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CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 01 de 2019, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguintes cotas para o mês de janeiro/2019: a) mensalidade Afresp = R$ 104,33 (cento e quatro reais
e trinta e três centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado; b) cota Amafresp = R$ 539,00
(quinhentos e trinta e nove reais), diminuindo 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 01/01/2019.
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EDITORIAL

NOVAS

ESPERANÇAS

Considerada uma das principais celebrações mundiais,
a chegada de um ano novo é a época de balanço das
ações, renovação de planos e definição de novas metas. Sendo assim, nesta edição do Jornal da Afresp, recapitularemos os principais feitos da Associação neste
importante ano.
Em 2018, iniciamos nossa gestão cheios de entusiasmo
e coragem para enfrentar os desafios e alçar novos
voos. E, de fato, foi um ano muito intenso: conquistamos diversos marcos, como o 70º aniversário da Associação, os 20 anos de Campanha Saúde e a posse do
primeiro Agente Fiscal de Rendas como Secretário da
Fazenda; vivemos, contudo, momentos de reveses, que
só foram superados - ou ainda serão - diante da luta,
determinação e união da classe.

versificação de nossos produtos e na reestruturação dos
veículos de comunicação. Como exemplos, reformulamos o Jornal da Afresp, site, mídias sociais e plataforma de convênios; no InvestAfresp, firmamos diversas
parcerias nos ramos de Previdência Privada, Consórcio
e Investimentos; e na Amafresp, implantamos novos programas, como o Amavida e o Amafresp Presente.
No âmbito externo, lutamos pela valorização da classe e de todos os servidores públicos, bem como por
iniciativas que tragam ganhos para a Administração
Tributária e sociedade. Buscamos sensibilizar agentes
políticos sobre a importância da classe e da necessidade de um novo modelo tributário. Realizamos a Central
de Apuração Afresp - importante iniciativa para conhecermos as figuras que nos representarão nos próximos
quatro anos.

Ao longo do ano, dedicamo-nos ao aprimoramento
dos serviços e processos, bem como à busca por uma
Associação cada vez mais sólida, moderna e atenta
à sustentabilidade financeira, política e social. À vista
disso, lançamos a Estação 2030, o novo Planejamento
Estratégico da Associação, sobre o qual você pode ler
mais nas páginas 16 e 17.

Diante de tudo isso, finalizamos o ano gratos pelo
apoio de nossos associados e com a sensação de termos realizado muito, mas de ainda termos muito a fazer em 2019. Assim, com as energias renovadas com o
início do novo ano, façamos com que 2019 seja ainda
melhor do que 2018.

Inovação e atenção aos anseios dos associados também foram instrumentos importantes para a consolidação de nossas diretrizes. Investimos na qualidade e di-
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2018 foi o ano em que a Afresp comemorou 70 anos de existência e se movimentou para oferecer aos seus associados uma
entidade mais moderna, transparente e preocupada com o futuro da classe diante das incertezas sentidas no ambiente político
e econômico do País.
Tais interferências externas ainda guardam relação direta com
a necessidade de manutenção da sustentabilidade financeira,
política e social da Associação. Foi pensando nisso que a Afresp
lançou em outubro deste ano a Estação 2030, nome dado ao
novo Planejamento Estratégico, baseado na metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES), de autoria do economista chileno Carlos Matus. Na página 16, você poderá conferir
mais detalhes sobre esse Planejamento Estratégico.
Além disso, para fazer frente aos desafios futuros, a Afresp se
antecipou para proporcionar aos associados novos produtos e
serviços mais vantajosos. Ao longo do ano, o InvestAfresp aprimorou seu atendimento, estabeleceu nova parceria com a Icatu
Seguros em Previdência Privada e concretizou uma parceria
com a SulAmérica Investimentos.
Do lado da Amafresp, o programa Amafresp Presente, ainda
em fase de implantação, busca intensificar práticas assistenciais de qualidade de vida de forma humanizada, promovendo a recuperação da saúde do filiado convalescente. Já
o programa Amavida, lançado em outubro, é outra iniciativa
complementar: oferece um conjunto de ações de promoção à
saúde, prevenção de doenças e aumento da qualidade de vida
dos filiados.
Desde 1995, o Fundafresp, Fundo de Assistência Social da
Afresp, vem auxiliando entidades assistenciais. Só neste ano,
foram mais de R$ 1 milhão distribuídos a 25 entidades que
desenvolvem atividades com crianças, adolescentes e idosos
em situação de vulnerabilidade social em diversas regiões do
estado. Alinhado a esse princípio, o departamento de Recursos
Humanos também envolveu os colaboradores ao lançar outra
iniciativa social chamada Afresp Solidária: programa que incentiva a participação voluntária em iniciativas que gerem impacto positivo para população carente.
Em agosto, o Movimento VIVA retomou suas atividades e trabalhou intensamente na versão para o decreto que regulamenta a
execução do Programa de Estímulo à Conformidade Tributária
– “Nos Conformes”, aprovado em abril. Também reuniu seu
grupo de representantes, em novembro, para tratar da elaboração da Lei Orgânica da Administração Tributária (LOAT) e definir as próximas pautas que serão trabalhadas pelo Movimento.
A classe ainda presenciou, no mês de maio, a posse do primeiro Agente Fiscal de Rendas a ocupar o cargo de Secretário da
Fazenda do Estado e comemorou o dia do AFR, em uma ação
coordenada de educação fiscal em diversas escolas públicas
do estado, em 21 de setembro.
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CONFIRA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS
10 MOMENTOS DA AFRESP EM 2018:

