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Índice de satisfação dos Associados com
os serviços da Afresp ultrapassa 90%

Mandado de Segurança
A decisão do Supremo Tribunal
Federal foi favorável e a Amafresp
economizou mais de 13,5 milhões. Veja
mais detalhes na reportagem.
Pág. 23

Regionais
O diretor de Regionais, Omar Roldão de Moura, e o diretor Técnico de
Obras, Cezar José D’Avoglio, visitaram
Bauru, Marília e Presidente Prudente.
Pág. 11

Caminhada
37 associados, entre AFRs e familiares, participaram da 2ª trilha pelos
Caminhos da Serra do Mar, que ocorreu
no mês de junho.
Pág. 18

A pesquisa foi feita entre os dias 23 de abril e 2 de maio. Foram entrevistados 1.288 associados da Afresp, entre os da ativa e aposentados. As respostas foram muito positivas: 41,85% dos entrevistados deram nota máxima
aos serviços da Afresp; 42,55% avaliaram como muito satisfatório.

Leia matéria da página 7

Reunião com o Sinafresp
As diretorias da Afresp e do Sinafresp reuniram-se, no dia 3 de julho, na
sede do Sindicato. Vários assuntos de
interesse da classe foram abordados.
Pág. 8

WorldOne é a nova parceira 20
do SegAfresp

Diminui a média da
faixa etária dos filiados

00
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Participe da Campanha 00
Economia gera Vantagens

O presidente da Associação, Teruo
Massita, e o diretor Financeiro, Rodrigo
Keidel Spada, assinaram recentemente
o contrato de parceria com a empresa
WorldOne que oferece consultoria
financeira de forma personalizada aos
associados, além de condições especiais
para cada AFR.

Segundo informações da diretoria da
Amafresp, até o 1º semestre deste ano,
houve redução de 0,41 anos na média de
faixa etária, ou seja, em 2012 a média
era 46,04 e passou para 45,63 anos. É
importante ressaltar que, nos últimos 9
anos, a média da faixa etária cresceu
apenas 1,45 anos.

Essa ação tem como objetivo reduzir
em até 86% as despesas de cobrança da
Associação, além de melhorar o relacionamento dos associados com o banco
e aumentar a margem de desconto na
folha de pagamento. Ao participar da
campanha, você concorre a uma viagem
para o 3º Encontro da Família Afrespiana.
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Expediente
Jornal da Afresp - Órgão oficial da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 277, de 5/5/1949. Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo
Decreto nº 40.019 de 1/11/2000. CNPJ nº 62.635.990/0001-91 - Inscrição Municipal nº 1.005.705-6
Edifício Sede - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - Jd. Paulista- São Paulo - SP - CEP 01401-002 - PABX 11 3886-8800
Escritório Centro AFR João Álfaro Soto - Rua Roberto Simonsen, 62, 2º andar, sl. 21 - CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3107-9623

E-mail: associacao@afresp.org.br - Site www.afresp.org.br
Diretoria Executiva

Filiada à Febrafite

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 e
de Patrimônio); Hildebrando Djalma Pirágine (Recursos Humanos);
Luiz Carlos Toloi Junior (Amafresp e Inscrição); Omar Roldão de
Moura (Tecnologia da Informação 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

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 - Alberto Penno Junior
R. Treze de Maio, nº 356 - Centro - CEP 13400-300
Tels: 19 3433-1849 e 19 3422-9166
Presidente Prudente - Ailton Estácio
R. Siqueira Campos, 106 - Bairro do Bosque - CEP 19010-060
Tel/Fax. 18 3221-6928 - Tel. 18 3221-3682
Ribeirão Preto - Matheus Henrique Lopes Pereira Lima
Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia - CEP 14096-350
Tel/Fax. 16 3610-4936 e Tel. 16 3635-9053
Santos - Décio Correa Villela
Av. Conselheiro Nébias, 576 - CEP 11045-002
Tel. 13 3233-2115 e 3222-5757
São José do Rio Preto - Alberto Aparecido de Andrade
Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 245 - CEP 15091-330
Tel. 17 3227-8133 e 3227-8598
São José dos Campos - Everaldo de Melo Brandão
Rua Euclides Miragaia, 700, 6º andar /sl 63 - CEP 12245-820
Tel. 12 3922-0010 - 3922-4024
Sorocaba - Anderson da Costa Campos
Av. Antônio Carlos Comitrê, 510, 1º andar, sala 15,
CEP 18047-620 - Tel. 15 3231-7290 e 3232-7004
Taubaté - Maria Leonidas Coelho Jaques
Rua José Dias de Carvalho, nº 130, Jardim Russi - Taubaté CEP 12010-370 - Tel. 12 3632-6415 e 3624-2413
Subsede - Omar Roldão de Moura
Av. Roberto Simonsen, 62 - 2º and- sl. 21 - Centro - São Paulo
- CEP 01017-020 - Tel.: 11 3242-0372/3105-4544
DRTC-I Cesar Akio Itokawa
DRTC-II João Ramalho
DRTC-III Marcos Benedito Stefanelli
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - CEP 01401-002
Tel. 11- 3886-8800 - Endereços e mais informações disponíveis
no site da Afresp www.afresp.org.br, link Regionais e CCs.

Centros de Convivência
Araçatuba - Rod. Marechal Rondon, Km 527,5 - Fazenda
Baguassu - (Próx. à Assoc. Atlética - Banco do Brasil)
Tel.: 18-3625-3586
AFR Luiz Carlos Toloi Junior, Araraquara - Av. Dr. Renato
Santini Junior, 117 - Recreio Campestre Idanorama.
Tel.: 16-3335-2371/Cel.:16-8119-2435
Bauru - Chácara Vale São Luís, lote 15 - Rod. Bauru-Iacanga
(saída Estrada Água do Capim). Tel.: 14-3239-4272
Campinas - Rua Alexandre Cazelatto, s/nº Bairro Betel
(Município de Paulínia). Tel.: 19-3884-7407/Cel.: 19-91391851
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

Expediente Jornal da Afresp
Marketing & Comunicação:
Teruo Massita
O Conselho Editorial do Jornal da Afresp é formado por todos
os membros da Diretoria Executiva.
Coordenadora de Marketing: Viviane Bulbow de Amorim
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Designers: Luciana Mattiello e Thiago da Silva Gesteira
Assistente de Marketing: Thalita Azevedo
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Comunicados
Saudades
Profundamente consternada, a Diretoria da Afresp cumpre o doloroso dever de
noticiar o falecimento dos seguintes colegas:
03/01/2014 - Leoncio Juan Farinelli, aos 85 anos, de São Vicente/SP		
28/01/2014 - Agenor Zaidel, aos 76 anos, de Presidente Prudente/SP		
14/02/2014 - Miguel Fournier Vasquez, aos 85 anos, de Campinas/SP		
13/04/2014 - Flávio Augusto de Ulhoa Cintra, aos 76 anos, de Campinas/SP
30/04/2014 - Onofre Trindade, 79 anos, de Guararapes/SP		
01/05/2014 - Ary Buarque de Gusmão, aos 88 anos, de São Paulo/SP
06/05/2014 - José Dassi Goncalves, aos 79 anos, de Guarulhos/SP		
08/05/2014 - Salvador Antonacci, aos 83 anos, de São Bernardo do Campo/SP
18/05/2014 - João Rosa da Silva Junior, aos 87 anos, de Americana/SP
26/05/2014 - Reynaldo Malaghini, aos 88 anos, de Jardinópolis/SP		
30/05/2014 - Woscerter Nelson Previdente, aos 85 anos, de Poloni/SP
30/05/2014 - Paulo de Oliveira Sampaio, aos 82 anos, de Jacareí/SP		
30/05/2014 - David Bianchi, aos 92 anos, de Santa Cruz do Rio Pardo/SP
01/06/2014 - Isaac Kotujansky, aos 81 anos, de Recife/PE		
03/06/2014 - Diniz Ferreira da Cruz, aos 88 anos, de Santos/SP		
04/06/2014 - José de Oliveira Santos, aos 85 anos, de Jundiaí/SP		
07/06/2014 - Arnaldo Carvalho D'Avila, aos 86 anos, de Sorocaba/SP		
12/06/2014 - Lauro Fernandes, aos 90 anos, de Santos/SP		
29/06/2014 - Tiassu Alves Caldeira, aos 74 anos, de Praia Grande/SP		

Contribuições
O comunicado nº 07 de 2014, assinado pelo presidente Teruo Massita
em 07/07/2014, determina as seguintes cotas para o mês de julho/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$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais),
aumentando o valor anteriormente cobrado;
Mai.
Jun.
Jul.
c) cota Fundafresp = R$ 34,44 (trinta e
2014
2014
2014
quatro reais e quarenta e
quatro centavos), corres- Mensalidade da
71,62
71,62
71,62
pondentes a contribuição Afresp
mínima de 20 (vinte) cotas
440,00
410,00
415,00
no valor unitário de R$ Cota Amafresp
1,7219 (janeiro/2013).
Informamos ainda que os ci- Cota do Fundo
tados valores terão vigência de Solidariedade
a partir de 01/07/2014.
Cota Fundafresp

34,44

34,44

34,44

Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências.
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Editorial
O exercício do poder
Estamos próximos de uma nova eleição
majoritária para cargos nos três níveis: o
federal, o estadual e o municipal. É oportuno que façamos uma reflexão sobre o exercício do poder, com destaque para algumas
disfunções que interferem diretamente na
eficiência, eficácia e efetividade do desempenho do servidor público, especialmente
os de carreira, e que devem ser evitadas.
A alternância do poder é essencial no
regime democrático. Nesse, espera-se
de um governante eleito um mínimo de
discernimento entre o público e o privado, entre o que pode e não pode fazer ao
galgar o poder, tendo em vista a lei maior
que disciplina o estado democrático de
direito; espera-se não só o conhecimento
de que os poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário são independentes e harmônicos entre si como também o respeito à
democracia para não sucumbir às tentações de transformar estes dois últimos
poderes em entidades subservientes, o
que soe acontecer nas ditaduras quando,
por vezes, são até fechados o Congresso
e o Legislativo.
A falta destes pressupostos, esperados
de um governante no regime democrático,
ou a sua convicção maquiavélica de que os
fins justificam os meios, tem sido causa de
desordem institucional, o que se reflete em
maior ou menor intensidade nos diversos
níveis inferiores da linha hierárquica de autoridade, consolidando a disfunção de que
o poder tudo pode, incluindo o desrespeito
à legislação estabelecida.
Mesmo sem afrontar diretamente as
regras estatuídas, a ânsia pelo poder pode

dar margem ao uso indiscriminado de disposições legais para dominar a máquina
pública e transformá-la em instrumento a
seu serviço. É o caso da ampliação desmesurada da estrutura formal em início
de mandato, sem um aprofundado exame
dos processos por ela executados, acarretando seu rompimento, a fim de satisfazer
interesses em troca de apoio político, e a
ocupação de cargos diretivos de confiança, à margem das carreiras estruturadas,
competindo com essas quando não assumindo atribuições a elas reservadas.
Isso sem falar no uso do Executivo para
abrigar parlamentares em postos chaves
na gestão da coisa pública, o que desvirtua
o sentido do voto – não foram eleitos para
tal – e os coloca em conflito com a intenção
de seus eleitores.

“

Por ele, todos os ‘os órgãos
e entidades da administração
pública federal direta e indireta
’terão a sua ação sujeita ao
direcionamento e aprovação
dos ‘mecanismos de
participação social’

”

Na alternância de poder, consome-se
o primeiro ano com a acomodação dos
correligionários na máquina pública; na
conciliação de projetos em desenvolvimento com as promessas de campanha;
na maquilagem dos existentes fazendo-os
passar por novos; e o último ano ou mais
em propaganda para a reeleição. Resta
pouco tempo para governar. E mesmo
assim, pretende-se delegar as fases mais
importantes da gestão pública - defini-

ção de diretrizes, acompanhamento de
projetos e controle - a “mecanismos de
participação social”, conforme o recente
decreto federal nº 8.243 de 23 de maio
de 2014 que, a par das manifestações
de juristas de sua inconstitucionalidade,
representa risco iminente de ruptura no
serviço público.
Por esse decreto, é “instituída a Política
Nacional de Participação Social - PNPS,
com o objetivo de fortalecer e articular os
mecanismos e as instâncias democráticas
de diálogo e a atuação conjunta entre a
administração pública federal e a sociedade civil. Por ele, todos os “os órgãos
e entidades da administração pública
federal direta e indireta” terão a sua ação
sujeita ao direcionamento e aprovação
dos “mecanismos de participação social”
explicitados nos artigos 2º e 6º do referido
decreto, tais como: os movimentos sociais
(leia-se MST etc.), assembleias, sindicatos... É só conferir.
Embora o decreto prime por ser estratégico e suficientemente genérico, é
forte a probabilidade de ele resultar na infiltração desses “mecanismos” na política
tributária, na administração tributária e na
fiscalização de tributos. É inconcebível que
isso possa ocorrer, mas se a sociedade e
as instituições responsáveis capazes de
frear essa excrescência no exercício do poder não tomarem providências, a aplicação
da justiça fiscal será conto da carochinha a
ser transmitido para as próximas gerações.
Veremos, então, o que “nunca dantes foi
imaginado nesse país”: a democracia extinta e o exercício do poder entregue ao
proletariado.

