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EXPEDIENTE

INFORMAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 10 de 2018, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguintes 
cotas para o mês de setembro/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$ 534,00 (quinhentos 
e trinta e quatro reais), aumentando 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 01/09/2018.

Julho Agosto Setembro

Mensalidade  
da Afresp 104,33 104,33 104,33

Cota Amafresp 526,00 528,00 534,00

Cota Fundafresp 37,32 37,32 37,32
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Após a conquista de grandes pleitos para a classe fis-
cal, que foram a posse do primeiro AFR, Luiz Claudio 
de Carvalho, no mais alto cargo da Fazenda Paulis-
ta e a aprovação da PEC 5, depois de dois anos de 
mobilização no Plenário e corredores da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, a Afresp se movimenta para 
alcançar novos voos.

Por meio de Planejamento Estratégico Situacional (PES), 
buscamos inovar o conceito e as significações de nossa 
Associação, que, diante da transformação política e 
social que vivemos, são elementos essenciais para a 
sustentabilidade da entidade e o bem-estar de toda a 
categoria paulista. 

Desafios importantes estão surgindo para a classe e 
para a Afresp. O convite da CAT para que o Movimento 
VIVA participe da elaboração do decreto de regulamen-
tação da Lei de Conformidade Fiscal (Lei Complementar 
1.320/18) mostra a relevância do movimento e de sua 
participação em grandes propostas da Sefaz. Fora isso, 
nossa atuação na criação da proposta da Lei Orgânica 
da Administração Tributária (LOAT) reforça o trabalho 
que está sendo realizado pela Afresp, em conjunto com 
outras frentes, para o aperfeiçoamento, fortalecimento e 
autonomia da Administração Tributária. 

Olhar além de nossos interesses também tem sido ca-
talizador de mobilizações ao longo destes 70 anos de 

história. Em busca de um país mais justo e igualitário, 
procuramos continuamente fazer a diferença para so-
ciedade ao propor mudanças e ter participação ativa 
em assuntos de interesse social.

Prova disso é o trabalho realizado pelo Fundo de As-
sistência Social da Afresp, o Fundafresp, que desde 
1995 auxilia entidades de assistência a crianças, ado-
lescentes e idosos. Hoje, com muito orgulho, podemos 
afirmar que, por meio dessa iniciativa, elogiada pela 
primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade 
do Estado de São Paulo, Lúcia França, o Fundafresp é 
reconhecido como referência para as demais entidades 
de classe. Durante esses 23 anos, doamos mais de R$ 
18 milhões a cerca de 1.500 instituições, como a Casa 
da Criança Betinho, cuja história você conhecerá nas 
próximas páginas.

Nesta edição do Jornal da Afresp, além desses assun-
tos, você verá muitas novidades, como o projeto Ama-
fresp Presente e a mais nova parceria da Afresp com a 
rede hoteleira Accor, que oferece descontos exclusivos 
aos nossos associados.  

Aproveite o que oferecemos de melhor a você. 

BOA LEITURA!

OLHAR ALÉM  
DA CLASSE

J O R N A L  D A  A F R E S P
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O grupo de representantes do Movimento VIVA esteve reu-
nido em 9 de agosto para estudar as próximas etapas da 
iniciativa. Entre os temas discutidos no encontro, os par-
ticipantes debateram o papel do Movimento no trabalho 
de regulamentação do programa “Nos Conformes” (Lei nº 
1.320/2018) a ser encaminhado para a Coordenadoria 
da Administração Tributária (CAT).
 
Assim como foi requerida a chancela do VIVA durante a 
elaboração da lei que instituiu o “Nos Conformes”, o Mo-
vimento foi novamente convidado pela CAT, desta vez para 
tratar da elaboração do conteúdo do decreto que irá regu-
lamentar a execução do programa.

Inicialmente, a Diretora Adjunta de Arrecadação da Secretaria 
da Fazenda, Fabiane Botechia, apresentou os dados da mi-
nuta do decreto que foi colocada em consulta pública para a 
sociedade civil em maio com mais de 200 sugestões enviadas.

Durante a reunião, ficou acordada a organização de um 
subgrupo de voluntários do Movimento VIVA para ana-

lisar diretamente as informações da consulta pública e 
trabalhar os pontos do decreto que devam passar por 
aperfeiçoamento.

Outros pontos abordados pelo grupo foram: os objetivos 
e os propósitos que irão nortear o futuro do Movimento 
VIVA; as propostas de reforma tributária em diálogo com 
o modelo herdado da Receita Estadual do Rio Grande do 
Sul, o IVA-Personalizado; bem como o posicionamento e a 
estruturação do projeto como parte do Planejamento Estra-
tégico Situacional (PES) da Afresp.

“Desde sua criação, o VIVA tem como propósito contribuir com 
projetos de longo prazo, relevantes para a classe, que sejam 
estruturantes e que melhorem a imagem do fisco paulista perante 
a sociedade civil”, disse o presidente Spada durante a reunião. 

Também participaram do encontro: o diretor de Assuntos 
Estratégicos, José Roberto Lobato; a diretora de Projetos, 
Marta Freire; o diretor de Assessoria Técnica, José Elias; 
coordenadores e membros do Movimento VIVA.

Você está por dentro de tudo que acontece aqui na Afresp? 
Recebe e-mails, correspondências e novidades com frequên-
cia? Se não, talvez seu cadastro esteja desatualizado!

Para atualização de dados, está de volta a promoção Ca-
dastro Premiado. Você, associado da Afresp e filiado à 
Amafresp (titular, dependente e agregado), ao atualizar 

seu cadastro, concorre a três prêmios: Iphone 8 Plus, note-
book e TV de 32 polegadas. 

Para ativar sua participação, atualize seu cadastro pelo site 
da Afresp (www.afresp.org.br) ou da Amafresp (www.ama-
fresp.org.br). O sorteio dos prêmios acontecerá no dia 12 
de dezembro às 14 horas, na sede da Afresp, em São Paulo. 

MOVIMENTO VIVA DISCUTE PRÓXIMOS PASSOS

PARTICIPE DA PROMOÇÃO CADASTRO PREMIADO!

A F R E S P

por Camila Barros

por Luanna Martins



Foram aprovadas, por unanimidade, pelos presentes e re-
presentados por procurações as contas da Afresp relativas 
ao ano de 2017, na Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
que ocorreu em 31 de agosto.  O presidente da Afresp, Ro-
drigo Keidel Spada, fez a leitura do edital e, em seguida, 
houve a eleição da mesa. 

O AFR Thiago Martins, que é diretor Regional de Araraqua-
ra, foi eleito presidente da Assembleia. O 1º secretário foi 
Carlos Roque Gomes, diretor Jurídico, e o 2º secretário foi 
Alexandre Lania Gonçalves, Conselheiro de Araraquara. 
Também foram convidados para compor a mesa diretora o 
representante da Rodyo’s Auditores Independentes, Milton 
Miranda Rodrigues; o Conselheiro Gerson Alanis Lamera, 
presidente da Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo; 
o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Carlos Toloi 
Junior;  o 1º tesoureiro e diretor Financeiro da Afresp, Luan 
Zacharias Silva; e a gerente Financeira, Raquel Gonçalez.

O diretor Luan apresentou as informações mais impor-
tantes do Relatório Anual 2017 da Afresp, como as 
aplicações financeiras. Em seguida, o auditor Rodri-
gues leu o parecer: “Em nossa opinião, as Demonstra-
ções Contábeis referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 

e financeira da Afresp, em 31 de dezembro de 2017”.

O presidente da Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo, 
Alanis Lamera, também leu o parecer da Comissão sobre o 
Balanço Patrimonial e destacou a participação dos colegas 
Alexandre Lania e Pedro Ventura, membros da Comissão 
Fiscal. “Nosso relatório aponta que as demonstrações con-
tábeis da Afresp são consistentes e com resultados robustos. 
Conforme se revelam os próprios índices que foram aponta-
dos pela diretoria, concluímos que a Afresp apresenta Ba-
lanço Patrimonial sólido, fato evidenciado pelos índices e 
análises apresentados, com superávit no ano de 2017”, dis-
se. Na sequência, Toloi Junior também enalteceu o trabalho 
da Comissão Fiscal e a presença dos Conselheiros na AGO.

O presidente da AGO levou a pauta para votação e o 
plenário a aprovou por unanimidade. O presidente Spa-
da agradeceu a presença de todos e a apresentação feita 
pelo diretor Luan. Além disso, enfatizou o valor do con-
vívio social: “Apesar da consistência dos números, que 
revela uma boa gestão, o mais valioso é nosso convívio 
associativo, que vivenciamos por meio do plano de saú-
de, do amparo dos seguros, dos eventos e, principalmen-
te, da amizade e acolhimento. É isso que faz a vida e a 
associação valerem a pena”, finalizou.

CONTAS DE 2017 SÃO APROVADAS POR 
UNANIMIDADE

6

por Fabieli de Paula
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AFRESP LANÇA SELO E CARIMBO COMEMORATIVOS 
PARA CELEBRAR SEUS 70 ANOS
por Fabieli de Paula

Após a aprovação das contas na AGO, o presidente Spa-
da recebeu no auditório da Associação o representante 
dos Correios, Gercílio de Assis, para condução da cerimô-
nia de lançamento do selo postal e carimbo comemorativos 
de 70 anos da Afresp. 

Na sequência, o gerente de região de atendimento da Supe-
rintendência Estadual dos Correios de São Paulo, Bruno Luiz 
Nogueira, promoveu a obliteração do selo, dando continui-
dade às homenagens em torno do aniversário da Afresp. “É 
um privilégio para os Correios participar deste evento em 
honra aos 70 anos da fundação da Associação dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo”, disse. 

A obliteração, que consiste em marcar o selo com o ca-
rimbo personalizado, significa a oficialização da marca 
Afresp nos produtos dos Correios. O carimbo será usado 
nas correspondências da agência dos Correios Central de 
São Paulo por 30 dias, ficará por dois meses no setor de 
Atendimento Filatélico e depois será enviado para o museu 
da empresa, sediado em Brasília. “Isso vai para o memo-
rial dos Correios”, frisou Assis.

O gerente Nogueira ainda reiterou a importância histórica 
do momento. “O selo e o carimbo asseguram que os 70 
anos da Afresp ficarão registrados materialmente na histó-
ria do Estado brasileiro”, disse. Ele também parabenizou 
toda a diretoria e associados. 

“Uma significativa capacidade de mobilização da 
Afresp permitiu que os objetivos iniciais se consolidas-
sem e nos conduzissem, ao fim de sete décadas de 
existência, a celebrações que relembram a sintonia, os 
pilares de uma boa gestão e o dinamismo de represen-
tação de uma categoria profissional altamente especia-
lizada”, concluiu Nogueira. 

Além do presidente da Afresp, também participaram da 

obliteração o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz 
Carlos Toloi Junior, e o 1º tesoureiro, Luan Zacharias Sil-
va. Spada, na ocasião, falou da relevância dos Correios 
na vida da Associação. “A Afresp utiliza, nestes 70 anos, 
os importantes serviços prestados pelos Correios. Apesar 
de nossa Associação ter canais digitais, alguns associados 
querem receber o Jornal da entidade em sua residência e 
essa renomada instituição nos ajuda a cumprir nossa mis-
são, que é a de unir a classe”, disse Spada. 

No fim da cerimônia, todos os associados foram presente-
ados com uma cartela com o selo comemorativo da Afresp 
e, na saída, puderam obliterar participando desse momen-
to que ficou marcado na memória da entidade.  