1º

GESTÃO SINERGIA E CONSELHO DELIBERATIVO
TOMAM POSSE NA AFRESP
Janeiro

Confira a matéria
completa:

55

2º

SESSÃO SOLENE DE 70 ANOS NA ALESP
Março

Confira a matéria
completa:

6
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3º

FESTA DE 70 ANOS DA AFRESP
Março

Confira a matéria
completa:

77

4º

20 ANOS DE CAMPANHA SAÚDE - AMAFRESP
Abril

Confira a matéria
completa:
8

5º
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DIRETORIA REGIONAL TOMA
POSSE NA AFRESP
Abril

Confira a matéria
completa:
9

6º

REFORMULAÇÃO DAS MÍDIAS
SOCIAIS DA AFRESP
Julho

Confira a matéria
completa:
10
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7º

LANÇAMENTO DO SELO COMEMORATIVO
Agosto

Confira a matéria
completa:
11

8º

DIA DO AFR – EDUCAÇÃO FISCAL
Setembro

Confira a matéria
completa:
12
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9º

FINALIZAÇÃO DAS ENTREGAS DO
EDITAL DO FUNDAFRESP
Outubro

Confira a matéria
completa:
13

10º

ELEIÇÕES - CENTRAL DE APURAÇÃO
Outubro

Confira o hotsite:
14
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PROMOÇÃO CADASTRO PREMIADO REGISTRA
MAIS DE 1800 ATUALIZAÇÕES
por Luanna Martins

Mais do que a realização do sorteio de prêmios, a Promoção Cadastro Premiado foi criada com o objetivo de
estimular a constante atualização dos dados cadastrais
dos associados, pois essas informações são extremamente
importantes para o bom funcionamento das atividades da
Afresp. “Todo trabalho da inscrição e envio de documentações, como carteirinhas, jornais e malas diretas, depende
de um cadastro atualizado e bem feito. Por isso, incentivamos e pedimos aos associados que, sempre que houver
alguma alteração em seu cadastro, entrem em contato conosco”, disse a diretora de Inscrição, Mara Tomasseti.
A campanha de atualização começou no início de setembro deste ano e terminou no dia 12 de dezembro, com o
sorteio de três prêmios: um Iphone 8 Plus, um notebook e
uma TV de 32 polegadas. Ao longo desses três meses de
ação, quase 2 mil cadastros foram atualizados, contribuindo para a melhoria do fluxo dos trabalhos da Afresp.

diretor de Administração e T.I., Luan Zacharias; diretora de
Previdência, Julia Serikava; e a diretora de Comunicação,
Eventos e Convênios, Vanessa Murayama.