O tempo passa...
Acervo Afresp
Em 26 de novembro de 1999, apresentou-se na
Afresp o grupo “Bando da Rua”. Na foto, a AFR
Carmen Queiroz, Roberta e Ney Mesquita contaram
e cantaram a vida e as grandes obras do saudoso
Noel Rosa.

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
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Afresp

Balanço Patrimonial em 31 de março de 2014
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata
Aplicações Financeiras
Renda Fixa
Cotas de Fundos de Investimentos
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde
Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência
Provisão Para Devedores Duvidosos
Co-Participação Amafresp
Provisão Para Perdas Sobre Crédito
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde
Provisão Para Perdas Sobre Crédito
Créditos de Op. De Assistência à Saude não Rel. com o Plano
Reciprocidade
Bens e Títulos a Receber
Almoxarifado
Aluguéis a Receber
Adiantamentos
Outros Créditos ou Bens a Receber
Mensalidades Afresp
Mensalidades - Fundafresp
Mensalidades - Seguro de Vida
Anúncios
Cia Vera Cruz Seguradora
Taxa de Adm.Amafresp
Cheques Devolvidos
Fundo de Reserva Condomínio ABC Tower
Outros Valores a Receber
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos
Provisão Para Devedores Duvidosos
Despesas Antecipadas
Despesas Administrativas
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Aplicações Financeiras
Títulos de Renda Fixa
Depósitos Judiciais e Fiscais
Depósitos Judiciais - Trabalhistas
INVESTIMENTOS
Imóveis destinados à Renda
IMOBILIZADO
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares
Terrenos
Edificações
Obras Preliminares e Complementares
Imobilizado de uso Próprio
Bens Móveis - Não Hospitalares
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática
Móveis e Utensílios
Veículos
Imobilizações em Curso
Obras em Andamento
INTANGÍVEL
Sistema de Computação
TOTAL DO ATIVO

48.244.382,95 PASSIVO CIRCULANTE
13.789.060,78
295.301,13
Provisão de Eventos a Liquidar
7.856.244,64
295.301,13
Débitos de Op. De Assist. à Saúde
918.966,03
28.802.125,08
Convênio Odontológico
0,00
28.802.125,08
Devoluções de Cotas/Co- Participação
19.077,50
28.802.125,08
Taxa de Administração Amafresp
899.888,53
13.636.794,15 Débitos com Op. De Assit. À Saúde não rel. com Plano
484.418,71
13.210.779,30
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
468.926,35
(636.136,57)
Tributos e Contribuições
57.022,01
255.682,63
F.G.T.S a Recolher
50.815,04
(58.829,74)
P.I.S Folha de Pagto a Recolher
6.206,97
1.348.894,75
Retenções de Impostos e Contribuições
101.996,07
(483.596,22)
I.R.R.F a Recolher - Afresp
49.800,87
4.739,81
I.R.R.F a Recolher - Amafresp
52.195,20
4.739,81
Imposto Sobre Serviços Retidos na Fonte
38.951,34
1.112.726,43
I.S.S a Recolher - Afresp
3.638,09
134.629,59
I.S.S a Recolher - Amafresp
28.151,33
CSLL a Recolher - Amafresp
312,10
949.945,51
PIS a Recolher - Amafresp
202,88
4.206.675,37
CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp
605,38
524.241,38
CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp
34.192,89
129.497,44
Contribuições Previdenciárias Retidas
270.956,93
1.984.804,48
Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários
211.596,99
260,70
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp 3.875,12
557.108,54
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp 55.484,82
899.888,53
Débitos Diversos
4.026.044,73
2.638,00
Obrigações com Pessoal
1.542.618,63
100.955,56
Fornecedores
2.483.426,10
7.280,74
Outros Débitos a pagar
34.460,32
(66.654,69)
(66.654,69)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
16.122.310,46
252.675,67
Provisões
14.470.876,66
252.675,67
Contingências Previdenciárias
14.037.260,54
Contingências Amafresp
204.294,14
41.380.214,68
Contingências Trabalhistas
229.321,98
13.238.974,75 DÉBITOS DIVERSOS
1.651.433,80
13.236.238,81
Fundafresp
1.630.803,57
13.236.238,81
Casa do AFR
20.630,23
2.735,94
2.735,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
59.713.226,39
2.541.466,77
Fundo Social
168.251,94
2.541.466,77
Reservas
59.544.974,45
24.654.619,34 Reservas Patrimoniais
6.599.280,92
20.412.393,62 Reservas Estatutárias
6.278.440,45
6.149.064,70
Resultados Acumulados - AFRESP
49.841.036,04
13.943.800,36 Resultados Acumulados - AMAFRESP
(4.498.599,45)
319.528,56
Resultado do Exercício - AFRESP
456.744,93
2.219.959,55
Resultado do Exercício - AMAFRESP
868.071,56
2.219.959,55
447.995,94
304.296,89
312.622,15
890.366,38
264.678,19
2.022.266,17
2.022.266,17
945.153,82
945.153,82
89.624.597,63 TOTAL DO PASSIVO
89.624.597,63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO DE 2014
Sede
Regionais
Afresp
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde
0,00
0,00
0,00
Contraprestações Líquidas
0,00
0,00
0,00
Contribuições Associativas
0,00
0,00
0,00
(-) Devoluções/Cancelamentos
0,00
0,00
0,00
Eventos Indenizáveis Líquidos
0,00
0,00
0,00
Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)
0,00
0,00
0,00
Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)
0,00
0,00
0,00
Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Co- Participação)
0,00
0,00
0,00
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Op. de Assist. à Saúde Não Relac. C/ Pl. de Saúde da OPS 0,00
0,00
0,00
RESULTADO BRUTO
0,00
0,00
0,00
Despesas Administrativas
(4.259.214,73) (1.521.271,00) (5.780.485,73)
Despesas com Pessoal Próprio
(2.439.420,50) (781.960,41)
(3.221.380,91)
Despesas com Serviços de Terceiros
(273.485,89)
(64.478,43)
(337.964,32)
Despesas com Localização e Funcionamento
(1.124.000,78) (613.151,14)
(1.737.151,92)
Despesas com Public. E Propag. Institucional
(232.416,83)
(181,70)
(232.598,53)
Despesas com Tributos
(82.394,10)
(45.413,88)
(127.807,98)
Despesas Adm. Diversas
(107.496,63)
(16.085,44)
(123.582,07)
Outras Receitas Operacionais
6.225.839,17
0,00
6.225.839,17
Contribuições Associativas
1.487.157,60
0,00
1.487.157,60
Administração Amafresp
2.708.176,74
0,00
2.708.176,74
Administração de Seguros
1.926.033,04
0,00
1.926.033,04
Outras Departamentais
17.327,29
0,00
17.327,29
Receitas Diversas
87.144,50
0,00
87.144,50
Taxa de Inscrição
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Operacionais
(526.135,89)
(79.870,14)
(606.006,03)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos
0,00
Outras
(526.135,89)
(79.870,14)
(606.006,03)
Encargos Sociais
0,00
0,00
0,00
Taxa de Adm. Amafresp
0,00
0,00
0,00
Confecção de carteiras/Indicador Médico
(10.006,08)
0,00
(10.006,08)
Despesas Associativas
(516.129,81)
(79.870,14)
(595.999,95)
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais
0,00
0,00
0,00
Taxa de Adm. Amafresp
0,00
0,00
0,00
RESULTADO OPERACIONAL
1.440.488,55
(1.601.141,14) (160.652,59)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
515.632,58
(323,61)
515.308,97
Receitas Financeiras
596.017,47
596.017,47
Despesas Financeiras
(80.384,89)
(323,61)
(80.708,50)
RESULTADO PATRIMONIAL
102.088,55
0,00
102.088,55
Receitas Patrimoniais
111.590,95
0,00
111.590,95
Despesas Patrimoniais
(9.201,45)
(9.201,45)
Resultado Não Operacional
(300,95)
0,00
(300,95)
RESULTADO LÍQUIDO
2.058.209,68
(1.601.464,75) 456.744,93

Teruo Massita
Presidente
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Rodrigo Keidel Spada
Diretor Financeiro

Amafresp
36.982.374,00
36.982.374,00
37.033.546,00
(51.172,00)
(33.211.603,58)
(34.713.475,58)
1.126.682,25
375.189,75
3.770.770,42
2.830.667,47
(3.320.942,70)
3.280.495,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493.610,17
0,00
0,00
0,00
0,00
57.247,17
436.363,00
(3.052.983,92)
(3.052.983,92)
(622.841,18)
(2.734.105,02)
0,00
0,00
303.962,28
303.962,28
721.121,44
146.950,12
212.873,57
(65.923,45)
0,00
0,00
0,00
0,00
868.071,56

Consolidado
36.982.374,00
36.982.374,00
37.033.546,00
(51.172,00)
(33.211.603,58)
(34.713.475,58)
1.126.682,25
375.189,75
3.770.770,42
2.830.667,47
(3.320.942,70)
3.280.495,19
(5.780.485,73)
(3.221.380,91)
(337.964,32)
(1.737.151,92)
(232.598,53)
(127.807,98)
(123.582,07)
6.719.449,34
1.487.157,60
2.708.176,74
1.926.033,04
17.327,29
144.391,67
436.363,00
(3.658.989,95)
(3.658.989,95)
(622.841,18)
(2.734.105,02)
(10.006,08)
(595.999,95)
303.962,28
303.962,28
560.468,85
662.259,09
808.891,04
(146.631,95)
102.088,55
111.590,95
(9.201,45)
(300,95)
1.324.816,49

Raquel Gonçalez de Almeida
CRC 1 SP 179645/O-8
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Afresp participa do 1º Conefip, o Congresso Estadual do Fisco Paulista
O encontro debateu temas de interesse da categoria, como a Lei Orgânica da Administração Tributária
O 1º Congresso Estadual do Fisco Paulista (Conefip) aconteceu de 4 a 6 de junho
em Atibaia, no Hotel Bourbon. Pela Afresp
participaram o presidente, Teruo Massita, a
2ª vice-presidente, Angela Manzoti Nahman,
e o 1º tesoureiro , Rodrigo Keidel Spada e
o presidente do Conselho Deliberativo, Luís
Augusto Sanches e Conselheiros.
Teruo Massita discursou na ocasião. Ele
espera que, após o Congresso, a carreira

possa estar
mais unida e
fortalecida em
busca do interesse comum,
principalmente
a união entre
todos os segA 2ª vice-presidente Angela Manzoti Nahman e o 1º tesoureiro
mentos, entre
Rodrigo Keidel Spada
os mais antigos
e as novas gerações. “Que seja o início de muitos congressos
que teremos pela frente. Sucesso para todos nós”.

O presidente da Afresp, Teruo Massita, participou da mesa de discussões do Conefip

Dando boas-vindas aos presentes, a presidente Miriam Arado
ressaltou a importância da realização do Congresso. “Temos um
enorme trabalho pela frente e a consciência de que este Congresso é um passo, mas um passo fundamental para avançarmos
na direção que desejamos e que, temos certeza, é a melhor para
os cidadãos, o nosso genuíno objetivo, os nossos verdadeiros
patrões”, disse Arado.
Realizado pelo Sinafresp, o Congresso debateu assuntos de
interesse da categoria, como o Processo Administrativo Disciplinar do Servidor Público e proposta de elaboração da Lei Orgânica
da Administração Tributária.

Sinafresp realiza audiência com o governador
No dia 24 de junho,
o governador do Estado,
Geraldo Alckmin, recebeu
em seu próprio gabinete,
no Palácio dos Bandeirantes, a presidente do
Sinafresp, Miriam Arado,
o vice-presidente, Igor
Lucato, o secretário geral,
Fabio de Almeida, o tesoureiro, Francisco Eloy, e o
vereador Gilson Barreto.
O governador recebeu muito bem o grupo,
comprometeu-se a aumentar o teto e a negociar a revisão do cálculo da cota. Segundo
Alckmin, não é possível conceder esse aumento imediatamente,

mas garantiu fazê-lo ainda
este ano. O valor ainda
será definido.
Na audiência, a diretoria do Sinafresp entregou
ao governador o anteprojeto de Lei Orgânica da
Administração Tributária,
ressaltando os benefícios
que essa lei trará para
o Estado. O governador
Alckmin ficou de analisar
a proposta de lei do Sindicato. O vereador Gilson
Barreto informou ao governador sobre a demora do processo da PR. Alckmin garantiu que
a Casa Civil resolverá a questão.

Afresp participa do Movimento Nacional dos Servidores Públicos em São Paulo
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No dia 26 de maio, o presidente da Afresp, Teruo Massita, e a
2ª vice-presidente e diretora Administrativa e de Patrimônio e de
Eventos e Cultura Angela Manzoti Nahman participaram do Movimento Nacional dos Servidores Públicos, que aconteceu no Centro
do Professorado Paulista, no bairro da Liberdade, em São Paulo.

A pauta da discussão foi a aprovação das Propostas de
Emenda à Constituição PEC 555/2006, que trata da isenção
da contribuição previdenciária de servidores públicos aposentados e pensionistas; e a PEC 170/2012, sobre o pagamento
da aposentadoria integral para os servidores públicos.