O selo postal comemorativo em homenagem 
aos 70 anos da Afresp será usado em parte 
das correspondências da Associação e está 

disponível para venda em:  
 

www.shopping.correios.com.br

Spada, Toloi, Luan e o representante dos Correios, Nogueira



De maneira inédita entre os planos de saúde de autoges-
tão, há um ano, a Amafresp estabelecia com o Hospital Be-
neficência Portuguesa (BP) uma nova forma de pagamento 
do custo de atendimento, denominada “diária global”, que 
contempla pagamento a preço fechado de procedimentos 
mais comuns.  No mês de agosto, a equipe do hospital 
foi recebida na Associação para celebrar a data, realizar 
um balanço preliminar do novo processo e discutir novas 
ações conjuntas para o ano de 2019. 
 
“Essa nova forma de cobrança busca trazer previsibilidade 
e controle de custos, além de maior eficiência em todo o 
processo de auditoria das contas. O ganho de eficiência 
permitirá à equipe de auditoria médica se concentrar na 
qualidade dos indicadores do atendimento prestado ao pa-
ciente e no grau de resolutividade do tratamento”, explicou 
o diretor da Amafresp, Renato Pei An Chan.   

O diretor Renato Chan ainda ressaltou o trabalho de sua 
equipe no detalhamento da composição de diversos pa-
cotes de tratamento médico, especificando quantidade e 
qualidade de materiais para os 70 tipos mais comuns de 
procedimentos.

EXPANSÃO DO MODELO

Com o objetivo de ampliar a ação, no mês de agos-
to, a Amafresp firmou novos acordos com os hospitais 
Samaritano e Santa Catarina, ambos da capital.  “Te-
mos uma grande preocupação com o controle de custos 
e qualidade do atendimento. Então, nossa intenção é 
expandir esse modelo de pagamento e fortalecer o re-
lacionamento de parceria com todos os hospitais que 
demonstrem interesse no projeto, inclusive com os do 
interior”, concluiu Chan.

AMAFRESP AVANÇA EM NOVO MODELO 
DE PAGAMENTO 

A M A F R E S P

por Fabieli de Paula

Reunião com os representantes da Beneficência Portuguesa

Visita ao Hospital Santa CatarinaEncontro com o Hospital Samaritano

8
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Quem acompanha o cenário brasileiro na área da saú-
de conhece as dificuldades e desafios constantes dos úl-
timos anos. Assim, é comum a leitura de notícias sobre o 
aumento crescente de custos e, consequentemente, das 
mensalidades dos planos de saúde. A crise financeira ins-
taurada no setor alerta gestores e beneficiários. 

Essa realidade também preocupa a Amafresp. Diante 
disso, na tentativa de conter aumentos da cota, a Ama-

fresp, como apontou o diretor Renato Pei An Chan, está 
renegociando contratos com prestadores, aperfeiçoan-
do processos administrativos, desenhando ações que 
prestigiem prevenção em vez de tratamento e estimu-
lando o uso consciente e racional do plano pelo asso-
ciado. “Conter o aumento dos custos requer diversas 
ações interligadas, mas muitas delas não terão efeito 
imediato, o que inevitavelmente pode provocar novos 
aumentos da cota”, disse.

Vale lembrar que o pagamento da Amafresp é feito através 
de rateio mensal das despesas entre todos os inscritos, na 
proporção das respectivas cotas. Ou seja, o valor unitário 
da cota é apurado no fim de cada mês, dividindo a soma 
das despesas com assistência à saúde e outras dela de-
correntes, acrescida da taxa de administração à Afresp, 
pelo total de cotas apurado no último dia do mês de refe-
rência. Se em determinado mês o montante a ser efetiva-
mente pago pelas despesas relativas à assistência à saúde 
e outras dela decorrentes for superior ao valor da receita 
advinda das cotas cobradas, o pagamento da diferença 

será feito com recursos retirados do Fundo de Reserva, que 
deverão ser devolvidos mediante ajuste nas cotas mensais 
seguintes cobradas dos filiados.

“Sabemos do reflexo do aumento da cota no orçamento 
de nossos filiados, então, nos últimos meses, consumi-
mos parte das reservas da Amafresp para que o impac-
to não fosse ainda maior”, explica Chan, que também 
esclarece que as reservas devem obedecer a um valor 
mínimo definido pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). 

ALTA DOS CUSTOS NA ÁREA DA SAÚDE REFLETE NO 
VALOR DA COTA DA AMAFRESP

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

CUSTOS DE  
ATENDIMEN-
TO

19.838.163,32 16.512.049,49  15.835.477,44  19.335.591,64 18.120.651,58 18.535.215,47 19.485.450,01 19.187.843,18 

ENCARGOS  
TRIBUTÁRIOS  68.797,41  57.090,84  55.383,94  62.127,01  75.452,21  79.762,86  75.239,49 65.627,68 

DEVOLUÇÃO 
DE COTAS  2.904,70  4.318,00  825,19  3.322,97  6.122,78  10.683,80  5.529,41  659,65 

TAXA ADMI-
NISTRATIVA 
(7%)

1.244.062,90 1.388.671,43 1.155.843,46 1.108.483,42 1.353.491,41 1.268.445,61 1.297.465,08 1.363.981,50 

RECEITA  
RECIPROCI-
DADE

898.342,93  778.988,04 481.279,94 645.219,76 1.057.368,96 814.875,31  65.196,15  1.588.106,31 

RECEITAS  
DIVERSAS  64.515,63 280.309,69  93.710,39 137.529,82 113.877,38 358.187,78 852.786,15  133.576,63 

SALDO 20.191.069,77 16.902.832,03  16.472.539,70  19.726.775,46 18.384.471,64 18.721.044,65 19.145.701,69 18.896.429,07 

QUANTIDADE 
DE  
COTAS

 35.638,20  35.644,50  35.640,90  35.641,90  35.725,60  35.761,70  35.781,30  35.853,90 

VALOR REAL  
DA COTA  566,56  474,21  462,18  553,47  514,60  523,49  535,08  527,04 

VALOR DA 
COTA  
COBRADA

 505,00  514,00  514,00  514,00  514,00  520,00  526,00  526,00 

por Fabieli de Paula

* Confira as notas explicativas da tabela no site www.amafresp.org.br
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A Amafresp, para intensificar práticas assistenciais de qua-
lidade de vida e buscando promover a recuperação da 
saúde do seu filiado convalescente, desenvolveu o progra-
ma Amafresp Presente.
 
Segundo dados da diretoria da autogestão, a Amafresp 
selecionará os filiados com condição de fragilidade, porta-
dores ou não de incapacidade funcional e/ou (co)morbida-
des, e com alto índice de (re)internações hospitalares nos 
últimos 12 meses.
  
Entre os principais objetivos do programa, estão a manu-
tenção e estabilização clínica do filiado; o controle dos 
fatores de risco por meio de acompanhamento personali-

zado de saúde; e a promoção de qualidade de vida.
 
O filiado selecionado pela equipe do programa e que ade-
rir às suas regras terá um médico de família como refe-
rência para seus cuidados e benefícios exclusivos, entre 
eles fornecimento de medicação oral e coleta domiciliar 
de exames laboratoriais. Para mais informações sobre o 
funcionamento do Amafresp Presente, consulte a Instrução 
Normativa nº 08 do Regulamento da Amafresp.

“O Amafresp Presente é um dos programas que busca con-
tribuir, de maneira humanizada e efetiva, para o bem-estar 
do filiado e para a sustentabilidade financeira da autoges-
tão”, explica o diretor da Amafresp, Renato Pei An Chan.

PROGRAMA AMAFRESP PRESENTE É LANÇADO EM SETEMBRO  

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2018 ( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA )

JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL

Consultas 987.918,97 950.045,45 1.077.102,21 1.087.392,14 1.163.222,35 1.094.926,08 6.360.607,20

Exames 2.421.912,42 2.401.030,49 2.960.901,73 3.385.098,80 3.669.962,78 3.296.602,17 18.135.508,39

Terapias 430.086,02 617.050,83 1.290.306,85 2.186.961,49 2.651.616,84 2.223.308,53 9.399.330,56

Internações 10.821.487,25 9.762.238,17 8.983.059,82 10.212.402,62 9.398.801,69 10.013.095,96 59.191.085,51

Atendimentos em outros 
Estados 75.291,75 45.709,42 94.489,89 27.038,88 58.603,62 89.202,49 390.336,05

Outros Atend. Ambu-
latoriais 3.936.720,97 3.354.978,40 2.619.711,48 444.771,77 488.264,39 459.734,88 11.304.181,89

Demais Desp. Assis-
tênciais 242.306,88 321.460,31 850.292,00 1.910.792,90 1.982.473,59 1.563.203,03 6.870.528,71

Emergências Médicas 88.528,59 90.922,84 91.020,24 91.032,04 91.157,00 91.159,60 543.820,31

Convênio Odontolog. 196.329,35 34.834,32 190.259,37 31.451,16 140.503,01 83.763,60 677.140,81

Reembolso Odontolog. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ressarc. ao SUS 0,00 34.044,57 23.227,65 0,00 0,00 57.592,28 114.864,50

Atend.Prestados por 
Reciprocidade 617.186,87 476.569,99 991.109,07 601.750,95 1.130.272,95 513.398,18 4.330.288,01

Glosas geradas (1.472.422,20)  (1.321.564,13)  (1.933.013,25)  (1.506.788,85)  (1.279.827,33)  (959.378,46) -8.472.994,22

Despesa com INSS 52.502,63 51.835,16 57.557,90 70.883,10 75.346,11 70.729,70 378.854,60

Devoluções das Cotas 28.821,51 39.580,33  23.476,07  13.868,74  20.002,92  14.635,66 140.385,23

Descontos Obtidos  (0,57)  (0,51)  (62,36)  (31.845,31)  (38.643,16)  (40.428,94) -110.980,85

Cobrança Copartici-
pações  (317.121,01)  (40.264,53)  (109.899,39)  (120.271,50)  (510.311,00)  (1.035.936,18) -2.133.803,61

Cobrança Reciproci-
dade  (649.689,10)  (517.973,65)  (1.065.454,67)  (608.340,09)  (1.174.215,06)  (524.121,39) -

Taxa ADM. 7%  1.388.671,43  1.155.843,46  1.108.483,42  1.353.491,41  1.268.445,61  1.297.465,08 7.572.400,41

Despesa Total  18.848.531,76  17.456.340,92  17.252.568,03  19.149.690,25  19.135.676,31  18.308.952,27 110.151.759,54

Qtde. de Cotas  35.638,20  35.644,50  35.640,90  35.641,90  35.725,60  35.761,70 -

Valor da Cota Real  528,89  489,73  484,07  537,28  535,63  511,97 -

por Fabieli de Paula
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C O N V Ê N I O S

Sempre em busca das melhores vantagens e benefícios para 
seus associados, o departamento de Convênios da Afresp 
firmou recentemente parceria com a rede de hotéis Accor.
 
A Accor possui opções de hotéis para todos os gostos: dos 
mais luxuosos aos mais econômicos. Entre eles, estão a 
marca francesa Sofitel, uma das maiores redes de hotéis 
do mundo, e a Pullman, que apresenta excelentes espaços 
para trabalho e lazer.

Para aproveitar os descontos exclusivos, acesse www.con-
veniosafresp.org.br, faça o login e siga o passo a passo. 
Em caso de dúvidas, ligue: (11) 3886-8802.

Você se lembra dos anúncios gratuitos que eram publicados 
no Jornal da Afresp? Atualmente, estão disponíveis no site da 
Associação (www.afresp.org.br), na seção “Classificados”. 

O espaço é reservado para associados da Afresp divulga-
rem venda e aluguel de imóveis, carros, mobílias, celula-

res, entre outros. Não deixe de conferir as ótimas oportuni-
dades de negócios!