VEJA QUEM FORAM OS PREMIADOS:
1º lugar (Iphone 8 Plus): Henrique Senatore Toseto
Nazaré Roca (filiado Amafresp - Campinas)
2º lugar (Notebook): Cláudio de Lemos – AFR
aposentado de São José do Rio Preto
3º lugar (TV 32 polegadas): Luiz Gonzaga
Rodrigues – AFR aposentado da Capital

O sorteio foi realizado pela colaboradora Maristela Prado,
encarregada do Departamento de Inscrição, e aconteceu
no auditório da Afresp, com transmissão ao vivo na página
do Facebook da Afresp. Participaram também a diretora
de Inscrição e R.H., Mara Tomasseti; o diretor da Auditoria Interna, José Varkulja, e a auditora interna, Sandra
Loureiro, além dos integrantes da Comissão da Promoção,
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ESTAÇÃO 2030: O NOVO PLANE JAMENTO
ESTRATÉGICO DA AFRESP
por Camila Barros

Desenvolvido com base na metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES), de autoria do economista chileno Carlos Matus, o novo Planejamento Estratégico da Afresp, nomeado Estação 2030, foi estruturado
tendo como objetivo central assegurar no médio e no
longo prazo a sustentabilidade da Associação.
O plano foi concebido para ser executado nos próximos 12 anos, buscando garantir sua continuidade ao
longo das próximas gestões. “O processo de elaboração do planejamento estratégico da Afresp envolveu
várias etapas, contando com a participação dos diretores executivos, dos diretores designados e, também,
dos gestores na formulação de seu conteúdo. Como é
muito importante envolver todos os funcionários, foi realizado um grande investimento em comunicação. Queremos uma convergência de toda a Afresp no sentido
de que se trabalhe de forma alinhada, segundo os propósitos e as ações definidas no Planejamento Estratégico”, afirmou a diretora de Planejamento, Marta Freire.
A denominação Estação 2030 sugere um olhar para o
futuro, tendo como base os conceitos de inovação e modernidade. O projeto gráfico, desenvolvido pelo departaEixos Estratégicos
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mento de Comunicação da Afresp, buscou trabalhar com
cores e elementos que remetessem exatamente ao conceito futurista como matriz de todas as peças elaboradas.
“A ideia foi pensar a Estação 2030 como um ponto
que a Afresp quer alcançar para manter sua sustentabilidade. Por isso, desenvolvemos um projeto visual que
refletisse o conceito de futuro como elemento central
dessa empreitada”, explica o coordenador do departamento de Comunicação e responsável pela idealização
do projeto visual, Marcus Lacerda.
O desenvolvimento do plano se iniciou com a realização de um estudo de cenários e de uma análise de
impacto de um conjunto de variáveis, com foco na sustentabilidade da Associação nas dimensões financeira,
política e social, no médio e longo prazo.
O próximo passo foi a construção e a avaliação de
uma rede causal de fatores internos e externos que pudessem afetar a sustentabilidade da Afresp. A partir
desse trabalho, foi concebido um conjunto de ações,
que permeia toda a Associação e se organiza em 10
eixos estratégicos.
Objetivos

1 - Articulação política

Aumentar a influência política da Afresp e o prestígio da classe dos Agentes Fiscais de Rendas

2 - Produtos

Melhorar a rentabilidade financeira, ampliar o nível de
satisfação dos associados e atrair novos associados

3 - Saúde

Garantir a sustentabilidade e aumentar a competitividade do segmento de saúde

4 - Serviços

Possibilitar o máximo de satisfação aos associados e atrair novos Agentes Fiscais de Rendas

5 - Gestão de pessoas

Aumentar a satisfação e aprimorar a atuação dos colaboradores incorporando os valores da Associação

6 - Sistema de comunicação

Integrar a atuação da comunicação ao sistema
estratégico da organização

7 - Gestão financeira e orçamentária

Alinhar a gestão financeira ao sistema de alta direção

8 - Processos organizativos

Aumentar a eficiência das ações

9 - Alta direção

Aprimorar a capacidade de gestão estratégica

10 - Núcleo de processamento

Aumentar o grau de articulação da Associação
com o objetivo de melhorar o sistema tributário e
de administração tributária.
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Ainda no processo de elaboração do planejamento, foram revistos a missão, a visão e os valores da Afresp,
considerados princípios norteadores de todas as ações
a serem desenvolvidas pela Associação.

sempenha em uma sociedade cada vez mais complexa:
uma entidade de classe preocupada com o bem-estar
de seus associados e colaboradores, que luta pela defesa e valorização da classe fiscal e que se coloca à
disposição para contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa e solidária.

