudente - R$
3.500,00 - Fone: (18) 3223-5262
- Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos – Presidente Prudente - R$
4.000,00 - Fone: (18) 3223-2511
- Lar São Vicente de Paulo de Osvaldo Cruz – Osvaldo Cruz - R$ 3.500,00 - Fone:
(18) 3529-1564
DRT 11 – MARÍLIA

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã - Tupã - R$ 3.500,00 Fone: (14) 3404-5863
DRT 14 – OSASCO

- Comunidade Kolping do Jardim Califórnia - Osasco - R$ 2.000,00 - Fone: (11)
99601-0275
DRT 15 – ARARAQUARA

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga - Pirassununga
- R$ 3.500,00 - Fone: (19) 3565-5599
- Lar Escola Redenção - Araraquara - R$ 3.100,00 - Fone: (16) 3322-6923
DRT 16 – JUNDIAÍ

- Instituto Jundiaiense Luiz Braille - Jundiaí - R$ 2.200,00 - Fone: (11) 4523-6510

Fundafresp informa

4.515 doações já realizadas
a entidades carentes

Casa do AFR
Total distribuído desde 1995:

Valor contabilizado:

R$ 10.506.920,00

R$ 3.975.663,46

En
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Os novos rumos para o Fundafresp em 10 perguntas
Entrevista com o coordenador da Comissão de Reestruturação do Fundafresp, Rodrigo Keidel Spada
Em 16 de agosto, o Conselho Deliberativo da Afresp aprovou, por maioria
de votos, apenas com um voto contrário, o novo Regulamento do Fundafresp
com duas emendas propostas. A Proposta de Alteração foi encaminhada pela
Diretoria Executiva e apresentada aos conselheiros pelo diretor Financeiro e
de Seguros, Rodrigo Keidel Spada.
Rodrigo foi designado pela Diretoria Executiva para compor e coordenar
uma Comissão de Reestruturação do Fundafresp. A Comissão foi composta
também pela 2ª vice-presidente Angela Manzoti Nahman, pelo coordenador do
Fundafresp Aldo Gentile, pelo membro da Comissão do Fundafresp Francisco
Lucindo Ramalho Netto, pelo conselheiro suplente Alexandre Câmara Meirelles
e pelos AFRs Ademar Fogaça Pereira e Antonio Celso Pereira.
Para saber mais sobre os motivos das mudanças aprovadas, e as pretensões
delas, o Jornal da Afresp entrevistou o coordenador da Comissão, Rodrigo
Keidel Spada:
O que motivou a diretoria Executiva a
propor as alterações no Regulamento do
Fundafresp?
Rever e aperfeiçoar a forma de distribuição dos recursos do Fundafresp são ações
estabelecidas no Planejamento Estratégico
da Afresp para atender ao objetivo da Valorização e Imagem da Carreira.
Por que você foi designado coordenador da Comissão de Reestruturação
do Fundafresp?
Participei do grupo que elaborou o
Planejamento Estratégico e solicitei à Diretoria Executiva a responsabilidade pela
ação estabelecida para o Fundafresp. Com
isso, a Diretoria Executiva me designou
para empreendê-la por me ver motivado a
contribuir. O Fundafresp é o braço de responsabilidade social da Afresp. Vejo nele
um imenso potencial para contribuir como
agente transformador da sociedade.Desde
o meu ingresso na carreira, e principalmente
no exercício do mandato na Afresp, pude
observar que muitos colegas desconhecem
o valor do trabalho até hoje desenvolvido
pelo Fundafresp e grande maioria não sabe
como funciona.
Quais foram os critérios para a formação
da Comissão de Reestruturação?

Queríamos um grupo pequeno o suficiente para conferir agilidade aos estudos e
com experiência e competência a altura da
importância da ação. Eu e a Angela Manzoti
Nahman representamos a Diretoria Executiva.
Convidamos três Associados que participaram
do Planejamento Estratégico da Afresp e que
nesta ocasião demonstraram muito interesse
em aperfeiçoar o Fundo. Dentre eles, o Alexandre Meirelles que representou o Conselho Deliberativo, Ademar Fogaça e Antonio
Celso Ferreira como colegas associados para
contribuírem com suas experiências e visões
externas, e, finalmente, convidamos todos
os colegas membros do Fundafresp que,
melhores do que ninguém, conhecem a realidade do Fundo e das entidades assistidas.
O coordenador Aldo Gentile e o Francisco
Ramalho se dispuseram ao trabalho.
Como você avalia a participação das
pessoas e o trabalho desenvolvido?
Antes de tudo temos que agradecer a
dedicação e o comprometimento dos colegas participantes. Foram sete reuniões em
cinco meses. Mais de 20 horas de trabalho
conjunto, além das horas com os estudos
individuais, redações, revisões e etc. Eu e
Angela fomos responsáveis pela observação
das diretrizes do Planejamento Estratégico e
pela apresentação dos anseios e sugestões

da base de associados, colhidas no exercício
dos nossos cargos e nas visitas às DRTs, dentre essas a de AFRs que dirigem entidades
assistenciais, como é caso do José Rosa de
Sorocaba, que nos transmitiu com propriedade as necessidades de quem precisa dos
recursos. Era necessário ouvir também o
usuário final.
As contribuições do coordenador Aldo
Gentile e do Ramalho, como membros do
Fundafresp, foram importantíssimas por que
eles puderam apontar as melhorias necessárias e que são observadas no dia a dia da
gestão do Fundo. O Fogaça e o Meirelles
colaboraram demais com suas propostas de
aprimoramentos pertinentes e ao encontro
da profissionalização e modernização pretendidas. Importante registrar a contribuição
ortográfica dada pelo Meirelles que revisou
todo o Regulamento e promoveu as correções
e melhorias textuais.
Foi muito rica a participação do Celso. Foi
um dos fundadores do Fundafresp, desligou-se do Fundo por discordar de alguns pontos.
Daí ser um dos convidados. Queríamos saber
da visão daqueles que apesar de conhecerem
o Fundo, dele não participam. É esse o público-alvo da Reestruturação. Aqueles que não
conhecem ou não concordavam com alguns
pontos que poderiam ser e foram mudados.

Entidades agradecem ao Fundafresp
A Associação Alma Mater, mantenedora das Casas Abrigo Alma Mater I e Alma Mater II, encaminhou uma carta ao Fundo de Assistência Social da Afresp (Fundafresp) agradecendo a doação no
valor de R$ 3 mil.
De acordo com a entidade, com o auxílio do Fundafresp foram adquiridos os seguintes equipamentos:
dois suportes anti refluxo infantil, um aquecedor ambiente, três aparelhos DVD, dois rádios portátil,
dois videogames, dois controles extras para videogames, um ferro elétrico e um secador de cabelo.
Outro agradecimento foi da Associação Assistencial Jesus Chama-te no Caminho para Luz em
Mogi Guaçu. O Fundafresp fez a doação de R$ 2.700,00 e os recursos foram utilizados na aquisição de uniformes (camisetas fotos ao lado) para crianças,adolescentes e funcionários do Projeto
Adolescente, Sim!
A presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região – ADEVIRP, Marlene Taveira Cintra, também enviou uma carta de agradecimento ao trabalho realizado pelo Fundo
de Assistência Social da Afresp – Fundafresp. Veja o conteúdo completo da carta no site da Afresp:
www.afresp.org.br
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Valorizar a classe como agente inovador
Apoio a projetos transformadores da realidade
Quais foram as principais alterações
aprovadas?
Foram: a desvinculação dos recursos para
a Casa do AFR (15%); a desobrigação de indicação das entidades pelos AFRs; a destinação de parte do Fundo a projetos específicos
e não mais somente doação a entidades; e a
redução de recursos pulverizados em prol de
demandas mais significativas.
Qual será o destino dos recursos e qual
será o futuro da Casa do AFR?
O Conselho Deliberativo aprovou emenda
do conselheiro Antonio Guerra que instituiu o
Fundo de Amparo a Agentes Fiscais de Renda
e Pensionistas ‘Casa do AFR’, a qual absorveu todos os valores captados até aquela
data, que somam R$ 3.959.052,09. O Conselho indicou nomes à comissão específica e
estabeleceu o prazo de até 180 dias para a
sua regulamentação.
Doravante a totalidade das contribuições
ao Fundafresp será destinada aos projetos e
entidades filantrópicos.
Com o fim da obrigatoriedade de indicação pelos AFRs, como serão indicados
projetos e entidades?
Agora, além das indicações feitas pelos
colegas AFRs, as próprias entidades poderão
solicitar recursos e apresentar projetos. Além
disso, a própria Comissão do Fundafresp, a
Diretoria Executiva, os Diretores Regionais,
os Conselheiros poderão propor projetos
sem a vinculação pessoal da indicação. A

