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EXPEDIENTE

INFORMAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 11 de 2018, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguin-
tes cotas para o mês de outubro/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), 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 01/10/2018.

Agosto Setembro Outubro

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

Cota Amafresp 528,00 534,00 534,00

Cota Fundafresp 37,32 37,32 37,32
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Em um ano considerado histórico para a classe, soma-
mos vitórias que só foram alcançadas devido à intensa 
mobilização e união da base, entidades de classe e 
parlamentares, notavelmente preocupados com o futuro 
da categoria, tão relevante para a manutenção dos ser-
viços do Estado para a sociedade.
 
E no dia 21 de setembro, em que se comemora o dia do 
Agente Fiscal de Rendas, aproximamo-nos da sociedade 
civil, transferindo nosso conhecimento para a sala de 
aula. Em uma ação inédita da Escola Fazendária de São 
Paulo, em parceria com Secretaria da Fazenda, Secre-
taria da Educação, Afresp e Sinafresp, movimentamos 
107 colegas que se deslocaram a uma das mais de 100 
escolas públicas participantes para ensinar a importân-
cia social dos tributos e o papel do AFR nesse contexto. 

Sair da zona de conforto significou, na prática, trocar 
experiências com cada aluno interessado em desen-
volver seu pensamento crítico de modo a compreender 
como o controle social pode efetivamente garantir a 
adequada aplicação dos recursos públicos.
 
A aproximação com a sociedade civil também ilustra 
o empenho do fisco em fazer cumprir um dos “manda-
mentos” do Programa de Estímulo à Conformidade Tri-
butária – “Nos Conformes”: de gradual abandono de 
uma cultura punitiva centrada em lavraturas de auto de 
infração para uma postura orientativa de diálogo cons-
tante com os contribuintes. Nesse sentido, o programa, 

que já está em andamento, deve ainda passar pela fase 
final de regulamentação. O Movimento VIVA se debru-
çou para apresentar uma proposta a pedido da Secre-
taria da Fazenda, versão que já pode ser acessada via 
site oficial da Afresp ou do próprio Movimento.
  
Ainda assim, sabemos que ainda há muito por fazer. 
O próprio “Nos Conformes” abriu a possibilidade para 
que seja apresentada à Assembleia Legislativa uma 
proposta de Lei Orgânica da Administração Tributária 
(LOAT). Sabendo da importância e necessidade de uma 
LOAT, que está há mais de 30 anos no radar do fisco 
estadual, realizamos, em 20 de setembro, em parce-
ria com o Sinafresp, o Seminário “Administração Tri-
butária, Contribuintes e Sociedade: A Lei Orgânica na 
Construção de um Fisco Contemporâneo”, com a parti-
cipação de especialistas de renome, reinaugurando os 
trabalhos desta complexa pauta.
 
Além dessas ações, temos orgulho de apresentar nas pró-
ximas páginas: InvestAfresp preocupado em oferecer pro-
dutos cada vez mais personalizados aos seus associados; 
o ciclo de entrega de mais de R$ 1 milhão em doações do 
Fundafresp a entidades assistenciais do estado e a Ama-
fresp, que inicia seu processo de modernização previsto 
para os próximos meses, lançando um novo sistema de 
autorização de atendimentos aos filiados. 

BOA LEITURA!

CONSTRUIR PARA  
FORTALECER
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Em 17 de outubro, o presidente da Afresp, Rodrigo Spada, foi 
agraciado com a medalha “Cel. PM Delfim Cerqueira Neves”, 
patrono da Associação dos Oficiais da Polícia Militar (AOPM).

A Coronel PM Helena dos Santos Reis, Secretária Chefe 
da Casa Militar e Coordenadora Estadual de Defesa 
Civil, representante do governador Márcio França, en-
tregou a medalha ao presidente Rodrigo Spada.

A entrega da condecoração ocorreu durante a soleni-
dade em comemoração do aniversário da Associação e 
foi oferecida a todos aqueles que prestaram relevantes 
serviços à Polícia Militar do Estado de São Paulo e à 
AOPM. Entre os homenageados, também estavam os co-
legas do Sinafresp: Alfredo Maranca (presidente), Glau-

co Honório (vice-presidente), Mônica Paim (diretora de 
Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais).

O convite foi feito pelo presidente da AOPM, Coronel PM 
Antonio Chiari, presente na solenidade, que aconteceu no 
Salão Vitória, na sede social do Barro Branco, localizada 
na capital paulista. 

Participaram do evento a Coronel Eliane Nikoluk (PR); 
o AFR e deputado Vitor Sapienza (PPS); Coronel Te-
lhada (PP); e membros da corporação, dos quais 12 
foram eleitos deputados federais e estaduais nas elei-
ções 2018. Ainda compareceram outras autoridades 
públicas e dirigentes de entidades de classe para cele-
bração da trajetória de 87 anos da AOPM.

PRESIDENTE DA AFRESP RECEBE HOMENAGEM DA 
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR
por Fabieli de Paula

A F R E S P
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Entre janeiro e julho deste ano, 128 dúvidas, elogios e 
sugestões foram enviados à Ouvidoria. O departamento 
funciona como canal de acompanhamento de demandas 
dos associados que não tiveram seus problemas completa-
mente solucionados pelo setor de origem.  

Neste período, o e-mail da ouvidoria foi o recurso mais utili-
zado pelos associados para registro de ocorrências. Isso evi-
dencia que os associados estão migrando gradativamente 

para os meios digitais, já que assistência via telefone, carta 
e contato presencial somam apenas 5% dos atendimentos. 

A Amafresp lidera o total de registros (113), sendo que 
50% deles são solicitações e informações feitas sobre a 
rede credenciada, aplicativo Amafresp e declaração de 
imposto de renda; seguida pelo Financeiro (6), InvestA-
fresp (5) e Inscrição (2). Aposentados e Comunicação rece-
beram uma ocorrência cada.   

OUVIDORIA REGISTRA QUASE 130 OCORRÊNCIAS NO 
PRIMEIRO SEMESTRE
por Camila Barros

01.07.2018      Carmo Marques Santos                                  88 anos       São José dos Campos 
07.08.2018   Casimiro Antonio Favaro                              78 anos        São Pedro
27.08.2018      Nelson Mattos da Silva                                  89 anos         São Paulo 
07.09.2018      Jorge Henrique Guimarães Pessoa               65 anos          São José dos Campos 
08.09.2018      Homero Silva Nogueira                                  81 anos          São Paulo
15.09.2018     João de Marchi                                                 81 anos          Araçatuba 
24.09.2018     Francisco José Ribeiro Santiago                     73 anos           São Paulo

S A U D A D E S Com pesar, a Afresp comunica o falecimento  
dos seguintes colegas:

VOCÊ ENCAMINHOU UM PROBLEMA A UM DOS DEPARTAMENTOS DA AFRESP E ACREDITA 
NÃO TER RECEBIDO A SOLUÇÃO ADEQUADA OU PENSA FAZER UM ELOGIO OU SUGERIR 
ALGUMA MELHORIA? Se sim, fale com nossos ouvidores Lauro Marin (Ouvidor da Afresp) e Marina 
Hamaguchi (Ouvidora da Amafresp) pelo e-mail ouvidor@afresp.org.br; por meio de atendimento presencial 
de terça a sexta-feira, das 10h às 15h; ou pelo telefone (11) 3886-8899. 



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

MÊS Consultas Exames Terapias Internações
Atendimentos 

em outros 
Estados

Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistênciais

Emergências
Médicas

Convênio
Odontolog.

Reembolso
Odontolog.

Ressarc.
ao SUS

Atend.Prestados 
Por Reciprocidade

Glosas 
geradas

Despesa  
com
INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos
Obtidos

Cobrança
Coparticipações 

Cobrança 
Reciprocidade

Taxa ADM.
7,0%

Despesa 
Total

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

JAN 987.918,97 2.421.912,42 430.086,02 10.821.487,25 75.291,75 3.936.720,97 242.306,88 88.528,59 196.329,35 0,00 0,00 617.186,87 (1.472.422,20) 52.502,63 28.821,51  (0,57)  (317.121,01)  (649.689,10)  1.388.671,43 18.848.531,76  35.638,20  528,89 

FEV 950.045,45 2.401.030,49 617.050,83 9.762.238,17 45.709,42 3.354.978,40 321.460,31 90.922,84 34.834,32 0,00 34.044,57 476.569,99 (1.321.564,13) 51.835,16 39.580,33  (0,51)  (40.264,53)  (517.973,65)  1.155.843,46 17.456.340,92  35.644,50  489,73 

MAR 1.077.102,21 2.960.901,73 1.290.306,85 8.983.059,82 94.489,89 2.619.711,48 850.292,00 91.020,24 190.259,37 0,00 23.227,65 991.109,07 (1.933.013,25) 57.557,90  23.476,07  (62,36)  (109.899,39) (1.065.454,67)  1.108.483,42 17.252.568,03  35.640,90  484,07 

ABR 1.087.392,14 3.385.098,80 2.186.961,49 10.212.402,62 27.038,88 444.771,77 1.910.792,90 91.032,04 31.451,16 0,00 0,00 601.750,95 (1.506.788,85) 70.883,10  13.868,74 (31.845,31)  (120.271,50)  (608.340,09)  1.353.491,41 19.149.690,25  35.641,90  537,28 

MAI 1.163.222,35 3.669.962,78 2.651.616,84 9.398.801,69 58.603,62 488.264,39 1.982.473,59 91.157,00 140.503,01 0,00 0,00 1.130.272,95  (1.279.827,33) 75.346,11  20.002,92  (38.643,16)  (510.311,00)  (1.174.215,06)  1.268.445,61  19.135.676,31  35.725,60  535,63 

JUN 1.094.926,08 3.296.602,17 2.223.308,53 10.013.095,96 89.202,49 459.734,88 1.563.203,03 91.159,60 83.763,60 0,00 57.592,28 513.398,18  (959.378,46) 70.729,70  14.635,66  (40.428,94) (1.035.936,18)  (524.121,39)  1.297.465,08  18.308.952,27  35.761,70  511,97 

JUL * 1.048.984,54 3.294.206,08 2.135.818,08 9.351.227,50 71.901,62 411.869,50 1.797.008,51 91.199,24 126.329,73 0,00 0,00 1.603.886,38  (1.029.436,68)  61.224,90  24.884,93  (152,53)  (47.217,35)  (1.792.051,84)  1.363.981,50  18.513.664,11  35.781,30  517,41 

AGO * 1.109.924,18 3.305.658,29 2.089.414,29 12.099.694,01 63.389,65 448.308,31 1.501.173,93 91.339,16 83.741,85 0,00 0,00 1.335.146,54  (1.372.991,83)  67.220,04  14.233,99  (0,79)  (306.225,88)  (1.377.589,10)  1.343.149,02  20.495.585,66  35.853,90  571,64 

Os filiados à Amafresp receberam, no mês de outubro, 
o novo cartão de identificação do plano, já que a valida-
de do anterior expirou em 31 de outubro. Além de novo 
layout, outra inovação é que agora os cartões não pos-
suem data de validade.
 
“O atual modelo de carteirinha contempla as normas da 
Agência Nacional de Saúde (ANS) e representa uma ótima 
oportunidade para fazer com que nossa rede credencia-
da passe a utilizar o sistema eletrônico de autorização, já 
que possibilita avaliar a elegibilidade do usuário perante 
os prestadores. Além disso, a medida proporcionará mais 
economia ao plano, porque não há mais a obrigatorieda-
de de renovação a cada dois anos”, explicou o diretor da 
Amafresp, Renato Chan.

Junto ao cartão, foi enviado o Manual do Filiado, que tem 
como objetivos esclarecer as principais dúvidas e conscientizar 
o usuário sobre o melhor uso do plano. “Este manual é infor-
mativo, sucinto e de fácil leitura. Os direitos e obrigações com-
pletos podem ser consultados no Regulamento da Amafresp, 
disponível no site www.amafresp.org.br”, ressaltou Chan.
 