Os três princípios retratam o papel que a Afresp de-

Missão
Afirmar a dignidade da classe fiscal, cuidar de seu desenvolvimento e do bem-estar de seus integrantes e de suas
famílias, e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e mais solidária.
Visão
Ser motivo de orgulho para os associados e colaboradores, motivo de admiração para a classe dos auditores
fiscais de todo o país e reconhecida pela defesa dos interesses de Estado e por sua contribuição para o desenvolvimento social.
Valores
Ética: honestidade, idoneidade, integridade, impessoalidade e equidade.
Respeito humano: tratamento digno e valorização de todas as pessoas.
Transparência: na gestão, nas ações, nas decisões e nos resultados obtidos.
Comprometimento: atitude participativa e empenho no alcance dos objetivos associativos.
Responsabilidade socioambiental: atitudes, comportamentos e ações orientados pela busca por uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável.
Proatividade: posição de vanguarda frente aos desafios e às oportunidades, com ações pautadas por criatividade e inovação.
Excelência: atenção permanente à eficiência, à eficácia e à efetividade.
União: integração da classe na defesa de seus legítimos interesses.

SAUDADES

Com pesar, a Afresp comunica o falecimento dos seguintes colegas:

18/08/2018 Domingos de Carvalho Villela
29/08/2018 Diva Iolanda Lucia Bechelli

92 anos

São João da Boa Vista

100 anos

São Paulo		

12/09/2018 Salvador Preste Netto

81 anos

São Paulo		

26/09/2018 Nelson de Miranda

89 anos

São Paulo		

26/09/2018 Antônio Sebastião Fontes
02/10/2018 Edgard Stocco
08/10/2018 Luís da Silva Ribeiro

86 anos
98 anos
78 anos

09/10/2018 Paulo Bruck de Lacerda
12/10/2018 José Carlos Godoy

São Paulo		
Cubatão

95 anos
72 anos

Ourinhos

São Paulo		

São Bernardo do Campo
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PARCERIA COM ICATU OFERECE MAIS DE
50 FUNDOS DE PREVIDÊNCIA E GANHOS
ACIMA DO CDI
por Camila Barros

Líder no mercado de Previdência Privada há mais de 25
anos, a Icatu Seguros é a nova parceira do InvestAfresp.
A recente parceria foi firmada no fim do mês de novembro
e já divide espaço com a SulAmérica e a Mapfre, outras
duas seguradoras que prestam serviços ao InvestAfresp.
A principal vantagem da Icatu Seguros está na
diversidade de fundos: são mais de 50 opções de fundos
de previdência privada, com as taxas de administração
mais baixas do mercado, que podem variar de acordo
com a performance do fundo.
Merece destaque o Fundo Multimercado Apex Long Biased
Icatu Previdência FIM 49, que fechou os últimos doze
meses* com ótimo resultado: 324,24% do CDI. Trata-se
de um fundo mais arrojado, voltado para investidores que
não têm medo de expor o patrimônio a um risco maior.

por ganhos mais baixos, a fim de preservar o capital.
Nesse caso, é notório o fundo conservador Icatu Seg
FIC FI RF Plus, que finalizou o acumulado do ano com
rentabilidade de 100% do CDI.
Já para os investidores com perfil mais moderado o fundo
Capitânia Multiprev Icatu RF CP tem cumprido bem seu
papel: encerrou os 12 últimos meses com rentabilidade
de 127,25% do CDI.
A indicação do consultor financeiro do InvestAfresp,
Bernd Nestrojil, aos investidores é substituir a contratação
de fundos de renda fixa, que, embora apresentem baixo
risco, têm uma performance muito aquém do CDI, pelos
fundos de crédito privado, que rendem mais e possuem
potencial para superar esse índice de referência.

Nos fundos de renda fixa, o risco diminui na medida
em que o investidor com perfil mais conservador opta

Interessou-se? Confira abaixo outros quatro motivos para
você fazer a contratação de um plano de previdência
privada com o InvestAfresp:

1.Educação dos filhos
Os planos individuais são uma boa opção para quem
pensa em planejar o futuro dos filhos sem necessidade
de resgate obrigatório entre 18 e 21 anos.

