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CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 07 de 2018, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguintes
cotas para o mês de julho/2018: a) mensalidade Afresp = R$ 104,33 (cento e quatro reais e trinta e
três centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado; b) cota Amafresp = R$ 526,00 (quinhentos
e vinte e seis reais), mantendo o valor anteriormente cobrado; c) cota Fundafresp = R$ 37,32 (trinta e
sete reais e trinta e dois centavos), correspondentes à contribuição mínima de 20 (vinte) cotas no valor
unitário de R$ 1,8658 (janeiro/2018).
Informamos ainda que os citados valores estão vigentes desde 01/07/2018.
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EDITORIAL

NOVOS TEMPOS
PARA A CLASSE FISCAL
Desde a última edição do Jornal da Afresp, recebemos
duas grandes notícias. A primeira foi a nomeação de
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho para o mais alto
cargo da Fazenda paulista. Nunca antes testemunhado
na história da Secretaria, o fato de ter um AFR como Secretário da Fazenda trouxe alegria e orgulho para toda
a categoria e mostrou o reconhecimento do trabalho e
da importância da carreira do fisco.
Em seguida, conseguimos, finalmente, a aprovação da
PEC 5, resultado de um longo processo de mobilização
dos AFRs e de articulação política. Por mais de dois
anos, o principal pleito da categoria uniu a classe e despertou o otimismo, que há muito tempo havia perdido
terreno para a desmotivação diante de uma gestão que
pouco fez em prol do funcionalismo público. A PEC 5
não tratava apenas de elevar o subteto do funcionalismo
público das carreiras típicas de Estado, ela era sinônimo
de independência do arbítrio do governador, que usava a regulação de seu próprio salário como instrumento
político. Sabe-se que, diferentemente dos servidores de
carreira, o governador não se sustenta apenas com o
que recebe no contracheque e que, além disso, ele está
numa posição transitória. Não se pode considerar justo
que alguém nessa situação seja responsável por controlar o teto salarial de todo o funcionalismo público.
Hoje transformada em Emenda Constitucional nº 46/2018,
a PEC 5 foi fruto da atuação conjunta e complementar de
entidades classistas: de um lado, o Sinafresp liderando a
mobilização dos colegas, em parceria com os delegados
tributários, que, articulados entre si, levaram toda a base

a lotar a galeria do plenário JK nas muitas sessões da
Assembleia Legislativa; do outro, a Afresp comandando o trabalho diário de articulação com as lideranças
políticas e parlamentares. Lideranças estas que reconheciam na Afresp trabalho sério em benefício da sociedade, tendo em vista a participação dos parlamentares
em diversas cerimônias de distribuição de recursos feita
pelo Fundafresp (Fundo de Assistência Social da Afresp)
a organizações dedicadas ao bem-estar social em todo
o estado de São Paulo. Tão positiva a imagem deixada
com essas ações que a abordagem aos deputados se
tornava mais natural.
Mais do que a união entre as entidades classistas, vimos
nesta batalha a aproximação delas com a Administração Tributária, que demonstrou apoio à causa e também
teve papel fundamental para a sua aprovação.
Perante a vitória, a classe se posiciona mais confiante
e certa de que o fim de um ciclo de luta e perseverança
deve espelhar as próximas ações no futuro. É nesta virada
de página que apresentamos um novo Jornal da Afresp:
mais moderno e intuitivo. Nesta edição, além das reportagens sobre a aprovação da PEC 5 e da posse do Secretário da Fazenda, destacamos também mudanças estruturais, como a nova plataforma de convênios, que reúne
em um só lugar todas as parcerias e traz, como grande
diferencial, mais de 9.000 farmácias em todo o território
nacional, nas quais o associado pode obter descontos.
Essas e outras novidades você confere nas páginas que
seguem. Boa leitura!
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Foto: Ascom/ Alesp

APROVAÇÃO DA PEC 5 REPRESENTA IMPORTANTE PASSO NA
LUTA PELA VALORIZAÇÃO DA CATEGORIA
Camila Barros

A aprovação da PEC 5 (Emenda Constitucional nº 46/2018) em segundo turno pela Assembleia Legislativa, no dia 5 de
junho, vem coroar a luta da categoria, que perdurou por mais de dois anos na Casa. Por ampla maioria, a matéria recebeu
67 votos a favor, 4 contrários e nenhuma abstenção.
O objetivo da PEC é elevar o teto remuneratório da categoria ao subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça, anteriormente limitado aos vencimentos do governador do estado.
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ças em prol do objetivo em comum foi desempenhada pelo
presidente Rodrigo Spada do início ao fim. “O presidente
teve um papel fundamental ao agregar todas as lideranças
e se fazer presente nos corredores da Assembleia Legislativa. Além disso, com uma postura apartidária, posicionou-se
como um líder. Os deputados conseguiram visualizar nele
“A Emenda Constitucional não produz efeito imediato em ne- uma liderança da categoria e, assim, compreenderam que
nhuma esfera pública, por isso não se trata de aumento salarial a proposta deveria ser colocada em pauta. Foi um trabalho
e, sim, de um limite máximo que os salários das carreiras típicas de convencimento, não apenas retórico”, reitera.
de Estado podem atingir”, afirma.
O papel icônico desempenhado por Spada também foi lembraO reajuste será feito anualmente de forma escalonada, se- do pelo diretor de Assuntos Estratégicos, José Roberto Lobato:
guindo os quatro níveis propostos (71%, 80%, 90% e 100%),
e começará a valer a partir do ano que vem, atingindo o teto
em 2022. A PEC também irá conter os excessos da política de
austeridade e reajustes salariais abaixo da inﬂação, medidas
recorrentes na gestão passada. “A PEC traz justiça e segurança
jurídica”, afirma Campos Machado.
O deputado estadual Campos Machado (PTB), líder do pleito na Assembleia Legislativa e um dos autores da matéria,
esclarece que o impacto da medida não será sentido de
forma imediata pelos cofres públicos, já que não é uma
proposta de aumento salarial.

“Sabemos que a PEC foi fruto da união da categoria e termômetro do envolvimento da classe nos pleitos que se seguirão.
Batalha após batalha, dentro e fora da Afresp, podemos dizer,
com orgulho, que vencemos esse desafio. Também ouso expressar que, movidos por esse mesmo ímpeto, saímos mais
fortes para enfrentar as próximas lutas”, assegura o presidente
da Afresp, Rodrigo Spada.

Spada teve dedicação
exemplar. Posso dizer que
foi impressionante tanto
a forma como conduziu
todo o processo quanto
sua dedicação, empenho
e extrema habilidade no
tratamento de todos os
problemas, sem deixar
arrefecer o ânimo.

“

Para o presidente da Afresp, Rodrigo Spada, que participou
ativamente do avanço do pleito na Assembleia Legislativa, a
PEC 5 representa mais autonomia, independência e reconhecimento para a classe e demais carreiras típicas de Estado contempladas pela medida, pertencentes aos Poderes Judiciário,
Legislativo e Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública
e Tribunais de Contas.

“

Já o coordenador do Fundafresp, José Rosa, salienta que as
distribuições de recursos do Fundo às entidades sociais em
todo o estado também exerceram relevante trabalho de reconhecimento da classe fiscal por parlamentares que participaram destas entregas. “Debatemos muito sobre a conveniência
de se convidar políticos das regiões para as cerimônias como
uma estratégia para aproximação e conhecimento da classe
“Lembro-me de que, em julho do ano passado, mais de mil por parte deles, mas logo se constatou que nenhuma dúvida
fiscais estiveram reunidos em Assembleia do Sinafresp e rei- havia sobre quem estava fazendo a doação e, no mais, só
teraram que esse era o nosso principal pleito. Foi um marco restava aos políticos elogiar a atitude da classe”, constata.
histórico para a categoria”, resgata Spada.
Além de destacar a presença do presidente do Sinafresp,
Na opinião do assessor político da Afresp, Ulysses Arêas, a es- Alfredo Maranca, da Diretora de Assuntos Parlamentares e
tratégia adotada tanto pelas entidades de classe quanto pelos Relações Institucionais, Mônica Paim, e dos demais diretores
diretores Regionais da Associação, ao conscientizar os parla- do Sindicato em entregas de doações pelo estado, Rosa rementares acerca do valor social do trabalho desenvolvido pelo corda o trabalho desenvolvido por Spada. “Nessas maratoAgente Fiscal de Rendas, foi importante passo em prol da apro- nas pelas regiões, o que me impressionava era o ânimo do
vação do pleito. “Ao apresentar o valor de nosso trabalho para nosso presidente. Pude presenciar muitos primeiros encono progresso da sociedade, bem como o papel da Associação tros entre Spada e vários deputados e sempre admirava a
neste processo, garantimos que ele fosse reconhecido pelos sua habilidade em aproveitar todas as oportunidades para
estreitar o relacionamento e abrir portas”, diz.
deputados”, afirma.
Spada lembra momentos de união da classe e da aproximação entre Afresp e Sinafresp, que foram sentidos com mais
intensidade após aprovação da PEC 5 pela Comissão de
Constituição, Justiça e Redação da Alesp, em fevereiro do
ano passado, e que ganharam força durante hiato de mais
de um ano em que o pleito ficou engavetado na Casa.

Arêas completa que a função de reunir todas as lideran- Confira a jornada da PEC 5 até a sua aprovação:
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NA JORNADA DA PEC 5
DEZEMBRO
DE 2016

JULHO
DE 2005

Delegados tributários se
reúnem com o presidente da
Alesp, Cauê Macris, na sede
da Afresp.

A Emenda Constitucional 47/2005
possibilita aos estados e ao Distrito
Federal vincular o teto remuneratório
do funcionalismo público aos
vencimentos do desembargador do
Tribunal de Justiça. Abre-se aí uma
nova oportunidade.

NOVEMBRO DE 2015
SETEMBRO
DE 2003
Emenda Constitucional
41/2003 cria o teto
salarial do funcionalismo público.