A filiada Cacilda Margarida Fenerich, da capital, elogiou 

os novos 
cartões e 

o manual. 
“ O s novos cartões 
e s t ã o mais práticos, 
visto que eles não têm data de va-
lidade. O manual também está excelen-
te. Além de bonito, é funcional. Até solicitei 
alguns a mais para deixar com meus filhos. É impor-
tante ter acesso à informação de maneira rápida”, disse.
   
Para agilidade no atendimento médico, a nova carteira ain-
da estará disponível no Aplicativo Amafresp Saúde. O filia-
do pode baixá-lo em seu celular ou tablet e fazer o login in-
formando o número da carteirinha e senha de acesso, que é 
a mesma da área restrita. Desta forma, o titular, dependente 
ou agregado terá acesso à carteirinha digital, que pode ser 
apresentada em qualquer hospital, médico ou laboratório 
da rede credenciada, acompanhada do RG original.

Na hipótese de não recebimento do novo cartão, o filiado 
deve entrar em contato com o departamento de Inscrição da 
Afresp, por meio dos telefones: 3886-8840/8868/8838 
ou pelo e-mail: inscricao@afresp.org.br. Em caso de neces-

FILIADOS RECEBEM 
NOVO CARTÃO DA 
AMAFRESP 
por Fabieli de Paula

A M A F R E S P

Saldo do Fundo de Reserva em 31/08/2018: R$ 26.318.788,21  |  Saldo do Fundo de Solidariedade em 31/08/2018: R$ 43.162,71  |   *Sujeito a mudanças 
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sidade de emissão de segunda via, será cobrada 
uma taxa de expedição.

CUIDADOS COM O SEU CARTÃO! 

• Evite sujar e riscar
• Não exponha ao sol
• Não molhe 
• Evite contato com aparelhos elétricos

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

MÊS Consultas Exames Terapias Internações
Atendimentos 

em outros 
Estados

Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistênciais

Emergências
Médicas

Convênio
Odontolog.

Reembolso
Odontolog.

Ressarc.
ao SUS

Atend.Prestados 
Por Reciprocidade

Glosas 
geradas

Despesa  
com
INSS

Devoluções 
Cotas

Descontos
Obtidos

Cobrança
Coparticipações 

Cobrança 
Reciprocidade

Taxa ADM.
7,0%

Despesa 
Total

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

JAN 987.918,97 2.421.912,42 430.086,02 10.821.487,25 75.291,75 3.936.720,97 242.306,88 88.528,59 196.329,35 0,00 0,00 617.186,87 (1.472.422,20) 52.502,63 28.821,51  (0,57)  (317.121,01)  (649.689,10)  1.388.671,43 18.848.531,76  35.638,20  528,89 

FEV 950.045,45 2.401.030,49 617.050,83 9.762.238,17 45.709,42 3.354.978,40 321.460,31 90.922,84 34.834,32 0,00 34.044,57 476.569,99 (1.321.564,13) 51.835,16 39.580,33  (0,51)  (40.264,53)  (517.973,65)  1.155.843,46 17.456.340,92  35.644,50  489,73 

MAR 1.077.102,21 2.960.901,73 1.290.306,85 8.983.059,82 94.489,89 2.619.711,48 850.292,00 91.020,24 190.259,37 0,00 23.227,65 991.109,07 (1.933.013,25) 57.557,90  23.476,07  (62,36)  (109.899,39) (1.065.454,67)  1.108.483,42 17.252.568,03  35.640,90  484,07 

ABR 1.087.392,14 3.385.098,80 2.186.961,49 10.212.402,62 27.038,88 444.771,77 1.910.792,90 91.032,04 31.451,16 0,00 0,00 601.750,95 (1.506.788,85) 70.883,10  13.868,74 (31.845,31)  (120.271,50)  (608.340,09)  1.353.491,41 19.149.690,25  35.641,90  537,28 

MAI 1.163.222,35 3.669.962,78 2.651.616,84 9.398.801,69 58.603,62 488.264,39 1.982.473,59 91.157,00 140.503,01 0,00 0,00 1.130.272,95  (1.279.827,33) 75.346,11  20.002,92  (38.643,16)  (510.311,00)  (1.174.215,06)  1.268.445,61  19.135.676,31  35.725,60  535,63 

JUN 1.094.926,08 3.296.602,17 2.223.308,53 10.013.095,96 89.202,49 459.734,88 1.563.203,03 91.159,60 83.763,60 0,00 57.592,28 513.398,18  (959.378,46) 70.729,70  14.635,66  (40.428,94) (1.035.936,18)  (524.121,39)  1.297.465,08  18.308.952,27  35.761,70  511,97 

JUL * 1.048.984,54 3.294.206,08 2.135.818,08 9.351.227,50 71.901,62 411.869,50 1.797.008,51 91.199,24 126.329,73 0,00 0,00 1.603.886,38  (1.029.436,68)  61.224,90  24.884,93  (152,53)  (47.217,35)  (1.792.051,84)  1.363.981,50  18.513.664,11  35.781,30  517,41 

AGO * 1.109.924,18 3.305.658,29 2.089.414,29 12.099.694,01 63.389,65 448.308,31 1.501.173,93 91.339,16 83.741,85 0,00 0,00 1.335.146,54  (1.372.991,83)  67.220,04  14.233,99  (0,79)  (306.225,88)  (1.377.589,10)  1.343.149,02  20.495.585,66  35.853,90  571,64 

por Fabieli de Paula

EXTRATO DE UTILIZAÇÃO AMAFRESP: GARANTIA DE 
TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO

Você sabia que a Amafresp disponibiliza o extrato de utiliza-
ção no Aplicativo Amafresp Saúde? Nesse extrato, também 
disponível no portal da Amafresp (área restrita), é possível 
verificar os atendimentos prestados ao filiado e à sua família.
 
Os filiados, independentemente da idade, podem visu-
alizar apenas seus próprios atendimentos. Já a utiliza-
ção dos menores de 12 anos só poderá ser acessada 

pelo responsável financeiro.

O extrato de utilização da Amafresp é uma fonte muito im-
portante de informação. Por meio dele, os filiados podem 
verificar de forma transparente as contas pagas pelos aten-
dimentos e o nível de utilização para efeito de cobrança de 
coparticipação, além de contribuir com o plano, informan-
do sempre que identificar cobranças indevidas.

Para conferir ou fazer o download do 
Manual do Filiado, acesse: 

 
WWW.AMAFRESP.ORG.BR/PUBLICACOES
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“Não se trata apenas de vender nossos produtos. Acredi-
tamos que somos mais completos que um banco”, diz o 
consultor em planejamento financeiro do InvestAfresp, Ber-
nd Nestrojil. Para ele, o departamento foi se reinventando 
ao longo dos anos e hoje apresenta modelo baseado em 
oferecer experiências para se aproximar dos associados.
   
“Precisamos entender quais são os objetivos deles para de-
pois apresentar a nossa carteira de produtos e analisar o 
que está mais alinhado às suas necessidades. Com esse 
cuidado, o risco de oferecer algo diferente do que estão 
procurando é praticamente nulo”, defende.
 
Bernd aposta que o diálogo é a chave para oferecer produ-
tos cada vez mais personalizados, principalmente aos mais 
jovens: “Fidelizá-los acaba sendo um desafio maior, pois 

estão muito mais interessados em experimentar novos pro-
dutos à medida que encontram novas possibilidades nas 
redes sociais, por exemplo”.

Nesse contexto, antes de um produto tentar ganhar espaço 
no mercado, é preciso mapear as necessidades dos clien-
tes, seus diferentes perfis e o ambiente no qual se inserem. 
“É esse caminho que estamos traçando: apontar quais são 
os ganhos que os associados terão ao contratar conosco”, 
defende o consultor.

Bernd diz que, na condição de consultor financeiro, é possível 
instruir melhor o associado para que a escolha do produto seja 
feita de forma assertiva: “Após essa fase inicial, desenvolvemos 
um trabalho em longo prazo que requer acompanhamento do 
cliente durante anos, de forma muito mais aprofundada”.

DEPARTAMENTO PERSONALIZA SEU 
ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS
por Camila Barros

CONHEÇA QUEM É O NOSSO  
CONSULTOR FINANCEIRO

Bernd Nestrojil, 49, nasceu na cidade alemã de Düs-
seldorf. Formado em administração de empresas, tra-
balhou na companhia de produtos químicos Henkel e 
no banco italiano Unicredit. 

Em 2008, mudou-se para São Paulo para atuar no 
ramo de consultoria empresarial. No ano seguinte, foi 
contratado para fundar uma empresa de consultoria 
financeira, mercado ainda pouco desenvolvido no Bra-
sil. “Era uma empresa com foco em ajudar pessoas físi-
cas a protegerem e acumularem capital e que ensina-
va os colaboradores a criarem suas próprias equipes 
para expansão dos negócios”, explica.

Em 2014, fundou a BNCES, empresa de corretagem 
de seguros, que passou a funcionar no mesmo ano. An-
tes de iniciar seu trabalho como consultor financeiro no 
InvestAfresp, em abril de 2016, foi responsável pela 
implantação e integração via Totvs do Gimba, sistema 
de gestão e distribuição de suprimentos, na Afresp.
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O consultor integra o seleto grupo de 3 mil profissionais 
brasileiros que possuem certificação Certified Financial 
Planner (CFP), expedida pela organização sem fins lucra-
tivos Certified Financial Planner Board of Standards, com 
sede nos Estados Unidos. O selo é fornecido aos profis-

sionais especialistas em planejamento financeiro nas áreas 
de gestão de riscos e seguros, gestão de investimentos e 
planejamento sucessório, fiscal e aposentadoria. O consul-
tor adianta aos leitores as novidades para os produtos Pre-
vidência Privada, Consórcio, Seguro Pet e Investimentos:

DEPOIMENTOS

PREVIDÊNCIA PRIVADA  
TEM NOVO PARCEIRO*

• A partir de novembro, novas 
opções serão comercializadas 
com a Icatu Seguros

• Mais de 50 fundos diversificados

• Gerencia seus recursos financeiros 

• Mais de 5 milhões de clientes

SEGURO PET EM DOBRO

• Além da Porto Seguro, o produto 
ganha novo parceiro: o Amigoo Pet

• Plano de saúde assistencial para 
seu animal de estimação 

• Cobertura completa em todo o país

• Serviços de acupuntura, consultas, 
emergência, exames, entre outros.

FUNDOS DE INVESTIMENTO 
PARA FAZER SEU DINHEIRO 

RENDER MAIS

• Novo produto em parceria com a 
SulAmérica Investimentos

• Aportes a partir de R$ 1 mil

• Investimentos em curto e médio 
prazo com taxas de administração 
mais baixas

• Carteira diversificada de fundos 
para diferentes perfis

CONSÓRCIO COM MAIS  
OPÇÕES DE CRÉDITO

• Carta de crédito será ampliada para 
até 150 mil por veículo

• Modalidade residencial com cartas 
de até R$ 2 milhões

• Porto Seguro Consórcio possui uma 
das mais baixas taxas de reclamação

• Taxas mais baixas do mercado e par-
celas acessíveis

“Fui o primeiro associado a con-
tratar os serviços do InvestAfresp 
e senti as melhorias dos serviços 
e dos produtos oferecidos aos as-
sociados ao longo dos anos. Os 
preços são mais atrativos. Sinto-me 
muito honrado de ter sido o primei-

“Meu carro sofreu um problema me-
cânico em Tocantins e tive que acio-
nar o sinistro do InvestAfresp. Tenho 
que agradecer ao colaborador Elviro, 
que providenciou a remoção do veí-
culo até São Paulo e facilitou todo o 
processo. Como o InvestAfresp busca 

ro fiscal a contratar pelo departamento.”  