Marcaram presença também os deputados federais AFR
João Eduardo Dado Leite de Carvalho e Arnaldo Faria de Sá,
entre outros deputados estaduais e vereadores da Capital.

Outra Proposta que também recebeu a atenção do Movimento Nacional foi a PEC 219/2012, que trata da permissão a
servidores para exercer o cargo de professor.
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Diretoria Financeira lança campanha “Economia gera Vantagens”
Os associados que aderirem à ação concorrem a uma viagem ao Tauá Resorts Atibaia, com acompanhante
Os associados da
Afresp receberão, a partir
da segunda quinzena de
julho, um informativo sobre
a nova campanha “Economia gera Vantagens”, da
Diretoria Financeira.
A nova proposta oferece a opção de pagamento
das mensalidades (Afresp,
Amafresp, Seguro de vida
e Fundafresp) por meio de
débito em conta corrente
nos bancos do Brasil e
Santander, ao invés dos
pagamentos em folha de
pagamento ou boleto bancário.
Essa ação tem como objetivo reduzir em até 86% as despesas
de cobrança da Associação, além de melhorar o relacionamento
dos associados com o banco e aumentar a margem de desconto
na folha de pagamento.
O presidente da Afresp, Teruo Massita, comentou que a campanha “Economia gera Vantagens” tem a finalidade de reduzir
substancialmente o custo operacional na dedução de valores na
folha de pagamento. “Os efeitos da Campanha ‘Economia gera

Vantagens’ serão muito positivos e visíveis pela diferença dos
custos apresentados. A economia gerada por meio da nova sistemática reverte ao próprio associado no oferecimento de outros
serviços que agregam valores à sua satisfação”, afirmou Teruo.
Para aderir à Campanha, os associados devem preencher
e assinar a proposta de adesão e enviar a carta resposta que
consta no encarte que você receberá em casa. Se preferir, pode
realizar a mudança da forma de pagamento pessoalmente na
sede ou na Regional mais perto de você.
“É papel do gestor repensar os paradigmas continuamente,
mesmo os já consagrados há décadas. Neste caso específico
temos uma grande oportunidade de diminuição de custos para
a Afresp. Peço a
você, Colega, que
faça a sua parte
aderindo à Campanha! Eu já fiz a
minha”, disse o
diretor Financeiro, Rodrigo Keidel
Spada.
Para mais informações, o departamento de Inscrição
da Afresp está à
disposição por meio dos telefones 3886-8838/8868/8840.

Que tal concorrer a uma viagem para o Tauá Resorts?
Todos os associados que já aderiram, ou optarem pelo desconto em conta corrente
até o dia 8 de setembro, concorrerão a uma viagem com acompanhante para o 3° Encontro da Família Afrespiana. Serão sorteadas 10 suítes no Tauá Resorts Atibaia,
para os dias 19, 20 e 21 de setembro. Participe e contribua para o desenvolvimento
da sua Associação.

Publique artigos da área Tributária no BlogAfresp
O Blog Afresp é um espaço que traz as discussões
mais atuais sobre o sistema tributário brasileiro. Nesse tema, entram assuntos como reforma tributária,
guerra fiscal e propostas de alterações em debate
pelo governo. Para isso, o Blog Afresp conta com
uma equipe de renomados Agentes Fiscais de Rendas
com amplo conhecimento nesta área. São eles que
compõem a Comissão Editorial do Blog, que avalia
os temas a serem debatidos e os textos propostos.
Dessa forma, o Blog se propõe a discutir e realizar
um debate sobre a tributação nacional. Para isso, o
Blog conta também com a participação de colaboradores, que vêm com novas opiniões e pensamentos
sobre o assunto. Você também pode participar! Envie
sua sugestão de tema, trabalho acadêmico ou artigo para o email marketing@afresp.org.br. Ele será
avaliado pelos membros da Comissão e poderá ser,
posteriormente, publicado no Blog. Sua participação
é muito importante! Conheça: www.blogafresp.org.br.
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Mais de 94% dos associados estão satisfeitos com os serviços da Afresp
Pesquisa realizada entre abril e maio perguntou aos associados sobre o grau de satisfação
Com o objetivo de avaliar os serviços oferecidos pela Afresp,
foi desenvolvida uma pesquisa de satisfação com os associados,
de forma a melhorar ainda mais a sua qualidade.
A pesquisa foi feita entre os dias 23 de abril e 2 de maio. Foram entrevistados 1.288 associados da Afresp, entre os da ativa
e aposentados, que responderam à pergunta “De zero a 10, qual
é o seu grau de satisfação com a Afresp?”.
O grau de avaliação foi calculado em uma escala de 0 a 10,
com base em seis tipos diferentes de respostas: totalmente insatisfatório (0 a 1); muito insatisfatório (2 a 3); insatisfatório (4
a 5); satisfatório (6 a 7); muito satisfatório (8 a 9) e totalmente
satisfatório (10).
As respostas foram muito positivas: 41,85% dos entrevistados
deram nota máxima aos serviços da Afresp; 42,55% avaliaram
como muito satisfatório.

O elevado grau de satisfação com a Associação é compartilhado entre os colegas da ativa e os que já são aposentados, e
também os que não são filiados à Amafresp, de acordo com os
gráficos nesta página.
Para o presidente da Afresp, Teruo Massita, esse resultado
é devido ao bom trabalho desenvolvido pela diretoria Executiva,
especialmente pelo desenvolvimento e implantação do Planejamento Estratégico na Associação.
“O Planejamento Estratégico, elaborado por um grupo qualificado de associados, proporcionou à Diretoria Executiva maior
precisão na direção a seguir, com a implantação de metas a serem
cumpridas e seu acompanhamento com avaliação de rota”, disse.
“Havendo controle sistemático na qualidade dos serviços
prestados, consequentemente, o resultado final não poderia ser
diferente do apresentado na pesquisa”, complementou.

Secretário da Fazenda e Coordenador
da CAT recebem Diretoria da Afresp

Transparência: Associados recebem
Relatório Anual 2013
Relatório

Anual

20

13
Em 10 de julho, o presidente da Afresp, Teruo Massita,
e o 1º tesoureiro, Rodrigo Keidel Spada, foram recebidos
pelo Secretário da Fazenda, Andrea Sandro Calabi, e pelo
Coordenador da Administração Tributária (CAT), José
Clovis Cabrera. Participou também da reunião o Secretário
Adjunto, Philippe Vedolim Duchateau.
A reunião durou aproximadamente 1 hora e foram tratados assuntos de interesse da classe. Entre eles o atraso do
pagamento da Participação nos Resultados (PR).
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Cada associado receberá no final do mês de
julho o Relatório Anual
2013, por meio de correspondência.
Nessa publicação
consta o detalhamento de
todas as contas da entidade, além da descrição de
todas as benfeitorias realizadas por cada diretoria
e as perspectivas para o
futuro da entidade.

O Relatório Anual 2013
foi planejado e desenvolvido pelo Departamento
Financeiro e diagramado
pelo Departamento de Marketing & Comunicação da Afresp,
com patrocínio da Mapfre Seguros.
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Afresp e Sinafresp reúnem-se na sede do Sindicato
O objetivo foi reforçar planos de trabalho conjunto em prol da categoria
As diretorias da Afresp e do Sinafresp reuniram-se no dia 3 de julho na
sede do Sindicato. Vários assuntos de
interesse da classe foram abordados.
A presidente do Sinafresp, Miriam
Arado, contou sobre a audiência
que teve com o governador Geraldo
Alckmin no fim de junho, ressaltando
o compromisso firmado por ele com
a categoria.
Também foram discutidas maneiras
da Afresp e do Sinafresp trabalharem
em conjunto, tendo como primeira ação
o Prêmio Gestor Público, já aprovado
pelo Conselho de Representantes
do Sindicato. Este prêmio foi criado
pelos colegas fiscais do Rio Grande
do Sul para premiar projetos que se
destacam nas Prefeituras. “Além de ser
uma questão de cidadania, ressalta a
preocupação do AFR com a melhoria do
Estado onde atua”, afirma Igor Lucato,
vice-presidente do Sinafresp.
Sobre pontos onde ocorre alguma intersecção das atividades
de ambas as entidades, como no caso do seguro de veículos – que
a Afresp oferece por corretora própria e o Sinafresp por meio
de convênio com seguradora externa –, ambas deixaram claro
na reunião que não têm intenção de dificultar a atuação uma da
outra, mas de facilitar a vida de seus associados. Assim, reafirmaram a importância de os colegas se manterem filiados às duas
entidades, beneficiando-se de tudo o que elas têm a oferecer.
Foram discutidos também detalhes sobre ações que já são
realizadas conjuntamente, como a confecção de agendas para os
filiados. Apesar de muitos colegas preferirem usar computador e
celular para esta finalidade, ainda existe demanda por agendas
e calendários impressos. A diretoria da Afresp conversou, ainda,
sobre o seguro saúde da entidade e as sugestões e comentários
de colegas sobre o serviço. Foi esclarecido, por exemplo, que a
taxa de administração de 7,5% não gera lucro para a entidade –
havendo sobras, elas são devolvidas à Amafresp.

Para o presidente da Afresp, Teruo Massita, a reunião foi
muito importante para as duas entidades. “Promoveremos ações
estratégicas em conjunto a favor da classe”, disse. Por isso, os
diretores de Sinafresp e Afresp decidiram pela realização periódica de reuniões nos mesmos moldes.
Participaram do encontro pela Afresp, o presidente, Teruo
Massita; o 1º vice-presidente, Omar Roldão de Moura; a 2ª vicepresidente, Angela Manzoti Nahman; o secretário adjunto, Hildebrando Djalma Pirágine; e os 1º e 2° tesoureiros, Rodrigo Keidel
Spada e Antero Rodrigues Martins.E pelo Sinafresp, a presidente,
Miriam Arado; o vice-presidente, Igor Lucato; o secretário geral,
Fabio Almeida; o tesoureiro, Francisco Eloy dos Santos; o diretor
de Aposentados e Pensionistas, Waldomiro Geraldo Abbondanza;
o diretor de Assuntos Parlamentares e de Relações Institucionais,
Claudio Fambrini Moraes; a diretora de Assuntos Intersindicais
de Formação Sindical, Cristina Savino; e o diretor de Assuntos
Jurídicos, Flávio Werneck Rebello de Sampaio.

Presidente Teruo se reúne com a comissão do Blog Afresp
No dia 11 de junho, o presidente da Afresp, Teruo Massita,
se reuniu com os membros da Comissão do Blog Afresp para
avaliar seu desempenho desde que foi inaugurado, há um
ano, e também reforçar seus
aspectos.
A reunião contou com a presença dos colegas Antonio Carlos de Moura Campos, Antônio
Sérgio Valente, José Roberto
Soares Lobato e Ângelo de Angelis, o consultor de Marketing
Wilson Alegretti, da empresa 4
Winners, e a jornalista da Afresp
Vanessa Zampronho.
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Foram apresentados alguns dados de acesso do Blog: desde
junho do ano passado até hoje, o Blog já recebeu quase 40 mil
visitas, de países diferentes como Argentina, Estados Unidos,
Canadá, China, França, Portugal, Angola, Índia, Japão, entre
outros.
“A reunião foi muito produtiva e alentadora. Fizemos
alguns redirecionamentos e reavaliações”, disse o presidente
Teruo. Acesse o Blog e fique
por dentro das discussões sobre a área tributária brasileira:
www.blogafresp.org.br.
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Diretoria da Afresp reúne membros da DRT-14 na sede
O delegado regional tributário e os inspetores da DRT de Osasco participaram da reunião
A Diretoria Executiva da Afresp convidou o delegado e
inspetores da DRT – 14 para participarem de um almoço
de integração no dia 26 de maio, na sede da Associação.
Participaram do encontro o presidente, Teruo Massita; os
diretores Angela Manzoti Nahman (Administrativa e Patrimônio e Convênios e Cultura); Luiz Carlos Toloi Junior
(Amafresp); Rodrigo Keidel Spada (Seguros e Financeiro);
o 2º tesoureiro Antero Martins; o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Chiaverini; o diretor Regional de
Osasco, Antonio Carlos de Oliveira Joaquim; o aposentado,
Wagner Aparecido Trigo; o delegado da DRT – 14, Newton
Cley Jehle de Araújo, e os inspetores, Marco Antonio Zanetti,
Roberto Frigato, Aluísio Eloy Valadão e Ideli Dalva Ferrari.