Lideranças da Afresp, Sinafresp,
Sindaf, Sindalesp e APM estiveram
reunidas na sede da Afresp para
definir os passos estratégicos.

JUNHO
DE 2016
Deputado Campos
Machado (PTB) é
escolhido para liderar
a luta pela PEC.

DEZEMBRO
DE 2016
JUNHO
DE 2016
É criada a PEC 3. Redação
original apresenta primeira
proposta de escalonamento
vinculada aos subsídios do
desembargador.

PEC 5 é criada com alterações na redação original.
Texto aumenta níveis de
escalonamentos e altera
período de implementação ao
subsídio do desembargador.

DEZEMBRO
DE 2016
PEC é apresentada ao Colégio de Líderes
pela primeira vez, com a presença de
parte dos Delegados Regionais
Tributários. O então Delegado Tributário
da DRTC-II, Marcelo Bergamasco, além do
Diretor Adjunto da DEAT, Antônio Peixoto,
participaram do encontro.

OUTUBRO
DE 2016
Representantes da classe
e deputado Campos
Machado (PTB)
apresentam, pela
primeira vez, a PEC ao
então governador do
estado, Geraldo Alckmin.
6
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FEVEREIRO
DE 2017
PEC 5 é aprovada na Comissão de
Constituição, Justiça e Redação da
Assembleia Legislativa. Reunião foi
presidida pela deputada Célia Leão (PSDB).
É o início da luta pela aprovação do pleito.

MARÇO
DE 2017
Inicia-se a distribuição de recursos do
Fundafresp a entidades. Diversos
parlamentares participam das entregas.

JUNHO
DE 2017
Presidente da Alesp reconhece
empenho do fisco estadual em defesa
da PEC 5 durante visita do Presidente
Spada, do atual presidente de honra
da Febrafite, Roberto Kupski, do
então CAT, Luiz Claudio de
Carvalho, e outras lideranças ao
Colégio de Líderes, pela terceira vez.
A expectativa para a aprovação da
proposta é grande.

MAIO
DE 2017
Tentativa de pautar PEC 5 é tema de
encontro de delegados tributários com
presidente da Alesp, Cauê Macris, na
Assembleia Legislativa.
Foto: Ascom/Alesp
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OUTUBRO
DE 2017
Judiciário nega mandado de segurança
que solicitava ao Legislativo obrigatorieobrigatoriedade de votação da PEC 5. Luta para
colocá-la em pauta segue adiante.

SETEMBRO
DE 2017
Presidente Spada
solicita inclusão da PEC
5 no orçamento de
2018 durante Audiência Pública do
Orçamento 2018,
na Alesp.

JULHO
DE 2017
AFR Vitor Sapienza (PPS) toma posse
na Assembleia Legislativa. Deputado
estadual agrega forças na luta pela
aprovação do pleito.
Foto: Ascom/Sinafresp

DEZEMBRO
DE 2017
Deputado Campos Machado
(PTB) se reúne com lideranças
de entidades de classe, na sede
da Afresp.

JULHO
DE 2017
Em Assembleia Geral ExtraordináExtraordiná
ria do Sinafresp, PEC 5 é consideconsiderada o principal pleito da
categoria. “Representa autonomia,
independência e reconhecimento”,
disse o presidente Rodrigo Spada
para mais de 1.000 AFRs
presentes.
Foto: José Adão Oliveira

8

JORNAL DA AFRESP

MARÇO
DE 2018
Durante sessão solene na Alesp em homenagem aos 70
anos da Afresp, o presidente Spada e os deputados Vitor
Sapienza (PPS), Vaz de Lima (PSDB) e Orlando Bolçone
(PSB) destacam importância da votação da PEC 5.
Parlamentares tiveram papel fundamental no avanço do
pleito na Casa. PEC é colocada em votação, mas atinge
apenas 49 dos 57 votos necessários para sua aprovação.

ABRIL
DE 2018
Márcio França toma posse como
governador do estado. PEC 5 é
aprovada em 1º turno, votação em
segundo turno é adiada.

JUNHO DE 2018
PEC 5 é aprovada em segundo
turno por ampla maioria. A vitória
no Legislativo se concretiza após
dois anos de luta das lideranças,
que se somou à mobilização
histórica da classe. “Da parte do
Sindicato, a diretora Mônica Paim,
o presidente Alfredo Maranca e o
vice-presidente Glauco Honório,
além do recém-empossado
Secretário da Fazenda, Luiz
Claudio, e do presidente da
Afresp, Rodrigo Spada, foram
algumas das figuras que tiveram
papel icônico nesta conquista”,
falou o diretor de Assuntos
Estratégicos da Afresp, José
Roberto Lobato.
Fotos: Ascom/Sinafresp

DEZEMBRO
DE 2017

DEZEMBRO
DE 2017

Todos os líderes
assinam requerimento
para colocar a PEC 5
em pauta, inclusive o
então líder do PSDB
na Alesp, Roberto
Massafera.
Foto: Ascom/Alesp

O então vice-governador do
estado, Márcio França, recebe
lideranças no Palácio dos
Bandeirantes.
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SECRETÁRIO DA FAZENDA PLANEJA MUDANÇAS
PARA OS PRÓXIMOS QUATRO MESES
Camila Barros

Em entrevista para o Jornal da Afresp, o atual Secretário da
Fazenda, Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho, faz suas projeções para a pasta e discorre sobre as prioridades da gestão
até o final do ano. Luiz Claudio adianta os próximos passos
de implementação do Programa de Estímulo à Conformidade
Tributária - “Nos Conformes” e ainda opina acerca dos efeitos que a promulgação de uma Lei Orgânica da Administração Tributária (LOAT) traria sobre o progresso da carreira dos
Agentes Fiscais de Rendas no estado. “Acredito que a LOAT
vai regular a forma como a administração tributária se organiza e desenvolve suas atividades, além de trazer estabilidade
em seu próprio corpo técnico”, afirma.
Empossado em maio pelo governador do estado, Márcio
França, Luiz Claudio de Carvalho é o primeiro AFR a assumir o cargo mais alto na Fazenda Paulista. Em seu currículo,
constam funções de Diretor Adjunto da Diretoria Executiva da
Administração Tributária (DEAT) e Coordenador Adjunto da
CAT, assumindo em janeiro de 2017 o cargo de Coordenador da Administração Tributária. Além disso, foi conselheiro
do Sinafresp entre 2006 e 2008. Em 2000, Carvalho ingressou como auditor fiscal do Mato Grosso do Sul e, em 2002,
foi aprovado no concurso para Agente Fiscal de Rendas, em
São Paulo. Luiz Claudio substituiu Helcio Tokeshi, que deixou
o cargo após quase dois anos de atuação na pasta. Confira
a entrevista na íntegra:
Durante os próximos seis meses chefiando a pasta,
em que pretende concentrar seus esforços de atuação em curto, médio e longo prazo?
Na Secretaria da Fazenda Paulista, nós atuamos em várias
10

frentes: tributária, financeira, tecnológica, área de compras,
gestão de pessoas, além de outras assessorias técnicas que
operam diretamente em nosso gabinete. Para cada uma
dessas áreas, nós estamos estruturando uma série de projetos em curto, médio e longo prazo. Na área tributária, por
exemplo, priorizamos a implementação do Programa “Nos
Conformes”, aprovado no mês de abril, e suas várias dimensões, entre elas: novos procedimentos de incentivo à autorregularização, novas condutas de cobrança tributária, gradual
abandono do modelo punitivo fundamentado em lavratura de
autos de infração e aproximação de uma cultura centrada na
orientação do contribuinte. O que continua em andamento,
em parceria com diversas entidades, inclusive junto ao Movimento VIVA, projeto da Afresp criado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é a regulamentação do decreto que detalhará os procedimentos e critérios de
classificação de contribuintes por perfil de risco.
Já na área financeira, existe uma série de projetos estruturantes, criados para manter a eficiência da gestão fiscal. Refiro-me
aos instrumentos que utilizamos para atingir os indicadores
de gestão tributária, cumprir as diretrizes contidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal e manter os níveis de receita e despesa orçamentária equilibrados.
Pela Coordenadoria de Serviços e Tecnologia Compartilhados
(CSTC) - onde a incidência de fiscais é maior - pretendemos ganhar mais eficiência com os projetos de Tecnologia da Informação (TI) em andamento, a serem implementados nos próximos
meses e anos. Estamos trabalhando pela adoção de ferramentas
de armazenamento de dados em nuvem, novas metodologias
para desenvolvimento de sistemas de forma eficiente, melhorias
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na segurança de dados em rede e pelo bom desempenho de
gestão das equipes.
Também propomos a universalização do uso da Bolsa Eletrônica de Compras (BECSP), em convênio mantido com as prefeituras do estado, de maneira que a iniciativa atue não apenas como uma ferramenta de compras pelos municípios, mas
que espelhe um modelo de gestão de compras públicas ao
redor do estado e do País, estipulando padrões que também
pretendemos implementar.
Com todas essas ações em mente, teremos entregas concretas até o final do ano. Assim, como legado para a
próxima gestão, nós ofereceremos várias frentes com um
padrão a ser seguido.
Entre essas inúmeras ações, o que o senhor deve
levar como prioridade na sua gestão?
Em 120 dias, teremos entregas para a área de cobrança
tributária com a adoção de novos meios de pagamento e
desenvolvimento de sistemas tanto na área tributária, como
as trilhas que faltam ser concluídas no e-PAT (Processo Administrativo Tributário Eletrônico), quanto na área financeira
com o Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento, o RH-Folha.
Ainda dentro do Programa “Nos Conformes”, existe um prazo definido para que os contribuintes bem
classificados façam uso das contrapartidas determinadas por lei?
Para que o contribuinte acesse as contrapartidas, como liberação de crédito acumulado e dispensa de recolhimento
prévio de importações, de acordo com sua posição no rating, partimos da premissa de que é necessário manter a
estabilidade. Por isso, nós não reduzimos a classificação