2.Sucessão patrimonial
A previdência também é voltada para quem quer facilitar o processo de transmissão de bens e heranças de
família e encurtar os prazos do inventário

3.Pense no seu futuro!
Ideal para quem quer se planejar e decidir como irá
receber sua renda em longo prazo ou até mesmo programar a sua aposentadoria

4.Vantagem tributária
Os planos PGBL permitem abater o Imposto de Renda
em até 12% da renda tributável.

* Valores de referência de todos os fundos apresentados: ano de 2018, de acordo com o comparador de fundos Vérios.
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PGBL É OPÇÃO PARA QUEM QUER
REDUZIR RENDA TRIBUTÁVEL EM ATÉ 12%
por Camila Barros

Francisco Sanchez, 62 anos, faz parte do time de investidores que contrataram um plano de Previdência Privada pensando no retorno fiscal que a aplicação pode
oferecer. Por meio da consultoria financeira oferecida
pelo InvestAfresp, o associado optou pelo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), mais indicado para os
contribuintes que desejam fazer dedução de contribuições da base de cálculo do IR em até 12% da renda.

O objetivo de Sanchez foi fazer a portabilidade em busca de
melhor rentabilidade e preservação de capital. Optou, então,
por diversificar seu patrimônio em três fundos da SulAmérica:
70% em um fundo mais conservador aplicado em inflação e
outros 30% divididos entre renda fixa e multimercado. O resultado encontrado foi rentabilidade acumulada com ganhos
superiores ao CDI nos últimos 12 meses (dezembro de 2017
a dezembro de 2018). Confira na tabela abaixo:

C D I
Rentabilidade absoluta: 6,48%

F U N D O S

D E

|

Rentabilidade relativa: 100%

I N V E S T I M E N T O :

SULAMERICA MIX 49 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Rentabilidade absoluta: 14,58% | Rentabilidade relativa: 225,13%

SULAMÉRICA PRESTIGE INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Rentabilidade absoluta: 12,39% | Rentabilidade relativa: 191,29%

SULAMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE
INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade absoluta: 5,79% | Rentabilidade relativa: 89,46%

“Eu faço aportes esporádicos, um no começo do ano e outro
no final de dezembro, pensando na contribuição dedutível de
até 12% da renda no Imposto de Renda. Dessa forma, o plano
PGBL me permite ganhos fiscais e economia ao longo desse
processo”, afirmou o associado.
O mesmo caso se aplica ao associado João Batista Augusto,
67. Para obter a melhor rentabilidade, ele fez portabilidade
para a SulAmérica, com a maior parte do capital aplicado em
renda fixa e diversificação em multimercado. “Após a aposentadoria, sempre procuro o melhor fundo atrelado ao melhor

investimento, já que meu objetivo é fazer o capital crescer em
longo prazo”, explicou.
O plano PGBL é indicado para quem realiza a declaração completa do Imposto de Renda. No momento do resgate do PGBL,
o imposto recolhido incidirá sobre todo o montante acumulado.
“Também é preciso ficar atento à tabela de tributação escolhida: a progressiva possui alíquotas mais altas de acordo com o
valor de resgate. Já a regressiva possui alíquotas cada vez mais
baixas conforme o tempo em que o recurso ficar aplicado”,
afirma o consultor financeiro do InvestAfresp, Bernd Nestrojil.
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CONHEÇA QUEM É O NOSSO
CONSULTOR DE SEGURO DE VIDA

João Henrique de Oliveira é o consultor em
Seguro de Vida responsável pela comercialização do produto pelo InvestAfresp. Com
sólida experiência comercial, Oliveira começou a atuar como Executivo de Negócios
no mercado de seguros em 1995, ano em
que ingressou na Mapfre Brasil e lá permaneceu até 2016. Também tem experiência
no mercado financeiro e em meios de pagamento. Na área acadêmica, é graduado
em Publicidade e Propaganda, com MBA
em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e especialização na mesma
área pela Fundação Dom Cabral.

SEGURO DE VIDA É OPÇÃO INDISPENSÁVEL
PARA PLANEJAMENTO FINANCEIRO
por Camila Barros

É muito comum ver pessoas associarem o Seguro de Vida a
situações relacionadas apenas à morte, mas o produto vai
além: também oferece coberturas em caso de invalidez ou
doenças graves, tornando-se um item fundamental para um
planejamento financeiro seguro.

a ser comercializado pelos próprios colaboradores da Afresp
e ganhou mais atributos. “Com esse novo cenário, tivemos
possibilidade de modernizar nossos planos: criamos três novas opções de contratação com coberturas mais atrativas e
flexíveis”, disse.