Secretaria da Fazenda
inaugura novos Postos Fiscais

Assembleia Geral Ordinária
O Presidente da Associação dos Agentes
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo,
com fundamento nos artigos 36 item III, e
55, do Estatuto Social da AFRESP, e deliberação da Diretoria Executiva, convoca todos
os associados Agentes Fiscais de Rendas
para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a
realizar-se em 23 (vinte e três ) de agosto
de 2014, às 9h em primeira convocação e às
9h30 em segunda convocação, na Sede Social
da AFRESP, sita na Avenida Brigadeiro Luís
Antônio, 4843, nesta Capital, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: “Contas e os
Relatórios da Comissão Fiscal, do Conselho
Deliberativo e da Diretoria Executiva, relativas
ao exercício de 2013”.
Teruo Massita
Presidente da Afresp

Pirassununga e Votuporanga ganharam novos Postos Fiscais. A inauguração
em Pirassununga foi no dia 30 de maio e, em Votuporanga, em 2 de junho.
O Posto de Pirassununga integra a DRT-15 (Araraquara), e seu prédio tem
703 m² de área construída, distribuída em dois pisos. Ele atende a quatro muni cípios vizinhos: Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa
Quatro e Tambaú. O novo Posto fica na rua Duque de Caxias, nº 1.511- Centro.
Já o prédio em Votuporanga tem 552 m² de área, e integra a DRT-8, de
São José do Rio Preto. O Posto Fiscal atende aos contribuintes de 17 cidades
da região: Alvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela,
Monções, Nhandeara, Ouroeste, Parisi, Pedranópolis, Pontes Gestal, Riolândia
e Valentim Gentil.
Ambos os postos auxiliam e orientam o público a efetuar serviços de
alteração cadastral, concessão de inscrição estadual, receber e protocolar
documentos encaminhados pelos contribuintes e dar apoio às atividades da
fiscalização tributária. O Posto de Votuporanga está na rua Paraíba, nº 2.432,
no bairro Vila América.

Regionais
Presidente Prudente realiza tradicional festa junina

Foi no Centro de Convivência de Presidente Prudente que
aconteceu, no dia 28 de junho, a já tradicional festa junina
da Regional, que contou com a participação direta do diretor
Ailton Estácio.
Mais de 240 pessoas, entre associados, dependentes,
familiares e convidados, compareceram à festa, muitas delas
em trajes típicos. A criançada se divertiu na cama elástica e
aproveitou o algodão doce. A noite foi iluminada por uma boa
fogueira e uma bateria de fogos de artifício.

Entre quitutes de época, como cuscuz de frango, torta de
frango e de linguiça, caldinho de feijão, milho verde cozido,
amendoim, pipoca, bombocado e bebidas, os convidados apreciaram a apresentação do grupo musical Tempero do Agreste,
comandado pelo músico Cavaca, que trouxe músicas típicas,
regionais e sertanejas.
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Deputado AFR João Dado participa de happy hour em Araçatuba
O encontro com o deputado Dado foi muito agradável e reuniu os colegas da região da DRT-09
O deputado federal AFR João Dado
foi recepcionado por um animado happy
hour na Regional de Araçatuba no dia 10
de junho.
João Dado falou por mais de quatro
horas para 60 associados presentes no
evento, entre eles o diretor Regional José
Lourenço Gomes, o diretor Social Paulo
Henrique Nascimento e o diretor de Esportes Diego Freitas Rodrigues dos Santos.
Foi um encontro agradável, que promoveu
a descontração e união entre os colegas.

Diretores da Afresp visitam obras no C.C. de Ribeirão Preto
do. Segundo ele, nos próximos dias,
o salão entrará na fase de pintura
e o estacionamento receberá os
ajustes finais.

No dia 1° de julho, o diretor de
Regionais, Omar Roldão de Moura,
o diretor Técnico de Obras, Cezar
José D’Avoglio, o diretor Regional
de Ribeirão Preto, Matheus Henrique Lopes Pereira Lima, o Conselheiro Eduardo Gonçalves e o AFR
Helio Nicolau Junior visitaram as
obras da construção do salão de
festas e estacionamento no Centro
de Convivência da cidade.
O arquiteto Bráulio, que acompanhou a visita, disse que o clima
colaborou bastante para o andamento dos trabalhos e, assim, o
cronograma estabelecido para a
conclusão das obras será cumpri-

O Conselheiro Eduardo Gonçalves, o diretor Regional Matheus Pereira Lima, o
diretor de Regionais Omar Roldão de Moura, o diretor Técnico de Obras Cezar
José D’Avoglio e o arquiteto Bráulio

Os diretores Omar e Cezar
destacaram a atuação do diretor
Regional no acompanhamento dos
trabalhos, junto com o Conselheiro
Eduardo e o colega Helio. Ressaltaram ainda que o trabalho em
conjunto anda ao lado da missão
da Associação, que é promover a
integração dos colegas, e também
contribui para o excelente resultado. O diretor Matheus agradeceu
a visita e se colocou à disposição
para futuros esclarecimentos.

Aposentados são homenageados durante jantar em S.José do Rio Preto
No dia 16 de maio, o Centro de Convivência da Regional
de São José do Rio Preto recebeu mais de 100 pessoas
para o tradicional jantar em homenagem aos colegas aposentados.
A noite foi muito agradável e com muita descontração.
Participaram do evento o diretor Regional, Alberto Aparecido
de Andrade; a diretora Social, Loreni Fernandes; o diretor
de Esportes, Luís Fernando Lázaro; o delegado Regional
Tributário, Milton Bataglia; e os representantes do Sinafresp
José Aparecido Ciocca e Cláudio Lemos.

Regional do ABCD organiza churrasco para novos AFRs
No dia 24 de abril, a Regional do ABCD preparou
um delicioso churrasco para recepcionar os novos AFRs
aprovados no concurso de 2013.
Cerca de 30 pessoas vieram ao evento, que contou
com as presenças da diretora Regional do ABCD, Maria
Sonia Brumati Norte; da diretora Adjunta, Branca Nania,
do vice-presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Carlos
Benício, e dos conselheiros do Sinafresp, Nilo Calandria
Ponce e Rivaldo Ribeiro de Jesus.
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Diretoria da Afresp visita Regionais de Bauru, Marília e Presidente Prudente
Em Bauru, foram vistoriadas as obras da sede; em Marília e Presidente Prudente, os Centros de Convivência
Nos dias 20 e 21 de maio, o diretor de Regionais, Omar Roldão
de Moura, o diretor Técnico de Obras, Cezar José D’Avoglio, e
o colaborador do Departamento de Regionais, Reginaldo Meira
Mercês, visitaram as Regionais de Bauru, Marília e Presidente
Prudente.
No dia 20, os diretores chegaram a Bauru. Eles se reuniram
com o diretor Regional da cidade, Antonio Fernando Geraldi de
Jesus, para vistoriar a construção da sede própria. Do encontro
participaram também o engenheiro responsável Vitor Gianezi e
o ex-diretor Regional, Carlos Inácio da Silva.
Na ocasião, o engenheiro disse que foi muito importante a
visita dos diretores para que, assim, pudessem ser definidos o
início das instalações elétricas, modelo de forro a ser adotado,
tipo de pintura e revestimento, entre outras providências que
dependiam da aprovação da diretoria. Outro ponto resolvido foi a
contratação de serviços de vigilância da obra.

O diretor Técnico de Obras, Cezar D’Avoglio, o engenheiro Vitor, o diretor de
Regionais Omar Roldão de Moura e o diretor Regional Antonio Fernando em Bauru

Mais tarde, o diretor Airton convidou o grupo a ir ao Centro de
Convivência para se encontrarem com o construtor Heronildes,
de maneira a vistoriar as instalações e verificar as manutenções
necessárias. Ailton comentou a importância de se investir em
um cercado ao redor do lago, de modo a inibir a aproximação
de crianças e outros usuários, atendendo à reivindicação dos
associados de Presidente Prudente.
Foram apresentadas outras sugestões de manutenção do
C.C., como a construção de um cercado na quadra de tênis e na
rampa de acesso aos veículos.
Cezar D’Avoglio, Airton Marcos Alves, Omar Roldão de Moura e o Conselheiro José
Rossato no Centro de Convivência de Marília

Na parte da tarde, a equipe viajou para Marília. Lá, eles se
reuniram com o diretor Regional da cidade, Airton Marcos Alves,
na sede Regional. O grupo, em seguida, visitou o Posto Fiscal da
cidade e as equipes de fiscalização externa. Depois, visitaram o
Centro de Convivência de Marília, acompanhados do Conselheiro
José Aparecido Rossato.

Ailton ainda solicitou a construção de um quiosque para
atender os colegas que utilizam o campo de futebol do Centro
de Convivência, com o objetivo de isolar a área social da esportiva. Ele se comprometeu a apresentar um orçamento para ser
analisado. Por fim, a equipe participou de um delicioso almoço.
Os diretores Omar e Cezar agradeceram o trabalho do diretor
Regional Ailton, bem como o do caseiro, Beraldo, por manter as
instalações do Centro de Convivência em bom estado.

O diretor Airton e o Conselheiro Rossato apontaram alguns
locais que demandam manutenção, como vazamento da calha do
telhado do salão de festas, além de sugestões de investimento
em planejamento e pesquisa para a construção de uma quadra
de tênis e um quiosque próximo às piscinas. Os diretores Omar
e Cezar agradeceram o empenho do diretor Regional Airton e do
Conselheiro Rossato pelo trabalho na Afresp e também agradeceram as colaboradoras Kelly e Carla.
No dia seguinte, 21 de maio, a equipe viajou para Presidente
Prudente. Lá, os diretores se encontraram com o diretor Regional,
Ailton Estácio, que mostrou o resultado de uma pesquisa feita
com os colegas desta Regional, sobre sugestões de investimentos
no Centro de Convivência de Presidente Prudente. Os diretores
Omar e Cezar gostaram da iniciativa e agradeceram aos colegas,
bem como às colaboradoras Bianca e Mariana, pelo trabalho
desenvolvido na Regional.
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Noite do vinho e queijo reúne associados em Ribeirão Preto
Um palestrante foi especialmente convidado para falar sobre os vinhos servidos no encontro
No dia 30 de maio, a Regional de Ribeirão Preto
organizou um jantar com vinhos e queijos. O evento
contou com a parceria do Sinafresp e aconteceu no
espaço da empresa Total Wine, já que o Centro de
Convivência da cidade está em reforma.
O evento contou também com a colaboração da
AFR Sonia Munari, que é estudiosa e conhecedora do
assunto. Ela convidou um palestrante para apresentar
e explicar aos participantes sobre os vinhos servidos.
Com mais de 80 pessoas, entre associados e familiares de outras Regionais como Bauru e Araraquara,
o jantar foi um sucesso, com um clima descontraído e
agradável de confraternização.
Pela Afresp compareceram o diretor Regional
Matheus Lima, o Conselheiro Eduardo Gonçalves e
os diretores auxiliares Sebastião Mateus, Ana Carolina Franc
e Rodolfo Carvalho. Pelo Sinafresp, estiveram presentes a pre-

sidente Miriam Arado, os diretores Waldomiro Abbondanza e
Cristina Savino.

Associado do Vale do Paraíba é campeão paulista de Judô
No dia 14 de junho, o associado Anderson Eduardo Yokoda, do Vale do Paraíba (DRT-03),
participou do Campeonato Paulista de Judô, que aconteceu na
cidade de Amparo e, depois de
várias competições, tornou-se
campeão paulista na categoria
meio-médio (até 81 kg).

mestres dessa arte marcial,
como o sensei Edgard Lucke,
de Lorena e, atualmente, com
o sensei Cláudio Calasans
Camargo.

“Após uma dura rotina de
treinos noturnos e aos finais de
semana como preparação para
o Campeonato Paulista, agora
Para chegar à vitória, Yokoda
é fazer uma breve pausa nos
treinou praticamente todas as
treinos para voltar com tudo
noites, lutando ou fazendo muspara o Campeonato Brasileiro,
Anderson Yokoda (no centro, ao alto) com a sua medalha e certificado
culação. Nos fins de semana, ele
que, nesse ano, ocorrerá no
praticava caminhada ou ciclismo de montanha. O resultado não estado de São Paulo”, disse. “Dependendo dos resultados,
poderia ser diferente: a vitória vem consagrar sua dedicação irei participar do Mundial que será realizado em Málaga, na
ao judô. Ele luta desde os 7 anos de idade, sempre com ótimos Espanha”, contou.

Colegas se encontram em
happy hour na Regional de Franca
No dia 22 de maio, cerca de 20 associados, com suas
famílias, participaram de um animado happy hour organizado
pela Regional de Franca da Afresp, com a diretora Regional
Maria Mercedes Ares Blas Rosa, que aconteceu no Centro de
Convivência da cidade.

AFR Manoel apresenta ‘Contos
& Contos’ na Livraria Milani

A cidade de Marília foi homenageada, no dia 16 de maio,
durante o lançamento do livro “Contos & Contos” do aposentado Agente Fiscal de Rendas, Manoel Aguilar Filho.
Com o objetivo de agradar todos os estilos, o novo livro
do AFR traz 29 contos e histórias da vida real. “Eu pensei em
atrair gregos e troianos em uma só coletânea. Procurei trazer
histórias de ficção, política, romance, sonhos, pesadelos e até
de pescadores e de erros médicos”, comentou Manoel.
“Contos & Contos” retrata temas polêmicos e a realidade
sem distorções. “Essas histórias são tratadas sob a ótica
pessoal que representam o íntimo de cada pessoa. Os leitores podem se identificar com o conteúdo do livro quando
analisados os aspectos de realidades e fantasias”, disse o
AFR aposentado.
A festa de apresentação aconteceu na Livraria Milani em
Marília.