Para publicar um anúncio, é bem simples: envie um e-mail para 
comunicacao@afresp.org.br com uma foto, informações do 
produto e contato. Mais informações, ligue: (11) 3886-8820.  

AFRESP FECHA PARCERIA COM A REDE ACCOR 

ANÚNCIOS GRATUITOS ESTÃO DE VOLTA NO SITE DA AFRESP 

APROVEITE OS DESCONTOS  
DOS CONVÊNIOS AFRESP

DESCONTO DE 10% 
Fairmont, Swissôtel, Raffles, Sofitel, Mgallery 

by Sofitel, Pullman, Grand Mercure, Novotel e 
Mercure.

DESCONTO DE 5% 
Mama Shelter, Adagio Aparthotels, Ibis,  

Ibis Styles & Ibis Budget.

CONVÊNIOS+ DESCONTOS,  
VANTAGENS E  
FACILIDADES

ACESSE
www.conveniosafresp.org.br 

por Fabieli de Paula

por Fabieli de Paula
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O mês de julho foi marcado pela celebração do tradicio-
nal Jubileu de Ouro e Homenagem aos Aposentados da 
capital. A cerimônia, conduzida pelo presidente Rodrigo 
Spada e organizada pelas Diretoras Auxiliares de Aposen-
tados das DRTCs I, II e III e Sefaz/Predião, aconteceu no 
dia 5, na sede da Afresp, e homenageou os colegas que 
se aposentaram em 2017 e também aqueles que em 2018 
completaram cinco décadas de vínculo com a Associação.
 
Para Spada, o papel da Afresp na vida dos colegas re-
cém-aposentados é de acolhimento, mas também de con-
tínua participação na defesa dos interesses da categoria. 
“Vocês devem perguntar-se: como eu posso continuar fa-
zendo a diferença para a sociedade? Como as compe-
tências que eu adquiri ao longo dos anos e as atitudes 
que aprendi durante a minha trajetória podem continuar 
ajudando outras pessoas?”, questionou Spada.

O presidente afirmou aos presentes que a aposentadoria 
é uma etapa de evolução, em que a técnica alcançada 
ao longo dos anos é transformada em matéria-prima para 
enfrentar novos desafios. “Agora, não é necessário lavrar 
auto de infração para obter pontos para promoção, isso 
vocês já conquistaram. Nossa carreira é denominada típi-
ca de Estado e garante uma aposentadoria digna para a 
realização de novas escolhas”, reiterou.

Em seguida, o colega Augusto Rodrigues da Silva, um 
dos homenageados no Jubileu de Ouro, emocionou-se 
ao relembrar sua trajetória como fiscal e completou sua 
fala agradecendo ao presidente pela forma como geren-
cia a Associação.
 

Spada também destacou que hoje só é possível usufruir 
de todos os benefícios e da estrutura da Afresp graças a 
colegas como Augusto, que acreditaram e investiram no 
coletivo. “Temos que reconhecer e agradecer àqueles que 
fizeram parte da nossa história”, concluiu.
 
Participaram da cerimônia AFRs aposentados, familiares, 
além de membros da Diretoria da Afresp.

EVENTO HOMENAGEIA APOSENTADOS DE 2017 E 
CELEBRA JUBILEU DE OURO DA CAPITAL

CONFIRA OS HOMENAGEADOS QUE COMPA-
RECERAM AO EVENTO:

Aposentados de 2017 da capital

Alcir Mitsuru Hashiyama, Alfredo Martelozzo, Ana 
Maria Reducino, Antonio Castro, Carlos Luiz Youiti 
Kiko, Eduardo José Ramos, Ernestino Filho, Henrique 
Amaral, Jackson José  da Silva, Luiz Carlos Malfatti 
Lopes, Luiz Otávio Viana Palma, Marcelo de Olivei-
ra, Marco Antonio de Andrade, Maria Lúcia Eurich 
Gil, Maristella Torres, Mirna Shiozawa de Miguel, 
Onivaldo José Brochini, Orlando Tritapepe Filho, 
Pedro Rossit, Regina Rebelo, Reinaldo Conceição, 
Ricardo Rolim, Ronaldo Heredia, Silvano Ferreira, 
Sylvia Campos, Sérgio Mazzoni, Teresa Cristina Sa-
pienza, Tiemi Imada, Tomoko Yaginuma, Wagner 
Miguel Di Domenico.

Jubileu de Ouro: Augusto Rodrigues de Silva

por Camila Barros e Fabieli de Paula
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VEJA OS DIRETORES AUXILIARES 
DE APOSENTADOS

ABCD Araçatuba

Marilene Sayegh e João QueirozN ilza Bardi

Campinas

Antônio Fernandes, Erasmo Bardi e Geraldo Bocoli

Bauru Franca

Alcides Antonelli Antonio Marques

Guarulhos

Alda Matias Lopes

Ribeirão Preto

Sebastião Borges

Pres. Prudente

Marli Bocal

Piracicaba

Hélio Lopes e Jairo Sidnei

Osasco

Carlos Rafaine, Massao Kagohara e Wagner Trigo

Subsede DRTC – I

Rita de CassiaJ ulia Serikava

DRTC – II

Mirna Midoria

S. J. Rio Preto

Moisés Nóbrega

Jundiaí

Ercílio Pereira

Sorocaba

Abdala Hedjazi e Roberto Marthe
São José dos Campos e Taubaté

Liese Sarubbi

Santos

José Wilson

DRTC – III

Eliana PessoaJ

NMarilene Sayegh

Rita Garcia

Sefaz/Predião
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CHUTEIRAS  
PENDURADAS 

ACONTECEU NAS REGIONAIS

ATENÇÃO, AFRS 
APOSENTADOS E  

DA ATIVA!

03/07 - Antônio Aparecido Sigoli, nível V

03/07 - Cláudia Regina Reis Leiva, nível V

03/07 - Edino Viana, nível V

03/07 - Eliana Fátima Matos Romanini, nível IV

03/07 - Fernando Hideo Eimori, nível VI

03/07 - Fernando Mauro Gatto, nível IV

03/07 - Gilson De Souza Takeya, nível IV

03/07 - Jair Francisco Bertoldo, nível III

03/07 - Oswaldo Hideto Yoshizawa, nível V

03/07 - Renato Carvalho Vaz Guimarães, nível VI

03/07 - Sérgio Fonseca De Souza Aranha, nível IV

03/07 - Takashi Akama, nível III

03/07 - Teresa Cristina Gonfiantini, nível VI

03/07 - Victor Nuncio Aprile, nível VI

04/07 - Carlos Alberto Goncalves Duarte, nível VI

04/07 - Dirceu Doro, nível VI

04/07 - Makoto Oda, nível IV

04/07 - Neder Samuel Previdelli, nível VI

12/07 - Antonia Maria Ferreira Rosário, nível IV

12/07 - Luiz Carlos Da Silva, nível IV

12/07 - Antonio Sebastião Verones, nível IV

12/07 - José Roberto Coladello, nível V

14

28 DE JUNHO
Almoço e Homenagem aos aposentados no ABCD

28 DE JUNHO
Almoço dos aposentados em Guarulhos

22 DE AGOSTO 
Almoço e Homenagem aos aposentados em Jundiaí

Se você faz aniversário no mês de 
outubro, o prazo de recadastramento 

obrigatório vai até 31 de outubro.
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Em 9 de agosto, aposentados da capital visitaram a expo-
sição “Hitchcock – Bastidores do Suspense”. O encontro, 
organizado pelas Diretoras Auxiliares de Aposentados 
das DRTCs I, II e III e Sefaz/Predião, ocorreu no Museu 
da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Após a visita, 
os colegas almoçaram no restaurante italiano Spaguetti 
Notte.

Segundo a diretora Rita Garcia, esse foi mais um mo-
mento de confraternização promovido pela diretoria 
de Aposentados da Afresp para aprofundar a cone-
xão social do associado. “Por meio desses eventos, 
estamos intensificando ações de integração e sociali-
zação”, disse Rita.

EXPOSIÇÃO HITCHCOCK

FILHA DE COLEGA APOSENTADO DESENVOLVE  
CURATIVO À BASE DE ABACAXI

Priscila Gava Mazzola

por Fabieli de Paula

por Fabieli de Paula

“Pesquisadores brasileiros usam talo e casca do abacaxi para criar curativo natural”: essa 
foi a notícia divulgada, nos meses de junho e julho, em veículos de comunicação como CBN 
de Campinas, BBC Brasil e G1, da Rede Globo. Entre os pesquisadores, está a professora 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp Priscila Gava Mazzola, filha do co-
lega aposentado Evaristo Mazzola.
 
Priscila explicou que trabalha há 10 anos com a bromelina, produto extraído de resíduos de 
abacaxi, e já conduziu diversos estudos sobre o tema. “Incorporamos a bromelina à nanocelu-
lose bacteriana e realizamos inúmeros testes para o desenvolvimento de um produto com carac-
terísticas cicatrizantes, baseado na combinação de propriedades da bromelina e da biomem-
brana. Os resultados obtidos até o momento são muito promissores”, contou a pesquisadora.

Segundo Priscila Gava, ainda é preciso percorrer um longo caminho de testes e estu-
dos, mas o objetivo do projeto é colocar o produto como opção para a população. O 
trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp) e já teve seus resultados divulgados na Scientific Reports, uma das maiores 
revistas do setor farmacêutico.



“Eu lembro que o colega Sérgio Reinhardt, um dos ide-
alizadores, me disse em 1995 que alguns AFRs estavam 
tendo a ideia de ajudar projetos sociais e, com isso, me 
juntei ao grupo”, recordou o atual coordenador do Funda-
fresp, José Rosa. Nesse mesmo ano, o Fundo de Assistência 
Social da Afresp montou sua primeira comissão e iniciou 
os trabalhos. “São ótimas as lembranças de quando per-
corríamos as salas de aula da Fazesp, no 18º andar do 
Predião, divulgando e recrutando colaboradores para o 
Fundo”, contou Rosa.

 
Os primeiros passos para tornar esse sonho realidade fo-
ram definir as estratégias de distribuição dos recursos. Em 
junho de 1996, já com 800 filiados, o Fundafresp realizou 

sua primeira doação: 50 cobertores e uma singela contri-
buição em dinheiro, dividida entre sete organizações. Esse 
marco representa o começo de uma história de solidarieda-
de, que já beneficiou mais de 1.500 entidades e distribuiu 
cerca de R$ 18 milhões por todo o estado de São Paulo.

A iniciativa foi de extrema importância para a mobilização 
da classe fiscal. No fim de 1996, o Fundo de Assistência So-
cial da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado 
de São Paulo já possuía mais de mil associados inscritos e, em 
seu primeiro ano, conseguiu ajudar mais de 50 instituições.
 
Conforme regulamento oficial do Fundafresp, todos os re-
cursos são arrecadados por meio da contribuição espon-
tânea de AFRs e distribuídos a entidades de atendimento 
a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnera-
bilidade social do estado de São Paulo, sempre indicadas 
pelos participantes e, posteriormente, analisadas pela Co-
missão do Fundo.
 
A assistente administrativa do Fundo há 14 anos, Joanita 
Sousa, explicou como funciona a análise da documentação 
das entidades. “Eu sou a porta de entrada delas no Funda-
fresp. Recebo as documentações, analiso e, se necessário, 

FUNDAFRESP: 23 ANOS DE HISTÓRIA, 
MILHARES DE VIDAS ASSISTIDAS

F U N D A F R E S P

por Luanna Martins

16
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entro em contato para tirar dúvidas. Só depois disso os 
pedidos passam para análise da Comissão”. Além disso, 
a colaboradora expressou a importância da existência do 
Fundo. “Assim como para aqueles que são amparados, o 
Fundafresp é um marco para minha vida. Eu gosto muito 
de trabalhar aqui, porque o reflexo do Fundafresp é solida-
riedade. Normalmente eu não vou até as instituições, mas 
participo internamente e vejo os efeitos dessas doações. 
Acho que vim para o lugar certo”, disse.
 