Associado desde 1985, José Carlos do Prado, 70 anos, 
mantém três apólices de Seguro Auto pelo InvestAfresp.

conhecer o perfil de cada associado, eu contratei o Seguro 
Auto com as coberturas de que eu realmente necessito.”
Associado e ex-presidente do Conselho Deliberativo Paulo 
Henrique Cruz

9

*Em negociação
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A consultora Karina Bazani, da Porto Seguro, segura-
dora parceira do InvestAfresp, responde às principais 
dúvidas sobre o Consórcio, opção mais econômica em 
comparação ao financiamento de imóvel ou automóvel. 
Confira:

A QUEM O CONSÓRCIO DE IMÓVEL  
E AUTOMÓVEL SE DESTINA?

O consórcio pode atender à necessidade de qualquer 
pessoa interessada em adquirir um imóvel ou automó-
vel. No caso do automóvel, os grupos se destinam à 
compra de moto, carro, caminhão ou ônibus. 

Já no caso do imóvel, destinam-se à construção, refor-
ma, compra de um imóvel ou terreno.

É POSSÍVEL QUITAR O FINANCIAMENTO 
DO IMÓVEL COM A CARTA DE CRÉDITO?

Sim. O recurso é muito utilizado para quitação de fi-

nanciamento. Quando contemplado, liberamos o crédi-
to para pagamento por meio da instituição financeira. 
Hoje, temos um grupo específico para atender a essa 
necessidade, o chamado plano redutor. O plano fun-
ciona da seguinte forma: o cliente paga 30% a menos 
até a contemplação da carta e, quando contemplado, 
pode optar por resgatar 100% do crédito e quitar o 
financiamento ou continuar pagando as parcelas e res-
gatar apenas 70% do crédito.

EU POSSO CONTRATAR MAIS DE UMA 
COTA PARA A COMPRA DE UM ÚNICO 
BEM?

Sim. Utilizamos esse recurso de quebra de crédito de 
contratação de mais de uma cota para um planejamen-
to em médio e longo prazo. A contratação de uma úni-
ca cota para aquisição do bem dá direito a concorrer 
a um único número de sorteio. Quando é adquirido 
o crédito para mais cartas, a chance de ser sorteado 
aumenta. Desse modo, quando o associado for sortea-
do em uma das cartas de consórcio, não é obrigatório 
desembolsar todo o valor para contemplação do bem.

CONSULTORA RESPONDE DÚVIDAS SOBRE CONSÓRCIO
por Camila Barros

ASSISTA AOS VÍDEOS DA ENTREVISTA COM A KARINA NA PÁGINA 
DO FACEBOOK DO INVESTAFRESP: FACEBOOK/INVESTAFRESP
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C O N V Ê N I O S

por Fabieli de Paula

CONVÊNIOS AFRESP DE CARA NOVA

“Já utilizo os convênios da Afresp há muitos anos. Per-
cebi que agora, com a nova plataforma, temos ainda 
mais descontos”, contou o associado Luiz Perez Rodri-
guez (Santos), que economizou, no mês de outubro, 
6,5% na compra de um veículo da marca Honda. O 
novo canal garante mais economia e praticidade, pois 
não é mais preciso vir até a sede da Associação ou Re-
gional para retirar a carta de desconto. Basta imprimir 
o voucher e apresentá-lo com a carteirinha associativa 
na hora da compra. 

Para Renata Ramos Costa, filha do AFR Francisco Carrame-
nha e Costa (Capital), os Convênios Afresp estão bem mais 
atrativos. “Gosto de pesquisar antes de comprar, por isso fiz 
questão de fazer o cadastro do meu pai, que é AFR titular, 
na plataforma. Ainda não realizei nenhuma compra, mas 
gostei das opções de convênios que visualizei”, contou. 

Assim como o Luiz e a Renata, de maio a outubro deste 
ano, mais de mil associados e colaboradores da Afresp 
se cadastraram na plataforma Clube Convenia. A dire-
tora de Convênios da Afresp, Vanessa Murayama, expli-
cou que agora ficou mais prático utilizar os convênios 
da Associação: “A Afresp está constantemente pensan-
do em como tornar a vida do associado melhor e mais 
agradável. E a plataforma de convênios vem ao encon-

tro disso! Chega de ficar enviando e-mail, esperando um 
retorno, de ter que se locomover, chega de burocracia! 
Agora, para usar os descontos, é só ter acesso à inter-
net, na hora em que quiser! Sou suspeita para falar, mas 
recomendo que todos façam seu cadastro, porque ficou 
muito mais fácil economizar”.

Outra novidade da plataforma é que os ingressos do Ci-
nemark também podem ser comprados diretamente pela 
plataforma. Dessa forma, não é preciso vir até a sede 
regional mais próxima para retirar os ingressos. Após 
efetuar a compra, o associado receberá um e-mail de 
confirmação de pagamento com um código e um link do 
site ingressos.com, no qual poderá escolher o local, fil-
me e o horário. Depois é só inserir o código e ter acesso 
ao voucher para a sessão.  

Ao comprar pelo site de convênios da Afresp, o associa-
do também pode acessar o Cashback, um diferencial do 
site que possibilita receber, em dinheiro, uma porcenta-
gem do que foi gasto em alguns parceiros de e-commerce.

Com a plataforma, ainda é possível ter até 20% de desconto 
em medicamentos. São mais de 9 mil farmácias espalhadas 
por todo o país. Acesse www.conveniosafresp.org.br e apro-
veite já as vantagens e benefícios dos Convênios Afresp! 

ATIVE SEU CADASTRO! 
Acesse: www.conveniosafresp.org.br

Em caso de dúvidas, siga o passo a passo  
em www.afresp.org.br/convenios 
 ou ligue para (11) 3886-8802.

CADASTROS DE MAIO  
A OUTUBRO DE 2018

EMISSÃO DE VOUCHERS 

CONVÊNIOS EM NÚMEROS

1.194
2.905

1.

2.

3.

4.

5.

5 MARCAS MAIS CONSUMIDAS
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Não é de hoje que a diretora de Aposentados, Rita Gar-
cia, tem relação próxima com a Afresp. Desde criança, ela 
frequenta a Associação, junto a seu pai, que também era 
fiscal. São mais de 50 anos de participação efetiva e amor 
pela carreira e pela Associação dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo.
  
Na Afresp, já atuou como suplente do Conselho Delibera-
tivo e, em 2015, assumiu o cargo de Diretora Auxiliar de 
Aposentados da Regional Subsede. Já neste triênio (2018-
2020), aceitou o desafio de ser a diretora de Aposenta-
dos. “Quando recebi o convite feito pelo Rodrigo Spada, 
senti-me muito feliz, apesar de saber do tamanho da minha 
responsabilidade, afinal os aposentados representam 57% 
do quadro de AFRs associados”, enfatizou Rita.

Além disso, a diretora destacou a importância de estimu-
lar a consciência dos associados aposentados sobre os 
assuntos da classe. “Devemos promover um sistema de 
articulação com os aposentados, que possibilite uma co-
municação ágil e eficaz sobre suas demandas e interesses 
da carreira, a exemplo da movimentação efetiva dos apo-
sentados para aprovação da PEC 5”, disse.
 
Rita afirmou também que trabalha em prol de uma dire-
toria capaz de conseguir aprofundar as relações sociais 
e aumentar o otimismo e, consequentemente, o bem-estar 
dos aposentados. “Por meio de eventos realizados em 
todo o estado, estamos ampliando ações de integração e 
socialização”, finalizou.

Atendimento aos associados que buscam orientação ou so-
lução de inconsistências com pagamentos ou andamento 
de processos, como os de aposentadoria, perícias médicas, 
concessão de isenção de imposto de renda, são alguns tra-
balhos desempenhados pela diretoria de Previdência, con-
duzida pela AFR aposentada Julia Hideco Serikava. 

A diretora expôs que o primeiro semestre de gestão foi um 

período de aprendizagem, trabalho e dedicação. “A dire-
toria de Previdência é uma facilitadora da vida dos asso-
ciados. Nossa preocupação é garantir excelência, eficácia 
e agilidade no atendimento”, contou. 

Participante frequente do convívio social da família 
Afresp, Julia falou que, depois de sua aposentadoria, 
em 2015, começou a atuar como diretora auxiliar de 

CONHEÇA O PERFIL DAS DIRETORAS DE 
APOSENTADOS E DE PREVIDÊNCIA  

DIRETORA DE APOSENTADOS: RITA DE CÁSSIA GARCIA 

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA: JULIA HIDECO SERIKAVA  

por Fabieli de Paula 

CARREIRA

A partir de um processo seletivo promovido pela Fundação do Desenvol-
vimento Administrativo (Fundap), ingressou na Secretaria da Fazenda, 
como estagiária da Seção de julgamento da Delegacia Regional Tribu-
tária-1 (DRT-1). Agente Fiscal de Rendas  do concurso de 1986, Rita 
começou a trabalhar como Assistente Fiscal na então Delegacia Regional 
Tributária -1, hoje denominada DRTC-I, onde atuava na área jurídica. 
Em 1999, passou a exercer a função de Assistente Fiscal do Tribunal de 
Impostos e Taxas (TIT) e assumiu a função de Juíza do órgão por dois man-
datos. De 2005 até sua aposentadoria, em 2015, trabalhou como Assis-
tente Fiscal da Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT).       
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CARREIRA

Ingressou na carreira em 1986. Trabalhou no Posto Fiscal de Fronteira em 
Ourinhos, passando também por Limeira e São José dos Campos. Atuou 
como Assistente Fiscal na DEAT, encarregada interna do Posto Fiscal do 
Pari e chefe do Posto Fiscal do Ipiranga. Além disso, trabalhou na fiscaliza-
ção direta nos postos de São Miguel Paulista e Tatuapé, onde permaneceu 
durante 23 anos até sua aposentadoria. 

aposentados pela DRTC-I a convite do então Diretor 
Regional Leandro Pavan e, após dois anos desempe-

nhando essa função, foi convidada para fazer parte da 
atual diretoria. 

por Fabieli de Paula

APOSENTADOS VISITAM CENTRO HISTÓRICO DE SANTOS 

Em 27 de setembro, aposentados da DRTC-I/II/III e Se-
faz/Predião participaram de visita guiada ao Centro 
Histórico de Santos, passando pelo Museu do Rei Pelé, 
antiga Bolsa do Café e um passeio de bonde pelo centro.
 
A aposentada Maria Lucia Eurich Gil aprovou o pas-
seio. “Foi maravilhoso! Gosto de participar dos eventos 

organizados pela Afresp. Esse tipo de lazer torna nossa 
vida ainda mais saudável”, disse.

Para o aposentado Gerson da Silva, a excursão foi muito 
bem organizada, além de ser uma agradável experiência. 
“Sempre que posso, participo das atividades da Associa-
ção, que são excelentes. Recomendo aos colegas”, concluiu.



CHUTEIRAS PENDURADAS 

ACONTECEU NAS REGIONAIS

ATENÇÃO, AFRS 
APOSENTADOS E  

DA ATIVA!

01/08  Amador Camargo Brandão Filho

01/08  Luiz Carlos Jacovassi

01/08  Paulo Kenkiti Takayanagi

02/08  Erick José Lyra Assumpção

02/08  Marcos Bertazzoni

04/08  Eduardo Luís Marcolino

01/09  Antônio Carlos Silveira Villela

01/09  Cláudio Tadão Miura

01/09  Francisco Aparecido Blanco

01/09  Joaquim Eikem Nagata

01/09  Nyelse Lopes Machado De Lima

01/09  Solange Augusta Melchior

04/09  Carlos Antonio Delfin 

04/09  Evandro Luís Alpoim Freire 

13/09  Nereu Santos Oliveira

13/09  Sei-Iti Laercio Fukuoka

28 DE SETEMBRO
Rodízio de Pizza em Franca

29 DE SETEMBRO
Almoço dos Aposentados em São José do Rio Preto

26 DE SETEMBRO
Almoço dos Aposentados em Guarulhos

Se você faz aniversário no mês de no-
vembro, o prazo de recadastramento 
obrigatório vai até 30 de novembro.