com rapidez nem a elevamos na mesma velocidade. Por
exemplo, no caso dos contribuintes A e A+, pensamos que
eles devem se manter nessa posição durante dezoito meses
para ter acesso aos benefícios e seis meses de bom comportamento para ser bem ranqueado, essa é a proposta
inicial. Em outras palavras, o contribuinte terá um custo de
saída muito alto e um esforço redobrado para conquistar
novamente uma boa classificação caso haja redução da
sua posição no rating, que nesse caso será zerada. Em
princípio, as avaliações de classificação seriam feitas periodicamente de seis em seis meses.
A discussão e elaboração de uma proposta de Lei
Orgânica da Administração Tributária (LOAT) foi
contemplada dentro da lei que institui o Programa
“Nos Conformes”. Sabemos que ela será útil para o
estado, mas, especificamente, qual seria o impacto
que traria para a carreira dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo?
A LOAT é importante porque tem como finalidade estruturar determinada atividade a que se relaciona. Inclusive,
apoiei, no momento da negociação, que fosse determinado
um prazo de elaboração da lei para posterior envio à Assembleia Legislativa. O fiz porque acredito que a lei orgânica vai regular a forma como a administração tributária se
organiza e desenvolve suas atividades, além de trazer estabilidade em seu próprio corpo técnico. Para que isso ocorra, temos que desenvolver um debate maduro, estruturado,
transparente, democrático e sério para fugir dos oportunismos. Vários grupos dentro e fora de nossas estruturas têm
que participar desse debate e nisso eu incluo a academia,
agentes políticos, além de outras carreiras que já possuam
leis orgânicas instauradas.
Como o senhor vê o Agente Fiscal de Rendas daqui a 5 anos?

Diretoria da Afresp durante cerimônia de posse do Secretário da Fazenda, em 23 de maio, no Palácio dos Bandeirantes
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Ouço dizer que daqui a cinco anos a nossa carreira vai deixar
de existir. Eu, particularmente, não acredito nessa hipótese. Por
mais que a inteligência artificial transforme a maneira como os
dados são manuseados, a interpretação dessas informações
depende exclusivamente da própria capacidade humana de
filtrar o que é importante e categorizar o que pode ser relegado
a segundo plano. O que tenho estudado de inteligência artificial, acredito que faça parte da primeira etapa de fiscalização,
que é a conciliação de informações. Por exemplo, pense que
temos centenas de banco de dados e precisamos cruzar essas
informações e vasculhar as inconsistências. Esse processo de
varredura de dados é exatamente o que a máquina faz, mas a
interpretação necessária para um bom planejamento tributário
ainda depende do cérebro humano. Por isso, o que temos que
buscar é nos reinventar cada vez mais e utilizar a tecnologia
como ferramenta para inovação.
Resumindo, o setor de Tecnologia da Informação não se retroalimenta voltado somente para dentro de si, pelo contrário, é
uma área estratégica que precisa atingir um determinado resultado em constante diálogo com os demais agentes envolvidos.
Nesse ponto, surge outra discussão: qual é esse resultado que
a própria carreira quer atingir? Na minha opinião, a resposta
não está em lavratura de autos de infração nem no combate a
fraudes estruturadas, mas sim em resultados que sejam convertidos em arrecadação.
De que forma a PEC 5, aprovada em junho deste
ano, contribuirá para o resgate da confiança e engajamento dos Agentes Fiscais de Rendas?
Há 15 anos, eu participei de uma das caravanas que foi
para Brasília contestar a Emenda Constitucional 41/2003,
que criou o teto do funcionalismo público. Desde então, eu fui
contra essa determinação nos intensos debates ocorridos na
época em que era representante do Conselho no Sinafresp.
Portanto, eu defendo que sim, essa é a maior conquista da
carreira nas últimas décadas. Apesar do papel de liderança
que tivemos em todo esse processo, não se trata de uma medida dos Agentes Fiscais de Rendas, pelo contrário, é um pleito
que alcança uma série de carreiras típicas de Estado. Por
isso, ele é maior: tem o objetivo de fortalecer a administração
pública como um todo. Saímos da crise com trabalho e temos
competência na administração pública para avançar ainda
mais, basta usarmos nosso capital humano para agir.
Qual o papel que a Afresp exerce diante do cenário
de resgate do otimismo da classe?
A categoria dos Agentes Fiscais de Rendas atravessou uma
fase muito difícil, ouso dizer que foi a mais difícil da sua
história e, nesses últimos três anos, por alguns momentos,
os ânimos se acirraram, houve muitos embates e, de alguma forma, essas feridas precisariam ser cicatrizadas.
Diante desse cenário, eu acho que a Afresp é a entidade
chave nesse processo de reconstrução da sociabilidade
ao investir em nossa reintegração enquanto carreira. Na
condição de líder da entidade, acredito que o presidente
Rodrigo Spada possua a articulação e carisma necessários
para fazer frente a isso.
12
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REGIONAIS

ENCONTRO COM MAJOR OLÍMPIO MARCA UMA NOVA
RELAÇÃO ENTRE POLÍTICOS E A CLASSE
Luanna Martins

No dia 28 de maio, o deputado federal Major Olímpio
(PSL) participou de um almoço com AFRs e auditores fiscais
da Receita Federal, no Centro de Convivência de Jundiaí.
O objetivo foi estreitar as relações entre os representantes
políticos e a classe.
O encontro faz parte de uma série de eventos que estão
sendo organizados com políticos nas diversas regionais do
estado. O propósito é incluir a Afresp na participação política, tributária e social de São Paulo, visão essa defendida
pela atual gestão da Associação, comandada pelo presidente Rodrigo Spada.
A união da categoria com servidores de outras esferas
também tem sido pauta defendida pela nova gestão,
como explicou o Diretor de Assuntos Políticos da Afresp,
Ulysses Arêas. “Devemos sair mais da nossa casa para
nos relacionarmos com classes que passam pelas mesmas dificuldades que nós. Assim, buscaremos as solu-

ções desses problemas em conjunto”, disse.
Ulysses também explicou que a proposta de realizar os
encontros nas Regionais da Afresp vem da necessidade de
expandir esse diálogo para o interior do estado, representando o que tem sido amplamente defendido na sede da
Associação.
No fim do evento, o deputado federal Major Olímpio reforçou a importância do serviço público para o desenvolvimento do país. “O Fisco é a melhor solução para a sociedade e tem sofrido como as diversas carreiras de Estado. É
a partir dessa união que mudaremos esse contexto e faremos a diferença”, completou.
Agora, após esse primeiro passo, o foco é ampliar ainda
mais a participação da classe na discussão tributária do
estado. “Ninguém melhor do que nós, fiscais, para fazer
parte desse debate”, finalizou Arêas.

Políticos e representantes da classe comemoram a nova fase

REGIONAL DE TAUBATÉ INAUGURA SALA LOUNGE

Luanna Martins

No dia 13 de junho, a Regional de Taubaté inaugurou, na
própria sede, uma sala lounge. O espaço, no qual há mesa
de poker, televisão e área de descanso, foi instalado com
o objetivo de proporcionar um local de interação e descontração para os associados e seus familiares.
Participaram da inauguração o vice-presidente da Afresp, Denis
Mângia, e o diretor da Regional de Taubaté, Renato Novelleto.
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COMPLEXO DE QUADRAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DE GUARULHOS É REINAUGURADO
Luanna Martins

Depois de um ano de reforma, no dia 24 de junho, foi
reinaugurado o complexo de quadras de tênis do Centro
de Convivência de Guarulhos. A cerimônia contou com a
presença do presidente da Afresp, Rodrigo Spada; do diretor da Regional de Guarulhos, Sandro Peroni; do diretor
adjunto de Guarulhos, Pedro Sonoda; e de membros da
diretoria e associados.
Algumas das melhorias realizadas no complexo, que dispõe
de quatro quadras, foram a cobertura metálica e o novo piso
de saibro. Durante o evento, Spada falou sobre a importân-
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cia dos Centros de Convivência como locais de integração e
confraternização, e reforçou a importância da união da categoria, fundamental para o resgate da autoestima da classe. O AFR Luiz Dias, patrono do C.C. de Guarulhos, expôs
como foi o processo de construção do espaço e agradeceu
o esforço da Afresp nessa mais nova conquista.
O dia teve uma programação especial. Os participantes tomaram café da manhã e, ao longo do dia, realizaram diversas partidas de tênis. Após a cerimônia de reinauguração,
houve um coquetel para os convidados.

JORNAL DA AFRESP

C O N S E L H O D E L I B E R AT I V O
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AFRESP E FUNCIONAMENTO DA AMAFRESP SÃO PAUTAS
Thalita Azevedo

Nos dias 4 e 5 de maio, Conselheiros titulares e suplentes
participaram de Reuniões Extraordinárias do Conselho Deliberativo da Afresp. Os principais assuntos analisados foram:

fresp, José Luiz Toro, também participou da reunião e esclareceu aos Conselheiros as responsabilidades da Amafresp
perante a ANS.

Amafresp: processos de reembolso e coparticipação
Afresp: Fundo Reserva e prestação de contas da reforma
e ampliação do salão de festas de Araçatuba, em que foi
constatada regularidade e aprovada pelo Conselho.

Afresp: Planejamento Estratégico Situacional

Amafresp: diretor é convidado a falar sobre o plano
A convite da mesa diretora do C.D., o diretor Renato
Chan participou da reunião para mostrar a estrutura funcional da autogestão, as definições legais estabelecidas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
além do Regulamento do plano.
O objetivo desses encontros é apresentar o funcionamento das áreas da Afresp aos Conselheiros para que
possam deliberar as demandas com convicção e conhecimentos específicos.
Renato Chan reconheceu que os desafios da Amafresp são
grandes. “Hoje, o plano possui um caixa sólido, mas precisamos trabalhar na mudança cultural dos beneficiários. É
necessário incentivar o uso consciente e a sustentabilidade
do plano”, afirmou o diretor. O assessor jurídico da Ama-

O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, apresentou aos
Conselheiros o Planejamento Estratégico Situacional (PES)
e os desafios dos próximos anos (2018-2030) da Associação. Para Spada, o objetivo do Planejamento é fortalecer a Afresp em sua atuação presente e futura. “Estamos
trabalhando nos macroproblemas e nos fatores internos e
externos que deixam a entidade vulnerável e ameaçam sua
sustentabilidade no médio e longo prazo”, explicou.
Com a metodologia do PES, a Afresp está conseguindo
traçar planos de ação e ter uma visão mais clara do cenário. “Durante o processo, identificamos os nós críticos,
as inadequações, as limitações e deficiências”, afirmou o
presidente. O diretor do Instituto Carlos Matus de Ciências
e Técnicas de Governo, Ari Moura, também participou da
reunião e ressaltou a importância do PES.
Luiz Carlos Toloi Jr, presidente do C.D., satisfeito com
as ações apresentadas pela Diretoria Executiva, expressou apoio às iniciativas para o progresso da Afresp e
em prol dos associados.