“O agente fiscal tem um trabalho muito relevante para a 
sociedade, que é angariar recursos públicos para que o 
Estado supra suas necessidades e implemente políticas 
públicas”, falou o presidente da Afresp, Rodrigo Spada. 
“Com o nosso Fundo, a Afresp exorbita seus limites, pois 

as entidades de classe têm como ponto forte a luta classis-
ta, trabalhar em prol do próprio grupo. Já o Fundafresp, 
através de um viés puramente social, supera a função do 
agente fiscal, mas promove ação elementar para a socie-
dade: assistência a quem mais precisa”, completou Spada. 

José Rosa participou como membro da Comissão do Fun-
dafresp até 2001. Em 2014, após o convite de Spada, as-
sumiu a coordenação do Fundo com o desafio de colocar 
em prática a nova diretriz definida pelo Conselho Delibera-
tivo da Associação: a elaboração de Editais para projetos 
específicos, apresentados pelas entidades. 

Com esse formato de distribuição, metade do valor arreca-
dado seria destinado a doações pontuais e a outra metade 
seria reservada para editais periódicos, que auxiliariam 
projetos de grande porte. 

Dessa forma, em 2015, foi lançado o primeiro edital do 
Fundafresp, 001/2015, que premiou cinco instituições com 
valores de até R$ 50 mil para a realização das iniciativas. 
Uma das entidades contempladas foi o Abrigo de Idosos Re-

canto do Vovô, que recebeu os recursos para a implantação 
de um sistema de aquecimento solar, que diminuiu os custos 
da casa e, ao mesmo tempo, contribuiu para a economia de 
energia elétrica e preservação do meio ambiente. 

 “A meu ver, esse formato de doação é o mais adequado. Não 
deixamos de ajudar as entidades no dia a dia, respeitando o 
interstício de dois anos, e, de tempos em tempos, disparamos 
os Editais para projetos de até R$ 50 mil”, disse José Rosa. 

Este já é o terceiro ano que o Fundafresp premia instituições 
por meio de editais. Ainda em 2015, outras 21 entidades 
tiveram seus projetos eleitos; em 2016, mais 22 entidades 
receberam doações. No presente ano, 25 entidades foram 
contempladas por meio do Edital 001/2018, com o mon-
tante de aproximadamente R$ 1,1 milhão. 

Lúcia França

Com longo histórico de sucesso, o Fundafresp vem crescendo 
e conquistando ainda mais espaço. Em agosto deste ano, Ro-
drigo Spada, em conversa com a primeira-dama do estado, 
Lúcia França, apresentou a iniciativa da entidade e propôs uma 
possível parceria com o Fundo de Solidariedade do Estado de 
São Paulo, presidido pela professora. “Nós queremos que o 
Fundafresp seja motivo de inspiração para que outras entida-
des de classe realizem atividades como a nossa”, disse Spada.

A expectativa é a mesma que há 23 anos: proporcionar 
bem-estar e realizar o sonho de milhares de pessoas. O Fun-
dafresp, junto a seus coordenadores, colaboradores e seus 
mais de 2.100 associados contribuintes, trabalha incansa-

velmente para alcançar esse objetivo e contribuir para fazer a 
diferença para quem precisa. 

O Fundafresp é uma iniciativa 
que deve servir de exemplo aos 
novos projetos que possam ser 

implementados pelo funcionalismo 
público do estado.

EDITAIS: MAIS UMA CONQUISTA 

CRIANDO LAÇOS

Joanita Sousa e José Rosa

“ “
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FUNDAFRESP EM AÇÃO: SOBREVIDA

São 140 funcionários, entre fisioterapeutas, cozinheiros, 
enfermeiros, psicólogos, médicos e inúmeros profissionais 
necessários para que o trabalho funcione. Mais do que 
isso: eles são a família das 63 crianças abrigadas na Casa 
da Criança Betinho – Lar Espírita para Excepcionais, loca-
lizada na Zona Leste de São Paulo. 

A entidade sem fins lucrativos foi fundada em 1952, fruto do 
sonho do menino Betinho, portador de necessidades espe-
ciais que, antes de sua morte, pediu a seu pai que construís-
se uma casa que pudesse abrigar crianças com as mesmas 
condições que ele. “Foi assim que começou a nossa história. 
Graças a Betinho, hoje podemos auxiliar muitas crianças”, 
explica a conselheira da Casa, Regina Damásio. 

Atualmente, a instituição financia, com ajuda da Secreta-
ria Municipal da Saúde e de doações de pessoas físicas, 
o tratamento de alto custo de todas as crianças, porta-
doras de paralisia cerebral em diversos níveis, além da 
despesa com os funcionários. Com a crise que assola o 
país, houve uma retração das doações, o que está fazen-
do com que o estoque, principalmente de medicamentos, 
caia progressivamente. 

“Dependendo do caso da criança, nós utilizamos 100 son-
das por dia, sem contar os demais medicamentos e alu-

guéis dos equipamentos de respiração”, explica Andreia 
Ramos, coordenadora técnica da instituição. Há 19 anos, 
Andreia acompanha a trajetória de muitas crianças que 
passaram – ou ainda estão – na entidade. 

Na maioria dos casos, os menores foram abandonados e 
chegaram até eles por meio de processos da Vara de Infân-
cia e Juventude do estado de São Paulo. “Aqui a gente tra-
balha pelas possibilidades de conforto que lá fora ninguém 
enxergou para eles”, fala Raquel Faustino, que está há 6 
anos na entidade e coordena a equipe de enfermagem. 

Diante da falta de medicamentos e insumos básicos para 
o tratamento dos pacientes, a equipe da Casa Betinho ela-
borou o projeto “Sobrevida com Dignidade”, enviado ao 
Fundo de Assistência Social da Afresp, o Fundafresp, em 
maio deste ano, por meio do Edital 001/18. No projeto, 
a instituição solicitou auxílio de R$ 50 mil para aquisição 
de insumos hospitalares e medicamentos para os próximos 
meses. Após análise da Comissão do Fundo, o projeto foi 
contemplado, assim como o de outras 24 entidades espa-
lhadas pelo estado de São Paulo. 

Essa doação fará a diferença na vida de crianças como 
o Bruno, Verônica, Daniel e Dinalva. Hoje, você também 
pode fazer parte desta ação. Inscreva-se no 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

por Luanna Martins
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO 
FUNDAFRESP 

AGOSTO

DRT 2 – SANTOS
Centro Espírita Beneficente 30 de Julho | Santos | R$ 3.000,00 | Av. Sena-

dor Feijó, 513 – Vila Mathias | CEP: 11015-505 | Tel.: (13) 3797-2507

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Casa de Apoio ao Paciente Oncológico | São José dos Campos | R$ 

3.000,00 | Rua Dr. Mário Sampaio Martins, 340 – Jd. São Dimas | CEP: 

12245-100 | Tel.: (12) 3942-8584

JAM - Jacareí Ampara Menores | Jacareí | R$ 3.000,00 | Praça Indepen-

dência, 126 – São João| CEP: 12322-570 |Tel.: (12) 2127-1288

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco – Apar | São José 

dos Campos | R$ 3.000,00 | Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro | 

CEP: 12210-140 | Tel.: (12) 3302-8347

Associação Educacional para Crianças Especiais Bem-Te Vi | São José Dos 

Campos | R$ 8.000,00 | Rua Paulo Setubal, 263 – Jd. São Dimas | CEP: 

12245-460 | Tel.: (12) 3922-7492

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Instituto Espírita Eurípedes Barsanulfo | Igarapava | R$ 3.000,00 | Rua 

Aristides Waldomiro Nery, 576 – Centro | CEP: 14540-000 | Tel.: (16) 

3172-2576

Associação Lar e Abrigo dos Idosos de Igarapava | Igarapava | R$ 

3.000,00 | Rua Padre Zeferino, 1131 – Saudade | CEP: 14540-000 | 

Tel.: (16) 3172-1883

Liga de Assistência Social e Educação Popular | Franca | R$ 3.000,00 

| Rua Voluntários da França, 939 – Centro | CEP: 14400-490 | Tel.: 

(16) 3722-4373

Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo | Franca | R$ 3.000,00 | Rua Mor-

chede Elias, 4653 – Jd. Santa Mônica | CEP: 14410-010 | Tel.: (16) 

3705-4354

DRT 7 – BAURU
Creche Madre Leônia | Bariri | R$ 3.000,00 | Rua Santa Catarina, 70 – 

São José | CEP: 17250-000 | Tel.: (14) 3662-1300

RASC – Rede de Assistência Socio Educacional Cristã | Bauru | R$ 3.000,00 

| CEP: 17030-500 | Tel.: (14) 3879-3183

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Macatuba | Macatuba | 

R$ 8.000,00 | Av. Coronel Virgilio Rocha, 7-40 – Jd. Capri | CEP: 17290-

000 | Tel.: (14) 3298-1221

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré | Avaré | R$ 

5.500,00 | Av. Donguinha Mercadante, 3511 – Jd. Paineiras | CEP: 

18700-000 | Tel.: (14) 3732-0913

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Irmandade Padre Emanoel D’Alzan | Palmeira D’Oeste | R$ 3.000,00 | 

Rua Cinco, 2065 – Dalas | CEP: 15720-000 | Tel.: (17) 3651-6129

Associação Beneficente Irmã Elvira | Votuporanga | R$ 3.000,00 |Rua 

Mato Grosso, 3766 – Vila São Vicente | CEP: 15505-185 | Tel.: (17) 

3421-5851

DRT 9 – ARAÇATUBA
Lar da Velhice e Assistência Social | Araçatuba | R$ 3.000,00 | Rua Avia-

ção, 1782 – Abílio Mendes | CEP: 16056-725 | Tel.: (18) 3636-0999

Lar São Vicente de Paula | Bilac | R$ 3.000,00 | Rua Yoshiy, 250 – Vila 

Lavínia | CEP: 16210-000 | Tel.: (18) 3659-1491

DRT 11 – MARÍLIA
Instituição Casa dos Velhos |Tupã | R$ 3.000,00 | Rua J. E. Ari Fernandes, 

2535 – Vila Indústria | CEP: 17604-170 | Tel.: (14) 3496-3210

Associação Mariliense de Esportes Inclusivos | Marília | R$ 7.500,00 | 

Rua Archimedes Manhães, 1113 – Fragata | CEP: 17519-254 | Tel.: (14) 

3432-3083

Associação Centro Social Comunitário Assistencial, Cultural, Educacional 

de Saúde e Recreação de Herculândia | Herculândia | R$ 8.000,00 | 

Rua Coronel João do Val, 150 A – Centro | CEP: 17650-000 | Tel.: 

(14) 3486-1444

Associação Bethel – Projeto Casa Da Liberdade | Tupã | R$ 3.000,00 | Rua 

Paiaquás, 968 – Centro | CEP: 17600-250 | Tel.: (14) 3496-1647

DRT 12 – ABCD
Criança Vida Nova | São Bernardo Do Campo | R$ 8.000,00 | Rua 

Dom Oscar Romero, 114 – Jd. Orquídeas | CEP: 09854-350 |Tel.: 

(11) 4358-2244

Instituição Cidade Dos Meninos Maria Imaculada | Santo André | R$ 

8.000,00 | Rua Batávia, 280 – Pq. Novo Oratório | CEP: 09260-020 | 

Tel.: (11) 4472-2146

DRT 14 – OSASCO
Projeto Missionário Vila Capriotti | Carapicuíba | R$ 3.000,00 | Rua 

Alcides Mendes de Barros, 7 – Jd. Leopoldina | CEP: 06382-330 | Tel.: 

(11) 4188-5622

Associação Beneficente de Carapicuíba | Carapicuíba | R$ 3.000,00 | 

Rua Maria Helena, 36 – Centro | CEP: 06320-070 | Tel.: (11) 4184-4430

DRT 15 – ARARAQUARA
Sociedade Beneficente Obreiros do Bem | Araraquara | R$ 4.500,00 | 

Rua Itália, 1935 – Centro | CEP: 14801-350 | Tel.: (16) 3336-1155

Lar das Crianças do Menino Deus | Pirassununga | R$ 3.000,00 | Rua 13 

de Maio, 1423 – Centro |CEP: 13631-030 |Tel.: (19) 3561-1692

DRT 16 – JUNDIAÍ
Casa da Criança Carlota Lima de Carvalho e Silva | Mogi Mirim | R$ 

3.000,00 | Rua Marciliano, 159 – Centro | CEP: 13800-012 | Tel.: 

(19) 3862-3841
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De acordo com informações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem ví-
timas de doenças cardiovasculares por ano. Isso correspon-
de a, aproximadamente, uma vítima a cada 40 segundos. 