1414
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por Fabieli de Paula

AFR COMEMORA 20 ANOS DE INCENTIVO À LEITURA

Neste ano, o AFR aposentado Laé de Souza celebra vinte 
anos de história de incentivo à leitura por todos os cantos 
do Brasil. Tudo começou com o projeto “Encontro com o 
escritor”, quando Laé imprimiu cinco mil exemplares do 
seu livro de crônicas Acontece..., emprestou-os a escolas 
públicas para leitura e depois realizou reunião com os es-
tudantes para discutir os textos e o processo de criação. 
Considerado loucura e utopia pelos amigos e colegas, o 
projeto foi bem aceito pelos professores e deu tão certo 
que a partir daí surgiram outras iniciativas.

Numa verdadeira maratona, o escritor percorria escolas 
da periferia e do interior de São Paulo para ministrar pales-
tras e conversar com estudantes participantes do projeto. 
Hoje são nove projetos de leitura criados pelo escritor Laé 
de Souza, um inconformado com o índice de leitura no 

país, que afirma que projetos de incentivo à leitura bem 
formatados e bem conduzidos formam leitores.

“Muitos alunos se manifestam dizendo que mudaram a sua 
postura em relação à leitura por ter participado de um pro-
jeto de incentivo à leitura. Fico feliz ao ver a contribuição 
de pessoas e grupos independentes lutando pela leitura e 
ajudando a formar leitores. Tenho conhecimento de muitas 
pessoas por aí com ações em ruas, bairros e escolas e, 
sempre que possível, faço doação de meus livros para for-
talecer a ideia”, diz o escritor.

Os projetos são mantidos com patrocínio, doações e apoio 
de leis de incentivo. Muitos Agentes Fiscais de Rendas au-
xiliam os projetos do escritor com o benefício da dedução 
do valor da doação do imposto de renda.

Antonio José Laé de Souza, AFR do concurso de 1986, 
lotado na DRT 4 – Sorocaba, aposentou-se em 2012 e, 
atualmente, dedica-se integralmente aos seus projetos de in-
centivo à leitura e a palestras para professores e estudantes. 
O AFR já tem publicado 12 livros infantis e 16 dirigidos ao 

público juvenil e adulto. Entre as obras, estão Sofia - Ser 
solidário é dez; Nick e Bia na floresta encantada; a série 
Quinho e o seu cãozinho Radar; Coisas de Homem & Coi-
sas de Mulher; Acredite se quiser; e Nos bastidores do coti-
diano. No teatro, participou como ator, diretor e teatrólogo.

CONHEÇA ALGUNS PROJETOS

Ler é Bom, Experimente!: contempla, por ano, cer-
ca de 40 mil alunos de escolas públicas de municípios 
de várias regiões do país, atendendo, inclusive, escolas 
da zona rural. 

Viajando na Leitura: beneficia passageiros de trans-
portes públicos. Livros são distribuídos ou deixados nos as-

sentos dos terminais de ônibus, metrôs e aeroportos, com a 
proposta de que o leitor depois da leitura deixe o livro em 
um lugar público para dar continuidade ao projeto. 

Dose de Leitura: é desenvolvido em hospitais. Um 
carrinho expositor circula pela unidade hospitalar para 
proporcionar livros aos pacientes. 

Veja todos os projetos no site www.projetosdeleitura.com.br.

SOBRE O AUTOR
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por Fabieli de Paula

GENTILEZA GERA GENTILEZA 

O aposentado José de Carvalho Natali, de 90 anos, 
frequenta praticamente todos os almoços dos aposen-
tados que são realizados, bimestralmente, na sede 
da Afresp. No último almoço, que ocorreu em 17 de 
outubro, ele, como de costume, distribuiu sorrisos, 
flores e bombons.
 
Para Natali, homenagear os colegas é cultivar as ami-
zades. “Gosto do convívio e do calor humano. Sou mui-

to caseiro, mas faço questão de frequentar o Almoço 
dos Aposentados da Afresp e trazer estes mimos”. O 
AFR ainda comentou que, se esquece de trazer, os ami-
gos reclamam. “Eles estão mal-acostumados”, brincou. 

A diretora de Aposentados, Rita de Cássia Garcia, des-
tacou que os colegas ficam felizes com as gentilezas 
distribuídas por Natali e que ações como essa tornam 
o evento ainda mais especial e agradável. 

ACERVO DO AFR ANTONIO FERNANDES

Esta foto foi tirada na final do II Campeonato de Futebol 
da Afresp em 1975. Na foto, da direita para a esquer-
da: Reinaldo Cicone, Benedito Franco da Silveira Filho 
(i.m.), Dirceu Pereira (i.m.), Vandeslau (i.m.), Antonio 
Fernandes, que aperta a mão de Paulo Vaz Dias. Mais 
de 1.500 pessoas assistiram à partida, que terminou 
com a vitória da equipe de Campinas sobre a da DRTC-I.

O TEMPO PASSA....

Confira todas as fotos do Almoço 
dos Aposentados em:

WWW.AFRESP.ORG.BR/GALERIA

Essa seção tem por finalidade resgatar momentos da história da associação e da fiscalização. Se você tem 
alguma foto em que possa identificar alguns colegas, envie um e-mail para comunicacao@afresp.org.br
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A tradição de reunir amigos, colegas e familiares para uma ação 
solidária em Sorocaba está crescendo a cada ano. Em sua sexta 
edição, a Feijoada Solidária dos Amigos, organizada pelos as-
sociados da Regional de Sorocaba, com o apoio do Sinafresp, 
aconteceu no dia 29 de setembro e contou com a presença de 
quase 250 pessoas, entre associados, familiares e convidados.
 
O evento é realizado anualmente como forma de confrater-
nização entre os colegas da classe fiscal, mas o objetivo 
principal é auxiliar uma das mais tradicionais entidades 
assistenciais da cidade, a Pastoral do Menor, que atende 
diariamente cerca de 1.500 crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social.
 
Neste ano, a verba arrecadada superou a marca das edi-
ções anteriores e chegou a R$ 15 mil, sendo destinada à 
unidade do Centro Educacional Comunitário do Jacutinga, 
um dos bairros mais carentes do município, que atende 
crianças de 4 a 11 anos com diversas atividades recreati-
vas, como futebol, pintura, artesanato, entre outras ações.

Pela primeira vez como Diretor da Regional de Sorocaba, 
Cleo Ferreira relatou como o engajamento dos colegas foi 
importante para o sucesso do evento. “Foi muito gratificante! 
Tivemos a ajuda de colegas que doaram muito do seu tempo 
na organização e no planejamento do evento. A participação 
de todos está presente em cada detalhe da festa”, disse. 

PASTORAL DO MENOR: 12 UNIDADES, CENTENAS 
DE VIDAS ASSISTIDAS

Há quase 20 anos atuando em bairros de Sorocaba onde o 
atendimento a crianças e adolescentes é insuficiente, a Pastoral 

do Menor acolhe esses jovens diariamente, promovendo ativida-
des psicossociais, apoio às famílias carentes, capacitação e in-
serção no mercado de trabalho, além de desenvolver projeto de 
reintegração social de menores envolvidos em atos infracionais. 

Com isso, os jovens aprendem valores importantes, como 
amor, união, responsabilidade, gratidão e solidariedade. 
A pequena Ana Julia, de 11 anos, já leva para casa o 
aprendizado do seu dia de atividades. “Hoje aprendi que 
solidariedade é ajudar quando a pessoa está passando 
por um momento difícil e gratidão é quando essa pessoa 
agradece e reconhece que foi ajudada por alguém”, disse. 

O AFR aposentado José Roberto Rosa, que também é coorde-
nador do Fundafresp, é um dos fundadores e atualmente coor-
denador-geral da Pastoral do Menor. Quando o “Zé Rosa” – 
como também é chamado pela molecada da região – chega, 
a festa começa. Rosa explica que a luta é diária para manter 
o projeto de pé. “Em algumas unidades da Pastoral, nós não 
temos convênio com a Prefeitura, então são ações como essa 
Feijoada que mantêm o projeto e a atividade dessas crianças, 
que poderiam estar nas ruas, sendo vítimas do trabalho infan-
til e até mesmo do tráfico de drogas”, esclareceu.

por Luanna Martins

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

R E G I O N A I S

6ª FEIJOADA SOLIDÁRIA DOS AMIGOS DE 
SOROCABA BATE RECORDE DE ARRECADAÇÕES
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O funcionamento do sistema de arrecadação de impostos 
e a maneira como esse recurso é revertido em políticas 
públicas para a população despertaram a atenção de mais 
de 30 alunos do ensino médio da Escola Estadual Hélio Del 
Cistia, em Sorocaba, que participaram de ação em home-
nagem ao Dia do AFR, em 21 de setembro.
 
No lugar de lousa, papel e caneta, os alunos ocuparam as 
cadeiras da biblioteca da escola para ouvir e compartilhar 
conhecimentos sobre educação fiscal com o Agente Fiscal 
de Rendas e diretor de Assuntos Políticos da Afresp, Ulysses 
Arêas. A figura do professor cedeu lugar à do AFR e Arêas, 
então, tornou-se um dos 107 profissionais participantes, 
que fizeram o projeto acontecer em mais de 100 escolas 
públicas espalhadas pelo estado.

O desafio de sair da zona de conforto e disseminar co-
nhecimento sobre a importância social do imposto, ma-
téria-prima com a qual os fiscais lidam diariamente, foi 
o que motivou Arêas a participar do projeto. “Exercitar 
nosso conhecimento sobre a área fiscal e, ao mesmo tem-
po, transferir isso para a sala de aula foram exercícios 
gratificantes”, afirmou.
 
A medida tem como objetivo principal conscientizar a so-
ciedade civil sobre a importância social dos tributos e sua 
correta aplicação, além de difundir informações sobre a 

origem dos impostos e o controle social na gestão de recur-
sos públicos. O projeto é uma iniciativa inédita da Escola 
Fazendária de São Paulo (Fazesp – SP), construída em par-
ceria com a Afresp.

Arêas concorda que despertar o interesse dos estudantes 
sobre o tema não é tarefa fácil, mas que ações como essa 
podem ser o ponto de partida para um trabalho em longo 
prazo entre professores e alunos. “Desse modo, a atividade 
passa a ser incorporada melhor pelos estudantes, que pas-
sam a falar sobre impostos com naturalidade e sem medo. 

C A P A

Mais de 100 Agentes Fiscais de Rendas participaram da ação do Dia do AFR, 
comemorado em 21 de setembro, em diversas escolas públicas estaduais.

OPERAÇÃO EDUCAÇÃO FISCAL

“EXERCITAR NOSSO  
CONHECIMENTO  

SOBRE A ÁREA  
FISCAL E, AO MESMO 
TEMPO, TRANSFERIR 

ISSO PARA A SALA DE 
AULA FORAM EXERCÍ-
CIOS GRATIFICANTES”  

ULYSSES ARÊAS
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por Camila Barros

OPERAÇÃO EDUCAÇÃO FISCAL
Por outro lado, os professores também saem ganhando 
com o conhecimento técnico adquirido”, comentou.
 
O coordenador pedagógico da escola, Adriano Leão, 
compartilha da mesma opinião. Ele acredita que palestras 
extracurriculares também devem ser oferecidas por outros 
atores envolvidos no processo de escolarização.  “Os co-
nhecimentos trabalhados na escola devem surtir efeito na 
vida social do aluno e de sua família. Durante a escolari-
zação, eles acabam não tendo contato com assuntos dessa 
natureza, por isso ter a oportunidade de entender como o 
sistema tributário funciona só vem a somar no processo de 
ensino-aprendizagem”, afirmou.
 