Comissão ganhará autonomia para gerenciar
os recursos e a aplicação destes. Queremos
aumentar a participação dos associados nas
sugestões, escolhas e acompanhamentos da
aplicação dos recursos.
O que os levou a incluir projetos específicos, além das entidades, como objetivo
de investimentos?
Acreditamos que, apesar da importante
ajuda que a doação em dinheiro representa,
o dinheiro entra no fluxo de caixa sem que
saibamos a eficácia que esses recursos proporcionam ao desenvolvimento da entidade
e dos seus assistidos. Queremos carimbar
parte dos recursos do Fundafresp (50%)
vinculando-os a projetos transformadores da
realidade da organização beneficiada. Queremos financiar modernização de cozinhas,
bibliotecas virtuais, equipamentos odontológicos, salas de fisioterapia, laboratórios
de informática, oficinas de ofícios, como
exemplos. Além disso, esse novo modelo
permitirá que o Fundafresp e a nossa Classe
ganhem projeção como autores e patrocinadores de projetos de responsabilidade social
contribuindo com a melhoria da imagem do
AFR junto à sociedade.
A diretriz de se evitar a pulverização de
recursos a que se deve?
Essa questão tem estreita relação com
a adoção de projetos. Temos a convicção de
que a doação de pequenos valores a inúmeras
entidades tem menos impacto positivo do

que a doação de valores substanciais para
demandas desafiadoras e necessárias. Além
disso, a redução de entidades contempladas
facilitará o acompanhamento da aplicação
dos recursos e da tangibilização dos resultados obtidos.
Em linhas gerais, quais são os resultados pretendidos com as alterações
propostas e aprovadas?
Em suma, queremos:
•Tornar o Fundafresp mais conhecido
entre os associados e a sociedade;
•Aprimorar os processos internos e dar
maior conhecimento das realizações;
•Aumentar o envolvimento do Fundafresp
com as entidades e seus desafios;
•Alavancar a captação de recursos, o
número de contribuintes e a participação
dos doadores;
•Profissionalizar minimamente o Fundafresp para diminuir a dependência do trabalho
voluntário e contar com os funcionários que
tenham compromisso com resultados e cobrar
excelência crescente nos serviços prestados;
•Coibir o uso político da benemerência;
•Estabelecer parcerias com empresas/
convênios;
•Obter das entidades mais transparência à destinação dos recursos oferecidos e
aumentar as sensações de orgulho e pertencimento dos AFRs contribuintes;
•Valorizar o papel da Classe como agente
transformador das mudanças sociais.
•Confecção de anuário para prestação de
contas aos doadores.

Reuniões dos meses de julho e agosto

Na reunião realizada pelos membros do Fundafresp (Fundo de Assistência Social da Afresp) no dia 30 de julho, foram destinados R$ 133.600,00 a 38 entidades em todo o estado.
Eles também reuniram-se no dia 27 de agosto, para distribuir os valores arrecadados às entidades beneficentes de menores
e idosos carentes do Estado de São Paulo. O Fundafresp ajudou 44 entidades e o valor total distribuído foi de R$ 160.700,00.
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Afresp reinaugura salão de eventos e piscinas do C. C. de Sorocaba
O presidente da Afresp e diretores marcaram presença nesse evento que contou com a presença de 100 pessoas
O novo Salão de eventos e as piscinas do Centro de Convivência da cidade de Sorocaba foram reinaugurados em 21 de
agosto. A festa de recepção contou com a presença do presidente,
Teruo Massita; do diretor de Regionais, Patrimônio e TI, Omar
Roldão de Moura; da diretora Administrativa e de Convênios e
Cultura, Angela Manzoti Nahman e do diretor Financeiro e de
Seguros, Rodrigo Keidel Spada, além de familiares e AFRs recém-ingressados na carreira, totalizando 100 pessoas. O assistente
parlamentar do vereador e AFR Gilson Barreto, Eulísio Antonio
da Cruz, representou o candidato no evento.
Também compareceram ao evento o diretor Regional, Anderson da Costa Campos; o conselheiro suplente da Regional de
Sorocaba, Leonardo Quadre; o ex-diretor executivo Oswaldo Fonseca Lemos e os AFRs que participaram ativamente do processo
de reformas e eventos, Fábio Elache e Lais Nagano.
Anderson disse que
o Centro de Convivência é um espaço de integração dedicado a todos
os colegas, sejam eles
aposentados ou recém-ingressados. “Este é um
espaço reservado para o
congraçamento e encontro das várias gerações
de AFRs”. Ele aproveitou
a oportunidade para agradecer a todos aqueles que acreditaram na realização desse projeto.
O diretor Omar Roldão de Moura aproveitou o momento para
cumprimentar todos os presentes e agradecer ao diretor Anderson por sua dedicação e comprometimento na direção da sede
Regional de Sorocaba. Ainda ressaltou a importância da data,
que é um dia de celebração. “Hoje se consolida um sonho que
em 2013 chegou em nossa mesa para apreciação. Lembro a todos
que um dos objetivos da Afresp é proporcionar espaços agradáveis e harmoniosos para que a missão central da Associação seja
cumprida, que é a integração da classe. E, foi com essa diretriz
que, junto aos meus colegas da Diretoria Executiva e, também
da importante participação do nosso colega AFR de Araraquara
Cezar, deliberamos a favor da revitalização completa do Centro
de Convivência de Sorocaba. Eu, particularmente, sinto-me muito
honrado de saber que todo o esforço dirigido gerou esse resultado

magnífico, e é muito bom compartilhar da minha felicidade com
vocês. Parabéns a todos e que esse espaço seja motivador da
integração e segurança plena da classe”. concluiu.
O presidente da Associação, Teruo Massita, cumprimentou
todos e também discursou. “Essa realização revela o que sempre
objetivamos irradiar: a União e a necessidade de nos mantermos
unidos frente aos cenários que a todos os instantes tentam mitigar a classe dos agentes fiscais de rendas. A Diretoria Executiva
está empenhada em promover essa união e, por isso, não mediu
esforços para criar em todo o estado de São Paulo ambientes
assim: de descontração, harmonioso e familiar”, disse.
Os diretores Angela e Rodrigo também cumprimentaram todos
e discursaram na ocasião.
O descerramento da placa de inauguração foi realizado pelos
diretores da Associação.