Em entrevista ao Jornal da Afresp, Dr. Sérgio Xavier, mé-
dico credenciado da Amafresp há 10 anos, formado pela 
Universidade de São Paulo e referência em saúde e prática 
esportiva, explica como a prática regular de exercícios fí-
sicos tem se tornado umas das principais medidas de pre-
venção de doenças cardíacas, controle do peso e pressão 
arterial e, consequentemente, da manutenção de uma vida 
mais saudável. Confira:

Por que a atividade física é importante para saúde?
Dr. Sérgio: A atividade física pode ser dividida em três gran-
des tópicos, que eu chamo de 3 “Fs”: fôlego, flexibilidade 
e força. Nenhuma atividade ou prescrição de exercícios es-
tará completa se não abordar esses três tópicos – o fôlego, 
que é o condicionamento aeróbico; flexibilidade, que são 
os alongamentos para se manter “móvel”; e a força, que é 
manutenção da massa e resistência muscular.

As atividades devem ser realizadas com que frequência?
Dr. Sérgio: Eu não concordo com o conceito de que fa-
zer exercício apenas no fim de semana não é válido. Na 
minha opinião, qualquer coisa que você faça, seja evitar 
pegar um ônibus e fazer um trecho a pé ou subir uma esca-
da, isso tudo está sendo somado ao seu condicionamento. 
Naturalmente a estratégia do treinamento muda um pouco, 
mas manter-se ativo é o foco principal, pois essas pequenas 
coisas fazem diferença na qualidade de vida da pessoa. 

Quais são os benefícios da prática de exercícios?
Dr. Sérgio: Um deles é melhorar a circulação colateral do 
coração, pois um dos maiores problemas nas grandes cida-
des é o infarto agudo de miocárdio. Na sequência, estão o 
controle da pressão arterial e a manutenção do colesterol e 
da glicemia em bons níveis. 

E quando a pessoa é sedentária? Por onde ela deve começar?
Dr. Sérgio: A primeira coisa a ser feita é procurar um médico e 
fazer uma avaliação clínica geral. Às vezes, nessa avaliação, 
pode-se descobrir alguma doença. O segundo passo é procu-
rar um bom profissional de educação física, que dê atenção e 
saiba prescrever um bom treino. Sem isso, você pode acabar 
perdendo tempo e não alcançar o resultado esperado, que é, 
hoje, a maior causa de desistência dos pacientes. 

Existem atividades específicas para algum estágio da 
vida, como terceira idade?
Dr. Sérgio: Não, o importante é fazer alguma atividade que 
contemple os três requisitos – fôlego, flexibilidade e força. Na-
turalmente, em cada faixa etária, você vai dar mais ênfase ou 
diminuir um dos quesitos. Mas isso não impede, por exemplo, 
que uma pessoa de 85 anos faça um treino de força.
  
Em relação à corrida, qualquer pessoa pode correr? Exis-
te algum preparo específico?
Dr. Sérgio: Não só na corrida, mas, em qualquer atividade 
de impacto, é necessário ter uma proteção articular para a 
realização do exercício. Esse é um motivo pelo qual muita 
gente desiste: começa a correr ou pedalar, por exemplo, 
e sente fortes dores nos joelhos e pernas. É preciso fazer 
um treinamento, que parte desde um alongamento simples 

DR. SÉRGIO XAVIER FALA SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE 

E S P O R T E S
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por Luanna Martins
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antes do treino até fortalecimento de proteção dos joelhos 
e tornozelos, para que a atividade que deveria ser agradá-
vel não se torne um sofrimento. 

Alimentação e prática de exercícios: há ligação?
Dr. Sérgio: Completamente. Para a prática de exercícios, 
uma pessoa precisa de uma alimentação variada, com 
todos os nutrientes necessários para o esporte. É impor-
tante, após o treino, realizar uma dieta de recuperação 
dos nutrientes perdidos. Não se pode sair para fazer qual-
quer tipo de exercício em jejum, o corpo precisa de uma 
quantidade de carboidrato e uma boa hidratação. Depois 
do treino, o mais importante é a dieta de recuperação do 

músculo. Por isso, o segmento nutricional, além do médico, 
é tão importante quanto. 

Qual mensagem o senhor deixaria sobre prática de exercícios?
Dr. Sérgio: O importante é estar em movimento. A pior coi-
sa é o sedentarismo, que pode levar à depressão, aumen-
to do peso corporal, falta de condicionamento ou infarto. 
Então o que eu sempre falo: qualquer atividade que você 
faça é relevante!

Acesse a rede credenciada da Amafresp e entre em con-
tato com o Dr. Sérgio Xavier ou outros profissionais para 
uma avaliação!

Tudo começou em 2015, quando seu Carlos veio a São 
Paulo visitar o filho Carlos Augusto Neto, que é AFR na ca-
pital paulista, e foi apresentado ao poker on-line. “Ele veio 
com essa novidade do poker virtual e começamos a jogar. 
Daí para frente ele se tornou meu técnico”, explica. Hoje, o 
senhor de 64 anos aproveita a praticidade da plataforma 
virtual na sua cidade. “Aqui em Florianópolis eu só jogo 
pelo aplicativo do PokerStars”, declara.

Em janeiro de 2016, seu Carlos teve outra experiência iné-
dita com o esporte, também apresentada pelo filho. “Quan-
do vim visitá-lo, ele me levou para participar do torneio 
mensal de poker da Afresp. Lá pude ver o clima de cama-
radagem entre os competidores”, diz seu Carlos. 

“Fico pensando como a vida dá voltas. Quando ele era 
pequeno, eu o levava para a Escolinha de Futebol aos 
sábados na Associação do Departamento de Estradas 

de Rodagem de Santa Catarina – ASDER, e jogava e 
treinava com ele, no videogame Super Nintendo, fute-
bol e Top Gear (corrida de carros)”, relembra.
 
Desde a primeira participação aqui na Afresp, seu Car-
los pegou gosto pelo esporte. Depois disso, participou de 
outros torneios mensais durante as visitas a São Paulo e, 
pela primeira vez, em um Torneio Estadual – 13º Torneio 
Estadual de Poker da Afresp, que aconteceu em abril deste 
ano – classificou-se em 4º lugar, levando para o estado de 
Santa Catarina seu primeiro troféu de jogo. 

“Sempre que visitava meu filho, a gente programava as 
agendas de acordo com a Tabela do Brasileirão, Copa 
do Brasil e Libertadores para assistirmos aos jogos do 
Corinthians. Hoje, além dessa programação, passamos 
a incluir as datas dos torneios de poker da Afresp”, 
conta seu Carlos.  

POKER: ESPORTE QUE FORTALECE LAÇOS

Clínica do Esporte - Dr. Sérgio Xavier
Rua Iguatemi, 192 cj.74 | Itaim Bibi | São Paulo | CEP: 01451-010 | (11) 3168-9278

por Luanna Martins
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No dia 03 de agosto, diretores Regionais e Adjuntos vie-
ram até a sede da Afresp para uma reunião de discussão 
sobre interesses da classe. Participaram também do evento 
o presidente da Afresp, Rodrigo Spada; o vice-presidente 
da Afresp e diretor de Regionais, Denis Mângia; o diretor 
da Amafresp, Renato Chan; e Ulysses Arêas, diretor de As-
suntos Políticos da Afresp. 

O presidente Rodrigo Spada realizou a abertura do en-
contro falando sobre a importância da união da categoria 
e do trabalho exercido nas bases. Além disso, reforçou o 
atual bom momento da classe ao lembrar a conquista de 
grandes pleitos da categoria, como a aprovação da Emen-
da Constitucional 46/18; a regulamentação da Lei Com-
plementar 1.320/18, conhecida como “Nos Conformes”; 
e a posse do AFR Luiz Claudio de Carvalho no mais alto 
cargo da Sefaz. “O momento é ímpar e essencial para 
solidificarmos a categoria e nos mostrarmos como agentes 
transformadores dos problemas sociais”, completou.

O diretor da Regional de Campinas, José Lúcio Zambrotti, 
aproveitou o momento para agradecer o esforço do presi-
dente Spada durante todo o período de tramitação da PEC 
5 na Assembleia Legislativa e destacou a importância da 
atuação dele para o sucesso da aprovação do pleito.

No período da manhã, consultores da SulAmérica Investi-
mentos, um dos grupos de investimento mais consolidados 
do país, estiveram presentes e apresentaram aos diretores 
os principais benefícios da gestão independente de inves-
timentos, com opções de geração de receita, tanto para o 
associado quanto para a instituição. Denis Mângia, que 
também é diretor do InvestAfresp, agradeceu a presença 

da equipe de consultoria e se pronunciou sobre uma possí-
vel parceria. “A SulAmérica já é uma grande parceira do 
InvestAfresp e, agora, estamos estudando a possibilidade 
de incluirmos seus investimentos dentro da nossa carteira 
de serviços”, disse Mângia.

Já Renato Chan apresentou os desdobramentos do Plane-
jamento Estratégico Situacional (PES) dentro da Amafresp. 
O diretor do plano de saúde apresentou os resultados e 
levantou os principais pontos e sugestões provenientes da 
pesquisa de satisfação do plano de autogestão, além de 
ressaltar a importância da pesquisa de opinião, elaborada 
com objetivo de dar voz aos associados e integrar as ações 
da Amafresp com as necessidades de cada Regional. “É 
muito importante que cada diretor e colaborador descreva 
suas opiniões em relação à Amafresp, pois, a partir disso, 
conseguiremos aperfeiçoar ainda mais nossa autogestão 
no interior do estado”, reforçou.

No período da tarde, o corretor de Seguro de Vida da 
Afresp, João Henrique, fez uma apresentação dos planos 
oferecidos pelo InvestAfresp e explicou a campanha para 
novas adesões e a modernização das apólices do serviço, 
que é oferecido há mais de 20 anos pela Afresp. 

O último tema discutido foi de responsabilidade do depar-
tamento de Recursos Humanos da Associação. A diretora 
de RH, Mara Tomasseti, falou sobre a importância da inte-
gração e capacitação dos colaboradores que trabalham 
nas Regionais. “Precisamos fazer com que eles se sintam 
parte da Afresp. Nossa gestão quer torná-los cada vez 
mais próximos da sede, proporcionando um bom relacio-
namento e mais qualificação”, disse.