O diretor da Afresp ainda transmitiu aos estudantes seus 
conhecimentos adquiridos em 15 anos de trabalho em 
prol do funcionalismo público no estado. A aluna do ensi-
no médio Ingrid Pereira da Silva fazia parte de um grupo 
de alunos que não compreendia quais eram as funções e 
papéis desempenhados pelos agentes fiscais de rendas. 
Ulysses foi didático ao explicar que são os profissionais 
responsáveis pela cobrança e fiscalização dos tributos es-
taduais, os “guardiões de impostos”, que orientam os con-
tribuintes sobre suas obrigações tributárias à medida que 
abandonam gradativamente a cultura punitiva assumida 
durante muito tempo pela classe.

“EDUCAÇÃO FISCAL É UM IM-
PORTANTE ELO ENTRE 
 FISCO E SOCIEDADE”  

MAGDA WAJCBERG  
DIRETORA DE EDUCAÇÃO  

FISCAL DA SEFAZ  

“Deu para entender mais sobre o sistema de cobrança de im-
postos e também pude tirar dúvidas. Antes eu não sabia como 
eram cobrados alguns dos impostos e agora eu tenho mais 
ideia de como funciona todo o processo. Isso me dá mais 
chance para poder opinar e criticar”, afirmou Ingrid Pereira. 
Assuntos relacionados às leis orçamentárias, o rol de impostos 
estaduais e a posição do Brasil no ranking mundial de carga 
tributária também foram temas trabalhados durante a palestra.

Além dos AFRs da ativa, a ação também envolveu aposenta-
dos como Deira Alizia Villen, que se dirigiu à Escola Estadual 
Dr. Paulo Araújo Novaes, localizada em Avaré, para trans-
mitir seus conhecimentos aos alunos da região. “Essa ação 
encantou muito, porque estou envolvida com educação fiscal 
antes mesmo de me tornar fiscal, já na época em que traba-
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lhava na Secretaria da Educação. Por isso, eu sempre 
digo: uma vez professor, sempre professor”. Deira tam-
bém completou que a participação dos aposentados é 
de extrema importância para a consolidação do projeto: 
“Nosso envolvimento é essencial para propagação de 
conhecimento”.

Também são apoiadores da iniciativa: Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz-SP), Sindicato dos Agentes Fiscais de Ren-
das do Estado de São Paulo (Sinafresp) e Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo.

SOBRE A AÇÃO

Para a Diretora do Centro de Educação Fiscal da Secre-
taria da Fazenda Paulista (Sefaz –SP), Magda Wajcberg, 

a oportunidade é vista como importante instrumento de 
aproximação entre fisco e sociedade. “A educação fiscal 
é um importante elo entre esses dois atores. Essa ação, 
em especial, busca ensinar os estudantes sobre como 
participar da gestão dos recursos públicos, interferindo 
desde a formulação das políticas públicas até o acompa-
nhamento da execução destes recursos”, afirmou.

A diretora complementa que o projeto também tem como 
missão subsidiar os estudantes envolvidos no Projeto Or-
çamento Participativo Jovem, iniciativa da Secretaria da 
Educação do Estado: “O projeto da Secretaria da Edu-
cação está totalmente relacionado à ação promovida 
pela Fazesp no sentido de fortalecer o engajamento e 
a participação dos jovens no cotidiano e na tomada de 
decisões em suas escolas”.

107 ESCOLAS PÚBLICAS PARTICIPANTES

Araçatuba Araraquara Avaré Bauru Campinas Guarulhos Itatiba Jundiaí Marília

Santos S. Bernardo do Campo São Carlos S. José do Rio Preto São Paulo Sorocaba Taubaté

Osasco Piracaia Praia Grande Presidente Prudente Registro Ribeirão Preto Santo André
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GOSTARIA DE QUE ME CONTASSE COMO FOI 
SUA EXPERIÊNCIA DO DIA DO AFR EM MARÍLIA  
E QUAL SUA AVALIAÇÃO SOBRE A PROXIMIDA-
DE COM OS ALUNOS?

A experiência de ter participado do dia do AFR foi bas-
tante diferenciada. Ficou claro para nós que há pouca in-
formação sobre a organização do Estado e sobre controle 
social nas camadas mais baixas da população, já que 
ministrei a palestra em uma pequena escola no distrito de 
Lácio, pertencente ao município de Marília. 

QUAL O RESULTADO DE TRANSFERIR, MESMO 
QUE TEMPORARIAMENTE, O AFR DO SEU AM-
BIENTE DE TRABALHO E INSERI-LO EM UM TER-
RITÓRIO “DESCONHECIDO”?

Entendo que todos os AFRs deveriam, ao menos uma vez, 
participar de um projeto como esse, pois a experiência foi 
bastante gratificante e nos forçou a perceber o quão dis-
tante o nosso debate está da realidade das crianças que 
estudam em escolas públicas. Além disso, permitiu-nos ver 
uma realidade totalmente alheia ao mundo de que esta-
mos acostumados a participar.

PARA VOCÊ, QUAL A IMPORTÂNCIA DE DIS-
SEMINAR CONHECIMENTO SOBRE EDUCAÇÃO 
FISCAL?

O mundo atual está muito injusto e desigual, é só olharmos 

para os noticiários que somos bombardeados por notícias 
ruins e por muito sofrimento. É neste contexto que eu vejo 
que a educação fiscal se insere como uma ferramenta para 
que consigamos mudar pelo menos o “nosso mundo” para 
que este se torne um lugar melhor para vivermos. 

COMO REPRESENTANTE REGIONAL DE EDU-
CAÇÃO FISCAL EM MARÍLIA, CONTE-NOS UM 
POUCO SOBRE O TRABALHO QUE VOCÊ DESEN-
VOLVE NA CIDADE.

Aqui em Marília nós temos uma equipe bem engajada na 
educação fiscal. Em 2018, além da parceria que temos 
com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que 
já nos permitiu ministrar mais de 10 palestras ao longo do 
ano, ainda implementamos na Universidade de Marília 
(Unimar) a disciplina eletiva de Educação Fiscal - foi a 
primeira faculdade particular no estado a receber essa 
disciplina. Também criamos o primeiro curso para o proje-
to Parceiros do Atendimento da Fazenda Estadual (PAFE), 
em que estamos criando núcleos de atendimento fiscal 
dentro das faculdades para atendimento às pessoas de 
baixa renda e microempresas individuais que não pos-
suem um contador.

Além disso, ainda ministramos palestras de educação fis-
cal na Escola Técnica Estadual (ETEC) Marília e na Unimar, 
bem como outras palestras técnicas sobre as alterações 
no programa da Nota Fiscal Paulista e sobre o Programa 
de Estímulo à Conformidade Tributária (Nos Conformes).

EDUCAÇÃO É UMA LIÇÃO DE CIDADANIA PARA OS AFRS, 
DEFENDE AFR MÁRCIO LIMA

O AFR e chefe do Posto Fiscal Especializado de Marília, Márcio Lima, falou sobre como foi participar da ação no 
interior do estado. Confira: 
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E V E N T O S

Elogios não faltaram no domingo, último dia de evento. Em 
sua sétima edição, o Encontro da Família Afresp mostrou 
que é sempre possível surpreender e trazer ainda mais qua-
lidade, inovação, lazer e diversão.
 
De 21 a 23 de setembro, o 7º Encontro da Família Afresp 
reuniu associados e familiares para um fim de semana ex-
clusivo no Mavsa Resort, localizado em Cesário Lange, a 
65 km de Sorocaba. Com estrutura completa para recrea-
ção, crianças e adultos puderam participar de diversas ati-
vidades, como arco e flecha, arvorismo, pesca esportiva, 
oficina de artesanato, hidroginástica, stand up paddle e 
tirolesa para os mais corajosos. A grande atração para a 
criançada foi o minizoo Ybycaazooara, onde puderam ter 
contato com algumas espécies de animais da fauna brasi-
leira, como macacos e jacarés. O associado de Sorocaba, 
Ronaldo Mitsudo, que também esteve presente na 6ª edi-
ção do Encontro da Família, elogiou a estrutura oferecida 
neste ano. “Ano passado já foi bom, mas este ano foi ain-
da superior. A comida, atendimento, estrutura e atividades 
estavam muito boas”, comentou.
 
Uma novidade dessa edição do Encontro da Família foi 
o serviço all inclusive: alta gastronomia, além de bebidas 
alcoólicas e não alcoólicas, em um só valor. A diretora de 
Comunicação e Eventos, Vanessa Murayama, disse que a 
escolha buscou garantir tranquilidade para os associados. 
“Nossa vontade era proporcionar um fim de semana para 
o associado e sua família com o máximo de conforto, sem 
preocupações. Por isso, decidimos ofertar serviço all inclu-
sive para assegurar extrema qualidade e contemplar todos 
os gostos sem custo adicional”, disse. 

PARCERIA COM O INVESTAFRESP

Nesta edição, a equipe do InvestAfresp participou do even-
to oferecendo o principal produto de sua carteira de ser-
viços: o seguro de vida. A equipe de consultoria da Porto 

Seguros também esteve presente ao longo do sábado para 
promover diversas opções de consórcios aos associados. 
Ao longo das atividades recreativas, como o Bingo da Fa-
mília, foram sorteadas dezenas de brindes exclusivos do 
InvestAfresp, como squeezes, kits churrasco e guarda-sóis. 
Além disso, no final das ações do InvestAfresp no Encon-
tro da Família, foram sorteados dois vouchers de R$ 250 
àqueles que preencheram o formulário de prospecção de 
novos clientes. 

FESTA À FANTASIA NO DRAGON BAR

A grande atração da noite de sábado foi a Festa à Fantasia 
no Dragon Bar, espaço temático de festa que recebeu adul-
tos e crianças com os mais variados estilos de fantasia. Teve 
banda ao vivo para animar a festa e aconteceu o sorteio de 
três Samsung S9 oferecidos pelo InvestAfresp. Os premiados 
da festa, na categoria de melhor fantasia, foram os piratas 
Raul e Davi, filhos da Vanessa e do Jefferson Valentin, AFR 
de São José do Rio Preto. Vanessa Valentin comentou que a 
empolgação para a festa começou muito antes da ida ao 
Encontro. “A gente começou se divertindo desde a escolha 
das fantasias e as crianças ficaram muito animadas! Nós 
nunca tínhamos ido ao Encontro da Família, mas espero não 
perder mais nenhum, foi muito gostoso!”, disse.

O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, abriu a festivi-
dade agradecendo a presença de todos e falou sobre a 
importância da união entre os Agentes Fiscais de Rendas. 
“É muito bom ver cada um de vocês aqui. O mundo está 
perdendo a amizade e momentos como esse são importan-
tes para nos fortalecermos enquanto colegas e categoria”. 
Luiz Carlos Toloi Jr., presidente do Conselho Deliberativo, 
também discursou e reconheceu a grande participação dos 
Conselheiros nesta edição do evento. “Neste ano, nós te-
mos mais de 80% dos Conselheiros aqui no Encontro da 
Família. É uma honra e fico muito feliz em saber que esta-
mos, mais uma vez, unidos”, disse.