Ribeirão Preto oficializa resultado de Bolão da Copa
No dia 06 de agosto de 2014, a Regional de Ribeirão Preto oficializou o resultado final do Bolão da Copa 2014, cujos vencedores e respectivos prêmios foram:
1º prêmio: Fernando Miwa – pontuação 629 pontos – valor: R$ 1.277,50
2º Prêmio: Marcelo Fidelis – pontuação 620 pontos – valor R$ 456,25
3º Prêmio: José Inácio – pontuação 254 pontos – valor R$ 91,25
Para cumprir com a sua missão que é promover a integração entre os associados,
a Afresp realizou um agradável café da manhã em sua sede Regional para reunir
ainda mais a classe.
“Aproveito a oportunidade para agradecer ao associado José Inácio pela iniciativa
e organização do Bolão, à funcionária Nara e ao diretor auxiliar de Esportes, Rodolfo,
pela colaboração, bem como a todos os colegas que apostaram e participaram”,
disse o diretor Regional de Ribeirão Preto, Matheus Henrique Lopes Lima.
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Presidente da Afresp e diretor de Regionais visitam Regional de Osasco
O diretor Antonio Carlos apresentou propostas voltadas para a parte administrativa e rotina operacionais
Em 31 de julho, o presidente da Afresp, Teruo Massita, o 1º
vice-presidente e diretor de Regionais, Omar Roldão de Moura,
e o colaborador do departamento de Regionais, Reginaldo Meira
Mercês, visitaram a sede de Osasco e o Centro de Convivência
da cidade.
Na Regional, eles foram recepcionados pelo diretor Antonio
Carlos de Oliveira Joaquim, pelo AFR Milton Mamoru Nakanishi
e pelas colaboradoras da Afresp. O diretor Antonio Carlos apresentou propostas voltadas para a parte administrativa e rotinas
operacionais. Depois apresentou projetos para o Centro de
Convivência, que foi visitado em seguida.
Na ocasião, o diretor Antonio mostrou uma proposta da criação de um espaço para os associados próximo ao salão de festas,
e também a elaboração de um projeto para o salão de jogos.
O presidente Teruo e o diretor Omar elogiaram a organização e
limpeza do Centro de Convivência.

O caseiro Romildo, Milton, Omar, Antonio Carlos e Teruo

Festas Julinas acontecem em Sorocaba, Piracicaba e Jundiaí
Em 18 de julho, mais de 100 pessoas compareceram à Festa Julina de Sorocaba.
O evento contou com a presença dos novos AFRs aprovados em 2013 e do diretor
Regional Anderson da Costa Campos.
Já no dia 24 de julho, 25 AFRs e familiares participaram da festa Julina preparada pela Regional de Piracicaba que contou com o apoio do então diretor Regional
Alberto Penno Junior.
Também no mês de julho foi a vez dos associados de Jundiaí. O Centro de
Piracicaba

Convivência da cidade
recebeu aproximadamente 100 membros da família Afresp. O encontro
contou com a presença
do diretor Antonio Jair
Simionato.
Jundiaí

Sorocaba

Confraternizações em Franca
A Regional de
Franca reuniu os associados e seus familiares para um agradável
happy hour em 24 de
julho e 14 de agosto.
Participaram dos
encontros a diretora
da Regional, Maria
Mercedes Ares Blas
Rosa; o Conselheiro
de Franca, Sebastião Tadeu Vasconcelos; e o chefe do Posto Fiscal, José Paulo de Araújo Jacovassi.

Eneida Rossin assume
diretoria da Regional de Piracicaba

Eneida Maria Camargo

No dia 16 de agosto, a então
suplente, Eneida Maria Camargo
Ribeiro Rossin renunciou ao cargo
do Conselho Deliberativo da Afresp
para assumir como nova diretora da
Regional de Piracicaba.
Desde março de 2009, Alberto
Penno atuava na Regional. “Agradeço a todos que participaram dessa
gestão. A Eneida dará continuidade
ao que já havíamos planejado”,
concluiu.
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Aposentados da DRT/13 participam de encontro no C.C. de Guarulhos
O diretor de Guarulhos enfatizou que o C.C está de portas abertas para promover mais encontros como esse
A Afresp e a Delegacia Regional Tributária de Guarulhos
prepararam um encontro de gerações de AFRs, ativos e aposentados, no mês de junho, no Centro
de Convivência AFR Luiz Dias, em
Guarulhos.
O evento ficou marcado como um
dia especial para a classe dos Agentes Fiscais de Rendas da DRT/13. O
almoço, realizado em um ambiente
descontraído e animado, teve como
objetivo promover a confraternização,
a troca de experiência e a harmonização dos colegas.
O diretor da Regional de Guarulhos, Valter Caldini, enfatizou que a
Associação está sempre de portas

abertas para promover mais encontros. O representante da
DRT no Sinafresp, Renato Cialfi Abbondanza, saudou a todos
os aposentados e expressou a importância da união da classe.
O delegado da Regional de Guarulhos,
Luciano Francisco Reis, lembrou como foi
difícil a luta dos fiscais aposentados para
elevar a classe e ressaltou a importância da
união. “É muito importante que fiscais da ativa e aposentados continuem juntos lutando
por melhorias na nossa categoria. Divisões
dentro da classe, entre fiscais novos, antigos
e aposentados não nos ajudam em nada. Os
AFRs aposentados continuam pertencendo
à nossa classe.”
O Fiscal aposentado Raimundo Bispo
também participou do encontro de gerações.

Santos comemora Dia dos Pais
A Regional de Santos comemorou o Dia dos Pais com um
delicioso churrasco e muita música.
O almoço de homenagem, realizado no dia 9 de agosto,
contou com a presença do diretor Décio Correa Villela; do conselheiro Roberto Garcia; dos auxiliares do diretor de Eventos,
Carlos Alves Queiroz e do diretor de Esportes, Jomar Gonzaga,
além dos AFRs associados e seus familiares.

AFRs organizam Feijoada Beneficente do Zé Rosa
Participe!
Com foco na solidariedade, um grupo de AFRs organiza há alguns meses a “Feijoada Beneficente do Zé Rosa”. Trata-se de um evento colaborativo que tem o objetivo de arrecadar fundos
em prol da Pastoral do Menor de Sorocaba, coordenada pelo professor José Rosa.
A Feijoada será realizada no dia 8 de novembro, a partir das 12h, no Centro de Convivência
da Afresp de Osasco (Rua Octávio Catelani, 172 – Jd. Adalgisa). Será mais uma excelente
oportunidade para reencontrar os colegas e desfrutar de uma deliciosa tarde de sábado.
A venda de convites está limitada a 500 unidades. Não perca a oportunidade e procure logo o
representante em sua DRT ou setor. Para mais informações acesse a página do evento no Facebook “Feijoada Beneficente do Zé Rosa. O evento conta com o apoio da Afresp e do Sinafresp.