DIRETORES REGIONAIS PARTICIPAM DE 
REUNIÃO NA SEDE DA AFRESP 
por Luanna Martins
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No dia 31 de agosto, o presidente da Afresp, Rodrigo 
Spada, em conjunto com o vice-presidente e Diretor de Re-
gionais, Denis Mângia, conduziu a reunião com os Dire-
tores Regionais da Afresp no hotel The Capital, na cidade 
de São Paulo. Spada reforçou a importância do momento 
atual da classe para o fortalecimento da categoria e do 
serviço público.  Além disso, falou sobre o papel exercido 
pela Afresp no Fórum de Carreiras do Estado de São Pau-
lo, o Focae-SP, que teve lançamento no dia 04 de setembro 
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o 
objetivo de propor ações que mostrem a relevância e valo-
rizem as categorias do serviço público estadual.

Ao longo do dia, foram apresentadas diversas medidas 
do Planejamento Estratégico Situacional (PES) da Afresp, 
formulado para analisar os chamados “nós críticos” e 
montar uma estratégia de transformação da Associação 
em longo prazo. “O propósito é manter a Afresp sustentá-
vel financeira, política e socialmente nos próximos anos. 
Para isso, já estamos trabalhando e criando uma estrutura 
que monitore todos os relacionamentos”, explicou Spa-
da. A diretora de Planejamento Estratégico, Marta Freire, 
apresentou as propostas elaboradas através desses três 
principais elementos e como se dará o trabalho de cada 
eixo nos departamentos da Afresp.

A Diretora de Comunicação, Vanessa Murayama, ex-
pôs o novo planejamento de mídias sociais da Afresp e 
a plataforma dos convênios oferecida aos associados, 
além de explicar como o relacionamento com o asso-
ciado, por meio da comunicação, será essencial neste 
momento. “Em relação à comunicação, nossa principal 
ação é melhorar a interface com o associado. Faremos 
um perfil do associado por segmentação, a implementa-
ção de um sistema de escuta, estratégias de comunica-
ção das áreas, entre outros projetos”. 

Já o Diretor Financeiro, Luan Zacharias, falou sobre a 
modernização a ser realizada na gestão financeira e or-
çamentária da Afresp, essencial para a estabilidade da 
Associação. Além disso, consultores da seguradora Porto 
Seguro, uma das parceiras do InvestAfresp, estiveram no 
local e apresentaram as principais opções e vantagens 
de consórcio, um interessante produto para compor um 
planejamento financeiro. Mângia, que também é diretor 
do departamento de InvestAfresp, falou sobre as vanta-
gens da aquisição do produto. “Nós trabalhamos para 
oferecer os melhores produtos e serviços aos nossos asso-
ciados e familiares. E o consórcio da Porto Seguro é um 
deles: possui a menor taxa de administração do mercado 
e conta com contemplações mensais por lance e sorteio”. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL DA AFRESP 
VOLTA A SER PAUTA DA REUNIÃO DE DIRETORES REGIONAIS 

01.03.2018     Luiz Pereira dos Santos Netto   79 anos    Jaú
14.05.2018    Maria Elisa Jaco      69 anos    Santos 
19.05.2018     Waldir Rodrigues     86 anos    São Carlos
28.05.2018     José Roberto Ribeiro da Silva   66 anos    Sorocaba
28.05.2018     José Holanda da Fonseca    81 anos                                  Mirante 
28.05.2018     Eduardo Monteiro de Souza   83 anos                                  Maceió
07.06.2018     Elcio de Muzzio     89 anos                                  Recife 
08.06.2018     Gastão Moreira     86 anos                                  Santos 
20.06.2018    Orlando Rodrigues    88 anos                                  Araçatuba
25.06.2018     Attílio Benedetti     84 anos                                  São Paulo 
28.06.2018     Luiz de Moraes Rosa    87 anos                                  Sorocaba 
04.07.2018     Álvaro Bertelli     85 anos                                  São Paulo
16.07.2018     Reynaldo José de Campos   76 anos                                   São Paulo 

S A U D A D E S

por Luanna Martins

Com pesar, a Afresp comunica o falecimento  
dos seguintes colegas:
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Reunião Ordinária de 4 de agosto
A reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Afresp 
aconteceu na sede da Associação, em São Paulo, no dia 4 
de agosto, às 9h. Compareceram 22 conselheiros, sendo 
17 titulares e 05 suplentes.
 
Homenagem a Roberto Garcia: o presidente do Conse-
lho, Luiz Carlos Toloi Jr, homenageou o Agente Fiscal 
de Rendas e ex-conselheiro Roberto Garcia, falecido re-
centemente. Garcia iniciou sua atuação na Afresp como 
representante do Fundafresp em Santos, na década de 
90, e exerceu o cargo de conselheiro pela Regional de 
Santos durante 14 anos.

“É importante ressaltar o trabalho exercido por cada um de 
nós. Se nossa entidade está crescendo sempre, é porque 
colegas participam ativamente do dia a dia da Associação 
e fazem suas contribuições. Por isso, não poderíamos dei-
xar de homenagear o Roberto Garcia pelos trabalhos rea-
lizados em prol da classe, principalmente neste Conselho 
Deliberativo”, afirmou Toloi. 

Ata da Reunião Ordinária: após ser apresentada e discuti-
da, a ata da reunião ordinária de 30 de junho foi aprova-
da por maioria dos votos, tendo cinco abstenções.

Acompanhamento Orçamentário do 1º trimestre de 2018: 
a Comissão Fiscal do C.D, representada nesta reunião 
pelos AFRs Alexandre Lania e Pedro Esteves, apresentou 
a análise do acompanhamento orçamentário da Afresp 
referente aos meses de janeiro a março deste ano. 

A apresentação durou aproximadamente 40 minutos com 
pontuações dos conselheiros. Em síntese, Lania afirmou que 
receitas e despesas foram realizadas dentro da previsibi-

lidade e ressaltou que a análise completa do orçamento 
depende dos relatórios futuros. 

Além disso, o conselheiro enfatizou que pelo Estatuto So-
cial a diretoria Financeira tem 60 dias para encaminhar 
o relatório trimestral ao Conselho, no entanto, devido aos 
avanços tecnológicos, solicita que seja encaminhado o 
mais breve possível.
 
Os conselheiros Valter Caldini, Gilmar Macarini e Eduardo 
Gonçalves questionaram os valores apresentados referen-
tes às receitas próprias das Sedes Regionais e Centros de 
Convivência. 

Em seguida, o presidente do Conselho leu a conclusão do 
relatório enviado pela Comissão Fiscal. O relatório da Co-
missão Fiscal foi aprovado por unanimidade dos votos.

Diante dos questionamentos, o presidente Toloi Jr. sugeriu 
a elaboração de ofício solicitando à diretoria Executiva o 
detalhamento das receitas das Sedes Regionais e Centros 
de Convivência. Foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade dos votos a elaboração do ofício.

Processo C.D. nº 14/2018 - Alteração do regulamento do 
Fundafresp: a Diretoria Executiva propôs a revogação do 
parágrafo 1° do artigo 11 do Regulamento do Fundafresp, 
para melhor adequação à legislação atual. Lauro Kuester 
Marin, membro da Comissão do Fundo de Assistência So-
cial, esteve presente representando o coordenador do Fun-
do, José Rosa.

A Comissão de Assessoria Legislativa do Conselho Deli-
berativo, representada pela Luciana Grilo, apresentou seu 
parecer acerca da revogação do parágrafo 1º referente ao 

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO Nº 40 - AGOSTO/2018
por Camila Barros

24



J O R N A L  D A  A F R E S P

25

 

J O R N A L  D A  A F R E S P

Reunião Extraordinária de 1º de setembro
Os membros do Conselho Deliberativo da Afresp se reuniram 
no dia 1º de setembro, sábado, na sede da Associação em 
São Paulo. Na Reunião Extraordinária, estiveram presentes 
18 conselheiros titulares e 4 suplentes. Pela Mesa Diretora, 
compareceram o presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior; 
a 1ª secretária, Márcia Maria Marchetti do Couto; e o 2º se-
cretário, Pedro de Oliveira Abrahão. Pela Diretoria Executiva 

da Afresp, esteve presente o 2º Tesoureiro e diretor da Ama-
fresp, Renato Pei An Chan.  Inicialmente, o presidente Toloi Jr. 
comunicou aos presentes que, no dia 31 de agosto, foi rea-
lizada a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Afresp, em 
que as contas relativas ao ano de 2017 foram aprovadas por 
unanimidade. Destacou ainda que, após a AGO, aconteceu 
o lançamento do selo comemorativo dos 70 anos da Afresp. 
Em seguida, foi dada sequência aos assuntos da pauta.

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
Nº 41 - SETEMBRO/2018

artigo 11 do regulamento do Fundafresp. Com a exclusão 
do dispositivo, o Fundo poderá atender aos pedidos feitos 
por entidades assistenciais que remunerem seus respectivos 
dirigentes e membros do conselho. Após discussão, foi co-
locado em votação e aprovado por unanimidade pelo C.D. 
Lauro Marin afirmou que a modificação no regulamento 
melhora a contribuição do Fundo à causa social.

Processo C.D. nº 11/2018 - Recurso de Reembolso Ama-
fresp: a Comissão de Saúde do C.D. apresentou parecer 
indeferindo o pedido de reembolso do associado por uso 
de médico particular.  Após análise e discussão, foi votado 
o parecer da Comissão de Saúde e aprovado por maioria 
de votos o indeferimento do pedido do associado, tendo 
quatro abstenções. 
 
Assuntos de interesse da classe: ao final da reunião, o pre-
sidente Rodrigo Spada foi convidado pelo presidente do 

Conselho para integrar a mesa. Spada solicitou apoio e 
participação dos conselheiros na festa dos 30 anos do Sin-
dicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São 
Paulo (Sinafresp), a ser realizada um dia após a próxima 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Afresp, em 31 de 
agosto. Também afirmou que, nos próximos meses, cerca 
de R$ 1,4 milhão de recursos do Fundafresp será distribuí-
do pelos próprios diretores regionais a entidades assisten-
ciais espalhadas pelo estado. 

O presidente Toloi ainda concedeu a palavra ao conse-
lheiro Pedro Esteves para que divulgasse o evento “Feijo-
ada Solidária”, a ser realizado no dia 29 de setembro, 
em Sorocaba. 

Foi informado pelo presidente do Conselho que a próxima 
reunião extraordinária do C.D. será em 1º de setembro. 
Após mais de 4 horas, a reunião foi encerrada.

Confira os conselheiros presentes na reunião de 4 de agosto: 

Mesa diretora: Presidente Luiz Carlos Toloi Junior (Capital); 1ª secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto 
(Capital); 2º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). Conselheiros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves 
(Araraquara); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José 
dos Campos); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Guglelmo Foa (Osasco); José Francisco de Almeida 
(Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capi-
tal); Miguel Siqueira (Taubaté); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu de Vasconcelos (Franca); Valter 
Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Renata P. Paludetto Lorena de Souza (Capital); Tiago Gabriel de Oliveira 
(ABCD); José Lourenço Gomes (Araçatuba); Adriano Reis Mota (Campinas); Cesar Akio Itokawa (Capital).

por Camila Barros
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Ata da Reunião Ordinária: após ser apresentada e discutida, 
a ata da Reunião Ordinária de 4 de agosto foi aprovada por 
maioria de votos, tendo 5 abstenções. 