Confira todos os assuntos discutidos nessas Reuniões Extraordinárias do Conselho Deliberativo.
Acesse: afresp.org.br/conselho-deliberativo
Entre em contato com o Conselho Deliberativo da Afresp pelo conselhodeliberativo@afresp.org.br ou (11) 3886-8819
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CAMPANHA SAÚDE OFERECE MAIS DE 14 MIL PROCEDIMENTOS
PREVENTIVOS NA CAPITAL E INTERIOR
Thalita Azevedo

Há 20 anos, a Amafresp promove a todos os filiados da
capital e interior a Campanha Saúde. O benefício é um diferencial do plano e proporciona a realização de exames
preventivos, a imunização contra a gripe sazonal e gripe A
– H1N1 e a orientação sobre a importância da prevenção.
Em todo o estado, a Campanha Saúde imunizou 6.715 filiados contra a gripe, 671 contra a pneumonia e realizou aproximadamente 7.313 exames preventivos, totalizando 14.699
atendimentos. Já em 2017, a Amafresp vacinou 7.581 associados na Campanha, sendo 7.018 contra a gripe e 563
vacinas de pneumonia, além de ter oferecido 9.220 exames.

Por mais um ano, a Campanha Saúde contou com a parceria do Hospital Beneficência Portuguesa (BP), do Grupo
NotreDame, do Centro Oftalmológico São Paulo e da gestora Univers (Drogasil e Droga Raia).
O diferencial desta edição foi o envio de confirmação do
associado na ação de prevenção à saúde via e-mail e SMS.
O sistema de disparo foi desenvolvido pelo departamento
de Tecnologia da Informação (T.I.) da Afresp.

Além da vacinação contra a gripe H1N1 e contra a pneumonia, a Campanha Saúde também possibilita o acesso a
exames oftalmológicos, de glicemia, perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicérides), aferição da pressão arterial, cálculo de IMC (Índice de Massa Corpórea) e medição
de circunferência abdominal e de gordura corporal.

Vacina gripe
Vacina pneumo
Perfil lipídico
Glicemia
Pressão Arterial
Oftalmologia
IMC		
Circ. Abdominal
Gordura Corp.
Total

6.715
671
1.528
1.584
1.368
167
1.000
821
845
7.313

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2017
MÊS

Consultas

Exames

Terapias

Internações

Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistenciais

Emergências
Médicas

Convênio
Odontolog.

Reembolso
Odontolog.

Ressarc.
ao SUS

JAN.

987.918,97

2.421.912,42

430.086,02

10.821.487,25

3.936.720,97

242.306,88

88.528,59

196.329,35

0,00

0,00

FEV.

950.045,45

2.401.030,49

617.050,83

9.762.238,17

3.354.978,40

321.460,31

90.922,84

34.834,32

0,00

34.044,57

MAR.

1.077.102,21

2.960.901,73

1.290.306,85

8.983.059,82

2.619.711,48

850.292,00

91.020,24

190.259,37

0,00

23.227,65

*Sujeito a alterações
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COPARTICIPAÇÃO: UM RECURSO PREVENTIVO QUE GARANTE A
SAÚDE FINANCEIRA DO PLANO
Thalita Azevedo

Incentivar o uso consciente e garantir o equilíbrio financeiro do plano são preocupações constantes da Amafresp.
A coparticipação é a maneira mais efetiva de manter a
sustentabilidade da autogestão.
Adotada somente para alguns procedimentos, a coparticipação é um recurso preventivo que contribui para a manutenção do valor da cota, inibindo desperdícios e excesso
de agendamentos de consultas e exames. Dessa forma, ao
ultrapassar determinado número de utilização, o filiado
precisa colaborar com um percentual do valor pago pela
Amafresp ao prestador. Vale ressaltar que o cálculo do valor não é feito sobre o custo do procedimento particular.
As taxas e percentuais em coparticipação são aplicados
em consultas médicas e exames laboratoriais. Para serviços médicos de alta complexidade, como internações, cirurgias, quimioterapia, não há participação do filiado nos
custos. Vale lembrar que a coparticipação não significa a
limitação do uso dos serviços de assistência médica e não

é um fato novo, existe desde a criação do plano. Confira
os procedimentos que têm coparticipação, caso o filiado
ultrapasse a quantidade limite:
Procedimentos

Quantidade

Coparticipação

Consultas

12

50%

Exames de Diagnóstico

3

50%

Fonoaudiologia

60 Sessões

80%

Psicoterapia

40 Sessões

80%

Hospital Dia em psiquiatria

30 Diárias

50%

Internação de natureza psiquiátrica

45 Diárias

50%

Acupuntura

30 Sessões

50%

Fisioterapia + Pilates

45 Sessões

50%

Medicamento Especial

Desde o 1º

20%

RPG

30 Sessões

50%

Hidroterapia

35 Sessões

50%

Terapia Ocupacional

20 Sessões

50%

Nutrição

12 Sessões

50%

Consulte seu Extrato de Utilização na Área Restrita ou no aplicativo Amafresp Saúde. Em caso de dúvidas, entre em contato
com o Setor de Cobrança pelo telefone (11) 3886-8813.

ATENÇÃO AOS PEDIDOS MÉDICOS! RECEITUÁRIO COM
MÚLTIPLA ESCOLHA NÃO É ACEITO PELA AMAFRESP
Thalita Azevedo

Desde 2017, a Amafresp comunica aos filiados que não aceita pedidos de exames em formato de múltipla escolha. Essa
medida evita fraudes e garante a redução de custos do plano
com exames laboratoriais realizados sem necessidade.
O pedido de exame deve ser prescrito à mão ou impresso, de
forma individual, no receituário do próprio médico ou clínica solicitante. Caso o médico não atenda a essas determinações, peça que ele refaça a solicitação.
Em caso de dúvidas, envie um e-mail para amafresp@afresp.
org.br ou ligue (11) 3886-8881/8828/8857.
(REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA)
Glosas
geradas

Despesa com
INSS

Devoluções
Cotas

Descontos
Obtidos

Recuperação
de Cobranças

Cobrança
Coparticipações

Cobrança
Reciprocidade

Taxa ADM.
7,0%

Despesa
Total

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

(1.472.422,20)

52.502,63

28.821,51

(0,57)

(0,57)

(317.121,01)

(649.689,10)

1.388.671,43

18.848.531,76

35.638,20

528,89

(1.321.564,13)

51.835,16

39.580,33

(0,51)

(0,51)

(40.264,53)

(517.973,65)

1.155.843,46

17.456.340,92

35.644,50

489,73

(1.933.013,25)

57.557,90

23.476,07

(62,36)

(62,36)

(109.899,39)

(1.065.454,67)

1.108.483,42

17.252.568,03

35.640,90

484,07

Saldo do Fundo de Reserva em 31/03/2018 R$ 25.379.858,10 | Saldo do Fundo de Solidariedade em 31/03/2018

R$ 42.216,57
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REDE CREDENCIADA: CONFIRA OS PRESTADORES
DA SUA REGIONAL
Thalita Azevedo

Atenta ao equilíbrio financeiro e à qualidade do atendimento oferecido aos filiados, a Amafresp está trabalhando
constantemente para adequar a quantidade de médicos
credenciados ao número de filiados por cidade.
O diretor Renato Chan explicou que a rede credenciada é
composta de acordo com estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Associados perguntam por que não
podemos ter uma ampla rede, mas acontece que uma rede
inchada gera custos administrativos, como renovação contratual e atualização anual das tabelas de preço nos nossos
sistemas”, esclareceu Chan.
Além disso, muitos credenciados permanecem na rede sem
prestar atendimento e, quando são acionados, os funcionários
dessas clínicas não lembram ou não sabem como preencher as
guias da Amafresp. “Isso pode resultar em situações em que o
associado não recebe o atendimento adequado, o que pode
gerar insatisfação”, finalizou.
A Amafresp disponibiliza uma lista com todos os
prestadores credenciados por especialidades.
Acesse: www.amafresp.org.br

Regional

Número de associados

Credenciados

ABCD

679

584

Araçatuba

319

65

Araraquara

499

99

Bauru

564

162

Campinas

1.038

370

Franca

171

191

Guarulhos

487

264

Jundiaí

780

523

Litoral

894

403

Marília

458

120

Osasco

749

271

Piracicaba

219

134

Presidente Prudente

138

61

Ribeirão Preto

705

302

São José do Rio Preto

818

294

São José dos Campos

349

269

São Paulo

9.035

2010

Sorocaba

804

327

Taubaté

553

287

‘FIQUE POR DENTRO’ DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS VIA WHATSAPP
Thalita Azevedo

Com o propósito de aperfeiçoar e agilizar a comunicação
com os filiados, a Amafresp disponibiliza o “Fique por Dentro”, um canal exclusivo da autogestão via WhatsApp.

Caso queira participar da rede, basta enviar uma mensagem para (11) 99975-5327 e, quando não quiser receber
mais nosso conteúdo, envie a palavra SAIR.

Serão encaminhados temas como notícias, dicas de saúde,
horário de funcionamento, transparência de custos, informativos sobre programas, campanhas e dúvidas recorrentes.