Na realidade, a principal função do Seguro de Vida é garantir ao beneficiário e sua família estabilidade financeira, tranquilidade e segurança adicional durante imprevistos, como o
surgimento de alguma doença ou acidente. Essa é a opinião
do especialista no segmento João Henrique de Oliveira, que
afirma que o primeiro passo ao contratar o produto é conhecer a fundo suas características e as coberturas proporcionadas em cada plano.

“A Associação se preocupa com o bem-estar do associado e
acreditamos que o colaborador respira esse cuidado. Por isso,
agregamos uma nova posição comercial com a colaboradora
Kelly Cristina, especialista em vendas do produto”, completa.

Feito sob medida para atender aos diferentes perfis dos associados, o produto oferecido pelo InvestAfresp passou por
uma reformulação e de lá para cá ampliou suas coberturas: o
associado pode optar por planos com coberturas que abrangem despesas médicas na hipótese de acidente, diárias por
afastamento no trabalho ou indenização em diagnóstico de
doença grave.
Com a reformulação nas coberturas e a chegada do especialista Oliveira na equipe do InvestAfresp, o produto começou
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Além da abordagem de venda mais consultiva, para o especialista, o diferencial da Afresp está também na relação
custo-benefício. Ele aponta que o associado pode economizar até 60% em relação aos bancos de varejo. Por exemplo:
contratando o plano mais básico, com capital segurado de
R$ 500 mil, o associado obterá uma economia de R$ 7.200
ao longo de 14 anos (dos 36 aos 50 anos) - em comparação
com a SPPREVCOM.
“Outra vantagem é que, hoje, o segurado ainda concorre a
sorteios mensais pela Loteria Federal no valor de R$ 20 mil”,
reforça completando que a expectativa é oferecer no futuro
novas opções de benefícios, além de coberturas assistenciais
que possam ser úteis aos associados.
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INVESTAFRESP: RETROSPECTIVA 2018
por Camila Barros

Intensificar parcerias e ampliar a carteira de produtos em
seguros e investimentos foram os principais objetivos do
InvestAfresp em 2018. Pelo segundo ano consecutivo à
frente do departamento, o diretor do InvestAfresp, Denis
Mângia, acredita que a preocupação fundamental está em
proporcionar mais do que vantagens exclusivas aos associados e seus familiares.
“É indiscutível o fato de que oferecemos um valor muito
mais atrativo em relação ao mercado, mas nosso diferencial não se resume a isso. Buscamos qualidade no atendi-

Departamento fecha parceria
com consultora exclusiva da Porto
Seguro no ramo de consórcio.

Em novembro, é lançada nova
parceria com a Icatu Seguros, uma
das maiores seguradoras no ramo
de previdência complementar.

mento, por isso disponibilizamos aos associados um time
de especialistas em investimentos e pronto para entender
as necessidades e ofertar ao associado o melhor produto
que se adeque a seu perfil”, explicou.
Nesse sentido, o InvestAfresp realizou diversas ações ao
longo de 2018 com o objetivo de personalizar e modernizar cada vez mais os produtos e serviços, aproximando-se
dos associados e buscando captar novas tendências do
mercado. Confira as principais ações realizadas pelo departamento neste ano:

Com três novos planos e até 60%
mais barato que o mercado, o
Seguro de Vida continua sendo
aperfeiçoado para atender aos
diferentes perfis dos associados

Em dezembro, o InvestAfresp inicia pesquisa de mapeamento para entender
comportamento e necessidades dos associados. O estudo está sendo realizado
em conjunto com consultoria externa especializada, o Instituto Livia Borges.

Em agosto, foi fechada parceria
com a SulAmérica Investimentos.