Processo C.D. nº 08/2018 – Recurso de cobrança de co-
participação da Amafresp: o presidente do C.D., Luiz Carlos 
Toloi Jr., expôs o histórico do processo em que filiado solicita 
cancelamento de cobrança de coparticipação na realização 
de exames e sessões de fonoaudiologia junto à Amafresp.  A 
Comissão de Saúde do Conselho apresentou parecer com pro-
posta de indeferimento do solicitado. Após análise e discussão 
pelo plenário, o parecer da Comissão de Saúde foi colocado 
em votação e aprovado, por maioria de votos, para indeferir o 
pedido do associado, tendo apenas uma abstenção.

Relatório Ouvidoria: o presidente Toloi Jr. informou que a 
Mesa Diretora solicitou, por meio de oficio à Ouvidoria da 
Afresp, informações sobre os atendimentos prestados aos 
associados no primeiro semestre.  Lauro Kuester Marin, ou-
vidor da entidade, em resposta ao ofício, divulgou quanti-
tativamente as ocorrências registradas, entre elas: dúvidas, 
sugestões, pedidos de informações e reclamações. Foram 
realizadas 131 ocorrências no primeiro semestre de 2018, 
sendo a Amafresp o setor mais requisitado. 

Exposição sobre Reembolso/Consequências pelo diretor da 
Amafresp, Renato Chan, Empresa de Cálculo Atuarial Monte-
negro e Escritório de Advocacia Toro Advogados e Associados: 
o presidente Luiz Carlos Toloi Junior esclareceu que, devido 
ao tema Reembolso de despesas médicas ser constantemente 
debatido no plenário e para dar continuidade aos trabalhos 
de ampliar os conhecimentos dos membros do Conselho De-
liberativo sobre o funcionamento dos processos internos, bem 
como aprimorar as análises técnicas, convidou o diretor da 
Amafresp, Renato Pei An Chan, e sua equipe para exporem e 
debaterem o assunto de maneira geral.

Durante sua exposição, Renato Chan apresentou as regras e 
condições de reembolso vigentes no Regulamento Amafresp. 
Além disso, demonstrou que, nos últimos 10 meses, foram 
acatados vários pedidos de reembolso previstos claramente 

no Regulamento. Chan falou sobre a sustentabilidade do sis-
tema das operadoras de saúde e reiterou que o setor precisa 
se reinventar e buscar soluções que reduzam os custos para 
o consumidor final. Na ocasião, diversas intervenções foram 
feitas pelos Conselheiros. Foi demonstrada a fragilidade da 
abertura geral de reembolso no plano e ainda divulgados va-
lores de um plano de mercado similar à Amafresp (sem e com 
reembolso): Faixa Etária: +59 = R$ 2.463,09 (sem direito a 
reembolso) e R$ 5.247,20 (com direito a reembolso).

Em relação ao panorama da judicialização na saúde, a re-
presentante do Escritório de Advocacia Toro Advogados e 
Associados, Dra. Edy Gonçalves Pereira, informou as deman-
das contra o plano e o sucesso nos ganhos de causa pelo 
plano. Esclareceu ainda que, após a edição da Súmula 608 
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Código de Defesa do 
Consumidor não se aplica aos planos de autogestão. Já a em-
presa de cálculo atuarial Montenegro e Associados apresen-
tou dados do mercado no Brasil e no mundo e as tendências 
da saúde. Na sequência, o presidente do Conselho afirmou 
que a classe dos Agentes Fiscais de Rendas deve ter orgulho 
da sustentabilidade do plano de autogestão, em comparação 
com a realidade do mercado.
 
O diretor da Amafresp finalizou sua exposição apresentando 
o projeto ”Amafresp Presente”. Segundo Renato Chan, o pro-
grama irá selecionar filiado para promoção do controle dos 
fatores de risco por meio de acompanhamento personalizado 
de saúde, bem como contribuir de maneira humanizada e 
efetiva para o bem-estar do filiado e para a sustentabilidade 
financeira da autogestão. Toloi afirmou que é preciso alte-
rar o Regulamento da Amafresp para que o programa possa 
conceder contrapartidas aos participantes. Após mais de 4 
horas, a reunião foi encerrada.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo: 

Mesa Diretora: Presidente Luiz Carlos Toloi Junior (Capital); 1ª secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto (Capital); 
2º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). Conselheiros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); 
Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Augusto Gomes Neto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Everaldo 
de Melo Brandão (São José dos Campos); Fernando Augusto Bellini (ABCD); Gerson Analis Lamera (Piracicaba); Hugo 
Brandão Uchoa (São José do Rio Preto); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Luciana 
Moscardi Grillo (Bauru); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves 
(Sorocaba); Sebastião Tadeu de Vasconcelos (Franca). Suplentes: Adriano Reis Mota (Campinas); Marcelo Marin Mar-
ques (Presidente Prudente); Victor Nuncio Aprile (Capital); Wilson Alves Baptista (Guarulhos). 

Entre em contato com o Conselho Deliberativo da Afresp: (11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br



J O R N A L  D A  A F R E S P

Os três planos de Seguro de Vida: Mais Proteção, Proteção 
Familiar e Proteção Profissional, criados recentemente em 
parceria com a seguradora Mapfre, foram desenhados para 
acompanhar as novas tendências do mercado e respeitar os 
diferentes perfis e graus de exigência dos associados. São 
planos mais econômicos, que não pesam no bolso do asso-
ciado, se comparados aos produtos comercializados pelos 
bancos de varejo e demais seguradoras do mercado.
 

Para comprovar a economia que o associado terá ao 
longo dos anos, o InvestAfresp comparou o plano bá-
sico Mais Proteção – que oferece coberturas de morte 
natural e invalidez permanente total ou parcial por aci-
dente – com o plano coletivo de pecúlio por morte e 
invalidez oferecido pela SPPREVCOM. Veja a tabela 
comparativa para capital segurado de R$ 500 mil e 
idade de 36 anos: 

Confira no gráfico ao lado a evolução do valor 
pago pelo segurado na faixa etária de 36 a 
50 anos. O valor oferecido pelo InvestAfresp é 
menor ao longo de todo o período considerado.

Mais informações sobre contratação do produ-
to, solicite sua cotação pelo site www.afresp.
org.br/investafresp ou escreva um WhatsApp 
para (11) 99645-2378 direcionado à equipe 
do InvestAfresp. Também é possível entrar em 
contato pelos telefones (11) 3886-8911/8912.

SEGURO DE VIDA DO INVESTAFRESP É MAIS 
ECONÔMICO EM RELAÇÃO AO MERCADO

I N V E S T A F R E S P

Plano InvestAfresp
Mais proteção

SPPREVCOM
Morte + Invalidez

R$ 73 R$ 99

ECONOMIA DE R$ 7.200 
em relação à SPPREVCOM

durante 14 anos de contratação 
(36 aos 50 anos)

27

por Camila Barros



Em 2019, a cidade de São Paulo irá sediar entre 16 e 
19 de junho a próxima edição do Congresso Nacional e 
Internacional da Febrafite, órgão que reúne todas as 27 
associações dos fiscos estaduais do País.  A escolha foi 
aprovada pelo Conselho Deliberativo da Federação, em 
16 de agosto, durante Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE), realizada em Brasília. 

A proposta de sediar o evento na capital paulista foi apre-
sentada pelo presidente da Afresp, Rodrigo Spada. Na 
ocasião, o estado de São Paulo disputou a vaga com os 
estados de Tocantins (Associação dos Auditores Fiscais do 
Tocantins) e Rio Grande do Norte (Associação dos Audito-
res Fiscais do Tesouro Estadual do Rio Grande do Norte), 
antes de ser eleita vencedora pelos membros do conselho, 
por meio de votação. As três associações que entraram na 
disputa se abstiveram do voto.

Após oito anos, o Congresso voltará a São Paulo pela se-
gunda vez. De acordo com Spada, esta é a oportunidade 
de fortalecer a atuação do fisco paulista nacionalmente, 
construir novas parcerias e apresentar o que há de mais 
moderno na cidade que abriga o maior centro financeiro 
do país: novas opções de hotéis e pontos turísticos que 
valem a visita, além de outros atrativos próximos à capital. 

“Recebemos o resultado da votação com muito otimismo, 
certos de que iremos recepcionar os nossos colegas fiscais 
com a mesma acolhida com que fomos recebidos pelos de-

mais estados. Esta também é a oportunidade de apresentar 
o resultado dos nossos últimos pleitos e os que ainda estão 
em curso, a fim de que essa troca de experiências possa ser-
vir de exemplo para fortalecer a classe fiscal”, falou Spada. 

O presidente ainda ressaltou que o objetivo é unir o fisco, 
tendo como pano de fundo uma cidade cosmopolita, “que 
desperte em nós elementos-chave para avançarmos nas dis-
cussões sobre inovação e soluções fiscais, valorização da 
carreira e o papel do fiscal contemporâneo”.

Realizado a cada dois anos, desde 1993, o congresso já 
passou pelas cidades de Florianópolis (SC), Belo Horizonte 
(MG), duas vezes por Salvador (BA), Fortaleza (CE), Manaus 
(AM), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Bento Gonçalves (RS).

A última edição do evento, realizada em 2017, reuniu cer-
ca de 500 pessoas em Fortaleza (CE). Além de fomentar a 
integração e a troca de experiências entre os fiscos, a edi-
ção abriu espaço para que os participantes contribuíssem 
com propostas para o desenvolvimento do país, discutindo 
sobre os principais temas fiscais, políticos e econômicos, 
com palestrantes nacionais e internacionais.

“Eventos como esse contribuem significativamente para a 
atualização, qualificação profissional e troca de experi-
ências com colegas do fisco estadual, municipal e fede-
ral”, destacou o presidente da Febrafite, Juracy Soares, 
durante a AGE.

12º CONGRESSO NACIONAL DA FEBRAFITE 
SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO

N O T Í C I A S
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por Camila Barros

QUASE DOIS MIL FISCAIS ADEREM AO PROGRAMA 
“NOS CONFORMES” 

PRESIDENTE SPADA PARTICIPA DO PRÊMIO CONGRESSO 
EM FOCO 2018

De maio ao fim do mês de julho, 1.939 Agentes Fiscais de 
Rendas já tinham aderido ao Programa de Estímulo à Con-
formidade Tributária, o “Nos Conformes”. A informação 
foi divulgada pelo Coordenador da Administração Tributá-
ria, Gustavo Ley, durante evento promovido pela Secretaria 
da Fazenda, na sede da Afresp, em 9 de agosto. 

Do montante, 1.431 são AFRs internos e 508 atuam na Fiscali-
zação Direta de Tributos. O valor sobe para 3.097 se computa-
dos todos os servidores públicos (AFRs, Julgadores Tributários, 
Técnicos da Fazenda Estadual, gestores, diretores e outros car-
gos) que aderiram à iniciativa. De acordo com Ley, a meta é 
atingir 4.321 funcionários elegíveis para o programa. 

O objetivo geral do “Nos Conformes” é privilegiar o bom 
contribuinte ao oferecer tratamento diferenciado aos que se 
enquadram nesse grupo. Aos contribuintes que estão em dia 
com o fisco estadual serão concedidas contrapartidas, que 
variam de acordo com a posição ocupada no rating de classi-
ficação, de forma a estimular a autorregularização. O rating 
segue as categorias A+, A, B, C, D, E e não classificado. 

Para Ley, o programa vai além do sistema de classificação 
dos contribuintes por grupos de risco, visto que é um conjunto 
de ações direcionadas a orientar, incentivar a autorregulari-

zação e cobrar de maneira qualificada os contribuintes que 
possuem débito com a Fazenda Paulista. “Essas três ações 
irão orientar todas as políticas que desenvolveremos até o fim 
do ano para privilegiar a arrecadação”, disse.