Já para sanar dúvidas sobre o plano, acesse o site (www.
amafresp.org.br/contatos) ou envie um e-mail para amafresp@afresp.org.br.
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ENTENDA COMO FUNCIONA
O SISTEMA DE COTAS:
REGIME DE CAIXA
Thalita Azevedo

Na sistemática de cobrança da Amafresp, cada associado
contribui com uma quantidade variável de cotas, de acordo com sua faixa etária. A cota tem seu valor unitário calculado mensalmente dividindo-se as despesas totais pela
quantidade de cotas apuradas no último dia útil do mês.

Cuidando
de você

Para que o associado não sofra muito impacto em caso de oscilação no valor da cota, o pagamento da diferença entre cota
real e cota cobrada é feito com recursos retirados do Fundo
de Reserva da Amafresp, sendo que este valor é devolvido ao
Fundo mediante ajustes nas cotas mensais seguintes cobradas dos filiados.
Confira tabela de custos dos meses de janeiro a julho da Amafresp:
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

CUSTOS DE ATENDIMENTO (1)

19.838.163,32

16.512.049,49

15.835.477,44

19.335.591,64

18.120.651,58

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (2)

68.797,41

57.090,84

55.383,94

62.127,01

75.452,21

DEVOLUÇÃO DE COTAS (3)

2.904,70

4.318,00

825,19

3.322,97

6.122,78

TAXA ADMINISTRATIVA (7%) (4)

1.244.062,90

1.388.671,43

1.155.843,46

1.108.483,42

1.353.491,41

RECEITA - RECIPROCIDADE (5)

898.342,93

778.988,04

481.279,94

645.219,76

1.057.368,96

RECEITAS DIVERSAS (6)

64.515,63

280.309,69

93.710,39

137.529,82

113.877,38

SALDO (7)

20.191.069,77

16.902.832,03

16.472.539,70

19.726.775,46

18.384.471,64

QUANTIDADE DE COTAS (8)

35.638,20

35.644,50

35.640,90

35.641,90

35.725,60

VALOR REAL DA COTA (9)

566,56

474,21

462,18

553,47

514,60

508,94*

575,49*

VALOR DA COTA COBRADA (10)

505,00

514,00

514,00

514,00

514,00

520,00

526,00

Notas explicativas:
1. Representa o total gasto com despesas assistenciais,
reembolso, ressarcimento ao SUS, tributos dos prestadores retidos na fonte pela Amafresp
2. Encargos tributários próprios da Amafresp (INSS autônomos + COFINS)
3. Devolução de valores cobrados em excesso
4. Em virtude do uso da estrutura física e de pessoal da
Afresp, é repassado à associação o montante de 7% dos
valores dos custos assistenciais da Amafresp
5. Receita proveniente das associações de outros estados por conta da utilização dos serviços da Amafresp
por seus filiados
6. Receitas com origem na cobrança de coparticipação,
franquias e diferença de tabela
7. Saldo = (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)
8. Total de cotas ativas na Amafresp
9. Valor real da cota = (7)/(8)
10. Valor efetivamente cobrado em mensalidades
* Valor em previsão com base em contas a pagar e receber,
contas em aberto e internações autorizadas
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CALENDÁRIO DE CORRIDAS DA AFRESP
PREPARE O TÊNIS E VENHA CORRER COM A GENTE!
Luanna Martins

Confira as próximas corridas patrocinadas pela Afresp.
Com o objetivo de incentivar o associado a praticar esse
esporte, a Afresp reembolsa o valor correspondente ao 1º
lote de inscrição. Os interessados devem se inscrever no
site da organização da prova e encaminhar o comprovante de pagamento, além dos dados bancários, para
alessandramoraes@afresp.org.br.
Todas as competições contam com o apoio da Assessoria Esportiva Trilopez, que oferece alimentação pós-corrida, guarda-volumes e fotografia. Os eventos também possuem opções de percurso para aqueles que têm preferência por caminhada.

23/09 – Maratona Pão de Açúcar
5, 10 e 21 km - Ibirapuera
12/10 – Corrida Santos Dumont
5 e 10 km - Campo de Marte
04/11 – Circuito Athenas
7, 14 e 21 km - Marginal Pinheiros
09/12 – Corrida Sargento Gonzaguinha
5 e 15 km - Escola Ed. Física da PM

ASSOCIADOS PARTICIPAM DE CORRIDA DE RUA NA
BAIXADA SANTISTA
Luanna Martins

Associados participam de corrida de rua em Santos

Cerca de 20 associados participaram da 33ª Corrida Tribuna FM-Unilus, realizada em Santos no dia 20 de maio.
Os atletas saíram da sede da Afresp às 6h, competiram e
depois almoçaram na Regional da Associação.

“É a primeira vez que corro os 10km, fui incentivado pela
minha esposa e minha filha, que já fazem treinamento no
Ibirapuera. Foi uma corrida muito bonita e emocionante”,
contou o AFR Darcio de Souza.

A Corrida da Tribuna é conhecida mundialmente no calendário de competições, destacando-se por ser a primeira do
país a incluir em seu regulamento os cadeirantes conduzidos. O centro de Santos, local em que aconteceu a largada
da prova, ficou repleto de pessoas – centenas delas vieram
de outras cidades e estados do país.

Representando a Associação com a camiseta da Afresp,
os associados buscam ser incentivo para os demais AFRs.
“Todos devem ter em mente a importância da prática de
exercícios. Em qualquer idade, podemos nos desafiar, porque, com avaliação e preparo adequado, o corpo vai responder”, acrescentou Darcio.

20

JORNAL DA AFRESP

13º TORNEIO ESTADUAL DE POKER DA AFRESP
ESPORTE E DIVERSÃO GARANTIDA
Luanna Martins

No dia 7 de abril, a sede da Afresp foi palco do 13º Torneio Estadual de Poker, que contou com a participação de
71 associados. Após 12 horas intensas de jogos, a mesa
final foi composta por nove jogadores.
O AFR Leandro Pavan, da DRTC-I, é participante desde
o 1º Torneio Estadual, realizado em 2012, e comentou
o desenvolvimento do evento ao longo dos anos: “De lá
para cá, percebo que o nível tem melhorado muito, não
só o da organização do evento, mas também o da técnica
dos jogadores e quantidade de competidores”.
Mesa final

O Torneio Estadual de Poker da Afresp ocorre duas vezes
ao ano e, nessa edição, premiou os 14 primeiros colocados da tabela. Rodrigo Paschoal, AFR de Sorocaba e campeão dessa edição, falou sobre sua trajetória no Poker e a
importância dessa vitória: “Eu comecei a jogar em 2011
com outros colegas fiscais de Bauru. Esse título é muito importante para mim e estava engasgado desde a última edição, na qual fiquei em 2º lugar”, completou.
O próximo Torneio Estadual de Poker da Afresp, em sua 14ª
edição, acontecerá no dia 29 de setembro, na sede da Associação. “É um excelente atrativo para o convívio social de
toda a família afrespiana”, finalizou o AFR Leandro Pavan.

AFR Rodrigo Paschoal, vencedor do 13º Torneio Estadual de Poker da Afresp

XXVIII TORNEIO METROPOLITANO DE FUTEBOL DA
AFRESP: FRANÇA É LÍDER DO PRIMEIRO TURNO
Luanna Martins

Com 14 pontos, apenas um de diferença da equipe da
Alemanha, o time da França finalizou o 1º turno do XXVIII Torneio Metropolitano de Futebol da Afresp na liderança. O Torneio Metropolitano acontece a cada dois
anos para promover a confraternização e a união entre
os associados e familiares.
Seis times brigam pela primeira posição do Torneio, que passou no dia 23 de junho para o 2º turno. A fase eliminatória
ocorrerá no dia 20 de outubro.

Classificação

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Equipes

França
Alemanha
Colômbia
Portugal
México
Argentina

Pontos ganhos

14
13
9
9
9
6

ATENÇÃO, AFRS APOSENTADOS E DA ATIVA!

Se você faz aniversário no mês de agosto, o prazo de recadastramento obrigatório vai até 31 de agosto.
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I N V E S TA F R E S P
SOLICITE SUA CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA
PRIVADA COM ESPECIALISTA DO INVESTAFRESP.
PLANOS A PARTIR DE R$ 200. CONTRATE OU FAÇA
SUA PORTABILIDADE!
Camila Barros

Conhecer o perfil do associado é o primeiro passo para identificar o plano de Previdência Privada que melhor combine
com seus objetivos. Pensando nisso, o InvestAfresp oferece
aos seus associados uma consultoria especializada em planejamento financeiro, com profissional do mercado certificado pela Certified Financial Planner Board of Standards.
Além desse diferencial, o InvestAfresp, em parceria com as
seguradoras Mapfre e SulAmérica, disponibiliza planos de
Previdência Privada mais vantajosos em relação aos do mercado. Ao investir em um fundo de rendimento, atrelado ao
plano escolhido, o associado pode optar por fazer aplicações mensais, a partir de R$ 200, ou fazer um único aporte
de R$ 20 mil. De acordo com simulação feita pela consul-

Já possui um plano de
previdência privada?
Neste caso, entre em contato conosco para
receber um estudo comparativo do seu plano com os disponibilizados pelo InvestAfresp.
Com o objetivo de facilitar o atendimento, peça
o último extrato completo do plano para a instituição de origem e envie para nossa equipe.

toria do InvestAfresp, em um horizonte de cinco anos, um
fundo de renda fixa considerado de baixo risco renderia, em
média, mais de 6% em comparação aos de bancos de varejo.
Já um fundo de renda variável de alto risco ofereceria, em
dois anos, rendimento superior, em média, a 8,7%.
Para obter mais informações sobre contratação de Previdência Privada do InvestAfresp, acesse nosso site (www.
afresp.org.br/investafresp), clique no banner “Solicite
sua cotação”, preencha o formulário e aguarde o contato do consultor em até dois dias úteis. O interessado
também pode enviar um e-mail para previdenciaprivada@afresp.org.br ou escrever uma mensagem para o
WhatsApp do InvestAfresp (11 99645-2378).