Jornal_Julho.indd 12

17/07/2014 16:30:50

Jornal da Afresp |Julho de 2014

13

Eventos
Carmen Queiroz se apresenta na Afresp
No repertório, e aproveitando o clima de Copa, a colega cantou sambas famosos com o tema futebol
Misturando duas paixões nacionais, o
samba e o futebol, a colega AFR Carmen
Queiroz se apresentou, junto com sua
banda, no auditório da Afresp na noite de
26 de junho. O AFR Cássio Junqueira, que
é poeta e acompanha Carmen há muitos
anos, também participou do show.
Marcaram presença na apresentação o
presidente da Afresp, Teruo Massita, e a 2ª
vice-presidente e diretora de Convênios e
Cultura, Angela Manzoti Nahman. “A Afresp
tem a missão de oferecer qualidade de vida
aos seus associados, especialmente com a
alegria da vibração da música”, disse Teruo.
“Vamos prestigiar o show. A Afresp está
aqui para vocês”, contou Angela.

Carmen Queiroz e Cássio Junqueira declamando poemas

Em seguida, os músicos Zé Barbeiro, no
violão, Henrique Araújo, no cavaco, João
Poleto, na flauta e sax, Roberta Valente, no
pandeiro, Douglas Alonso, na bateria, Neusa Queiroz, no backvocal subiram ao palco
junto com Carmen para dar início ao show.
“Vamos cantar o futebol, vamos contar
como ele influencia no nosso cotidiano”,
disse Carmen, que trouxe no seu repertório sambas que homenagearam jogadores
famosos e também o próprio esporte.
Em seguida, Carmen chamou ao palco
o amigo Cássio Junqueira para participar
da apresentação e declamar seus poemas.
Ele leu também “Pátria minha”, de Vinícius
de Moraes.

Ao final, o cantor Felipe Barboza, parceiro de Carmen, cantou “Salve Salve Brasil”, uma das músicas oficiais do Mundial
de futebol no Brasil.
“É muito bom cantar para os amigos,
colegas e fãs. A Afresp tem sido maravilhosa com os artistas da carreira, sempre
gostei de cantar aqui, é minha casa”, disse
a colega.
Carmen Queiroz tem uma longa carreira
como cantora de MPB. Desde criança, seus
pais a incentivaram na área musical. Ela já
dividiu palco com renomados artistas, como
Ângela Maria, Beth Carvalho e Martinho da
Vila e tem cinco CDs gravados. “Eu lancei
três CDs aqui mesmo na Afresp”, contou.

Carmen Queiroz

Presidente Teruo e a diretora Angela

Veja as novidades dos convênios da Afresp
Honda
A Honda traz de volta os modelos que
podem ser adquiridos com desconto. Veja
abaixo:
Civic: LXS MT; LXS AT; LXR AT
FIT: LX MT; LX CVT; EX CVT
Para obter o benefício, o associado
deve solicitar a carta de desconto e
a tabela atualizada no Departamento de Convênios e Cultura, no e-mail
eventosecultura@afresp.org.br.
Uma vez entregue a documentação à
montadora, o prazo de atendimento é de
até 60 dias.

Bio Ritmo
Pensando no bem-estar e qualidade de
vida dos associados, a renomada rede de
academias Bio Ritmo, com 14 unidades
em São Paulo e Grande São Paulo, além
do desconto de 12% nos Planos Integral e
Parcial, Semestral e Anual, oferece agora o
desconto para os Planos Especiais (Green,
Gold e Platinum), e a facilidade do débito
em conta corrente. Para isso, envie para
eventosecultura@afresp.org.br um email e
solicite mais informações, os formulários de
inscrição e débito. Uma vez enviados preenchidos para a Afresp, faça sua inscrição

no site especial da Bio Ritmo, disponível
no site da Afresp, preencha o cadastro e
escolha a unidade mais próxima.
Centauro
Para começar a fazer as atividades
físicas da Bio Ritmo, é importante utilizar
roupas esportivas e tênis de qualidade.
Que tal aproveitar o convênio com a
Centauro e adquirir calçados das marcas
Penalty, Timberland, Reebok e outras?
Para comprar estes e outros produtos
com 10% de desconto, envie um e-mail
para eventosecultura@afresp.org.br para
mais informações!

Que tal conhecer Israel e Roma com a Eretz Tur?
A Eretz Tur, empresa de turismo conveniada à Afresp, organiza uma viagem
para um dos lugares mais apaixonantes
do mundo. Israel e Roma são os destinos
escolhidos para os colegas AFRs.
A viagem do grupo Afresp, marcada
para o dia 27 de outubro, proporcionará
uma experiência única e memorável. No
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Aposentados

Aposentados participam de sessão de cinema e Happy Hour na Afresp
Na tarde confortável do dia 28 de maio, os associados aposentados da Afresp assistiram ao filme Intocáveis no auditório da
Associação. Em seguida, reuniram-se em um animado happy hour
no espaço AFR Arnaldo Marquezini.
O diretor de Aposentados, José Carlos Franco Fernandes, recepcionou os colegas e agradeceu a presença deles. Prestigiaram
a sessão a 2ª vice-presidente Angela Manzoti Nahman, e o diretor
Financeiro e de Seguros, Rodrigo Keidel Spada.

Perfume de Mulher em julho
No dia 30 de julho, às 15 horas, a diretoria de Aposentados, em
parceria com o departamento de Convênios e Cultura, apresentará
o filme Perfume de Mulher no auditório da Afresp e, em seguida,
haverá um Happy Hour no espaço AFR Arnaldo Marquezini.
As reservas devem ser feitas através dos telefones 38868859/8821/8873 do departamento de Eventos e Cultura, ou pelo
e-mail eventosecultura@afresp.org.br.

Happy Hour, que acontecerão dia 25 de
setembro e 26 de novembro, na sede da
Afresp.

Participe das próximas Sessões de Cinema e

Almoço dos Aposentados reúne colegas na sede da Associação
Os colegas aposentados se reuniram, no dia 11 de
junho, na sede da
Afresp para participar
de mais um Almoço
de confraternização
dos Aposentados. A
diretora de Convênios e Cultura, Angela Manzoti, deu as
boas-vindas a todos
os colegas.
O diretor de Aposentados, José Carlos Franco Fernandes, agradeceu a presença de todos
e aproveitou a oportunidade para
convidar todos os AFRs para a próxima
sessão de cinema, com o filme Perfume de Mulher. “É um grande prazer

estar novamente com
vocês neste almoço
e desejo um ótimo
convívio em mais
esta oportunidade
de estarmos juntos.”,
comentou o diretor.
Um dos assuntos
comentados no almoço foi o aumento da
cota da Amafresp e
a PR. Sobre a PR, o
presidente da Associação, Teruo Massita, lembrou-se de investidas por parte
do Procurador Geral do Estado, alegando
sua inconstitucionalidade mas, que são
defendidas politicamente pelo deputado
Vitor Sapienza junto à Casa Civil. “É
importante lutarmos unidos pelo fortale-

cimento do Sinafresp na defesa dos
nossos interesses classistas, unindo
novos e velhos”.
Ele aproveitou o momento para
explicar a alteração que aconteceu na
Amafresp. “É natural que, acima de 70
anos, os valores aumentem pelo fato de
que os idosos geram mais despesas. É
relevante fortalecer a Amafresp para
atrair novos fiscais e, assim, diminuir
o valor das cotas”.
Discursaram também o deputado
estadual, Vitor Sapienza; o deputado
constituinte, Hélio Rosas; e o presidente do Conselho Deliberativo,
Luís Augusto Sanches. O deputado
Federal, João Eduardo Dado Leite; e
o vereador, Gilson Barreto, não puderam participar do Almoço por conta de
compromissos políticos.

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:

07/02 - Milton Masanobu Kojima, nível VI
01/05 - André Gomes Junior, nível V
01/05 - Maria Helena Lucio de Sousa, nível V
01/05 - Odair Sebastiao Moreno, nível V
01/05 - Roseli Aparecida Tivelli, nível VI
01/05 - Kenji Shirasaka, nível VI
01/05 - Tereza Cristina Boscaino, nível VI
01/05 - Wagner Aparecido Trigo, nível V
01/05 - Edson Rui da Rocha, nível V
17/05 - Guilherme Alvarenga Pacheco, nível VI

20/05 - Claudio Gonçalves Mendes, nível V
20/05 - Eladio Galan, nível V
20/05 - Luiz Roberto Mulato, nível VI
20/05 - Odilon Alves de Lima Filho, nível VI
22/05 - Elzo Sigueta, nível V
13/06 - Ercilio Pereira da Silva, nível V
18/06 - Wilson Foraciepe, nível V
19/06 – Mara Barroso dos Anjos, nível VI
19/06 – Jurema Paes Leme, nível III

AFRs Aposentados
Se você faz aniversário no mês de agosto, tem até 31/08 para realizar o recadastramento anual em uma agência do Banco do Brasil.
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Talentos AFR
Filho de associado toma posse no Conselho Municipal de Tributos
André Rodrigues, filho do associado Osvair Pedro da Silva,
tomou posse no Conselho Municipal de Tributos (CMT) no dia
1º de julho no auditório da Sede da Prefeitura de São Paulo.
André recebeu indicação da Afresp para o cargo e, no Conselho, terá a função de julgar os recursos fiscais em âmbito
municipal.
Advogado tributarista há nove anos, André tem pós-graduação em Processo Civil pela Escola Paulista de Magistratura e
em Direito Tributário pela PUC-SP.
“Sinto-me bastante realizado sob o ponto de vista profissional
e, também, pessoal, uma vez que terei a oportunidade de exercer

uma função de grande utilidade pública”, contou André,
sobre a indicação da Afresp.
“A Afresp sente-se honrada na obtenção do resultado positivo pela nomeação.
Porém, mérito maior cabe à
sua competência e currículo
apresentado”, disse o presidente da Associação, Teruo
Massita.

Talentos AFR...
Muitos associados da Afresp são escritores, músicos e cantores. Na seção “Talentos AFR”, você irá conhecer a
beleza e a magnitude do que é produzido por estes Agentes Fiscais de Rendas com o dom artístico.
Se você é um desses AFRs artistas, não deixe de divulgar seu talento enviando o material de divulgação A/C Jornal
da Afresp, à Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 - Jd. Paulista - CEP: 01041-002 ou pelo e-mail marketing@afresp.org.br.
Participe!

Mulheres guerreiras no
livro do AFR Manente

O AFR Luiz Clério Manente, juntamente com
a historiadora Lucimara
Rasmussen, apresentou
seu mais novo livro Mulhe,
durante o Almoço dos
Aposentados no dia 11 de
junho na sede da Afresp.
A obra retrata o ciclo evolutivo da mulher
e como elas se destacaram em suas atividades.
Em Mulheres que fizeram história, os autores
transmitem sensibilidade
e emoções. “A leitura começa de forma brilhante e se destaca pela precisão das
informações e beleza dos perfis”, analisou o jornalista e
escritor, Guido Fidelis.

AFR Alan Martins lança livro
O novo livro Coleção Estatutos Comentados – Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo,
do Agente Fiscal de Rendas do estado de São Paulo (AFR),
Alan Martins, está à venda no site da Editora Juspodivm.
Segundo o autor, a obra traz vários estatutos funcionais
exigidos nos concursos de cargos públicos. “A proposta é
oferecer a necessária e rigorosa apresentação da doutrina
inerente ao estatuto, primando pela linguagem simples e
didática, inclusive com o uso de quadros e tabelas”, disse
Alan.
Ele também comentou que a leitura e memorização do
texto legal referente a cada estatuto não é suficiente para
o candidato lograr êxito em diversos concursos. “Dessa
forma, pensei em aliar um denso conteúdo teórico com a
jurisprudência e o texto legal, permitindo a compreensão
e colaborando para a familiarização com a lei”, analisou.
O livro é composto por 310 páginas e o valor estimado é de R$ 43,90. A venda está sendo feita pelo site da
Editora Juspodivm.

Agradecimento
Caríssima Angela, agradeço pela simpática recepção que você preparou para o lançamento de meu livro. Meus agradecimentos, também, ao Duran pela valiosa contribuição. Dos cem exemplares, noventa foram levados pelos presentes.
Resultado animador. E eu, pessoalmente, fui muito bem recepcionado. Deixei a Afresp com a sensação de um dever
cumprido.
Abraços do companheiro, Manente
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Conselho Deliberativo

Conselheiros se reúnem no mês de maio
Na reunião foi aprovada a proposta de alteração no regulamento da Amafresp

Em 24 de maio, 21 Conselheiros da
Afresp e dois suplentes, sendo um com
direito a voto, participaram da reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo da
Afresp, que ocorreu na sede da entidade.
Também estiveram presentes o deputado
Vitor Sapienza, a diretora de Convênios
e Cultura, Angela Manzoti Nahman, o
diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi
Junior, e a gerente Rosangela Lázaro,
além dos colegas Fausto Álfaro Soto e
Edison Farah.Durante a reunião foi tratado
o Processo C.D. nº 07/2014 – Estudo e
Proposta de Alteração no Regulamento da
Administração do Serviço de Assistência
à Saúde Afresp – Amafresp . O diretor da
Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior fez uma
apresentação explicando a necessidade
de alterar o percentual de cotas para as
faixas etárias de 59 a 63, de 64 a 69 e

70 anos completos. Ele explicou que, com
essas mudanças na tabela I-a e I-b, serão
agregadas mais cotas ao Sistema Contributivo, fazendo com que o valor unitário
da cota reduza de imediato em pelo menos
R$ 30 reais, tornando o plano ainda mais
competitivo com o mercado, evitando a
saída de jovens e, mais que isso, atraindo
novos jovens para a carteira.
Na sequência, o diretor respondeu aos
questionamentos dos membros da Comissão de Saúde e outros Conselheiros.
O membro da Comissão de Saúde,
Antenor Roberto Barbosa apresentou um
relatório relativo à proposta da Diretoria,
solicitando que a votação da proposta
apresentada fosse adiada por 60 dias, com
objetivo de estudar melhor a temática. Mas
após ampla discussão e debate do assunto,
a proposta da Diretoria foi colocada em

votação e aprovada.
Na sequência foi debatido o veto da
Diretoria Executiva – na forma do artigo
36, inciso VIII do Estatuto Social– Processo Reembolso AMAFRESP nº 1319082
– Ofício AFRESP-P nº 262/14 que anulou
a decisão do Conselho Deliberativo de 29
de março.
A diretora de Convênios e Cultura,
Angela Manzoti Nahman, ofereceu ao
Conselho Deliberativo vagas de cortesia
para o 3º Encontro da Família Afrespiana.
A suplente Eneida Rossin sorteou os
colegas João Álfaro Soto e Claiton Osnir
do Amaral, sendo que cada um deles terá
direito a um acompanhante.
E por último, a Comissão Fiscal apresentou o Processo C.D. nº 04/2014 –
Contrato Kitani Locação e Comércio de
Equipamentos Ltda. – Impressoras.