Regional de São José do Rio Preto realiza feijoada beneficente
No dia 6 de julho, aconteceu a feijoada beneficente da Regional de São
José do Rio Preto, no Centro de Convivência da cidade, que arrecadou recursos para a Instituição Educacional Casa da Criança.
O encontro foi organizado pelo AFR José Aparecido Ciocca, que contou
com o apoio do diretor Regional Alberto Aparecido de Andrade. Na ocasião,
o AFR João Zerunian e sua família foram homenageados pela diretoria e por
representantes do Sinafresp, pela sua assiduidade aos eventos da Regional.
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Diretores executivos, regionais e designados se reúnem em São Paulo
Reunião contou com a participação do consultor da Fipecafi, Fábio Frezatti

Os diretores executivos da Afresp se reuniram no dia 22 de
agosto, no Hotel The Capital em São Paulo, para uma reunião
conjunta com os diretores regionais e designados da Associação.
O presidente da Afresp, Teruo Massita, agradeceu a presença de todos e desejou uma ótima tarde de trabalho. “Reuniões
como essa nos ajudam a alinhar os projetos, trocar experiências
e aperfeiçoar nossas ações”, disse.
Na sequência, os diretores executivos apresentaram algumas
das principais ações desenvolvidas neste ano.
O diretor Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, falou
sobre a recente parceria com a WorldOne. A gerente financeira
da Afresp, Raquel Gonçalez, apresentou as principais alterações
e benefícios que serão alcançados com o novo modelo orçamentário da Afresp.
Também falaram sobre seus departamentos o diretor de Regionais, TI e Patrimônio, Omar Roldão de Moura e a diretora de
Convênios e Cultura, e Administrativa, Angela Manzoti Nahman,
que ressaltou a importância da participação de todos os diretores
no 3º Encontro da Família Afrespiana, que acontece nos dias 19,
20 e 21 de setembro, no Hotel Resort Tauá, em Atibaia. “Esse é
um importante momento de confraternização entre os colegas
e suas famílias. Estamos trabalhando muito para que seja um

momento inesquecível!”. A diretora lembrou ainda que a 6ª edição do Torneio de Poker da Afresp acontecerá durante o evento.
“O 5º Torneio foi um sucesso, por isso resolvemos aproveitar o
encontro para reunir aqueles que gostam desse jogo”, explicou.
O diretor da Amafresp e de Inscrição, Luiz Carlos Toloi Junior,
explicou as razões e necessidades de mudanças no sistema contributivo da Amafresp. Ele também ressaltou que a última promoção
Amafresp, em consequência dessas mudanças, obteve a adesão
de mais de 1.700 pessoas, com idade média de 27,2 anos. E ainda
falou da implantação do novo sistema de informática da Amafresp.
Também participaram da reunião o secretário adjunto e diretor de RH, Hildebrando Djalma Pirágine; o diretor designado de
Esportes, Américo Castagna Neto; o diretor de Aposentados,
José Carlos Franco Fernandes e o diretor Técnico de Obras,
Cezar José D´Avoglio.
A reunião contou ainda com a participação do consultor da
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), Fábio Frezatti, que apresentou o business plan
do Projeto de Investimento do Centro de Convenções da Afresp.
Frezatti vem realizando um trabalho de orientação junto com a
comissão de estudos para definição da melhor alternativa de
negócio para o futuro espaço.

São José dos Campos em Sampa
Os colegas de São José dos Campos, entre eles o diretor Regional Everaldo
de Melo Brandão e Valéria Sampaio Carrijo, assistiram ao espetáculo “Elis, A
Musical”, que conta a vida de uma das maiores cantoras da MPB e traz alguns
dos clássicos da nossa música.

Eventos
AFR Diego Bianchi Magalhães ganha Purificador de Água
O associado de Presidente Prudente, Diego Bianchi Magalhães, foi o ganhador do sorteio “Promoção Dia das Mães” do
departamento de Convênios e Cultura da Afresp, em parceria
com o Compra Certa (Brastemp, Consul e KitchenAid) e o
Clube de Compras.
O diretor da Regional de Presidente Prudente, Ailton Estácio, entregou o Purificador Consul para o sortudo, no mês de
agosto. O sorteio da promoção aconteceu no dia 20 de maio

e contou com a participação
de vários associados.
A ingestão de água é um
fator extremamente importante para a saúde. Com o
purificador de água Consul,
você garante sua qualidade
e pureza.
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Associado de Araraquara é o bicampeão do 5º Torneio de Poker da Afresp
O evento foi considerado um sucesso e contou com a participação de 81 associados
Com número recorde de participantes, o 5º
Torneio de Poker da Afresp, que aconteceu no
dia 2 de agosto, foi marcado pela animação,
disputa e confraternização entre os colegas.
Foram 81 pessoas inscritas de várias Regionais
que jogaram e se divertiram por oito horas,
até chegar ao vencedor Bruno Mello Mulato,
de Araraquara. Em 2º lugar, ficou Wellington
Hitoshi Sato, de São Paulo e, em 3º lugar,
Anderson Ramalho, também de São Paulo.
Estiveram presentes no Torneio a 2ª vice-presidente, diretora Administrativa
e de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman; o 1º tesoureiro, diretor
Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, os diretores Regionais de Bauru, Antonio
Fernando Geraldi de Jesus; de Ribeirão Preto, Matheus Henrique Lopes Pereira Lima; de
Sorocaba, Anderson da Costa Campos, da DRTC-II, João Ramalho, e da DRTC-III, Marcos
Benedito Stefanelli e o diretor de Esportes, Américo Castagna Neto.
A diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman, disse estar realizada com o Torneio. “Estou muito feliz. Atingimos
o objetivo de trazer os associados
para uma tarde agradável, na qual
houve integração dos AFRs novos
e veteranos, os do interior com os
da capital”, disse.

Campeão Bruno Mello Mulato (esq.) e participantes (dir.)

Rodrigo Spada, Bruno Mello Mulato e Angela Manzoti

Novos parceiros do Clube de
Compras

Os três finalistas do 5º Torneio de Poker Afresp

Poker no Tauá Resorts Atibaia

As inscrições para o 3º Encontro da Família Afrespiana, em
Atibaia, continuam abertas. Uma novidade desta edição será o 6º
Torneio de Poker, que acontecerá no dia 19 de setembro no Tauá
Resorts, para os principiantes e para aqueles quase profissionais.
Faça a sua inscrição no site da Afresp (www.afresp.org.br) e
envie o comprovante de pagamento para o e-mail eventosecultura@afresp.org.br.
Confira os preços e formas de pagamento com o departamento de Convênios e Cultura da Afresp, através dos telefones
3886-8821/8859/8873, na sede da Associação ou na Regional
mais próxima.
O 7º Torneio de Poker acontecerá em novembro. Aguarde!

Nesses últimos anos, o departamento de Convênios e Cultura firmou várias parcerias que resultam em muitas vantagens e
benefícios para os associados e seus dependentes.
As vantagens são exclusivas em empresas conveniadas de
vários segmentos: eletrodomésticos, informática, viagens, universidades, hospedagem, beleza, espetáculos e shows.
Entre as grandes empresas conveniadas à Afresp estão nomes
como: a Fast Shop, com um desconto de até 30% na linha branca;
a Havanna e a Ika Coelho Semi Jóias.
Acesse o site do Clube de
Compras da Afresp (www.clubedecomprasafresp.org.br), ou entre em
contato com o departamento de
Convênios e Cultura por meio dos
telefones 3886-8859/8821/8873.
Vale a pena conferir e aproveitar
os descontos!

Regionais
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Esportes
Reunião organiza o VII Torneio Estadual de Futebol Society da Afresp
Primeiro jogo do Torneio Society da Associação acontecerá, em setembro, com a Região Leste

No dia 31 de julho aconteceu a reunião que definiu as regras
do VII Torneio Estadual de Futebol Society da Afresp.
Participaram do encontro o diretor de Esportes, Américo
Castagna Neto, o diretor Regional de Bauru, Antonio Fernando
Geraldi de Jesus, o diretor da DRTC-I, Cesar Akio Itokawa, os
AFRs representantes de Araraquara, Ronald Medeiros, da sede
da Secretaria da Fazenda, André Hurtado, e o coordenador de
Esportes, Paulo de Carvalho.
No encontro foi definido o início do Torneio e a data das
partidas finais: 18 de outubro. O regulamento do Torneio e os
locais de todos os confrontos serão divulgados posteriormente.
Regulamento do Torneio foi definido durante reunião com os representantes
As DRTs foram divididas em grupos, organizados abaixo:
Região Oeste: DRT- 7 (Bauru), DRT – 9 (Araçatuba), DRT – 10
(Presidente Prudente), DRT – 11 (Marília); Região Norte: DRT-5 (Campinas), DRT – 6 (Ribeirão Preto), DRT-8 (São José do Rio Preto),
DRT -15 (Araraquara); Região Leste: DRTC – I (São Paulo – “Predião”), DRT – 2 (Santos), DRT – 3 (Taubaté), DRT – 12 (ABCD) e
DRT – 13 (Guarulhos); Região Centro: DRTC- II (São Paulo), DRTC – III (São Paulo), DRT – 4 (Sorocaba), DRT – 13 (Osasco) e DRT
– 16 (Jundiaí).
Os jogos da 1ª fase do Torneio serão realizados no mês de setembro. O primeiro jogo da 1ª fase será no dia 13 de setembro, com a
região Leste: DRTC - I, São Paulo; DRT - 2, Santos; DRT - 3, Taubaté; DRT - 12, ABCD; e DRT - 13, Guarulhos.