O que significa Certified Financial Planner?
- É uma certificação expedida pela organização sem fins lucrativos Certified Financial Planner Board of Standards, com sede
nos Estados Unidos.
- Tem como missão certificar e reconhecer profissionais em planejamento financeiro com selo CFP Broad de padrão de excelência.
- É obtido através de processo de seleção, composto em uma de
suas fases por um rigoroso teste de certificação.

AGRADECIMENTO DOS ASSOCIADOS

“Venho agradecer a
eficiência da equipe do
InvestAfresp, em especial
a do colaborador Elviro de
Oliveira, que, em constante
diálogo com a Porto Seguro, solucionou sinistro de Seguro Auto em
apenas cinco dias.”

“Tanto o atendimento da
Afresp ao sinistro quanto
o da seguradora Porto
Seguro foram excelentes. O
colaborador Elviro de Oliveira
e toda a equipe do InvestAfresp foram muito atenciosos na resolução
do meu problema.”

Renata Porto Adri, filha de José Renato Adri, AFR aposentado.

Leonel de Oliveira Sarmento, AFR
aposentado.
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ENTREVISTA

O objetivo é oferecer
produtos cada vez
mais inovadores aos
associados

“

“

Welington Santos, novo gerente do InvestAfresp

Camila Barros

No ramo de seguros desde 2010, Welington Santos, 32 anos,
é especialista em Pedagogia Empresarial pela FMU e pós-graduando em Gestão Comercial de Seguros pela Escola Nacional de Seguros (Funenseg). No âmbito profissional, acumula
larga experiência em diversas áreas de atuação: foi técnico de
emissão de seguros, com passagem pela área de treinamento
e desenvolvimento, até migrar para o cargo de supervisão em
empresas de grande e médio porte, como a Porto Seguro, local
em que atuou por seis anos.
Na Afresp, Santos iniciou sua trajetória no pós-venda como
supervisor de backoffice, em 2017. Neste ano, enfrenta um
novo desafio como gerente: liderar a equipe de quase 20 colaboradores do InvestAfresp, oferecer produtos cada vez mais
inovadores e perfilados aos interesses dos associados e manter
o crescimento constante do departamento. Confira a entrevista:
Afresp: De suas experiências com o setor de seguros, o que
absorveu de relevante e incorpora ao dia a dia do InvestAfresp?
Welington: No meu ponto de vista, existem dois lados: pela
corretora, eu trago a sensibilidade e a preocupação com o associado. Precisamos atendê-lo no que for necessário, de modo
personalizado, e mostrar o quanto o benefício é importante em
sua vida. Na seguradora, o cenário é um pouco diferente. Existe
uma parceria comercial, e, nesse sentido, o corretor é o protegido na tentativa de blindar a seguradora de eventuais riscos.
Na Afresp, o atendimento é diferenciado, porque lidamos com
um público mais personalizado, conhecemos e avaliamos suas
exigências. Por isso, temos uma área de sinistro muito estruturada, que cuida de cada detalhe, e ofertamos um tratamento que
nos cabe dizer: é um diferencial que posiciona a Associação à
frente de muitas outras seguradoras do mercado.
Afresp: Quais são os próximos desafios na condição de gestor do InvestAfresp?
24
24

Welington: Preocupada com seu futuro sustentável, a Afresp
desenvolveu uma agenda robusta de ações até 2030. É claro
que o InvestAfresp tem seus próprios desafios, por isso o incluímos em um plano estratégico detalhado, que pretende construir
um departamento cada vez mais sólido e, consequentemente,
uma Associação mais duradoura.
Nosso principal objetivo é consolidar e ampliar a carteira de
associados, criando produtos personalizados, de acordo com
o perfil de cada associado, avaliando e gerenciando riscos
de maneira estratégica. Na prática, vamos evidenciar o que
muitos deles não sabem: nossos benefícios também são estendidos aos filhos, pais e cônjuges. Fora isso, trabalhamos com
parceiras que garantem aos associados taxas muito mais baixas em relação a de bancos de varejo e demais corretoras do
mercado. Está aí mais um diferencial da Afresp.
Afresp: Entre os novos produtos do InvestAfresp, a Associação tem apostado no Seguro de Vida. Qual é a exclusividade
desse produto se comparado aos do mercado?
Welington: O Seguro de Vida oferecido pelo InvestAfresp em
parceria com a Mapfre tem vários atrativos. É um produto novo
e com taxas menores. Um seguro com vários diferenciais, que
consegue atrair desde os mais jovens até o público de idade
mais avançada, merece ser lapidado por nós.
Por isso, sempre dizemos que o Seguro de Vida é um benefício não só para o associado, mas se estende para sua
família. Nesse sentido, temos produtos que, além de garantir assistência financeira em casos de doenças graves,
com recebimento de 20% do capital contratado em vida,
também oferecem cobertura de Diária por Incapacidade
Temporária (DIT) aos fiscais afastados de suas atividades
profissionais. Com todos esses benefícios, ainda conseguimos reduzir as taxas de carregamento, deixando o valor
do nosso Seguro de Vida em média 20 a 30% menor do
que o de mercado.
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CONVÊNIOS

CONVÊNIOS AFRESP GARANTEM PRATICIDADE E ECONOMIA
AO ASSOCIADO
Luanna Martins

A Afresp oferece, há mais de 15 anos, centenas de promoções e descontos voltados aos associados. Ao longo dos
anos, esses benefícios cresceram e hoje a Associação apresenta parcerias com grandes empresas, como a Honda, Natura, Carrefour e O Boticário.
Todos esses convênios estão disponíveis na plataforma Clube Convenia e podem ser acessados no site www.conveniosafresp.org.br. O associado titular deve ativar a conta, informando e-mail e CPF. Após o preenchimento de todos os
dados cadastrais, será autorizado o acesso aos benefícios.
“Foi muito rápido para realizar meu cadastro. Eu já emiti o
voucher para utilizar o Cinemark e fiz minha inscrição, com
desconto, na Bio Ritmo. Tenho gostado muito dos convênios da Afresp e pretendo utilizar ainda mais”, conta Silvia
Campos, associada.
Farmácias
O grande diferencial dos convênios Afresp está na rede
de farmácias cadastradas. São mais de 9 mil unidades
em todo o território nacional, que proporcionam descon-

tos que podem chegar a 20% do valor dos medicamentos. Lá você encontra grandes redes, como Drogasil,
Onofre e Drogaria São Paulo.
Para ter acesso à lista de farmácias credenciadas, acesse
www.conveniosafresp.org.br. Clique na aba “Farmácias”,
localizada na parte superior da página principal. Na sequên- cia, digite sua data de nascimento e encontre a farmácia
mais próxima. Será gerado um cartão on-line, que deve ser
apresentado no ato compra, para ter o desconto validado.
Cashback
Ao realizar uma compra através do site de convênios da
Afresp, o beneficiário tem direito a participar do Cashback,
um diferencial do site que possibilita receber, em dinheiro,
uma porcentagem do que foi gasto. O valor retorna direto
para a conta corrente da pessoa cadastrada. Acesse a aba
“Cashback”, localizada na parte superior da página inicial, e
veja os convênios que fazem parte dessa seção.
Acesse www.conveniosafresp.org.br e fique atento às promoções, que são atualizadas mensalmente. Aproveite!

CONVÊNIOS AFRESP: ACESSE E OBTENHA OS MELHORES DESCONTOS
www.conveniosafresp.org.br
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A P O S E N TA D O S

AFRs aposentados prestigiaram o Almoço

CLIMA DE COMEMORAÇÃO NO ALMOÇO DOS APOSENTADOS
ENALTECE APROVAÇÃO DA PEC 5
Thalita Azevedo

No dia 13 de junho, aconteceu o Almoço dos Aposentados,
evento que ocorre bimestralmente na sede da Afresp. Ao
todo, 202 AFRs aposentados, autoridades políticas e diretores da Afresp e Sinafresp prestigiaram a confraternização.
Esse encontro foi marcado por um motivo especial: associados comemoraram a aprovação da PEC 5. Para a diretora
de Aposentados, Rita de Cássia Garcia, “a PEC 5 é como
se tivéssemos sido aprovados no concurso de novo, já que
essa lei é a nossa garantia”.
O 2º vice-presidente, José Roberto Lobato, assegurou que “é
inacreditável ver o processo de recuperação, revitalização e
amor próprio dos AFRs. O trabalho e a luta da diretoria da
Afresp, em especial do Rodrigo, presidente da Associação, e
do Sinafresp para a aprovação desse pleito têm o meu reconhecimento. Foi uma movimentação fantástica durante todo

Mônica Paim é homenageada pela diretoria da Afresp
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o processo e, sem dúvida, uma grande conquista”.
Glauco Honório, vice-presidente do Sinafresp, aproveitou
para agradecer a presença de todos os associados aposentados que participaram das sessões ordinárias e extraordinárias no plenário e estiveram presentes neste momento
significativo para a classe.
“Somos agentes do desenvolvimento e somos nós que construímos o progresso de São Paulo. Acho importante que continuemos perseverantes, unidos e esperançosos”, comentou
o deputado estadual Orlando Bolçone (PSB). O vereador
Gilson Barreto (PSDB) também participou do almoço e agradeceu a participação de todos os envolvidos na aprovação
do pleito. “Cada um dos colegas que foi à Alesp e contribuiu
para que o plenário ficasse lotado foi peça essencial neste
processo, e isso foi muito importante”, enfatizou o vereador.