O Secretário da Fazenda, Luiz Claudio de Carvalho, comple-
tou que a ação é inédita e faz parte da reforma da adminis-
tração tributária paulista: “O programa é um marco ao ado-
tar uma nova postura de relacionamento fisco-contribuinte”.

Paralelamente a isso, o programa ainda precisa passar 
pela fase de regulamentação de todos os dispositivos que 
estão contidos na lei aprovada em abril. Em maio, a mi-
nuta do decreto foi colocada em consulta pública para a 
sociedade civil e recebeu mais de 200 sugestões, sendo 
que 30% delas estão relacionadas à segmentação dos 
contribuintes e 6% são direcionadas à autorregularização 
(Leia mais na página 05).

A intensificação das operações de combate às fraudes fis-
cais estruturadas e à sonegação de impostos também está 
no radar da Secretaria da Fazenda como parte das ati-
vidades do programa, em diálogo com as DRTs. “Nossa 
meta é realizar uma operação a cada quinze dias”, expli-
cou o Coordenador.

Na edição de 2018 do Prêmio Congresso em Foco, foram 
homenageados 31 deputados e 14 senadores. O presidente 
da Afresp e vice-presidente da Federação Brasileira de Asso-
ciações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), Rodrigo 
Spada, participou do anúncio e entrega do prêmio aos par-
lamentares contemplados, em 13 de agosto, em Brasília (DF).

O objetivo do prêmio é reconhecer o empenho de deputa-
dos federais e senadores que se destacaram positivamente 
no Legislativo. Estavam elegíveis à votação 360 deputados 
federais e 41 senadores ficha limpa que exerceram o man-
dato por ao menos dois meses neste ano.
 
Spada afirmou que a sociedade tem a importante missão 
de resgatar a virtude da política e a credibilidade das insti-

tuições democráticas. “Este prêmio vem ao encontro disso, 
haja vista seu objetivo de fazer o controle social da ativi-
dade parlamentar”, disse na condição de representante da 
Federação, uma das entidades apoiadoras do evento. 

A escolha dos premiados passou pelo crivo de júri espe-
cializado, via votação on-line e análise de jornalistas. A 
edição deste ano contou com duas categorias gerais (“Me-
lhores deputados” e “Melhores senadores”) e quatro espe-
ciais (“Combate à Corrupção e ao Crime Organizado”; 
“Combate às Desigualdades Sociais”; “Defesa da Advoca-
cia Pública”, e “Defesa da Agropecuária”).

Você pode encontrar a relação de premiados e mais deta-
lhes sobre o evento no site da Afresp.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018

CIRCULANTE 118.218.051,90 CIRCULANTE  22.270.433,84 

Disponível  327.947,20  Provisão de Eventos a Liquidar  14.664.550,03 

   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata  327.947,20   Débitos de Op. De Assist. à Saúde  1.496.769,50 

Aplicações Financeiras  89.663.733,91    Atendimentos em Outros Estados  57.844,41 

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas  14.337.186,63     Outros Débitos Operacionais 0,00

    Cotas de Fundos de Investimentos  - ANS  14.337.186,63     Convênio Odontológico 141.460,01

Aplicações Não Vinculadas  75.326.547,28     Devoluções de Cotas/Coparticipação 0,00

  Renda Fixa  75.326.547,28     Taxa de Administração Amafresp 1.297.465,08

    Cotas de Fundos de Investimentos 75.326.547,28   Tributos e  Encargos Sociais a Recolher  950.387,79 

  Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde  22.283.043,15   Tributos e Contribuições  72.889,78 

     Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência  20.752.382,84     F.G.T.S a Recolher  64.408,84 

     Provisão Para Devedores Duvidosos  (2.004.879,23)    COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher  8.480,94 

     Coparticipação Amafresp  1.462.555,64   Retenções de Impostos e Contribuições  877.498,01 

     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (320.629,13)     I.R.R.F a Recolher - Afresp  83.308,37 

     Contraprestação Corresponsabilidade Assumida  1.241.354,98     I.R.R.F a Recolher - Amafresp  89.920,52 

     Outros Créditos de Operação  com Planos de Saúde  2.088.773,16     I.S.S a Recolher - Afresp  1.808,92 

     Provisão Para Perdas Sobre Crédito  (936.515,11)     I.S.S a Recolher - Amafresp  7.468,62 

  Bens e Títulos a Receber 571.531,82     CSLL a Recolher - Amafresp  709,10 

     Almoxarifado  191.017,17     PIS a Recolher - Amafresp  483,92 

    Aluguéis a Receber  103.672,39     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp  5.627,85 

    Adiantamentos  276.842,26     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp  154.189,73 

   Outros Créditos ou Bens a Receber  5.202.942,91     Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários  285.219,25 

    Mensalidades Afresp  824.179,62     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp  1.065,90 

    Mensalidades - Fundafresp  135.240,08     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp  247.695,83 

    Mensalidades - Seguro de Vida  1.930.775,98    Débitos Diversos  5.115.235,05 

    Cia Vera Cruz Seguradora  992.759,54     Obrigações com Pessoal  2.336.905,40 

    Taxa de Adm.Amafresp  1.297.465,08     Fornecedores  2.778.329,65 

    Outros Valores a Receber  22.522,61    Outros Débitos a pagar  43.491,47 

  Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos  (180.873,05)

     Provisão Para Devedores Duvidosos  (180.873,05) PASSIVO NÃO CIRCULANTE  2.988.884,63 

  Despesas Antecipadas  349.725,96   Provisões  260.100,91 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  32.930.401,50     Contingências Amafresp  122.283,97 

Realizável a Longo Prazo  1.269.321,87     Contingências Trabalhistas  137.816,94 

  Aplicações Financeiras  95.209,25   DÉBITOS DIVERSOS  2.728.783,72 

     Títulos de Renda Fixa  95.209,25     Fundafresp  2.728.783,72 

  Depósitos Judiciais e Fiscais  1.174.112,62 

     Depósitos Judiciais - Trabalhistas  1.174.112,62 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  125.889.134,93 

  INVESTIMENTOS  3.399.556,90   Fundo Social  168.251,94 

    Imóveis destinados à Renda  3.399.556,90   Reservas  125.720.882,99 

  IMOBILIZADO  27.880.578,59   Reservas Patrimoniais  8.556.398,92 

    Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares  23.943.543,02   Reservas Estatutárias  9.329.159,08 

      Terrenos  6.127.037,32   Resultados Acumulados - AFRESP  70.185.914,27 

      Edificações  17.496.977,14   Resultados Acumulados -  AMAFRESP  32.120.840,63 

      Obras Preliminares e Complementares  319.528,56   Resultado do Exercício - AFRESP  3.044.816,90 

    Imobilizado de Uso Próprio  2.779.452,52   Resultado do Exercício - AMAFRESP  2.483.753,19 

   Bens Móveis - Não Hospitalares  2.779.452,52 

      Instalações  682.628,19 

      Máquinas e Equipamentos  310.388,92 

      Equipamentos de Informática  279.621,65 

      Móveis e Utensílios  1.256.547,16 

      Veículos  250.266,60 

   Imobilizações em Curso  515.681,61 

      Obras em Andamento  515.681,61 

   Outras Imobilizações  641.901,44 

   Benfeitorias em Imóveis de terceiros  641.901,44 

  INTANGÍVEL  380.944,14 

     Sistema de Computação  380.944,14 

TOTAL DO ATIVO  151.148.453,40 TOTAL DO PASSIVO  151.148.453,40 



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A JUNHO 2018

Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 

Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  114.115.952,64  114.115.952,64 

   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  114.115.952,64  114.115.952,64 

      Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  110.630.442,91  110.630.442,91 

      Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade  4.016.231,01 

      ( - ) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados  (390.336,05)

      ( - ) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (140.385,23)  (140.385,23)

Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00  (106.430.815,26)  (106.430.815,26)

   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00  (116.927.355,89)  (116.927.355,89)

   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  8.472.994,22  8.472.994,22 

   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação) 0,00 0,00 0,00  2.023.546,41  2.023.546,41 

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  7.685.137,38  7.685.137,38 

RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  7.685.137,38  7.685.137,38 

Despesas Administrativas  (10.491.351,36)  (4.311.519,55)  (14.802.870,91) 0,00  (14.802.870,91)

  Despesas com Pessoal Próprio  (6.103.337,73)  (2.242.986,08)  (8.346.323,81) 0,00  (8.346.323,81)

  Despesas com Serviços de Terceiros  (1.306.543,91)  (152.247,03)  (1.458.790,94) 0,00  (1.458.790,94)

  Despesas com Localização e Funcionamento  (2.203.415,02)  (1.730.204,61)  (3.933.619,63) 0,00  (3.933.619,63)

  Despesas com Public. E Propag. Institucional  (94.579,42)  (836,40)  (95.415,82) 0,00  (95.415,82)

  Despesas com Tributos  (280.946,24)  (114.680,69)  (395.626,93) 0,00  (395.626,93)

  Despesas Adm. Diversas  (502.529,04)  (70.564,74)  (573.093,78) 0,00  (573.093,78)

Outras Receitas Operacionais  18.890.725,78 0,00  18.890.725,78  1.391.999,08  20.282.724,86 

Contribuições Associativas  4.445.135,14 0,00  4.445.135,14 0,00  4.445.135,14 

Administração Amafresp  7.572.400,41 0,00  7.572.400,41 0,00  7.572.400,41 

Administração de Seguros  6.538.348,02 0,00  6.538.348,02 0,00  6.538.348,02 

Outras Departamentais  111.112,87 0,00  111.112,87 0,00  111.112,87 

Receitas Diversas  223.729,34 0,00  223.729,34 0,00  223.729,34 

Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  832.172,84  832.172,84 

Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 559.826,24  559.826,24 

Outras Despesas Operacionais  (1.911.709,46)  (259.564,52)  (2.171.273,98)  (7.608.259,90)  (9.779.533,88)

  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (56.534,79) 0,00  (56.534,79)  (136.151,82)  (192.686,61)

  Outras  (1.855.174,67)  (259.564,52)  (2.114.739,19)  (7.472.108,08)  (9.586.847,27)

    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  (378.854,60)  (378.854,60)

    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (7.572.400,42)  (7.572.400,42)

    Taxa de Adm. Reciprocidade  (39.768,05)

    Confecção de carteiras/Indicador Médico  -   0,00  -   0,00  -   

    Despesas Associativas  (1.855.174,67)  (259.564,52)  (2.114.739,19) 0,00  (2.114.739,19)

( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  518.914,99  518.914,99 

   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  518.914,99  518.914,99 

RESULTADO OPERACIONAL  6.487.664,96  (4.571.084,07)  1.916.580,89  1.468.876,56  3.385.457,45 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  1.106.333,08  (866,53)  1.105.466,55  1.014.876,63  2.120.343,18 

  Receitas Financeiras  1.329.579,02  1.329.579,02  1.235.320,23  2.564.899,25 

  Despesas Financeiras  (223.245,94)  (866,53)  (224.112,47)  (220.443,60)  (444.556,07)

RESULTADO PATRIMONIAL  22.769,46 0,00  22.769,46 0,00  22.769,46 

  Receitas Patrimoniais  47.289,91 0,00  47.289,91 0,00  47.289,91 

  Despesas Patrimoniais  (24.520,45)  (24.520,45) 0,00  (24.520,45)

Resultado Não Operacional  -   0,00  -   0,00  -   

RESULTADO LÍQUIDO  7.616.767,50  (4.571.950,60)  3.044.816,90  2.483.753,19  5.528.570,09 

Rodrigo Keidel Spada 
Presidente 

Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro 

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