Conselheiros Chiaverini e Soto recebem homenagem
Por iniciativa da presidência do
Conselho Deliberativo, foi realizada
uma emocionante homenagem aos expresidentes do Conselho Deliberativo,
João Álfaro Soto e o Roberto Chiaverini,
atuais Conselheiros da Afresp.
Logo depois de uma retrospectiva
com fotos dos homenageados,o deputado Estadual, Vitor Sapienza discursou
para o amigo Chiaverini e parabenizou
o presidente do C.D, Luís Augusto
Sanches, pela iniciativa. E Fausto Soto,
conhecido como Sotinho, homenageou
seu irmão João Álfaro Soto com histórias pitorescas da época em que Soto
atuava na fiscalização.

Chiaverini feliz com a homenagem
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Guto disse belas palavras aos homenageados. Veja abaixo um trecho do discurso.
“Roberto Chiaverini, 32 anos como
Conselheiro, dos quais três anos a frente
desta presidência. Na sua gestão foi criado o Regimento Interno do Conselho e as
Comissões Técnicas, além da Comissão
Fiscal já existente no Estatuto Social da
Afresp. Obrigado por sua efetiva contribuição à Afresp e em especial ao Conselho
Deliberativo.
O que dizer sobre João Álfaro Soto?
Sua característica marcante é a determinação para o trabalho. Sempre presente
na Afresp, de forma incansável de maneira
cordial e serena e auxiliando a todos com

Vitor Sapienza discursa para Chiaverini

sua sabedoria. Sua experiência de 60
anos revela seu comprometimento” .
Os Conselheiros Roberto Garcia,
Nilza Bardi Romano, Antenor Roberto
Barbosa, Honorato Sanchez Duran, Miguel
Siqueira e o colega Edison Farah também
discursaram aos homenageados.
E para encerrar a homenagem com
chave de ouro, o 1º vice-presidente do
Conselho Deliberativo, Luiz Carlos Benício e o 2º Secretário, Ruy Sarzedas
Cunha, entregaram um quadro com a caricatura de cada um dos homenageados.
Homenagens como essa mostram
a importância de pessoas que fizeram
história na classe.

Soto emocionado ao receber a caricatura

Sotinho surpreende o irmão com o discurso
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Conselho Deliberativo
Conselho Deliberativo aprova contas da Afresp de 2013
Após ampla discussão, os Conselheiros aprovaram as contas da Afresp referentes a 2013

Na reunião que aconteceu
no dia 7 de junho, estiveram
presentes na reunião 21 Conselheiros, sendo 17 titulares e
quatro suplentes. Participaram
também a 2ª Vice-Presidente e
diretora de Convênios e Cultura,
Angela Manzoti Nahman; o 1º
tesoureiro, diretor Financeiro e de
Seguros, Rodrigo Keidel Spada;
e a gerente financeira da Afresp,
Raquel Gonçalez.O presidente do
Conselho agradeceu a presença
de todos e deu início à reunião.
Foram aprovadas as atas das
reuniões dos dias 29 de março e
12 de abril, ambas por maioria de
votos. O primeiro assunto a ser
abordado foi o parecer fiscal das contas de 2013.

Fiscal. “Parabéns à Comissão
Fiscal e fazemos questão de
demonstrar o quanto estamos comprometidos com a
administração desta Casa”,
disse.

Benício, Guto, Paulo e Ruy

Antes de iniciar a apresentação das contas do ano de 2013,
para aprovação do Conselho Deliberativo, o diretor Financeiro,
Rodrigo Keidel Spada, teceu breve comentário acerca do novo
sistema integrado de direcionamento de custos, visando o tão
desejado modelo de “encontro de contas Afresp X
Amafresp”,
de modo que
não haja mais
receita para a
Afresp, decorAlexandre , Guerra e Miguel
re n t e d a t a x a
administrativa cobrada e cujo assunto deverá ser finalizado e
implantado após a próxima reunião do C.D., de forma retroativa,
ou seja, conforme a própria decisão do C.D. que reformulou
a cobrança. Guto ainda afirmou: “Buscamos, desde quando
era Diretor Financeiro, o melhor modelo de planilha de custos
para a Afresp”.
Guto deu prosseguimento à apresentação das contas da
Afresp. O diretor Financeiro fez uma apresentação sobre o
balanço de 2013. Na sequência, o presidente da Comissão
Fiscal, Alexandre Lania Gonçalves, leu o Processo C.D. 06/14,
que trata do Parecer desta Comissão sobre o balanço. A
conclusão foi a de que o balanço patrimonial é consistente, e
que não haveria óbices à sua aprovação. O presidente do C.D
parabenizou o trabalho consistente e de conteúdo da Comissão
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Rodrigo respondeu às
dúvidas que surgiram. Depois
de ampla discussão, o Parecer da Comissão Fiscal que
se manifestou, dizendo: “Fica
o convite à reflexão para
nossa Diretoria atual, bem
como as seguintes, acerca
da necessidade 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
Rodrigo Keidel Spada e Raquel Gonçalez
oportunidades neste
sentido”, sendo aprovado por maioria de votos, com uma
abstenção do Conselheiro Miguel Siqueira e votos contrários
dos Conselheiros Antonio Guerra, Luiz Carlos Benício e Paulo
Henrique Cruz.
Em seguida, Guto apresentou o nome dos AFRs designados
para a Comissão Eleitoral, seguindo o artigo 87 do Estatuto Social da Afresp. São eles: Malvino Rodrigues (Presidente), Maria
Antonieta Pires de Araújo (Membro) e Thiago de Paula Araújo
(Membro). Os nomes e a composição da respectiva Comissão
foram aprovados por unanimidade pelos Conselheiros.
O Presidente do C.D. relatou ao plenário que, por intermédio
do Ofício 281/14, o Presidente da Diretoria Executiva informou
ao C.D. que o diretor Administrativo e de Patrimônio, Antero
Rodrigues Martins, solicitou a dispensa de seu cargo como diretor
designado da Afresp por motivos de ordem pessoal e de saúde.
Assim, foi designada a 2ª Vice-Presidente e Diretora de Convênios
e Cultura, Angela Manzoti Nahman, como nova Diretora Administrativa, cujo ad referendum foi aprovado por unanimidade.
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Esportes

Afresp promove 2ª trilha pelos Caminhos da Serra do Mar
Com belas paisagens, andar pelos 9 km de extensão da trilha foi muito agradável
a caminhada,
eles andaram
por 9 km em
uma descida,
apreciando o
verde da mata,
o ar puro da
serra e as
construções
históricas.

Um passeio incrível, com uma paisagem de tirar o fôlego e um
dia agradável: as 37 pessoas, entre AFRs e familiares, que participaram da 2ª trilha pelos Caminhos da Serra do Mar, no dia 7 de
junho, tiveram tudo isso – e a companhia de um grupo bastante
empolgado, que contou com a presença do presidente da Afresp,
Teruo Massita, e do 2º tesoureiro, Antero Rodrigues Martins.
O ônibus que levou os participantes saiu da Afresp depois de
um reforçado café da manhã. Por volta de 9h30, eles foram recepcionados por dois monitores na portaria do “Caminhos do Mar”.
Depois de um aquecimento para deixar o corpo preparado para

Atletas da Afresp participam da
Corrida da Tribuna em Santos

No dia 18 de maio, 12 associados participaram da Corrida
da Tribuna, em Santos. O trajeto tem 10 km de extensão, e
contou com mais de 20 mil corredores.
Os atletas da Afresp saíram da Sede, na capital, às 6h e
retornaram às 12h. Um deles, o Orlando de Brito Sousa, gostou
muito de ter participado. “Participei pela primeira vez dessa
prova e gostei muito! Parabéns à Afresp por nos proporcionar
essa oportunidade”, disse. Outro associado, Orandi Moreira,
gostou muito da corrida. “Deu tudo certo, a corrida foi ótima
e o apoio também”.

Esta foi a
primeira vez
do colega Wiston Carlos Brunharo na Caminhada da Serra do
Mar. Um dos mais brincalhões do grupo, ele gostou muito do
passeio. “Foi fantástico. Não me cansei, foi tudo muito tranquilo.
A descida foi feita com tempo, sem correria e suave”.
O grupo chegou ao “Portal de Cubatão” por volta das 13h30.
Todos almoçaram em um restaurante com vista para o mar e
puderam apreciar a bela vista depois de passarem a manhã
caminhando e se exercitando de forma leve e prazerosa. “São
ações como estas que trazem bem-estar e união à classe dos
AFRs”, disse o presidente Teruo. “A caminhada é um exercício
que tem boa aceitação e atende todas as faixas etárias, de AFRs
e aposentados até os filhos”, disse o coordenador de esportes
da Associação, Paulo de Carvalho.

Novos AFRs participam do 2º
Encontro de Tenistas da Afresp

No dia 24 de maio, as quadras de saibro do Centro de
Convivência de Guarulhos “AFR Luiz Dias” receberam cerca
de 30 associados para o 2º Encontro de Tenistas da Afresp.
Participaram colegas de Sorocaba, Araraquara, Guarulhos,
ABCD, da Capital, que vieram com suas famílias.
O encontro contou com uma ilustre presença, a do tenista
Yukiaki Takeda, um recordista de títulos de torneios Open da
Afresp, com sete prêmios. Ele, com seus 69 anos de idade,
joga tênis até hoje!
A edição deste ano se destaca pela grande habilidade dos
novos AFRs, que já até participaram de torneios oficiais de
tênis. Os finalistas receberam como presente uma camiseta dry
fit da Academia da Afresp.

AFRs da Ativa

Se você faz aniversário no mês de agosto, o prazo para realizar o recadastramento
obrigatório vai até 31 de agosto.
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Fundafresp
Entidades beneficiadas em maio e junho
Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de maio: R$ 130.300,00
DRTC I,II,III – CAPITAL
Lar do Alvorecer Cristão – São Paulo - R$ 5.000,00
Fone: (11) 3064-2923
Ass. Comunitária Pequeno Príncipe – São Paulo - R$
5.000,00 - Fone: (11) 5926-0013
DRT 2 – LITORAL
Com. Assistencial Espírita Lar Veneranda - Santos
- R$ 5.500,00 - Fone: (13) 3239-4020
Centro Espírita Beneficente 30 de Julho - Santos R$ 5.500,00 - Fone: (13) 3797-2507
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Lar Fraterno da Acácia - Jacareí - R$ 3.800,00 - Fone:
(12) 3962-1994
Ass. para Síndrome de Down de São José dos Campos – R$ 4.000,00 - Fone: (12) 3931-3509
DRT 4 – SOROCABA
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guapiara
- R$ 4.200,00 - Fone: (15) 3547-1765
Albergue Noturno de Itu - R$ 2.000,00 - Fone: (11)
4023-0085
Ass. Amigos dos Autistas de Sorocaba - R$ 5.000,00
Fone: (15) 3222-4646
Ass. Casa da Criança de Salto - R$ 3.600,00 - Fone:
(11) 4028-5449
DRT 5 – CAMPINAS
Centro Espírita Seareiros de Jesus - Americana - R$
2.000,00 - Fone: (19) 3407-4552
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Lar Maria Imaculada - Mococa - R$ 5.500,00 - Fone:

(19) 3656-0020
Lar Espírita Vovó Querubina - Igarapava - R$ 3.600,00
- Fone: (16) 3172-2010
Ass. do Menor de Igarapava - R$ 3.000,00 - Fone:
(16) 3172-2899
DRT 7 – BAURU
Creche Madre Leônia - Bariri - R$ 5.500,00 - Fone:
(14) 3662-1300
Ass. de Pais e Excepcionais de Macatuba - R$
3.000,00 - Fone: (14) 3298-1221
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Casa do Caminho – São José do Rio Preto - R$
2.000,00 - Fone: (17) 3235-2027
Instituto Lar Esperança – São José do Rio Preto - R$
5.000,00 - Fone: (17) 3236-7715
Ass. Beneficente Caminho de Damasco - Votuporanga
- R$ 3.800,00 - Fone: (17) 3422-5685
DRT 9 – ARAÇATUBA
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirandópolis - R$ 5.300,00 - Fone: (18) 3701-6663
Lar Espírita Caminho de Nazaré - Araçatuba - R$
3.000,00 - Fone: (18) 3621-9728
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Ass. de Peregrinação do Rosário – Presidente Prudente - R$ 2.700,00 - Fone: (18) 3907-2961
Núcleo Ttere de Trabalho Realização – Presidente
Prudente - R$ 5.500,00 - Fone: (18) 3905-1463
Sociedade Civil Lar dos Meninos – Presidente Prudente - R$ 2.000,00 - Fone: (18) 3906-2680

Ass. Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
– Presidente Prudente - R$ 2.000,00 - Fone: (18)
3902-2111
DRT 11 – MARÍLIA
Centro de Convivência de Manduri José Luiz Muller
de Godoy Pereira - Manduri - R$ 3.000,00 - Fone:
(14) 3356-1788
Ass. Filantrópica de Marília - Marília - R$ 3.000,00
Fone: (14) 3433-5057
Creche Lar André Luiz de Itu - R$ 2.000,00 - Fone:
(11) 4024-4803
DRT 12 – ABCD
Cáritas Diocesana de Santo André – R$ 5.000,00
Fone: (11) 4971-9171
DRT 14 – OSASCO
Ass. Faça uma Criança Sorrir de Osasco e Região
- R$ 5.500,00 - Fone: (11) 3609-5539
Centro de Convivência Infantil Filhos de Oxum – Taboão da Serra - R$ 3.000,00 - Fone: (11) 4787-2830
DRT 15 – ARARAQUARA
Casa de São Vicente - Pirassununga - R$ 3.000,00
Fone: (19) 3561-3776
DRT 16 – JUNDIAÍ
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Espírito Santo do Pinhal – R$ 5.300,00 - Fone: (19)
3651-5422
Centro de Apoio para Vida – Casa de Repouso
Emanuel – Mogi Mirim - R$ 3.000,00 - Fone: (19)
3862-0044

Confira a lista de entidades assistenciais que receberam recursos no mês de junho: R$ 138.000,00
DRTC I,II,III – CAPITAL
Ass. São Vicente de Paulo – Creche Nossa Senhora
da Salette – São Paulo - R$ 5.400,00 - Fone: (11)
2979-8507
Ass. dos Amigos da Criança Autista – São Paulo - R$
4.000,00 - Fone: (11) 3384-6180
DRT 2 – LITORAL
Centro de Capacitação de Jovens e Adultos de
Santos – Creche Sonho de Criança - R$ 2.300,00
Fone: (13) 3307-0644
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
JAM – Mantenedora – Jacareí Ampara Menores - R$
5.000,00 - Fone: (12) 2127-1288
Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São
José – São José dos Campos - R$ 5.200,00 - Fone:
(12) 3921-4364
Ass. Braços Abertos - Cruzeiro - R$ 2.000,00 - Fone:
(12) 3144-1288
Casa da Criança Maria de Nazaré – São Luiz do
Paraitinga - R$ 2.000,00 - Fone: (12) 3671-2542
DRT 4 – SOROCABA
Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e
Reabilitação - Sorocaba - R$ 4.900,00 - Fone: (15)
3212-9030
Esquadrão Vida – Movimento para Recuperação
Humana - Sorocaba - R$ 3.000,00 - Fone: (15)
3229-6070
Recanto da Criança e Adolescente da Paróquia
Sant’ana - Itapeva - R$ 4.200,00 - Fone: (15)
3522-3418
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Dispensário de Assistência aos Pobres e Abrigo dos
Velhos Desamparados de Igarapava - R$ 3.000,00
Fone: (16) 3172-1883

Ass. Religiosa e Beneficente Jesus Maria José - Igarapava - R$ 2.000,00 - Fone: (16) 3172-3205
Ass. dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e
Região – R$ 4.000,00 - Fone: (16) 3916-4655
Casa de Emmanuel Benção de Paz – Ribeirão Preto
- R$ 5.500,00 - Fone: (16) 3637-0393
Sociedade Beneficente Espírita os Samaritanos - Batatais - R$ 3.300,00 - Fone: (16) 3761-3614
Juventude Espírita Eurípedes Barsanulfo - Igarapava
- R$ 4.000,00 - Fone: (16) 3172-2576
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Sociedade Beneficente São João Batista – Santa Fé
do Sul - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3631-1590
Lar São Vicente de Paulo - Cardoso - R$ 3.000,00
Fone: (17) 3453-1182
Lar Beneficente Viver Bem - Votuporanga - R$
3.000,00 - Fone: (17) 3422-2261
Ass. Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças
Especiais – Recanto Tia Marlene - Votuporanga - R$
2.200,00 - Fone: (17) 3046-3248
Ass. Beneficente Irmã Elvira - Votuporanga - R$
2.300,00 - Fone: (17) 3421-5851
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo – Santa Fé
do Sul - R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3631-1837
Lar Frei Arnaldo - Votuporanga- R$ 2.400,00 - Fone:
(17) 3422-8507
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu – São José
do Rio Preto - R$ 5.500,00 - Fone: (17) 3215-9200
DRT 9 – ARAÇATUBA
Legião Mirim da Estância Turística de Pereira Barreto
– R$ 3.300,00 - Fone: (18) 3704-4074
Creche e Berçário Menino Jesus - Pereira Barreto - R$
3.300,00 - Fone: (18) 3746-0315
Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais de General

Fundafresp informa

4.433 doações já realizadas
a entidades carentes
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Salgado – R$ 3.000,00 - Fone: (17) 3832-2242
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Vila da Fraternidade Ana Jacinta – Associação
de Atenção ao Idoso – Presidente Prudente - R$
3.500,00 - Fone: (18) 3909-4363
Ass. do Asilo Vicentino Nossa Senhora da Penha Pirapozinho - R$ 3.000,00 - Fone: (18) 3269-1010
Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, Educacional e Profissional do Adolescente - Pirapozinho
- R$ 2.000,00 - Fone: (18) 3269-1493
DRT 11 – MARÍLIA
Ass. Aprendizes de Sodrélia – Santa Cruz do Rio
Pardo - R$ 5.500,00 - Fone: (14) 3373-2409
Educandário São Vicente de Paulo - Piraju - R$
3.300,00 - Fone: (14) 3351-1519
Ass. Centro Social Comunitário Assistencial,
Cultural, Educacional de Saúde e Recreação de
Herculândia - R$ 4.400,00 - Fone: (14) 3486-1444
DRT 14 – OSASCO
Ass. das Mães Unidas do Novo Osasco - R$
5.500,00 - Fone: (11) 4620-6176
Centro de Desenvolvimento Social, Educacional
e Cultural Bem-Me-Quer - Osasco - R$ 2.000,00
Fone: (11) 3654-1073
DRT 15 – ARARAQUARA
União Descalvadense de Obras Socais - Descalvado
R$ 5.500,00 - Fone: (19) 3583-1825
Lar São Vicente de Paulo – Monte Alto - R$ 3.100,00
Fone: (16) 3242-1283
União dos Deficientes Físicos de Araraquara - R$
3.400,00 - Fone: (16) 3332-3448
DRT 16 – JUNDIAÍ
Ass. Alma Mater – Mogi Mirim - R$ 3.000,00 - Fone:
(19) 3806-2097

Casa do AFR
Total distribuído desde 1995:

Valor contabilizado:

R$ 11.212.620,00

R$ 3.911.614,23
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Fundafresp

Instituições agradecem recursos do Fundafresp
No dia 28 de maio, os membros do Fundafresp se
reuniram na sede da Afresp e destinaram R$ 130.300,00
a 34 instituições de caridade. Já na reunião do dia 26
de junho, R$ 138.000,00 em recursos foram doados a
39 delas.
Esses recursos são muito bem-vindos pelas entidades, que enviam à Afresp recibos e cartas de agradecimento, nas quais elas detalham onde e como utilizarão
as doações. Participe do Fundafresp você também e
contribua com o futuro de centenas de crianças e idosos
em todo o Estado!
Em maio e junho, o Fundafresp destinou mais de R$ 260 mil a instituições em São Paulo

Seguros
Afresp e WorldOne: união que trará consultoria financeira personalizada
A Afresp traz novidades. No dia 18
de junho, o presidente da Associação,
Teruo Massita, e o diretor Financeiro,
Rodrigo Keidel Spada, assinaram o
contrato de parceria com a empresa
WorldOne, que oferece uma consultoria
financeira de forma personalizada aos
associados, além de condições especiais
para cada AFR.
O presidente da Associação, Teruo
Massita, comentou que, com esta parceria, a Afresp reafirma o propósito da
Diretoria Executiva que é modernizar
cada vez mais os serviços prestados
pela associação. “Nós cumpriremos com
a missão do Planejamento Estratégico
que é oferecer serviços de qualidade à
família Afresp”.
O diretor de Seguros, Rodrigo Keidel
Spada, disse que a expectativa é muito
otimista. “Tenho a certeza que mais uma
vez estamos oferecendo aos associados um serviço vanguardista no Brasil
dentre as entidades de classe. Fui um
dos ‘cobaias’para avalaiar o trabalho da
WorldOne e posso dizer que estou muito

Treinamento realizado na WorldOne
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satisfeito”, afirmou
Rodrigo.
Com um conceito
de mais de 20 anos,
vindo da Europa, a
WorldOne preza garantir um futuro tranquilo e o contato individual. Ela trabalha no
ramo de Previdência
e Consórcio com uma
concepção de exclusividade, ou seja, cada
pessoa será analisada
conforme seus objetiTeruo Massita e Rodrigo Keidel Spada; e os diretores da WorldOne
vos e desejos e, com
isso, é feita uma avaliação individual como de proporcionar melhor qualidade de vida
para os clientes.
se fosse um diagnóstico.
Os consultores da WorldOne estão
“Trabalhamos com a análise, conceito,
acompanhamento, monitoramento e asses- visitando os associados da Capital,
soria constante para que esses objetivos grande São Paulo e das regiões de
sejam cumpridos no primeiro momento e Campinas e Vale do Paraíba desde o
na vida inteira”, explicou o diretor geral da dia 23 de junho. Nas demais Regionais
da entidade, a ação da WorldOne será
WorldOne, Jan Brunckhorst.
A WorldOne tem como objetivo ofere- realizada a partir do mês de agosto
cer um atendimento personalizado, além pelos próprios colaboradores da ação.

Rodrigo Keidel Spada e Jan Brunckhorst

Rodrigo Spada e gerente Financeira Marlucia Carolina visitam a sede da WorldOne

17/07/2014 16:32:09
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Seguros
SegAfresp conquista novos segurados
No mês de junho, o departamento de Seguros da Afresp apresentou um crescimento
dos resultados nos números de seguros de
automóveis. Mais uma vez, os colaboradores do SegAfresp superaram os objetivos
propostos pela Associação, com mérito.

ciação, Joceli Barbosa de Souza, comentou que a relação entre os funcionários
é de união. “A equipe de seguros é forte e
comprometida. Toda essa união contribui
para que mês a mês alcancemos a meta
estipulada”, disse.

O diretor do SegAfresp, Rodrigo Keidel
Spada, ressaltou que o resultado deste semestre foi uma grata surpresa. “Tínhamos
estimado um crescimento de 6% e atingimos
10,3 % comparado ao mesmo período de
2013. Sem dúvida grande parte do mérito
é fruto do trabalho da encarregada de atendimento, a Joceli, que assumiu esse novo
desafio com muita coragem”.

Os colaboradores estão à disposição e
preparados para prestar toda assistência ao
associado através dos telefones 0800 772
4747 ou 3886-8920/8917/8913. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas, na sede da Afresp, localizada
na avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4.843,
(3° andar).

A encarregada de Seguros da Asso-

Confira o progresso da sede e Regionais
do SegAfresp:

Avaliação do desempenho da Sede no 2º trimestre
Avaliação do
desempenho

Regional

Osasco
Marília
Araçatuba
S.J.R. Preto
Taubaté
SubSede
Rib. Preto
P. Prudente
Sorocaba
Araraquara
Franca
Piracicaba
Guarulhos
Jundiaí

Avaliação do desempenho

114,06%
112,31%
109,30%
107,38%
106,52%
105,31%
102,47%
102,44%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Direção Emocional
Porto Seguro atrai
atenção de jovens

115%
110%

O segurado Fernando Antunes, de
23 anos, participou no mês de junho dos
cursos de Direção Emocional e Direção
Segura da Porto Seguro.

105%

Fernando comentou que, no início,
achava que não iria aprender nada. “O
curso é bem dinâmico, não é apenas
teoria como muitos pensam. Durante o
curso você é exposto a situações que
testam seu comportamento e suas reações”, disse.

100%
95%

90%

Avaliação do desempenho
referente ao 2º Trimestre

ABR

MAI

JUN

Representantes da Liberty visitam SegAfresp
O diretor Financeiro e de Seguros,
Rodrigo Keidel Spada; a gerente,
Marlucia Carolina, e a corretora da
LeDix, Angela Paixão, receberam, no
dia 2 de junho, a equipe da Liberty
Seguros na sede da Afresp.