JORNAL DA AFRESP

ACONTECEU NAS REGIONAIS

21 de março | Confraternização em Araraquara

16 de maio | Peixe na Brasa em Piracicaba

25 de maio | Almoço dos Aposentados em Sorocaba

14 de abril | Almoço dos Aposentados em Campinas

APOSENTADOS
03/04
03/04
03/04
03/04
03/04
03/04
03/04
03/04
03/04
06/04
03/05
03/05
03/05
03/05

- Marly Nascimento, nível V
- Narciso Magalhães Junior, nível V
- Suely Ganzaroli Pinheiro, nível VI
- Teddy Santaella, nível IV
- Antonio Bueno da Silva, nível VI
- Daiki Katayama, nível IV
- Dolivete Alves Campos Barros, nível III
- Luiz Antonio Alves, nível V
- Luiz Carlos Sant’Ana, nível IV
- Mario Oscar de Magalhães, nível VI
- Antonio Barbosa Pinto da Fonseca Neto, nível V
- Edson Pereira Bueno Leal, nível VI
- Edson Roberto Milani, nível V
- Eduardo Lemos Ramirez, nível VI

03/05
03/05
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06
05/06

-

Elizabeth Alferes Demola Cavalcanti, nível V
José Di Renzo, nível VI
Carlos Alberto Faustino, nível IV
Cristina Spinelli Barradas Magalhães, nível IV
Eduardo Correa Netto, nível IV
Francisco José de Souza, nível II
Helena Teixeira da Silva, nível V
Iraci Boralli, nível VI
José Carlos Cardoso Souza, nível VI
Magaly Rodrigues Cunha Arutim, nível VI
Mario Moribe, nível V
Robert Schaffer, nível V
Ronaldo Fillett Fernandes, nível VI

FALECIDOS
26/02/2018
01/03/2018
01/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
12/03/2018
14/03/2018
14/03/2018
17/03/2018
31/03/2018
02/04/2018
10/04/2018
15/04/2018
28/04/2018
30/04/2018
13/05/2018
21/05/2018

Adão Esteves Figueiredo
Geraldo Correia de Aguiar
Vicente Paulo Pecora
Ari Caetano de Mello
Ivanir Zanelato Fiorotto
Flávio Leite Monteiro
Otávio de Araújo Lopes
João Giacomini
Lilio Moura
Waldomiro Moreira
Geraldo Lopes de Carvalho
Sérgio Davila Almada
Luiz Palmeira
Benedicto Ary de O. Toledo
Fernando Franca Rocha
José Bento Pane
Albino Cassiolatto

75
91
69
76
81
79
87
83
93
88
95
65
82
92
59
86
89

anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos
anos

São Paulo
São José do Rio Preto
São Bernardo do Campo
Uchoa
São José do Rio Preto
São Paulo
São Paulo
Bernardino de Campos
São Paulo
São Paulo
Caldas
São Paulo
Dracena
São Carlos
São José dos Campos
Ibaté
São Paulo
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FUNDAFRESP

FUNDAFRESP EM AÇÃO: CRIANÇA CONTENTE
Luanna Martins

“Nos dias de chuva, não tínhamos como usar diversos espaços da creche. As crianças ficavam o dia inteiro na sala
de aula”, conta Maria Aparecida Esteves, mais conhecida
como Cida, diretora da Creche Jesus de Nazareth III, localizada em São Bernardo do Campo.
A entidade sem fins lucrativos atende, desde 2012, 90
crianças com idade de dois a três anos, que anteriormente participavam de aulas em local irregular. Agora, de
segunda a sexta-feira, as crianças do bairro Jardim Orquídeas possuem um lugar adequado para passar o dia e
realizar inúmeras atividades.
Desde sua instalação, a instituição passa por melhorias,
mas os recursos são escassos e não conseguem atender
a todas as necessidades. Em razão disso, a creche enviou
um projeto ao Fundo de Assistência Social da Afresp, o

Fundafresp, nos termos do Edital 001/2016, solicitando auxílio para a construção de um toldo. O projeto
foi aceito e contemplado com R$ 50 mil para a realização da obra.
“O valor que recebemos nos ajudou muito, pois, com esse
dinheiro, conseguimos instalar o toldo em nossa unidade
e aproveitar todos os locais, mesmo em dias de chuva”,
explica Cida. “A creche é um lugar para a criança se movimentar: correr, pular, escorregar, subir, descer. Através
desses movimentos, a criança se comunica e interage
com o mundo e com o próprio corpo. Por isso, queremos
melhorar cada vez mais nosso espaço”, completa.
Todas as entidades beneficiadas pelo Fundo de Assistência Social da Afresp estão descritas em nosso site: www.
afresp.org.br/fundafresp.

VOCÊ, ASSOCIADO QUE AINDA NÃO CONTRIBUI, VENHA FAZER
PARTE DESSA CORRENTE E NOS AJUDE A MULTIPLICAR SORRISOS!
Inscreva-se no Fundafresp: www.afresp.org.br/fundafresp/como-contribuir
Mais informações: fundafresp@afresp.org.br ou (11) 3886-8807
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP
ABRIL
DRTC I, II, III
CASA DA CRIANÇA BETINHO – LAR ESPÍRITA PARA
EXCEPCIONAIS | SÃO PAULO | R$ 8.000,00 | Rua Vacanga, 300 – Vila Carrão | CEP: 03433-025
Tel.: (11) 2782-7366

DRT 9 – ARAÇATUBA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÁPOLIS | SUZANÁPOLIS | R$ 6.500,00
Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 – Jd. Monte Vistoso
CEP: 15380-000 | Tel.: (18) 3706-1358

ABRIGO DOS VELHINHOS FREDERICO OZANAM
SÃO PAULO | R$ 3.000,00 | Rua Vilarinho, 95 - Tremembé
CEP: 02376-040 | Tel.: (11) 2203-2761

LAR VICENTINO | PENÁPOLIS | R$ 3.000,00 | Rua Altino
Vaz de Mello, 2800 – Santa Terezinha | CEP: 16303-458
Tel.: (18) 3654-1683

DRT 2 – LITORAL
CONSELHO CENTRAL DE SANTOS DA SOCIEDADE
DE SÃO VICENTE DE PAULO | SANTOS | R$ 3.000,00
Av. Conselheiro Rodrigues, 311 – Macuco | CEP: 11015203 | Tel.: (13) 3235-1505

COMUNIDADE ESPÍRITA EUZÉBIO DE OLIVEIRA
BRANDÃO | ANDRADINA | R$ 8.000,00 | Rua Santa Terezinha, 340 - Centro | CEP: 16901-006 | Tel.: (18) 3722-3100

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ | LAR ESCOLA SANTA VERÔNICA |
TAUBATÉ | R$ 3.000,00 | Rua Marechal Deodoro, 101 –
Jd. Santa Clara | CEP: 12080-000 | Tel.: (12) 3621-2631
DRT 4 – SOROCABA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPIARA | GUAPIARA | R$ 6.500,00 | Rodovia Sebastião F.C. Penteado, s/n Km 262,8 – Portão Preto
| CEP: 18310-000 | Tel.: (15) 3547-1765
DRT 7 – BAURU
ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMÃ CATARINA | BAURU
R$ 8.000,00 | Rua Pedro Fernandes, 1234 – Vila Ipiranga
CEP: 17056-140 | Tel.: (14) 3236-2684
VANA – VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARÉ |
AVARÉ | R$ 4.500,00 | Rua Juscelino Kubitschek, 420 – Santa Elizabeth CEP: 18702-730 | Tel.: (14) 3731-3332
DRT 9 – ARAÇATUBA
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO | ARAÇATUBA
R$ 3.500,00 | Rua São Vicente, 25 – São Vicente
MAIO
DRT 2 – LITORAL
CASA DE ASSISTÊNCIA IRMÃ SCHEILLA | GUARUJÁ
R$ 7.500,00 | Rua Poeta Gonçalves Magalhães, 97 – Jd. Brasil I
CEP: 11497-015 | Tel.: (13) 3355-5109
DRT 5 – CAMPINAS
ASSOCIAÇÃO INTEGRADA DE DEFICIENTES E AMIGOS
| LIMEIRA | R$ 3.000,00 | Rua Boulevar de La Loi, 90 – Pq.
Centreville | CEP: 13484-247 | Tel.: (19) 3443-2144
DRT 7 – BAURU
CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORRÊA | BAURU
R$ 3.500,00 | Rua São Gonçalo, 7-54 – Vila Universitária
CEP: 17012-170 | Tel.: (14) 3223-3132
ASSOCIAÇÃO CERQUEIRENSE DA VITAL IDADE | CERQUEIRA CÉSAR | R$ 4.500,00 | Rua dos Jequitibás, 200 – Chácara Moura Leite | CEP: 18760-000 | Tel.: (14) 3714-2399
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CATANDUVA | CATANDUVA | R$ 3.000,00 |
Rua Anuar Pachá, 200 – Pq. Joaquim Lopes | CEP: 15800670 | Tel.: (17) 3531-9777

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRESIDENTE EPITÁCIO | PRESIDENTE EPITÁCIO
R$ 8.000,00 | Rua Natal, 5-11 – Vila Palmira | CEP: 19470000 | Tel.: (18) 3281-5288
DRT 11 – MARÍLIA
REDE VOLUNTÁRIA DE COMBATE AO CÂNCER DE
TUPÃ E REGIÃO | TUPÃ | R$ 3.000,00 | Praça da Bandeira, 999 - Centro | CEP: 17600-380 | Tel.: (14) 3496-8213
DRT 12 – ABCD
ASSOCIAÇÃO SÃO LUIZ | SÃO BERNARDO DO CAMPO
R$ 3.000,00 | Rua Miguel Arco e Flecha, 41 – Vila Euclides
CEP: 09725-500 | Tel.: (11) 4330-1878
DRT 15 – ARARAQUARA
LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS | ARARAQUARA
R$ 3.000,00 | Rua Gavião Peixoto, 472 - Quitandinha
CEP: 14801-029 | Tel.: (16) 3334-7235
JUNHO
DRTC I, II, III
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CÔNEGO LUIZ BIASI SÃO PAULO | R$ 3.000,00 | Rua Maquinista Trigo, 117
– Vila Isolina Mazzei | CEP: 02079-040 | Tel.: (11) 29093269
DRT 4 – SOROCABA
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA SOROCABA | R$ 3.500,00 | Rua Nova Odessa, 201
– Jd. Vera Cruz CEP: 18055-360 | Tel.: (15) 3222-4646
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO
IDOSO | ABRIGO DIGNA IDADE | APARECIDA D’OESTE
R$ 7.500,00 | Rua Isvarte Costa, 428 - Centro | CEP: 15735000
Tel.: (17) 3635-1707
CÁRITAS DIOCESANA DE CATANDUVA | CATANDUVA
R$ 6.500,00 | Rua São Luis, 881 – Jd. Augusta | CEP:
15806-095
Tel.: (17) 3045-5290
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VALENTIM GENTIL
VALENTIM GENTIL | R$ 8.000,00 | Rua Minas Gerais, 8-65
– Jd. Belo Horizonte | CEP: 15520-000 | Tel.: (17) 34851396
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
ABRIGO ESPERANÇA | PRESIDENTE VENCESLAU
R$ 3.500,00 | Rua Prestes Maia, 200 – Vila Ernani Murad
CEP: 19400-000 | Tel.: (18) 3271-2143
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2018
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata
Aplicações Financeiras