7º ENCONTRO DA FAMÍLIA AFRESP REÚNE 
ASSOCIADOS E FAMILIARES NO MAVSA RESORT
por Luanna Martins
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Os meses de agosto, setembro e outubro foram muito 
especiais para as 25 entidades contempladas por meio 
do Edital 001/18 do Fundafresp. Diretores Regionais 
percorreram as cidades e receberam representantes 
das instituições para a entrega de cheques de até R$ 
50 mil, valor que deve ser utilizado para execução dos 
projetos inscritos. Presente pela quarta vez em entregas 
do Fundafresp, a Diretora da Regional de Piracicaba, 
Eneida Rossin, comentou como as pequenas doações 
mensais fazem uma grande diferença no dia a dia das 
entidades assistidas em Piracicaba e região. “Esse ges-
to que fazemos proporciona uma benfeitoria aos seres 

humanos mais necessitados. É extremamente gratifican-
te participar dessas realizações de perto”, disse. 

A relação das entidades contempladas pelo edital foi 
definida durante reunião da Comissão do Fundo que 
aconteceu no primeiro semestre. Neste ano, mais de 
150 projetos foram inscritos, todos voltados para a rea-
lização de obras, compra de móveis, equipamentos ou 
a implantação de uma nova atividade, como é o caso 
da Associação Mutirão do Pobre, localizada em São 
Paulo, que inaugurará uma padaria artesanal para cur-
sos de capacitação aos moradores da região: “Estamos 

25 ENTIDADES RECEBEM MAIS DE R$ 1 MILHÃO 
DO FUNDAFRESP 
por Luanna Martins

F U N D A F R E S P

APAE de General Salgado - Araçatuba

APAE de Guapiara e CEFAS - Sorocaba

Asilo Lar Zaira - ABCD

Associação da Aldeia de Carapicuíba - Osasco

Fundação Padre Emílio - Bauru

Asilo São Vicente e CIAAG - Guarulhos
Lar dos Velhos de Cajuru 

 Ribeirão Preto

Creche Escola Casa  
da Criança - Franca

Comunidade Magnificat 
São José dos Campos

Lar dos Pobres e Sociedade 
Beneficente do Mestre Jesus - 

Araraquara
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muito felizes com a nova conquista, porque os cursos 
que pretendemos implantar na padaria poderão quali-
ficar e ajudar as pessoas na geração de renda extra”, 
disse Jady Dantas, gerente institucional da entidade. 
Também participou da entrega a primeira-dama de São 
Paulo, professora Lúcia França, que é presidente do 
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

O coordenador do Fundafresp, José Rosa, explicou que 
este é o terceiro ano que o Fundo premia entidades 
por meio de editais e, desde então, a visibilidade do 
Fundafresp tem crescido, principalmente no interior do 

estado. “Agora o mais interessante é que entidades que 
já receberam algum tipo de ajuda do Fundafresp estão 
espalhando o projeto para conhecimento de outras en-
tidades, que entram em contato conosco em busca de 
auxílio”, contou Rosa.
 
Além das instituições vencedoras, o Fundafresp contem-
plou, com doação de R$ 6 mil, entidades que participa-
ram do edital, mas não receberam o prêmio principal, 
com o objetivo de incentivá-las a concorrerem nos pró-
ximos anos. Ao todo, R$ 1.342.500 foram doados por 
meio do Edital 001/2018.

APAE de Presidente Bernardes - Presidente Prudente Associação Santa Terezinha - Vale do Paraíba

Casa da Criança Betinho - São Paulo

Lar Evangélico de Amparo  
à Velhice - Santos

Mutirão do Pobre - São Paulo

Comunidade Magnificat 
São José dos Campos

Espaço Infantil Corrente  
do Bem - Campinas

APAE de Piracicaba 
PiracicabaCáritas Diocesana - Jundiaí Lar dos Velhos - Marília

MDLD - São Paulo

Lar dos Pobres e Sociedade 
Beneficente do Mestre Jesus - 

Araraquara
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FUNDAFRESP EM AÇÃO: CANTAMIC

“Utilizar a música como meio para atingir crianças e ado-
lescentes em situação de extrema vulnerabilidade social”: 
foi assim que a AMIC – Amigos da Criança - descreveu a 
proposta do projeto que ajuda a transformar a vida das 
240 crianças assistidas pela instituição.
 
Fundada em 1993, a AMIC iniciou seu trabalho no bairro 
Village, distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Hoje, a 
instituição já conta com três unidades na mesma cidade 
e realiza ações sociais com crianças de quatro meses a 
quatorze anos de idade, em sua maioria em situação de 
extrema pobreza e vulnerabilidade social.
  
Diante da expectativa de desenvolver as habilidades des-
sas crianças, foi criado o Cantamic. Luciane Espindola, 
coordenadora social da instituição, explica que o projeto 
surgiu da necessidade de oferecer a crianças e adoles-
centes algo que fosse além do currículo tradicional e que 
pudesse colocá-los no papel de protagonistas, aprimoran-

do seu potencial por meio da música. “Não podemos pen-
sar em ações socioeducativas sem incluir música, dança 
e as demais artes, porque são extremamente importantes 
para a formação desses jovens. Trabalhando com o que 
a música pode oferecer de melhor, inúmeras oportunida-
des podem surgir para nossas crianças e adolescentes”, 
comenta a coordenadora.
 
Para colocar em prática esse sonho, em 2016, a AMIC ins-
creveu o projeto Cantamic no Edital 001/16 do Fundafresp 
e foi contemplada, em janeiro de 2017, com a doação de 
R$ 43 mil, que foram destinados para a compra de equipa-
mentos para aulas de violão e coral, além da contratação 
de dois profissionais para ministrarem as atividades. Hoje, 
a entidade já colhe os frutos: as aulas de canto e violão 
continuam e, após quase dois anos de projeto, o grupo até 
lançou um CD próprio. Tudo isso demonstra o quanto o 
trabalho realizado pelo Fundafresp pode construir laços e 
transformar vidas. Participe desta causa!

por Luanna Martins

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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INCENTIVO FISCAL: SAIBA COMO AUXILIAR ENTIDADES 
E RESTITUIR OS VALORES NO IMPOSTO DE RENDA

Desde 1997, contribuintes do Imposto de Renda podem 
ajudar entidades com doações e receber 100% do valor 
em suas restituições no ano seguinte (somente na declara-
ção em modelo completo). Veja como funciona.

As doações devem ser realizadas por meio dos Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso 
do estado de São Paulo ou dos municípios que desti-
nam as doações às entidades cadastradas. Para reali-
zar sua doação, acesse o site do Fundo do estado ou 
da cidade de sua preferência e selecione a entidade 
que receberá o valor.

Atenção: cada município tem um modelo diferente de do-
ação, por isso você deve acessar o site do fundo do muni-
cípio de sua escolha e seguir o passo a passo.

VALORES

Se as doações forem realizadas até 31 de dezembro, a 
pessoa física pode descontar até 6% do IRPF devido na 
declaração. Empresas também podem doar! Nesse caso, a 
pessoa jurídica deduz até 1% do IRPJ devido no lucro real.
 
Confira algumas entidades que contam com a participa-
ção de AFRs na diretoria e que estão cadastradas no pro-
grama de incentivo fiscal:

Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Marília: desen-

volve atividades socioesportivas por meio do beisebol e 
softbol. O AFR aposentado Sérgio Narazaki é vice-diretor 
da entidade (Marília).

Lar dos Velhinhos de Capivari: fundada em 1935, a insti-
tuição acolhe idosos com mais de 60 anos de idade em 
regime de internação. Tem como vice-presidente o AFR 
José Carlos Pagotto (Capivari).

CEAC – Centro Espírita Amor e Caridade: o AFR aposen-
tado Uriel de Almeida faz parte da diretoria da institui-
ção, que realiza diversas atividades socioeducativas com 
crianças em situação de vulnerabilidade social (Bauru).
 
Pastoral do Menor: coordenada pelo AFR aposentado José 
Rosa, a entidade atende cerca de 1.500 crianças e ado-
lescentes em situação de vulnerabilidade social (Sorocaba). 

Ação Forte: prestes a completar 20 anos de existência, a 
entidade realiza projetos voltados para capacitação e de-
senvolvimento dos jovens no mercado de trabalho. O AFR 
aposentado Antônio José Rossi é diretor administrativo da 
instituição (Campinas). 

Lar dos Velhinhos de Piracicaba: considerada a primeira 
“cidade geriátrica do Brasil”, a instituição também abriga 
idosos com mais de 60 anos de idade em regime de interna-
ção. O AFR aposentado Gerson Alanis Lamera é vice-presi-
dente do Conselho Administrativo da entidade (Piracicaba).  

por Luanna Martins

Se você auxilia uma  
entidade e quer divulgá-la em 
nossos canais de comunicação, 

envie um e-mail para  
comunicacao@afresp.org.br  
com as informações sobre  

a instituição!



CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO 
FUNDAFRESP 

SETEMBRO

DRTC I, II, III

LAR ABRIGO SAINT GERMAIN | SÃO PAULO | R$ 7.500,00

Rua São Francisco de Assis, 783 | Vila Guedes | CEP: 05133-100  

Tel.: (11) 3906-8474

DRT 4 – SOROCABA

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO | SALTO | R$ 5.500,00

Rua Lafaiete Brasil de Almeida, 19 | Marechal Rondon | CEP: 13323-

203 | Tel.: (11) 4028-5449

DRT 5 – CAMPINAS

ASILO JOÃO KUHL FILHO | LIMEIRA | R$ 6.500,00

Rua Capitão Flaminio Ferreira, 489 | Centro | CEP: 13480-140  

Tel.: (19) 3441-7414

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO

GUARDA MIRIM DE ITUVERAVA |ITUVERAVA | R$ 3.000,00

Rua Curumins, 260 | Jd. Marajoara | CEP: 14500-000  

Tel.: (16) 3839-0604

ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA E BENEFCIENTE JESUS MARIA JOSÉ – CENTRO 

SOCIAL ESCOLA AMADA | IGARAPAVA | R$ 3.000,00 | Rua José Teixei-

ra, 725 | Jd. Nova Igarapava | CEP: 14540-000 | Tel.: (16) 3172-3205

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO  

RIBEIRÃO PRETO | R$ 3.000,00 | Av. Leais Paulista, 706 | Jd. Irajá  

CEP: 14020-650 | Tel.: (16) 3913-1900

DRT 7 – BAURU

BERÇÁRIO CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | LINS | R$ 5.500,00

Av. Tiradentes, 2100 | Junqueira | CEP: 16403-050  

Tel.: (14) 3522-6564

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PALMEIRA 

D’OESTE | PAMEIRA D’OESTE | R$ 3.000,00 | Rua Zacarias das Neves, 

2645 | Mutirão | CEP: 15720-000 | Tel.: (17) 3651-3150

DRT 9 – ARAÇATUBA

COMUNIDADE LUSO BRASILEIRA DE ARAÇATUBA | ARAÇATUBA  

R$ 3.000,00 | Rua Panorama, 621 | Panorama | CEP: 16013-680  

Tel.: (18) 3624-7866

 
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL WALTER FIGUEIREDO | PRESIDENTE 

PRUDENTE | R$ 8.000,00 | Rua Reverendo Coriolano, 255 | Jd. Avia-

ção | CEP: 19020-500 Tel.: (18) 3223-5262

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE PROTEÇÃO AOS CEGOS | PRESIDENTE 

PRUDENTE | R$ 3.000,00 | Rua Thomaz Matheus, 500 | Jd. Itapura I 

CEP: 19035-120 | Tel.: (18) 3223-2511

DRT 11 – MARÍLIA

LAR SÃO VICENTE DE PAULO | FARTURA | R$ 5.500,00

Rua Maximiano de Andrade, 262 | Centro | CEP: 18870-000  

Tel.: (14) 3382-1820

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA MELHOR IDADE | BERNARDINO DE CAMPOS 

R$ 8.000,00 | Rua Bernardino D’agola, 130 | Jd. Lucrecia  

CEP: 18960-000 | Tel.: (14) 3346-3509

ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS TRANSPLANTADOS DA ALTA  

PAULISTA | TUPÃ | R$ 3.000,00 | Rua Manoel Ferreira Damião, 426 A   

Vila Santa Terezinha | CEP: 17601-380 | Tel.: (14) 3441-5240

OUTUBRO

DRT 3 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA AMOR E CARIDADE | JACAREÍ