19ª Corrida pelo Centro
Turístico de São Paulo

Nove atletas da Afresp participaram, no dia 10 de agosto,
da 19ª Corrida Líquido Corpore Centro Histórico da cidade de
São Paulo.
Com um percurso de 9 km, os corredores conseguiram
aproveitar a paisagem dos pontos turísticos mais tradicionais,
como Teatro Municipal, Praça da Sé, Pátio do Colégio e Viaduto
do Chá.
Os colegas que correram foram Eran Manuchakian, Aparecido
Catulo, Haroldo Rosa, Dárcio de Moraes, Eduardo Braga, que
tiveram a companhia de seus familiares e amigos.
A Afresp, com a missão de promover a qualidade de vida de
seus associados, patrocina todos os jogos e corridas, juntamente
com o departamento de Esportes da Associação.

Holanda vence 1ª rodada do 2º
turno do Torneio Metropolitano

A Holanda foi o time vencedor da 1ª rodada do 2º turno do
XXVI Torneio Metropolitano de Futebol da Afresp. A partida
aconteceu no dia 28 de agosto, no Centro de Convivência de
Osasco “AFR Roberto Chiaverini”, e foi contra a equipe da
Colômbia.
No outro jogo, também no dia 28, a Alemanha saiu campeã
do confronto com a Argentina, no Centro de Convivência de
Guarulhos “AFR Luiz Dias”.
Acesse o site da Afresp (www.afresp.org.br) e confira os
resultados dos jogos.

Associados de Araraquara participam de Torneio Relâmpago de Tênis
O diretor de Esportes da Regional de Araraquara, Marcelo Shimoto,
organizou no dia 15 de agosto um Torneio Relâmpago de Duplas de Tênis,
no Centro de Convivência da cidade.
Com o objetivo de promover a confraternização entre os associados e
seus familiares, a dupla vencedora foi Marcelo Shimoto e Gabriel Generoso.
Após as competições de seis jogos (um set), os associados aproveitaram
um agradável almoço.
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Conselho Deliberativo

Comissão de Estudos da Afresp apresenta projeto para o C.D.
O consultor da Fipecafi fez uma apresentação sobre o projeto do Centro de Convenções da Afresp

Em 22 de agosto, 18 Conselheiros e três suplentes participaram da reunião Extraordinária que ocorreu no Hotel The
Capital em São Paulo. A reunião contou com a participação
do presidente da Afresp, Teruo Massita, dos membros da
Comissão de Estudos da Afresp e do consultor da Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
(Fipecafi), Fábio Frezatti.
O presidente do Conselho Deliberativo, Luís Augusto
Sanches, convidou para sentar-se à mesa o coordenador da
Comissão de Estudos, Carlos Hage Chaim, que também é
Diretor Social da Afresp. Guto ainda destacou que os Conselheiros José Varkulja, Lauro Kuester Marin e Eliana Pessoa
de Oliveira também são membros da Comissão.
Teruo Massita agradeceu ao presidente do Conselho Deliberativo e aos
Conselheiros pela oportunidade de apresentar o
projeto de negócios nos
terrenos da Afresp, localizados ao lado da sede.
Chaim ainda explicou que
o trabalho dessa Comissão
vem sendo desenvolvido
há mais de dois anos e que
desde o mês de fevereiro
conta com a consultoria de

Frezatti, graduado em Administração
de Empresas pela USP e doutor em
Controladoria e Contabilidade, que
atua na linha de pesquisa Controladoria e Contabilidade com projetos
nas áreas de planejamento empresarial, valor da empresa e aplicação da
teoria institucional.
Na sequência, Frezatti fez apresentação da melhor alternativa de
negócio para o futuro espaço, mostrando as motivações, metodologia,
projeções e resultados, além de
detalhar informações e enfatizar que
o projeto está de acordo com as diretrizes do Planejamento
Estratégico da Afresp.
Guto elogiou a apresentação do Consultor e abriu para
perguntas. Alguns Conselheiros fizeram questionamentos,
entre eles: Antenor Roberto Barbosa, Antonio Guerra, Claiton
Osnir do Amaral, João Álfaro Soto, José Aparecido Rossato,
Luiz Otávio Corsetti, Eugênio Evandro Fernandes e Sebastião
Tadeu de Vasconcelos. Frezatti sanou as dúvidas e agradeceu
aos presentes.
A próxima reunião do Conselho Deliberativo, que abordará
outros assuntos da Associação e classe, está prevista para o
dia 27 de setembro.

AFRs da Ativa
Se você faz aniversário no mês de setembro, o prazo para realizar o recadastramento
obrigatório vai até 31 de setembro.
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Conselheiros aprovam proposta de Alteração do Regulamento Fundafresp
Também foram discutidos assuntos relacionados ao Fundo de Reserva, Seguros, Amafresp, entre outros
24 Conselheiros, sendo
18 titulares e seis suplentes participaram da reunião
do Conselho Deliberativo
realizada em 16 de agosto
na sede da Afresp. Participaram também o assessor
da presidência do C.D.,
Edison Nunes Vital, a 2ª
Vice-Presidente e Diretora
de Convênios e Cultura
e Administrativa, Angela
Manzoti Nahman, e o 1º Tesoureiro, Diretor Financeiro e
de Seguros, Rodrigo Keidel
Spada, o Coordenador do
Fundafresp, Aldo Gentile e
o membro Francisco Lucindo
Ramalho, além do associado José Roberto Rosa.
Na sequência, foram aprovadas as atas das reuniões dos
dias 24 de maio e 7 de junho, a primeira por unanimidade e a
segunda com apenas uma abstenção.
O Diretor Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel Spada,
apresentou o trabalho da WorldOne, que oferece aos associados da Afresp o serviço de previdência privada e consórcio
de imóveis e automóveis. O diretor geral Jan Brunckhorst e o
consultor Bernd Nestrojil, ambos da WorldOne, ressaltaram
que a empresa está negociando com a Diretoria de Seguros da
Afresp há mais de um ano e a parceria foi acordada com total
transparência. Também disseram que seus consultores são
qualificados para ajudar os associados da Afresp na análise de
suas economias pessoais, além de trabalhar na realização de
objetivos e metas financeiras.
Os Presidentes da Comissão de Seguros e da Comissão
Fiscal, Roberto Chiaverini e Alexandre Lania Gonçalves, apresentaram um parecer com considerações relacionadas ao contrato e seus anexos, que foram encaminhadas ao Presidente da
Afresp, Teruo Massita. O parecer também apontou que deverão
ser encaminhados trimestralmente ao C.D. os quadros demonstrativos de Rentabilidade do período. Ressaltando ainda que o
referido contrato, apesar de não deliberada a aprovação pelo
plenário, não está inserido na regra estatutária, mas sim, apenas
nas recomendações contidas no respectivo Parecer.
Em seguida, o Diretor Rodrigo expôs um plano de reestruturação do Fundafresp. Ele destacou que as sugestões de mudanças no Fundafresp foram desenvolvidas estrategicamente pela
Comissão de Estudos do Fundafresp, da qual é Coordenador,
e é composta pelos seguintes membros: Ademar Fogaça, Aldo
Gentile, Alexandre Meirelles, Angela Manzoti, Celso Pereira e
Francisco Ramalho.
Entre as principais mudanças sugeridas na proposta de
reestruturação do Fundafresp estão: desvinculação dos recursos
para Casa do AFR, desobrigação de indicação das entidades
pelos AFRs e redução da pulverização dos recursos para que
sejam direcionados a projetos.
Após amplo debate, o conselheiro Antonio Guerra fez uma
proposta de emenda, a qual foi redigida pelo Conselheiro Lauro