PASSIVO
114.698.833,18

CIRCULANTE

21.254.869,29

353.175,90

Provisão de Eventos a Liquidar

14.584.676,16

353.175,90

Débitos de Op. De Assist. à Saúde

87.790.783,68

Atendimentos em Outros Estados

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas

12.188.605,59

Outros Débitos Operacionais

Cotas de Fundos de Investimentos - ANS

12.188.605,59

Convênio Odontológico

75.602.178,09

Devoluções de Cotas/Coparticipação

75.602.178,09

Taxa de Administração Amafresp

Aplicações Não Vinculadas
Renda Fixa
Cotas de Fundos de Investimentos
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde

75.602.178,09

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

20.667.811,86

Tributos e Contribuições

24.567,64
0,00
190.259,37
144,67
1.108.483,42
737.055,87
66.649,63

Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência

20.284.890,95

F.G.T.S a Recolher

Provisão Para Devedores Duvidosos

(1.961.796,08)

COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher

7.798,31

421.880,82

Retenções de Impostos e Contribuições

670.406,24

Coparticipação Amafresp
Provisão Para Perdas Sobre Crédito
Contraprestação Corresponsabilidade Assumida
Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde
Provisão Para Perdas Sobre Crédito
Bens e Títulos a Receber

(279.622,46)

I.R.R.F a Recolher - Afresp

72.644,57

I.R.R.F a Recolher - Amafresp

81.609,95

2.016.093,44
(1.283.399,73)
414.704,40

I.S.S a Recolher - Afresp

2.809,15

I.S.S a Recolher - Amafresp

8.263,41

CSLL a Recolher - Amafresp

Almoxarifado

204.532,14

PIS a Recolher - Amafresp

103.672,39

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp

Adiantamentos

58.851,32

1.469.764,92

Aluguéis a Receber

Outros Créditos ou Bens a Receber

106.499,87
5.201.903,80

896,45
547,49
5.048,08

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp

129.624,50

Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários

280.893,92

Mensalidades - Afresp

818.785,60

Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp

Mensalidades - Fundafresp

134.427,00

Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp

7.963,04
80.105,68

Mensalidades - Seguro de Vida

1.978.823,56

Débitos Diversos

4.572.375,57

Cia Vera Cruz Seguradora

1.132.580,33

Obrigações com Pessoal

1.937.027,42

Fornecedores

2.635.348,15

Taxa de Adm.Amafresp
Outros Valores a Receber
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos
Provisão Para Devedores Duvidosos

1.108.483,42
28.803,89

(172.962,27)
443.415,81

ATIVO NÃO CIRCULANTE

33.085.341,33

Realizável a Longo Prazo

1.187.106,88

Aplicações Financeiras

71.288,82

Títulos de Renda Fixa

71.288,82

Depósitos Judiciais e Fiscais
INVESTIMENTOS
Imóveis destinados à Renda
IMOBILIZADO
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares
Terrenos
Edificações
Obras Preliminares e Complementares

1.115.818,06

Patrimônio Líquido

260.100,91
122.283,97
137.816,94
2.467.455,27
2.467.455,27
123.801.749,01
168.251,94
123.633.497,10

Reservas Patrimoniais

8.483.322,41

Reservas Estatutárias

9.209.535,05

6.127.037,32
16.686.283,41
319.528,56

675.323,72
303.190,08

TOTAL DO ATIVO

Fundafresp

2.727.556,18

23.132.849,29

Máquinas e Equipamentos

Benfeitorias em Imóveis de terceiros

37.306,59

28.094.756,15

Instalações

INTANGÍVEL

DÉBITOS DIVERSOS

Fundo Social

2.858.576,12

Obras em Andamento

Contingências Amafresp
Contingências Trabalhistas

Reservas

Bens Móveis - Não Hospitalares

Veículos

Provisões

3.409.164,82

2.858.576,12

Móveis e Utensílios

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

3.409.164,82

Imobilizado de uso Próprio

Equipamentos de Informática

Outros Débitos a pagar

(172.962,27)

Despesas Antecipadas
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1.323.455,10

Resultados Acumulados - AFRESP

70.185.914,27

Resultados Acumulados - AMAFRESP

32.120.840,63

Resultado do Exercício - AFRESP

2.101.905,52

Resultado do Exercício - AMAFRESP

1.531.979,22

310.376,04
1.298.251,56
271.434,72
1.444.227,36
659.103,38
394.313,48
147.784.174,51

TOTAL DO PASSIVO

147.784.174,51

JORNAL DA AFRESP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO 2018
Sede
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde
Contraprestações Líquidas
Contribuições Associativas

Regionais

Afresp

Amafresp

0,00

0,00

56.478.349,48

56.478.349,48

0,00

0,00

0,00

56.478.349,48

56.478.349,48

0,00

0,00

0,00

54.815.396,81

54.815.396,81

Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade

1.970.321,64

( - ) Contraprestação Corresponsabilidade Assumida
Atend. Outros Estados
( - ) Devoluções/Cancelamentos
Eventos Indenizáveis Líquidos

Consolidado

0,00

(215.491,06)
0,00

0,00

0,00

(91.877,91)

(91.877,91)

0,00

0,00

0,00

(51.693.738,85)

(51.693.738,85)

Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)

0,00

0,00

0,00

(56.862.643,11)

(56.862.643,11)

Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)

0,00

0,00

0,00

4.726.999,58

4.726.999,58

Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)

0,00

0,00

0,00

441.904,68

441.904,68

0,00

0,00

0,00

4.784.610,63

4.784.610,63

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE
RESULTADO BRUTO
Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal Próprio
Despesas com Serviços de Terceiros
Despesas com Localização e Funcionamento
Despesas com Public. E Propag. Institucional
Despesas com Tributos
Despesas Adm. Diversas

0,00

0,00

0,00

4.784.610,63

4.784.610,63

(5.043.612,68)

(2.060.254,08)

(7.103.866,76)

0,00

(7.103.866,76)

(2.887.883,14)

(1.045.398,75)

(3.933.281,89)

0,00

(3.933.281,89)

(615.622,61)

(73.302,04)

(688.924,65)

0,00

(688.924,65)

(1.034.875,69)

(849.264,63)

(1.884.140,32)

0,00

(1.884.140,32)

(60.352,61)

(836,40)

(61.189,01)

0,00

(61.189,01)

(163.001,11)

(66.055,14)

(229.056,25)

0,00

(229.056,25)

(281.877,52)

(25.397,12)

(307.274,64)

0,00

(307.274,64)

Outras Receitas Operacionais

9.436.718,29

0,00

9.436.718,29

308.261,84

9.744.980,13

Contribuições Associativas

2.224.854,01

0,00

2.224.854,01

0,00

2.224.854,01

Administração Amafresp

3.652.998,31

0,00

3.652.998,31

0,00

3.652.998,31

Administração de Seguros

3.392.490,54

0,00

3.392.490,54

0,00

3.392.490,54

57.769,18

0,00

57.769,18

0,00

57.769,18

108.606,25

0,00

108.606,25

0,00

108.606,25

0,00

0,00

0,00

308.261,84

308.261,84

(764.002,80)

(84.644,85)

(848.647,65)

(3.998.577,73)

(4.847.225,38)

Outras Departamentais
Receitas Diversas
Taxa de Inscrição
Outras Despesas Operacionais
Provisão Para Perdas Sobre Créditos

(48.311,02)

0,00

(48.311,02)

(396.899,62)

(445.210,64)

(715.691,78)

(84.644,85)

(800.336,63)

(3.601.678,11)

(4.402.014,74)

Encargos Sociais

0,00

0,00

0,00

(161.895,69)

(161.895,69)

Taxa de Adm. Amafresp

0,00

0,00

0,00

(3.652.998,32)

(3.652.998,32)

Outras

Taxa de Adm. Reciprocidade
Confecção de carteiras/Indicador Médico
Despesas Associativas
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais
Taxa de Adm. Amafresp
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

(19.215,21)
-

0,00

-

0,00

-

(715.691,78)

(84.644,85)

0,00

0,00

(800.336,63)

0,00

(800.336,63)

0,00

232.431,11

0,00

232.431,11

0,00

0,00

232.431,11

232.431,11

3.629.102,81

(2.144.898,93)

1.484.203,88

1.094.294,74

2.578.498,62

604.090,78

(426,21)

603.664,57

437.684,48

1.041.349,05

665.903,12

541.776,35

1.207.679,47

Receitas Financeiras

665.903,12

Despesas Financeiras

(61.812,34)

(426,21)

(62.238,55)

(104.091,87)

(166.330,42)

RESULTADO PATRIMONIAL

14.037,07

0,00

14.037,07

0,00

14.037,07

Receitas Patrimoniais

23.644,99

0,00

23.644,99

0,00

23.644,99

Despesas Patrimoniais

(9.607,92)

(9.607,92)

0,00

(9.607,92)

2.101.905,52

1.531.979,22

3.633.884,74

RESULTADO LÍQUIDO

Rodrigo Keidel Spada
Presidente

4.247.230,66

Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro

(2.145.325,14)

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