R$ 3.000,00 | Rua Cônego José Bento, 579 | Centro | CEP: 12308-530 

Tel.: (12) 3951-0012

CENTRO EDUCACIONAL FONTE DA VIDA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R$ 3.000,00 | Av. Madre Paula de São José, 330 | Vila Ema

CEP: 12243-010 | Tel.: (12) 3911-5005

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO

CAMINHAR - ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS, PESSOAS E PORTADORES DE 

PARALISIA CEREBRAL DE FRANCA | FRANCA | R$ 3.000,00

Rua Ana Cláudia Lopes Diniz Coelho, 4161 |  Jd. Piratininga

CEP: 14403-584 | Tel.: (16) 3721-7033
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CRECHE BOM PASTOR | FRANCA | R$ 3.000,00

Rua Denizar Trevisani, 1980 | Jd. Santa Barbara

CEP: 14404-225 | Tel.: (16) 3701-8050

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA CLÍNICA, ESTUDOS E PESQUISAS AO POR-

TADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE MOCOCA | MOCOCA

R$ 3.000,00 | Rua Riachuelo, 714 | Centro | CEP: 13730-070 

Tel.: (19) 3656-0717

DRT 7 – BAURU

CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SANTANA | AVARÉ

R$ 3.000,00 | Av. Santos Dumont, 2029 | Brabancia

CEP: 18703-000 | Tel.: (14) 3733-3406

FAC FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO – CASA DA CRIANÇA | PEDERNEIRAS

R$ 8.000,00 | Rua Santa Lucia, s-450 | Vila Paulista | CEP: 17280-000 

Tel.: (14) 3284-1858 

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CASA DA CRIANÇA DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA

R$ 6.500,00 | Av. República do Libano, 1885 | Jd. Residencial Dharma

CEP: 15502-342 | Tel.: (17) 3421-7525

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÉM | ICÉM

R$ 6.500,00 | Av. Isaac Alves Ferreira, 425 | Centro

CEP: 15460-000 | Tel.: (17) 3282-2666

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA FÉ DO 

SUL | SANTA FÉ DO SUL | R$ 3.500,00 | Rua Quatro, 82 | Centro

CEP: 15775-000 | Tel.: (17) 3631-1847

DRT 9 – ARAÇATUBA

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA LACTÁRIO DILIA 

RIBEIRO | PENÁPOLIS | R$ 3.000,00 | Rua Santa Clara, 31 | Centro

CEP: 16300-047 | Tel.: (18) 3653-4491

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE

CASA DA SOPA FRANCISCO DE ASSIS | PRESIDENTE PRUDENTE

R$ 3.500,00 | Rua Wilian Edy Tedros, 171 | Jd. Morada do Sol

CEP: 19097-460 | Tel.: (18) 3905-1515

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO | PRESIDENTE 

EPITÁCIO | R$ 3.000,00 | Av. Tibiriça, 23-89 | Chácaras Helvécio

CEP: 19470-000 | Tel.: (18) 3281-1972

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR DE ADAMANTINA SANTO CHE-

RARIA | ADAMANTINA | R$ 3.000,00 | Rua Paraíba, 269 | Jd. Brasil

CEP: 17800-000 | Tel.: (18) 3521-4589

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURAL EDUCACIONAL E LAZER 

ALVARES MACHADO | R$ 3.000,00 | Rua Campos Sales, 10 | Centro 

CEP: 19160-000 | Tel.: (18) 3273-1542

ASSOCIAÇÃO BOM JESUS – CASA DE PASSAGEM | ÁLVARES MACHADO

R$ 3.000,00 | Rua D. Pedro I, 237 | Centro | CEP: 19160-000 

Tel.: (18) 3273-5871

DRT 11 – MARÍLIA

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | FARTU-

RA | R$ 7.500,00 | Rua Santa Bernedete, 171 | Vila de Fátima

CEP: 18870-000 | Tel.: (14) 3382-1327

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MANDURI | MANDURI

R$ 3.500,00 | Rua Sergipe, 205 | Centro | CEP: 18780-000  

Tel.: (14) 3356-1440

CASA DE ACOLHIMENTO ABRACE | TUPÃ | R$ 3.000,00

Rua Itapicurus, 269 | Centro | CEP: 17600-290 | Tel.: (14) 3496-8199

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA | GARÇA | R$ 3.000,00

Rua Baden Powell, 451 | Willians | CEP: 17400-000  

Tel.: (14) 3471-1630

DRT 16 – JUNDIAÍ

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO | MOGI MIRIM

R$ 6.500,00 | Rua Marciliano, 120 | Centro | CEP: 13800-120 

Tel.: (19) 3862-0440

ASSOCIAÇÃO ALMA MATER | MOGI MIRIM | R$ 3.000,00

Rua Vitor Salvato, 35 | Jd. Panorama | CEP: 13801-027 

Tel.: (19) 3806-2097

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL JESUS CHAMA-TE NO CAMINHO PARA A 

LUZ | MOGI GUAÇU | R$ 3.000,00 | Rua Acurcio Alves Ramos, 366 

Pq. Cidade Nova | CEP: 13845-418 | Tel.: (19) 3362-1147



E S P O R T E S

Em 27 de setembro, associados do Predião, DRTC I/II/
III, ABCD, Guarulhos e Osasco participaram da Fórmula 
Kart Afresp, que ocorreu na pista Speedland, na capital.

Os corredores foram divididos em dois grupos. As cor-
ridas tiveram 25 minutos de duração: a primeira parte 
foi composta de cinco minutos de treino e classificação, 
e, nos 20 minutos finais, aconteceu a competição.

Houve premiação para os três primeiros colocados, que 
foram os corredores com as voltas mais rápidas. Em tercei-
ro lugar, ficou Marco Saad (Capital); em segundo, Victor 
Kleine Peixoto (DRTC-I); e o campeão foi Bruno Pennati 
Migita (Osasco), que fez sua melhor volta em 39,6’.

O campeão Migita, em sua terceira participação, elo-
giou o evento: “Foi muito bom ganhar, mas foi ainda 
melhor confraternizar com os colegas”.

As mulheres também aproveitaram o momento. Associa-
da de Osasco, Cristiane Queiroz aprovou o esporte. 
“Apesar do cansaço, achei muito divertido. Pretendo 
correr outras vezes”, disse.
 
Para o Diretor de Esportes, João Alves Pereira, a Fórmu-
la Kart da Afresp foi um sucesso. Ele ainda agradeceu 
a presença e animação dos participantes e prometeu 
novidades para 2019. “Estamos planejando novas cor-
ridas, inclusive no interior. Aguardem!”, afirmou.

CONHEÇA OS VENCEDORES DA FÓRMULA KART 
AFRESP 2018
por Fabieli de Paula
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Na 14ª edição do Torneio Estadual de Poker da Afresp, 
quem levou a melhor, após quase 12 horas de jogo, 
foi o AFR Almir Leis Júnior, de Sorocaba. No dia 29 
de setembro, 61 competidores de todo o estado, en-
tre associados e familiares, participaram do tradicional 
evento de poker da Associação, que acontece na Sede 
da Afresp, duas vezes ao ano, desde 2012. 

Do total de competidores participantes do torneio, 12 
foram premiados, mas apenas nove garantiram vaga 
na mesa final. São Paulo e Jundiaí ficaram com segun-
do e terceiro lugar, respectivamente, com o AFR apo-
sentado Walter Alberto Martins e o AFR Fábio Hatano. 

MULHERES TAMBÉM MARCARAM PRESENÇA 

Três mulheres participaram do torneio e representaram 
muito bem o time feminino. Foram elas: a Diretora de 

Comunicação e Eventos, Vanessa Murayama; Juliana 
Schewinsky, filha do AFR José Antônio Schewinsky; e 
dona Nair de Almeida, que, aos seus 89 anos de vida, 
diz que o poker é uma das suas atividades prediletas. 
“Gosto muito de jogar com o pessoal, tanto que sem-
pre venho às rodadas mensais, que também acontecem 
aqui na sede da Afresp durante a semana”, comentou.

SOROCABA EM DESTAQUE

As turmas de Araraquara, São Paulo e Guarulhos se 
sobressaíram ao longo do dia, mas merece destaque 
a equipe de Sorocaba, que, além do primeiro lugar no 
torneio oficial, levou os três troféus no campeonato da 
série B, organizado pelos próprios associados durante 
o evento. Por coincidência (ou não), o primeiro lugar 
da série B foi o AFR Rodrigo Paschoal, vencedor do 13º 
Torneio Estadual, que aconteceu em abril deste ano.   

AFR DE SOROCABA VENCE O 14º 
TORNEIO ESTADUAL DE POKER DA AFRESP
por Luanna Martins

PREMIADOS DO 14º TORNEIO ESTADUAL DE POKER DA AFRESP 

1º Almir Leis Junior Sorocaba

2º  Walter Alberto Martins Aposentado  
da capital 

3º Fabio Akira Hatano   Jundiaí

4º Ivan Mendonça Osasco

5º Olavo Agnelli  Aposentado da capital

6º Roberto Augusto Martins Aposentado de Guarulhos

7º Marlos Gabrielli Benetti Rey  Filho do AFR Osmar 
Benetti Rey da capital 

8º Julio Cesar Schewinsky Filho do AFR José Antônio 
Moreira Schewinsky – Sede

9º  Leandro Marcio Pavan  DRTC – I

10º  Pedro Henrique Pedroso Duran  Sede

11º José Antônio Nascimbem  Guarulhos

12º André Eduardo de Souza Belluco Filho do AFR aposentado 
Celso Belluco – Piracicaba

Juliana Schewinsky, Nair de Almeida e Vanessa Murayama



N O T Í C I A S

Determinar as estruturas e os princípios necessários para a 
construção coletiva da Lei Orgânica da Administração Tribu-
tária (LOAT) foi o objetivo central do Seminário “Administra-
ção Tributária, Contribuintes e Sociedade: A Lei Orgânica 
na Construção de um Fisco Contemporâneo”, realizado em 
20 de setembro, na sede da Afresp, em São Paulo. O evento 
foi uma iniciativa conjunta da Afresp e do Sinafresp.

O seminário é a fase inaugural do projeto de encaminha-
mento de uma proposta de LOAT à administração tribu-
tária para atender às diretrizes da Lei Complementar nº 
1.320/2018, que instituiu o Programa de Estímulo à Con-
formidade Tributária – Nos Conformes.

Para o presidente Rodrigo Spada, a LOAT deve ser elaborada 
em diálogo com a sociedade civil, alinhando o fisco paulista 
à nova realidade contemporânea. “Fortalecendo a administra-
ção tributária, o fisco pode estar ao lado da sociedade para 
prestar serviço público de qualidade”, disse durante o evento. 

O prazo para envio da proposta à Secretaria da Fazenda 
vence no início de dezembro. Até lá, Spada acredita que 
o desafio requeira união entre base e representantes das 
entidades de classe.

Ele explicou que uma plataforma colaborativa será criada 
para que usuários possam armazenar ideias e sugestões, 
bem como permitir o acesso aos conteúdos que irão com-
por a proposta. “Teremos que agir de maneira estratégica 
para que o projeto não volte a ser engavetado novamen-
te”, afirmou. Spada também acrescentou que não há pers-
pectiva de votação do pleito neste ano.

Já o Secretário da Fazenda Paulista, Luiz Claudio de Car-
valho, acredita que trazer a academia para o debate pos-
sibilita repensar caminhos de construção de uma proposta 
coletiva. “O ambiente interno em que nos encontramos não 
poderia ser mais propício”, ressaltou.