Kuester Marin, a pedido do Presidente, sendo lida e aprovada
pelos Conselheiros. Segue a mesma: “Artigo 25 – Os valores que
foram captados, destinados à Casa do AFR, serão absorvidos
pelo novo “Fundo de Amparo a Agentes Fiscais de Rendas e
Pensionistas “Casa do AFR” e que neste momento é instituído,
o qual deve ser regulamentado em até 180 dias”.
Já o Vice-Presidente do C.D., Luiz Carlos Benício, também
propôs uma emenda ao artigo 24. “A distribuição mensal deverá
ser de 50% do valor arrecadado a projetos específicos e os outros
50% distribuídos entre as entidades escolhidas”, disse Benício.
A proposta da Diretoria Executiva foi aprovada por maioria de
votos, apenas com um voto contrário, e as duas emendas inseridas na proposta de alteração das disposições transitórias foram
aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros.
Outro assunto discutido na reunião foi o processo de reembolso Amafresp. O Conselheiro Eduardo Gonçalves leu o parecer
relatado pelo membro da Comissão de Saúde Antenor Roberto
Barbosa, cujo posicionamento era favorável ao atendimento à
solicitação de reembolso do filiado Amafresp. Após debate, o
parecer foi aprovado com dois votos contrários.
Ainda sobre o assunto Amafresp, foi aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria Executiva de alteração do art. 7º do
Regulamento da Amafresp relativa à taxa de administração, em
razão da Afresp apresentar um decréscimo de 0,5 %, passando
da atual de 7,5% para 7%.
Durante a reunião o Assessor da Presidência do C.D., AFR
Edison Nunes Vital, juntamente com a Auditora Interna do
C.D., Sandra Loureiro, demonstraram o primeiro trabalho que
está sendo desenvolvido quanto à análise dos processos de
“reembolso” de despesas médicas consoante o Regulamento
da Amafresp. Edison fez uma apresentação evidenciando os
resultados e as recomendações, as quais serão encaminhadas
ao Presidente da Diretoria Executiva, nos termos da Portaria
82/2012, ainda vigente.
E para finalizar, a Comissão Fiscal informou em parecer que
houve um aumento de 4,26% no Fundo de Reserva da Afresp (saldo
líquido da aplicação financeira vinculada ao Fundo de reserva), em
relação ao semestre anterior. Do mesmo modo, os aumentos na
arrecadação de mensalidade Afresp e do excedente do Fundo de
Reserva foram de, respectivamente, 1,09% e 6,88%.
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Aposentados

Almoço dos Aposentados contou com a presença dos deputados da classe
Um dos assuntos comentados foi a importância da união da classe fiscal nas eleições
A Afresp recepcionou os colegas aposentados, no dia 13 de
agosto, na sede da Associação, para um agradável Almoço dos
Aposentados. A diretora de Convênios e Cultura e de Administrativa, Angela Manzoti, deu as boas-vindas a todos os colegas.
O diretor de Aposentados, José Carlos Franco Fernandes,
agradeceu a presença de todos em nome da
comissão, que conta com a colaboração dos
colegas Aldo Gentile e Luiz Fernando Catta
Preta, que organizam o almoço. Ele aproveitou o momento para destacar a importância
da representação dos deputados João Dado
Leite, Vaz de Lima e Vitor Sapienza na política. “Precisamos manter no parlamento, tanto
federal quanto estadual, esses três colegas
e, portanto, nós, aposentados, devemos fazer
alguma coisa pela campanha deles”.
O deputado federal, João Eduardo Dado Leite, disse que os
representantes estão lutando para defender os direitos e interes-

ses da classe dos AFRs. “É através do apoio de vocês e do povo
brasileiro que conseguiremos defender a categoria. ”.
Discursaram também o deputado estadual, Vitor Sapienza; o
representante da Câmara, o então deputado estadual, José Carlos Vaz de Lima; e a representante do Sinafresp, Maria Cristina
Macedo Savino.
Participaram do Almoço os diretores de
Esportes, Américo Castagna Neto; Financeiro e Seguros, Rodrigo Keidel Spada; e a de
Previdência, Antônia Emília Pires Sacarrão;
o presidente do Conselho Deliberativo, Luís
Augusto Sanches e os ex-presidentes, João
Álfaro Soto e Roberto Chiaverini; além do
deputado constituinte, Hélio Rosas. O presidente da Associação, Teruo Massita, não
conseguiu participar do Almoço por participar
da Assembleia Geral Extraordinária da Febrafite, realizada no Acre,
na mesma data.

Perfume de Mulher na Afresp
O filme exibido na sessão de cinema do dia 30 de
julho foi o clássico Perfume de Mulher, que rendeu
o Oscar de melhor ator ao protagonista Al Pacino.
O diretor de Aposentados, José Carlos Franco Fernandes, pensando em todos os colegas que pediram
atividades na Pesquisa de Opinião, está escolhendo
filmes renomados para que todos os associados
participem das atividades sociointerativas.
O diretor Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel Spada, prestigiou o evento. “Esta ação da diretoria de Aposentados, que
conta com o apoio do departamento de Convênios e Cultura, promove o reencontro dos colegas, além de oferecer mais uma opção
de entretenimento a esse público. Ressaltamos que a Afresp é de todos nós e eventos como esse engrandecem a classe”, afirmou
Rodrigo.
A próxima sessão de cinema acontecerá no dia 25 de setembro, às 15 horas, na sede da Afresp. Venha prestigiar a diretoria de
Aposentados e assistir ao maravilhoso filme Caminho da Liberdade.

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

01/04 - Luciana Mazucante Guanais, nível V
01/04 - Mauricio Cantergiani, nível V
01/04 - Egle Prandini Maciotta, nível VI
01/04 - Jose Carlos Vani, nível VI
01/04 - Mauro Massayoshi Higasiaraguti, nível V
01/04 - Telco Hahimoto de Menezes, nível V
01/04 - Veredino Arruda Filho, nível VI
01/07 - Eduardo Almeida Fernandes, nível III
01/07 - Jose Faria de Moraes, nível IV
02/07 - Antonio Celso Pereira, nível VI
03/07 - Jose Adolfo de Mendonca Naime, nível VI
03/07 - Jose Carlos Rocha, nível VI
05/07 - Carlos Henrique Menon, nível IV
05/07 - Irineu Giannotti, nível VI

05/07 - Leonardo Galliano, nível V
05/07 - Milton Soccal, nível V
05/07 - Nilson Cornelio Dorta dos Reis, nível VI
05/07 - Verci Caetano, nível VI
11/07 - Jane Roseli Mauer, nível V
12/07 - Carlos Alves Queiroz, nível VI
12/07 - Noboru Ohi, nível VI
12/07 - Valter Brito Laughton, nível VI
17/07 - Flavio Morello, nível V
17/07 - Sonia Stela da Silva, nível VI
18/07 - Valter Pedro, nível VI
19/07 - José Caruso Filho, do SQC-III-QSF
19/07 - Lucia Lumiko Komati, nível VI
19/07 - Luiz Magnusson Filho, nível V

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de setembro, tem até 31/09 para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil.
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Seguros
Comunicação e interação no ‘Encontro Conexões’

O treinamento promovido pelo SegAfresp teve como objetivo trazer novos conhecimentos aos colaboradores

Colaboradores do departamento de Seguros e das 19 Regionais da Afresp participaram, nos dias 29 e 30 de agosto, do
treinamento “Encontro Conexões”, na sede da Associação, em
São Paulo.

desde a sua fundação em 1933 até os dias atuais, destacando
a importância da Previdência Privada como uma ferramenta
para investimento a longo prazo. “O desafio é viver mais e
viver melhor”.