No início de dezembro, parte da
equipe participa do Insurance
Day 2018, um dos maiores eventos de inteligência de mercado e
inovação no segmento.
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AMAFRESP REALIZA PRIMEIRAS AÇÕES
DO PROGRAMA AMAVIDA
por Fabieli de Paula

Atuando de maneira estratégica e para incentivar a adesão dos filiados a medidas de prevenção da saúde, a
Amafresp lançou o programa Amavida, que oferece um
conjunto de ações programáticas e integradas que objetivam: a promoção da saúde; a prevenção de riscos,
agravos e doenças; a compressão da morbidade; a redução dos anos perdidos por incapacidade; e o aumento da qualidade de vida.
O diretor da Amafresp, Renato Pei An Chan, explicou
que o conceito do Amavida está associado à visão holística e plena sobre a área da saúde, além da busca pelo
oferecimento de cuidado integral e humanizado. “Esse
programa contribui para a promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças. Queremos que a Amafresp
seja um plano de saúde, e não um plano de gestão de
doenças”, disse.
As primeiras atividades do programa foram marcadas
pelo Outubro Rosa e Novembro Azul. Em 31 de outubro, na sede da Associação, mais de 80 mulheres
participaram da palestra “Outubro Rosa – Prevenção
e Tratamento”, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Marianne
Pinotti, mastologista do Hospital Beneficência Portuguesa. O evento também foi transmitido ao vivo pelo
Facebook da Amafresp.

Já a campanha Novembro Azul realizou quatro ações:
na sede da Afresp (6 de novembro), durante o Almoço
dos Aposentados de Santos (7 de novembro) e no Centro
de Convivência de Guarulhos (24 de novembro e 1 de
dezembro). Mais de 110 associados realizaram exames
de glicemia, pressão arterial e PSA (homens acima de
40 anos), tendo sido detectados quatro casos com resultados alterados. Diferentemente da campanha de vacinação, as ações do Amavida irão priorizar eventos já
programados em cada Regional ou por outra diretoria,
permitindo realizar prevenção sem os custos de organização e estrutura. “Estamos buscando fazer mais com
menos”, ressaltou Chan.
A encarregada de Prevenção da Amafresp, Ticiana Melosi, acrescentou que o programa valoriza a qualidade
de vida, desde o momento em que o paciente está saudável até uma condição em que precise de tratamento
contínuo. “Os procedimentos do Amavida envolvem gerenciamento da saúde e acompanhamento personalizado”, afirmou.
Para o ano de 2019, além das campanhas de prevenção, estão previstas no Amavida a expansão do atendimento de médicos de família e o lançamento de um
serviço de orientação médica por telefone.
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AMAFRESP: RETROSPECTIVA 2018
por Fabieli de Paula

UM ANO DE SUPERAÇÃO E ESTRATÉGIAS
Superar as dificuldades e traçar novas estratégias para o
futuro marcaram o ano de 2018 para a Amafresp, visto
que o período exigiu que a autogestão refletisse e se adequasse às constantes alterações que a área da saúde vem
vivenciando nos últimos anos.
“Foi um ano difícil, no qual tivemos que lidar com aumento dos custos assistenciais e com a maior utilização dos
serviços pelos filiados, principalmente internações. Tudo
isso trouxe inevitavelmente um impacto no valor da cota.
Iniciamos 2018 com o valor de R$ 505,00 e terminamos
com R$ 549,00, o que representou um aumento de 8,7%.
Apesar de ser um número abaixo da inflação médica estimada para o ano de 2018, a realidade salarial atual

da categoria não comporta índices nesses níveis, assim,
para o ano de 2019 precisaremos adotar uma postura que
exigirá negociações mais duras com a rede credenciada.
Neste cenário, é importante que o filiado tenha a consciência de que isso poderá acarretar no descredenciamento
ou cobrança de franquias para uso dos prestadores que
estiverem praticando uma tabela de preços elevada ”, explicou o diretor da Amafresp, Renato Pei An Chan.
Já ao longo de 2018, como medidas de curto prazo, a
Amafresp priorizou mudanças no modelo de auditoria e a
inserção de mais de 70 novas regras no sistema de autorização de procedimentos, com o objetivo de coibir desvios
ou envio de pedidos irregulares. Houve renegociação de
contrato com alguns prestadores e foi firmada uma nova
forma de pagamento do custo de atendimento, denomina-

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2018
MÊS
JAN
FEV

Consultas
987.918,97

Exames

Terapias

2.421.912,42

Internações

Atendimentos
em outros
Estados

430.086,02

10.821.487,25

75.291,75

Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistênciais

3.936.720,97

242.306,88

Emergências
Médicas
88.528,59

Convênio
Odontolog.
196.329,35

Reembolso
Odontolog.