Com o objetivo de ensinar técnicas
importantes para manter a tranquilidade
e o equilíbrio diante das adversidades do
trânsito, o curso aborda assuntos como
análise do perfil do motorista, atenção e
concentração, tempo de reação e controle emocional dos condutores.

Segundo o diretor Rodrigo, a reunião teve como objetivo analisar os
atendimentos oferecidos aos associados, além de melhorar as condições
do seguro dos AFRs e seus familiares.
Com mais de 500 seguros, a
Liberty está analisando os melhores
benefícios para os segurados da
associação.
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Diretor do SegAfresp, Rodrigo Spada; Marlúcia Carolina
e a Angela Paixão com a equipe da Liberty
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Amafresp lança site com novo layout
Acesse www.amafresp.org.br e veja o novo site da Amafresp, mais moderno e prático
No dia 11 de junho, a Amafresp inaugurou um novo site institucional, com layout
totalmente reformulado. O portal chega
em comemoração aos 48 anos da autogestão, fundada em 1966. Os destaques
ficam por conta do buscador inteligente,
que dá acesso fácil a diversas seções, e
da acessibilidade por meio de dispositivos
móveis.
“O novo site da Amafresp está totalmente reformulado, com páginas mais
modernas, seguras e de fácil navegação”,
disse o diretor da Amafresp, Luiz Carlos
Toloi Junior, que destacou que a consulta à

Diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior

site
“d a OA mnovo
afresp
está totalmente reformulado,
com páginas
mais modernas,
seguras e de fácil navegação.

”

www.amafresp.org.br

rede credenciada está
mais dinâmica e prática.
O presidente da
Afresp, Teruo Massita, falou da importância do novo portal. “Ao seguir as diretrizes
do Planejamento Estratégico, a Afresp tem
como objetivo oferecer os melhores serviços aos seus associados e este novo site
trará mais acessibilidade e conforto”, disse.
No portal Amafresp, o filiado encontra
informações financeiras do plano de saúde,
o regulamento Amafresp está disponível
na home do site, notícias, informativos da

Amafresp, entre outras páginas de interesse dos filiados. Na área restrita também é
possível consultar o extrato de uso bimestral
e o informe de rendimentos.
Para conferir o novo site da Amafresp,
basta acessar www.amafresp.org.br. O portal está integrado às principais redes sociais,
funciona em todos os sistemas operacionais
e também é um site responsivo, acessível
também por meio de celulares e de tablets.

Diretoria da Amafresp recebe representantes da Odontoprev
Nos meses de maio e julho o diretor
da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, e a
gerente, Rosângela Lázaro, receberam na
Afresp os representantes da Odontoprev,
Dr. Roberto Seme Cury, e o Consultor
Externo de Relacionamento para tratar
da melhoria no atendimento odontológico
aos filiados Amafresp.
Toloi Junior falou da insatisfação
dos filiados nos serviços prestados pela
Odontoprev e solicitou providências urgentes na melhoria da rede.
Dr. Roberto disponibilizou toda a rede
UNNA de profissionais da Odontoprev,
inclusive os diferenciados. A Amafresp

propôs ainda que nas principais cidades do estado os profissionais mais
bem avaliados pela Odontoprev participassem de uma rede fidelizada à
Amafresp, inclusive com remuneração
superior para que os filiados possam
ter um atendimento mais satisfatório.
Ficou definido que a Amafresp repassaria à Odontoprev o número de
filiados das principais cidades do interior. O diretor da Amafresp acrescentou
que será dada sequência à elaboração e
divulgação da rede credenciada odontológica fidelizada à Amafresp. Em breve,
os filiados receberão um indicador de

Reunião do mês de julho

odontologia com a nova rede credenciada
Amafresp. Segundo Toloi Junior, isso melhorará significantemente o atendimento
aos filiados Amafresp.

Alteração no Regulamento Amafresp

Reunião da Amafresp com Comissão de Saúde

Jornal_Julho.indd 22

Em 24 de maio, o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, e a gerente da Amafresp, Rosangela Lázaro, estiveram presentes na reunião do Conselho Deliberativo. Toloi
fez uma apresentação destacando a necessidade de alterar o percentual de cotas para
as faixas etárias de 59 a 63, de 64 a 69 e 70 anos completos. A alteração ocorreu em
função dos subsídios às faixas etárias acima de 59 anos que estavam muito superiores
às proporções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Ele explicou que, com
essas mudanças na tabela I-a e I-b, serão agregadas mais cotas ao Sistema Contributivo,
assim, o valor unitário da cota reduz de imediato em pelo menos R$ 30 reais, tornando o
plano ainda mais competitivo com o mercado, evitando a saída de jovens e, mais que isso,
atraindo novos jovens para a carteira. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada.
O diretor da Amafresp lembrou que realizou reunião, em 15 de maio, com a Comissão
de Saúde do Conselho Deliberativo, para explicar a necessidade de mudança.
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Amafresp

STF julga mandado de segurança sobre serviços de cooperativa de trabalho
A decisão do Supremo Tribunal Federal foi favorável e a Amafresp economizou mais de 13,5 milhões
oneraria sensivelmente o equilíbrio financeiro do plano.
A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) do
O Ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, foi o
dia 5 de maio aceitou o pleito da Afresp, que entrou
Até março de
relator
do processo da Afresp, que considerou inconscom um mandado de segurança contra o INSS (Ins- 2014, o valor que
titucional
a nova contribuição, atendendo, assim, o
tituto Nacional do Seguro Social) no ano 2000. A
a
Amafresp
teria
pleito
da
Associação,
e trazendo tranquilidade jurídica
diretoria da Amafresp, na época, não aceitou a nova
que
pagar
era
de
à
Diretoria
Executiva
da Afresp, depois de muitos
fonte de custeio criada pela Lei nº 8.212/1991 (Artigo
anos
de
espera.
22, inciso IV), que estabelecia a contribuição previ- 13,5 milhões.
"Até março de 2014, o valor que a Amafresp teria
denciária de 15% incidente sobre o valor dos serviços
que
pagar era de 13,5 milhões", disse o diretor da
prestados por cooperativas de trabalho.
Amafresp,
Luiz
Carlos Toloi Junior, que também lembrou que
No caso da Afresp, essa nova lei afetaria a Amafresp, que
este
assunto
foi
colocado em pauta na Assembleia Geral de
mantém convênio com a Unimed em todo o estado de São
2013
e
que,
naquela
ocasião, a Afresp já tinha ganhado em
Paulo no atendimento médico aos associados. Com essa lei, a
Amafresp seria diretamente atingida pela nova alíquota, o que três instâncias judiciais.

“

”

Diminui a média da faixa etária dos filiados Amafresp
A grande mídia divulga com frequência a
preocupação dos governos e planos de saúde
sobre o envelhecimento da população mundial.
Na Amafresp, essa preocupação é constante, por
isso, a diretoria do nosso Plano de Saúde está
sempre atenta e propondo alterações, visando,
assim, uma maior competitividade de preço com
o mercado, mesmo tendo suas coberturas superiores, para oxigenar ainda mais o plano.
“Na Amafresp, o aumento da faixa etária
média é muito inferior em relação ao tempo decorrido, pois em nove anos, teoricamente , o plano
envelheceria de 44 para 53 anos. Isso não ocorreu
devido às mudanças estratégicas, principalmente,
no sistema contributivo e consequentemente houve o ingresso de muitos recém-nascidos e jovens
em nosso plano”, disse o diretor da Amafresp,
Luiz Carlos Toloi Junior.
Segundo informações da Diretoria da Amafresp, até o 1º
semestre deste ano, houve redução de 0,41 anos na média de
faixa etária, ou seja, em 2012 a média era 46,04 e passou para
45,63 anos. “É importante ressaltar que, nos últimos 9 anos, a
média da faixa etária cresceu apenas 1,45 anos.

De acordo com Toloi Junior, esses números são excelentes
para um plano de autogestão, lembrando que é proibido por lei que
o nossa Amafresp seja aberta para outras carreiras do estado e o
ingresso é somente até o 3º grau de parentesco com o AFR titular.

Planilha de Custos da Amafresp - 2014 (Regime Contábil - Competência)
Confira os demais valores do ano de 2013 no site da Afresp (www.afresp.org.br) em Amafresp, link Informações Financeiras.
Demais
Convênio
Emergências
Despesas
OdontolóMédicas
gico
Assistenciais

Mês

Consultas

Exames

Terapias

Internações

Outros Atend.
Ambulatoriais

ABR*

238.384,51

1.103.123,37

216.794,24

5.800.372,80

3.178.987,88

911.981,03

68.367,48

TOT.**

1.912.253,85

5.846.833,72

1.057.060,20 24.986.809,38

8.761.022,66

3.221.537,39

272.427,12

Mês

Atend.Prestados por Reciprocidade

ABR*

752.806,86

TOT.**

4.173.515,87

Glosas
Geradas

Despesa
com INSS

Devoluções
Cotas

Descontos
obtidos

Recuperação
Cobranças

Taxa ADM.
7,5%

(384.297,14)

49.796,93

34.527,00

(1.847,58)

1.085.190,47

(1.610.745,70)

163.437,99

85.699,00

(3.645,56)

Reembolso
Odontológico

Ressarc. ao
SUS

91.979,28

0,00

0,00

255.144,31

0,00

10.377,54

Despesas
Totais

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

904.959,95

11.880.746,14

28.025,40

423,93

(4.612.405,23) 3.613.136,69

48.132.459,23

-

-

Atualizada em 24/06/2014. Saldo Fundo de Reserva Amafresp, atualizado em 30/04/2014 R$ 6.060.288,59. Saldo do Fundo de Solidariedade: atualizado em 16/07/2014 R$ 607.097,54.
* Sujeito a alterações
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** Valores totais referentes ao acumulado entre janeiro a abril de 2014.

17/07/2014 16:32:23

Jornal da Afresp |Julho de 2014

24

ANS - nº31763-2

Amafresp

Hospital São Camilo- Unidades Pompeia e Santana
Saiba mais informações sobre as Unidades do Hospital São Camilo que são credenciadas à Amafresp
São Camilo – Pompeia
O Hospital São Camilo
Pompeia foi a primeira Unidade da Rede a ser fundada,
em 1960. Atualmente, é uma
das referências no atendimento de urgência, emergência e em atendimentos
de alta complexidade.
Foi um dos primeiros hospitais
a conquistar três certificações, sendo duas internacionais:
Joint Commission International e Accreditation Canada. O Hospital
São Camilo Pompeia foi primeiro da América Latina e o nono do
mundo a receber a certificação Diamante da QMentum International
da Accreditation Canada. Oferece Atendimento Ambulatorial, adulto
e infantil, em todas as especialidades, Centro de Diagnóstico e possui
um Centro de Referência para Transplante de Medula Óssea.
O Hospital investe constantemente em infraestrutura e
renovação de seu parque tecnológico. Em 2012, ganhou um
novo Pronto-Socorro Adulto, que teve sua capacidade duplicada

para atender os pacientes com mais agilidade e conforto. Em
2014, inaugurou o Centro de Oncologia e ampliou o número
de leitos da área de Transplante de Medula Óssea em mais de
120%, totalizando 20 leitos.
Ainda este ano, vai inaugurar um prédio, com cerca de
90 novos leitos, além de novas salas de cirurgia. Com esta
expansão, a Unidade passa a oferecer 400 leitos. A fachada
também passa por uma revitalização, traduzindo o processo
de modernização que a Unidade adotou.

Av. Pompeia, 1178 - Vila Pompeia, São Paulo
São Camilo – Santana
O Hospital São Camilo Santana é uma das referências médica e tecnológica e
presta atendimento humanizado de urgência, emergência e de alta complexidade
em diversas especialidades, inclusive ambulatorial adulto e infantil,
entre elas Oncologia, Ortopedia e Cirurgia Geral.
Possui a Accreditation Canada e a certificação nacional ONA nível de Excelência (Organização Nacional de Acreditação nível 3). Em 2012, a Unidade inaugurou um Centro de Oncologia Clínica que oferece acompanhamento contínuo
e personalizado.
O Centro conta com equipe médica especializada e multidisciplinar e oferece
infraestrutura para o tratamento dos mais diversos tipos de câncer, além de
espaço destinado ao atendimento e orientação de pacientes e familiares. Um
plano de expansão da Rede destinou investimentos significativos para a Unidade,
consolidando-a como uma das referências médico-hospitalares da zona norte da
capital paulista.
As inaugurações de um novo Pronto-Socorro Adulto com tamanho ampliado em
140% e de uma nova área de internação, com 545m², e a revitalização da fachada
fazem parte do plano de expansão.

R. Voluntários da Pátria, 3693 - Santana, São Paulo

Carta

Você Sabia

Quero cumprimentar o diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, pelo
excelente trabalho prestado. Várias vezes estive na Amafresp e fui muito
bem atendido. As funcionárias Kátia, Noemi, Tatiana, Cintia e Analy tratam
os associados com atenção e apreço. Meus parabéns!

Que, nos últimos 9 anos, a
média da faixa etária cresceu apenas 1,45 anos ?
Veja mais informações na

Raimundo José de Souza
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