A diretora Administrativa e de Convênios e Cultura, Angela
Manzoti Nahman, deu as boas- vindas aos colaboradores e desejou um dia especial para todos. “Toda a equipe da Afresp se envolveu nesse evento para que seja um momento único”.

O gerente de Consórcio da Porto Seguro, Rafael Boldo,
apresentou o Porto Seguro Consórcio, um programa que tem
como objetivo oferecer o melhor para quem planeja adquirir um
imóvel a baixo custo. “Temos a função de realizar um sonho.
Somos, então, realizadores de sonhos”. O gerente de sucursal
Nilton Deon; e o consultor de Consórcio da Porto Seguro, João
Rodrigues, prestigiaram o “Encontro Conexões”.

O diretor Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel Spada,
agradeceu a presença de todos, em especial da equipe que planejou cada detalhe, Marlucia, Lenita e os encarregados, Tatiana,
Cristiano e Joceli. “Gostaria de agradecer a disposição de vocês.
Espero que seja um final de semana enriquecedor para todos
nós, que possamos viver em harmonia e aprender uns com os
outros. A proposta deste treinamento é trazer os colaboradores
para uma nova vivência de trabalho em São Paulo”.
O presidente da Afresp, Teruo Massita, disse que o desempenho dos colaboradores tem sido muito positivo. “O resultado da
pesquisa de satisfação
[realizada em julho],
totalmente imparcial,
nada mais é do que o
fruto do esforço e competência do trabalho de
vocês”.
Rodrigo apresentou
o novo Planejamento
Estratégico da Afresp.
Para ele o “Planejamento é uma ferramenta de análise do cenário atual, em conjunto com reflexões para criar um referencial futuro desejado e as ações
necessárias para atingi-lo com segurança”.
O treinamento, com o objetivo de integrar e contribuir com
a troca de experiência entre a equipe de Seguros Afresp e seus
parceiros, contou com apoio do diretor geral, Jan Brunckhorst,
da consultora financeira WorldOne e das seguradoras Porto
Seguro e Mapfre.
Os colaboradores das Regionais e do departamento de
Seguros assistiram às palestras sobre ‘Análise e Conceitos’ e
abordagem de cliente, promovida pela empresa de consultoria
financeira WorldOne; além disso, o gerente comercial da Mapfre,
Helton de Oliveira Pinto, apresentou a história da seguradora

A colaboradora de Sinistros da Afresp, Shirley de Cássia da Silva, comentou que gostou muito do Treinamento e
aproveitou cada momento. “De forma geral, percebi como o
colaborador é valorizado. Com o treinamento, mesmo que eu
não atue nas vendas diretamente, adquiri mais conhecimentos
para atuar nos sinistros. Além disso, interagi com as pessoas
das Regionais”.
No sábado, dia 30 de agosto, os colaboradores participaram das
palestras Mapfre Seguro Residência, com o gerente de Seguros
Gerais, Alexandre Lourenço; Impacto das Conexões nos negócios,
com a sócia-diretora da Cyclos Desenvolvimento Profissional e
Gerencial, Rosana Nerci Pinheiro Sá.
Alexandre apresentou as novas coberturas e funcionalidades
elaboradas para atender os associados e facilitar o cotidiano dos
colaboradores da Afresp. “Tivemos como intuito tornar o Seguro Mapfre Residencial ainda mais flexível e completo”, analisou.
O evento foi concluído com Rosana que, além das atividades
práticas desenvolvidas com os colaboradores, apresentou as 4
perspectivas entre a associação, o associado, o indivíduo e o tempo.
“A vida é uma
colheita. Cada
conexão com a
Afresp nos faz
viver cada vez
melhor. Os impactos das conexões vão além
dos negócios.
Os impactos
das conexões
vão para a nossa
vida”, finalizou.
Rodrigo Spada no primeiro dia de Treinamento
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Hospital São José - Beneficência Portuguesa amplia atendimento para filiados
Desde 15 de agosto, os filiados Amafresp podem utilizar o Hospital São José em diversas especialidades
O Hospital São José – Beneficência Portuguesa, que já é credenciado, ampliou seu
atendimento em diversas especialidades para
a família Amafresp.
Antes o hospital atendia os filiados apenas
para tratamentos oncológicos e agora os filiados
Amafresp contam com as outras especialidades
como: urologia, Ortopedia, Traumatologia, Oftalmologia, Nutrologia, Clínica Médica, Neurocirurgia, Nefrologia, Ginecologia/Obstetrícia, Endocrinologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica,
Dermatologia, Endocrinologia, Cirurgia Geral,
Cirurgia Ap. Digestivo, Cirurgia de Cabeça e
Pescoço, Cardiologia e Cirurgia Cardíaca.
Infraestrutura do Hospital São José
Considerado o hospital Premium da Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dos
maiores
complexos
hospitalares privados da
América Latina, o Hospital
São José foi inaugurado
em 2007 e projetado para
ser referência em oncologia, cardiologia, ortopedia
e neurologia.
São mais de 23 mil m²,
distribuídos em nove andares, sete salas cirúrgicas e 65 lei-

tos em estrutura moderna e completa
para atuar na prevenção, diagnóstico,
tratamento e reabilitação da saúde dos
pacientes. As UTIs e semi-intensivas
são privativas, com janela, banheiro,
poltronas para acompanhantes, ar condicionado e TV.
O Hospital conta, ainda, com um moderno Centro de Diagnóstico, onde os
procedimentos cardíacos e neurológicos
são realizados com equipamentos tridimensionais
que garantem mais confiabilidade aos profissionais e
pacientes. É importante ressaltar que o hospital não oferece atendimento em pronto
socorro. Porém, oferece
internações programadas.

Gestão Amafresp com transparência e responsabilidade
Em breve os filiados da Amafresp receberão o "Amafresp
Informa" que trará as ações administrativas e despesas em 2013,
controle e composição de custos, a comparação do nosso plano
com os demais planos de autogestão, além dos diferenciais da
Amafresp.
"Nossa gestão garantiu que a Amafresp apresentasse mais

um ano de resultados positivos", afirmou o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, ademais ressaltou que o plano
de autogestão cuida de aproximadamente 19 mil filiados
com uma equipe de profissionais composta por médicos,
enfermeiros e administradores experientes e uma situação
financeira exemplar.