Na visão do diretor de Assuntos Estratégicos e Coordena-
dor do Movimento VIVA, José Roberto Lobato, a LOAT está 
posicionada entre a lei de conformidade fiscal e as dis-
cussões em torno de uma proposta qualificada de reforma 
tributária. “Traçamos o caminho em busca de uma reforma 

ampla e de qualidade, mas, ao mesmo tempo, temos que 
avançar internamente e agir de maneira a reconfigurar as 
estruturas que compõem a administração tributária e que 
impactam diretamente o trabalho diário do fisco”, disse. 

Em seguida, como primeiro convidado da palestra magna 
do evento, o professor de Direito da PUC do Rio Grande do 
Sul, Juarez Freitas, foi questionado se uma proposta de LOAT 
não corre o risco de ser asfixiada pelo modelo de tributação 
atual. Para Freitas, uma boa proposta irá depender da jun-
ção de alguns fatores, entre eles um sistema de inteligência 
artificial, capaz de integrar os dados em tempo real.

Na lista, o professor ainda adiciona como fundamentais: 
modelo de avaliação de desempenho, trazer exemplos fora 
do campo de atuação do fisco (benchmarking), participação 
da administração pública, criação de uma ouvidoria, avalia-
ção continuada, carta de direitos do usuário, entre outros.

O professor André Correa, da Escola de Direito da FGV de São 
Paulo, também defende a ideia de que o sistema tributário vi-
gente ataca a administração tributária. Em contrapartida, acre-
dita que é preciso pensar em como dar tratamento isonômico 
aos contribuintes com a criação de medidas compensatórias.

Já o diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), Isaías 
Coelho, pontua que as estruturas da administração tributá-
ria devem ser repensadas com a criação de equipes mistas 
e abandono da divisão entre fiscais externos e internos.

Para o doutor português em direito tributário Vasco Guima-
rães, investir em bons profissionais é considerado importan-
te estímulo à valorização do trabalho desempenhado pelo 
fisco.  Ao passo que o professor de Direito da FGV de São 
Paulo José Garcez acredita que a discussão sobre a propos-
ta deva adentrar em questões de ordem tributária e técnica.

Após as palestras dos especialistas, o debate foi aberto ao 
público presente e aos interessados que acompanhavam 
o evento via página oficial da Afresp na rede social Face-
book. Também participaram como mediadores do debate: 
o presidente do Sinafresp, Alfredo Maranca; e o vice-presi-
dente da entidade, Glauco Honório.

ESPECIALISTAS DISCUTEM PRINCÍPIOS 
PARA CONSTRUÇÃO DA LOAT
por Camila Barros
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RELEMBRE ALGUNS MOMENTOS HISTÓRICOS

1985

Foi o ano em que a elaboração de uma pro-
posta de LOAT foi mencionada pela primeira 
vez no Jornal Servidor Unido, durante gestão 
do então presidente da Afresp, Luiz Augusto 
de Carvalho Guedes. A ideia de construção 
coletiva de lei orgânica do fisco estadual exis-
tia há mais de 10 anos. 

PRIMEIRA VERSÃO

Entre 1988 e 1989, a LOAT começou a ser 
delineada por representantes da Afresp e Si-
nafresp. Um dos momentos históricos culminou 
na aproximação entre o então presidente da 
Afresp, João Eduardo Dado, e o Coordenador 
da CAT, Bráulio Antônio Leite.
 
De 1990 a 1991, comissão composta por Airto 
Aravechia, Newton Nogueira e Antonio Uadi 
Cipicciani elabora anteprojeto da LOAT. Em 
1992, minuta é atualizada por comissão forma-
da por representantes da Afresp e Sinafresp.

CRIAÇÃO DA CORFISCO

Em audiências históricas, colegas aprovam 
a proposta de criação da Corfisco (decreto 
nº 36.462/1993), contido no anteprojeto de 
LOAT compilado pela Afresp. O órgão foi ide-
alizado como instrumento imprescindível ao 
aperfeiçoamento do fisco estadual. Audiências 
realizadas no ano de 1992 reúnem represen-
tantes da Afresp e Sinafresp, além do deputa-
do federal Hélio Rosa, do deputado estadual 
Vitor Sapienza e do então CAT, Bráulio Leite.

CARAVANA REÚNE MAIS DE 800 AFRS

Projeto de elaboração da LOAT é finalizado, 
fruto da parceria entre Sinafresp e Afresp. 
Após consolidação do documento, Seminário 
realizado no Anhembi, em São Paulo, no ano 
de 1994, reúne colegas. Proposta não chega 
a ser transformada em projeto de lei.

ESPERA

Em 2015, anteprojeto de LOAT elaborado pelo 
Sinafresp fica mais de um ano aguardando pa-
recer do então governador, Geraldo Alckmin.  

HIATO E RETOMADA

Após sete anos, pauta voltou a ser rediscutida 
pela Afresp e pelo Sinafresp. Em 2002, Alagoas, 
Pará e Paraná são citados no Jornal da Afresp 
como os estados que têm suas LOATs aprovadas. 
Em 2002, AGE conjunta entre Afresp e Sina-
fresp aprova rediscussão da pauta e criação de 
grupo misto de representantes. Cerca de 2100 
AFRs participam do encontro.

EXPECTATIVA

Em 2018, pauta volta a ser rediscutida para 
atender às diretrizes da Lei 1.320/2018, que 
instituiu o Programa de Estímulo à Conformida-
de. Iniciativa de incluir a elaboração e encami-
nhamento de uma proposta de LOAT dentro do 
“Nos Conformes” foi proposta pelo Movimento 
VIVA e apresentada em minuta de sua autoria a 
convite da Secretaria da Fazenda Paulista.
 
Em setembro, seminário inaugural que discutiu 
princípios para construção da lei foi realizado em 
conjunto entre Afresp e Sinafresp. Próximo passo 
será a apresentação de uma minuta da LOAT à 
Assembleia Legislativa. 

CONSTITUIÇÃO PAULISTA É APROVADA

Aprovado em 5 de outubro de 1989, o texto in-
corpora a construção de uma proposta de Lei Or-
gânica do Fisco Estadual, conhecida como LOFE.
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C O N S E L H O  D E L I B E R A T I V O

Reunião Extraordinária de 20 de outubro

Os membros do Conselho Deliberativo da Afresp se 
reuniram no dia 20 de outubro, sábado, na sede da 
Associação em São Paulo. Na Reunião Extraordinária, 
estiveram presentes 18 conselheiros titulares e 2 suplen-
tes. Pela Mesa Diretora, compareceram o presidente do 
C.D., Luiz Carlos Toloi Junior; o vice-presidente, Miguel 
Angelo Carvalho da Silva; a 1ª secretária, Márcia Ma-
ria Marchetti do Couto; e o 2º secretário, Pedro de Oli-
veira Abrahão.

Inicialmente, o presidente do Conselho informou que, 
conforme agendado em março, a próxima reunião será 
realizada no dia 24 de novembro, ocasião em que será 
analisada e deliberada a peça orçamentária da Afresp 
para o ano de 2019 e solicitou a todos a prévia análise 
do material já encaminhado.

Ata da Reunião Extraordinária: após ser apresentada 
e discutida, a ata da Reunião Extraordinária de 1º de 
setembro foi aprovada por maioria de votos, tendo 3 
abstenções.

Processo C.D. n°15/2018 - Recurso de Cobrança de Co-
participação da Amafresp: o presidente Toloi Jr. apre-
sentou histórico e detalhamento do processo, no qual 
associado solicita o cancelamento da cobrança de 
coparticipação em exames, consultas e sessões de psi-
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coterapia. A Comissão de Saúde apresentou estudos e 
relatório referentes ao processo. Na sequência, foi dis-
cutido pelos membros do C.D. e votado indeferimento 
do pedido do associado.

Processo C.D. n°13/2018 - Recurso de Cobrança de 
Franquia da Amafresp:  Toloi Jr. demostrou histórico e 
detalhamento do processo, no qual filha de associado 
solicita o cancelamento da cobrança de franquia em 
internação realizada no Hospital Sírio Libanês. O presi-
dente esclareceu ainda que o regulamento da Amafresp 
prevê cobrança de franquia de acordo com o estabe-
lecido na Instrução Normativa nº 3, de 18 de julho de 
2013.  A Comissão de Saúde do C.D. analisou e infor-
mou detalhes do processo de internação, demostrando 
que a cobrança se enquadra na regra da Instrução Nor-
mativa por tratar de segunda internação com diagnósti-
co de patologia diferente da primeira alta. Após o C.D. 
discutir profundamente o caso, foi deliberado e votado 
por maioria de votos o indeferimento do pedido da as-
sociada, tendo uma abstenção e dois votos contrários.

Alteração do Regulamento da Amafresp: antes da dis-
cussão do processo de alteração do regulamento da 
Amafresp pelo plenário, o presidente Toloi se reuniu no 
intervalo com os membros da Mesa Diretora, Comissão 
de Saúde do C.D. e o Diretor Renato Chan para apre-
sentar ao diretor a necessidade de serem aprofundadas 
e adequadas as normas do programa “Amafresp Pre-
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Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo: 

Mesa Diretora: presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital); vice-presidente: Miguel Angelo Carvalho da Silva 
(Campinas); 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 (Capi-
tal); Carlos Augusto Gomes Neto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Everaldo de Melo Brandão (São José dos 
Campos); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hugo Brandão 
Uchoa (São José do Rio Preto); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Marcelo Hen-
rique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Valter 
Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Rafael Verdi Alarcon (Ribeirão Preto) e Fabio Borges Marques (Sorocaba). 

ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO  
DELIBERATIVO DA AFRESP:  

(11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br

sente” no regulamento e Instrução Normativa Amafresp.
 
Retomada a reunião, foi dada a palavra ao diretor Re-
nato, que esclareceu que as instruções normativas ne-
cessárias para consolidar a mudança no regulamento 
da Amafresp, a fim de regulamentar a execução do pro-
grama “Amafresp Presente”, precisam ser aprofunda-
das. Por isso, solicitou a retirada do assunto da pauta, 
que deve reapresentado na próxima reunião, inclusive 
com o parecer da Comissão de Saúde.

Relatório de Acompanhamento Orçamentário do 2° Tri-
mestre de 2018: o vice-presidente da Mesa Diretora, 
Miguel Angelo da Silva, assumiu a reunião em função 
da saída do presidente e concedeu a palavra à Comis-
são Fiscal do C.D, representada pelo AFR Alexandre La-
nia, que apresentou o acompanhamento orçamentário 
correspondente ao segundo trimestre deste ano. Lania 
afirmou que receitas da Associação foram realizadas 
acima do esperado e as despesas foram aplicadas 
abaixo do valor orçado. Lania ainda apresentou o deta-
lhamento do orçamento, dividido por Amafresp, Afresp 
Sede, Escritórios Regionais e Centros de Convivência, 
bem como os investimentos da Associação.

Processo Departamento Financeiro 001/2004 – Fundo 
de Reserva da Afresp:  foram apresentadas questões re-
lacionadas ao Fundo de Reserva da Associação, apro-

vado em 2004 com o objetivo de garantir o bom fluxo 
de caixa da entidade. A Comissão Fiscal apreciou a 
regularidade dos valores apresentados pela diretoria fi-
nanceira da Afresp, referentes ao Fundo de Reserva da 
Afresp, em relação ao primeiro semestre. Os membros 
do C.D. votaram a favor do parecer da Comissão, apro-
vado por unanimidade.

Demais assuntos relacionados à Classe: dando continuida-
de, o vice-presidente da Mesa Diretora apresentou o rela-
tório de atendimento da Ouvidoria da Afresp referente aos 
meses de agosto e setembro, encaminhado pelo Ouvidor 
Lauro Kuester Marin. Após isso, a reunião foi encerrada.

1ª secretária da Mesa Diretora: Márcia Maria Marchetti do Couto 
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