Amafresp intensifica relacionamento com os credenciados
Tradicionalmente a diretoria
Amafresp, gerência e a coordenadora do departamento de
Credenciamento, Liliana Barros,
realizam reuniões com diversas
clínicas e hospitais com o objetivo de estreitar ainda mais o
relacionamento.
Veja as principais reuniões
dos meses de julho e agosto:

Hospital Psiquiátrico Vera Cruz

Hospital São Paulo (HSP)

Clínica Dr. Enio Buffolo

Hospital e Maternidade Regional de Franca

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Instituto Paulista de Cancerologia

Jornal da Afresp |Agosto e Setembro de 2014

ANS - nº31763-2

23

Amafresp
Taxa de Administração Amafresp reduz para 7%
A taxa de Administração da Amafresp é a menor de todas as operadoras de saúde do país
Foi aprovada por unanimidade pelo
Conselho Deliberativo da Afresp a proposta da Diretoria Executiva de alteração do
art. 7º do Regulamento da Amafresp relativa à redução da taxa de administração,
ou seja, a taxa de 7,5% passou para 7%.
” Agora nossa taxa de administração é de
7 %. É importante ressaltar que esta taxa é
a menor de todas as operadoras de saúde
do país”, disse o diretor da Amafresp, Luiz
Carlos Toloi Junior.
Segundo Toloi Junior, a diretoria Financeira, por meio de assessoria de profissionais especializados da USP, identificou a necessidade
de redução de 0,5 na taxa de Administração
Amafresp. Ele enfatizou que esta ação beneficiará desde já os filiados Amafresp e passou
a valer com data retroativa a partir de 1º de

julho de 2014.
Veja como ficou o artigo 7º do Regulamento Amafresp:
“A taxa de administração devida à
Afresp será equivalente a 7,% (sete por
cento) do valor da soma das despesas
efetivas e excedentes com assistência à
saúde, bem como das coparticipações nos
custos dos procedimentos referidos nos
artigos 4º e 5º, efetivados através da Administração do Serviço Amafresp, a partir
de 1º de julho de 2014”.
Lembrando que, no início de cada ano, é
quando o valor real do custo de Administração da Amafresp do ano anterior é apurado.
Caso resulte em um pagamento maior para
Amafresp, a Afresp restituirá a nossa autogestão, como ocorreu neste ano, no qual

Afresp restituiu aproximadamente R$ 250
mil à Amafresp.

Cartilha sobre Tabagismo

Nova carteira de identificação da Unimed
Os filiados Amafresp receberão no
mês de setembro a nova carteira de
identificação da Unimed. A validade
da atual carteira expira no dia 30 de
setembro, por isso, ela deverá ser inutilizada e substituída pela nova.
Além da rede credenciada direta,
a Amafresp possui parceria com as
Unimeds, ampliando suas opções de atendimento. A carteira Unimed poderá ser
utilizada somente no interior, litoral e em outros estados que não possuem Convênio de Reciprocidade. Na capital do estado e na grande São Paulo, os filiados
devem utilizar a carteira Amafresp.
A nova carteira Unimed terá validade até 31 de julho de 2016.
Aqueles que não receberem a nova carteira até 30 de setembro de 2014 devem
entrar em contato com o Departamento de Inscrição da Afresp pelos telefones:
(11) 3886-8840 /8868; ou pelo e-mail: departamentoinscricao@afresp.org.br.

A Amafresp
enviou, através
dos correios, a
nova Cartilha de
Prevenção com
o tema Tabagismo.
Essa publicação é mais
um diferencial
da Amafresp,
que oferece também
aos filiados,
anualmente, as Campanhas Saúde e
Prevenção, além do Atendimento Domiciliar Amafesp (ADA).
Acesse www.amafresp.org.br e confira também a versão digital.

Planilha de Custos da Amafresp - 2014 (Regime Contábil - Competência)
Confira os demais valores do ano de 2014 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.
Demais
Convênio
Emergências
Despesas
OdontolóMédicas
Assistênciais
gico

Reembolso
Odontológico

Ressarc. ao
SUS

123.089,41

0,00

2.037,91

68.755,86

44.293,56

0,00

6.646,25

12.908.388,73 5.136.015,39

409.702,68

422.527,28

0,00

21.944,92

Descontos
obtidos

Taxa ADM.
7,5%

Mês

Consultas

Exames

Terapias

Internações

Outros Atend.
Ambulatoriais

MAI

645.443,51

1.825.705,98

204.111,07

6.577.597,05

1.823.734,77

886.746,59

68.519,70

JUN*

610.096,90

1.773.989,67

262.190,91

8.516.102,99

2.323.631,30

865.289,28

3.167.794,26

9.446.529,37

TOT.

Mês

Atend.Prestados por Reciprocidade

MAI

477.172,89

JUN*
TOT.**

1.523.362,18 40.080.509,42

Glosas
Geradas

Despesa
com INSS

Devoluções
Cotas

Recuperação
Cobranças

Despesas
Totais

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

(395.136,67)

52.204,36

11.748,00

(200,00)

(1.199.694,94)

918.644,82

12.021.724,45

28.061,30

428,41

797.901,80

(521.064,55)

41.553,46

6.634,97

(0,31)

(755.328,44)

898.693,53

14.939.387,18

28.117,00

531,33

5.448.590,56

(2.556.106,11)

257.503,39

106.719,97

(1.998,35)

(6.567.428,61)

5.430.475,04

75.234.530,12

-

-

Sujeito a alterações. Atualizada em 01/09/2014. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 29/08/2014 R$ 7.039.005,65. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 29/08/2014 R$ 462.570,59.
* Sujeito a alterações

** Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a junho de 2014.
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Hospital Reger em São José dos Campos
O hospital de Retaguarda e Reabilitação Geriátrica oferece alto padrão de qualidade no seu atendimento
A Amafresp credenciou um novo recurso do Hospital de
Retaguarda e Reabilitação Geriátrica, localizado em São
José dos Campos.
Com a missão de atuar no envolvimento humano em
prol da melhor qualidade de vida para o idoso fragilizado, os
principais focos do Hospital Reger são a reabilitação física
e cognitiva, a estimulação psíquica, a reintegração social e
a orientação familiar.
Composta por um corpo clínico de profissionais capacitados, a equipe do Reger é formada por fonoaudiólogos,
neuropsicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, além de
terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, que elaboram
uma programação diária das atividades de cada paciente.
O projeto de arquitetura foi planejado para desenvolver uma ambiência ímpar, destinado ao bem - estar com
adequação especial para o paciente idoso, aliando acessibilidade, conforto e humanização à
necessária tecnologia. Os Quartos
contam com oxigênio canalizado,
chamada de enfermagem, luz vigia,
TV a cabo, telefone, mobiliário adequado, camas especiais.
A Arquitetura é acessível, climatização, vídeo monitoramento,
som ambiente, ambiente Wi-Fi.
Conta com equipamentos para
emergências médicas e transporte
de pacientes.
O Setor de fisioterapia tem piscina terapêutica. Além disso, o Hospital possuí
Sala de atividades, salas de estar, sala de leitura, sala de TV, sala de jogos, refeitório
adjacente à copa / cozinha terapêutica, jardim com paisagismo cuidado, aliando ervas
aromáticas e flores.
O fator determinante na avaliação do perfil do paciente e a opção por sua internação nesse recurso são de responsabilidade exclusiva da equipe técnica da Amafresp que garantirá a segurança e a qualidade do atendimento ao nosso associado.

Hospital de Retarguada e Reabilitação Geriátrica
Rua Prudente Meireles Moraes, nº 646, Vila Adyana, no São José dos Campos

Carta

Você Sabia

Prezada Rosangela,
Quero registrar, por meio de você, o meu agradecimento pelo tratamento que
sempre recebemos quando necessitamos da Amafresp.Através de você porque
você é o elo que operacionaliza os serviços do nosso plano de saúde.
Peço que estenda os agradecimentos aos nosso dedicado diretor da Amafresp,
Luiz Carlos Toloi Junior, ao Presidente da Afresp, Teruo Massita, e a toda a equipe
da Amafresp, além do nosso Conselho Deliberativo, na pessoa do seu Presidente,
Luís Augusto Sanches, pelo equilíbrio com que conduzem os destinos da nossa
Associação.
Edison Farah

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