Ressarc
ao SUS

0,00

0

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

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

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

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

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

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

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

SET

1.038.819,53

3.416.799,41

2.707.641,33

8.974.880,31

46.694,47

453.058,47

1.305.225,02

91.410,84

157.880,38

0,00

10.483

TOT.

9.558.335,45

28.152.172,17

16.332.204,26

89.616.887,33

572.321,79

12.617.418,17

11.473.936,17

817.769,55

1.045.092,77

0,00

125.347

Saldo do Fundo de Reserva em 30/09/2018: R$ 26.419.026,81
Saldo do Fundo de Solidariedade em 30/09/2018: R$ 43.333,50
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da “diária global”, com grandes hospitais da capital, o
que resulta em um pagamento a preço fechado dos procedimentos mais comuns, maior previsibilidade e controle
de custos, além de mais eficiência em todo o processo de
auditoria das contas.
Ainda para aprimorar o processo, Chan destacou que, em
janeiro de 2019, a Amafresp iniciará o uso de um portal de
compras de materiais médicos e cirúrgicos. “Atualmente o
processo é manual e burocrático, por telefone, e esse portal
irá permitir a cotação simultânea e eletrônica de preço com
diversos fornecedores ao mesmo tempo, como um leilão de
compras, trazendo ganho de eficácia, economia e qualidade nas compras médicas da Amafresp. Fora isso, o próprio
histórico da negociação ficará armazenado eletronicamente, eliminando papel e espaço de arquivamento”, disse.
Em projetos de médio e longo prazo, foi lançado o programa Amafresp Presente, que tem por finalidade conter a
ocorrência de internações desnecessárias com o acompanhamento mais próximo dos filiados convalescentes. Estão
previstas ainda as ações de monitoramento e campanhas de
prevenção por meio do programa Amavida, implantado em
outubro deste ano.

cas vagas, o que será insuficiente para resolver nosso problema. Por conta disso, estamos realizando estudos jurídicos
e financeiros para mudança de nosso regulamento. Essas
alterações serão submetidas à análise e à aprovação da Diretoria Executiva, Conselho e assembleia dos associados. Depois ainda dependeremos do aval da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para pôr essa medida em prática.
Para garantir a sustentabilidade e preços acessíveis aos filiados, diversas ações simultâneas deverão ser implantadas, o
que deve contar com o corpo técnico qualificado da Amafresp e com auxílio dos associados. “É importante ressaltar
que precisaremos que os próprios filiados também façam uso
dos programas de monitoramento e prevenção que estamos
lançando para que internações ou uso de pronto-socorro sejam procurados apenas nos casos de extrema necessidade.
Não se trata aqui de restringir uso, e sim uso com racionalidade”, concluiu Chan.

O diretor da Amafresp ainda disse que, com o uso de
ferramenta de inteligência artificial, já estão sendo montados os grupos de gestão de riscos de pacientes com
doenças crônicas e que diversas campanhas periódicas
destinadas a esse público serão realizadas em 2019.
Além disso, o programa Médico de Família, que iniciou
os atendimentos em Bragança Paulista e região, será expandido pelo estado, sendo que a próxima cidade em
avaliação é Santos.
“Outro grande desafio é ampliar nossa carteira de filiados,
buscando rejuvenescer seu perfil etário, que hoje tem cerca
de 40% com idade acima de 55 anos. Não há previsão de
novos concursos e, quando ocorrerem, disponibilizarão pou-

( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA )
Atend.Prestados
Por Reciprocidade

Glosas
geradas

617.186,87

(1.472.422,20)

4,57

476.569,99

7,65

991.109,07

0,00

0,00

Despesa
com
INSS

Devoluções
Cotas

Descontos
Obtidos

52.502,63

28.821,51

(0,57)

(1.321.564,13)

51.835,16

39.580,33

(0,51)

(1.933.013,25)

57.557,90

23.476,07

(62,36)

601.750,95

(1.506.788,85)

70.883,10

13.868,74

(31.845,31)

1.130.272,95

(1.279.827,33)

75.346,11

20.002,92

(38.643,16)

Cobrança
Coparticipações
(317.121,01)

Cobrança
Reciprocidade

Taxa ADM.
7,0%

(649.689,10)

1.388.671,43

(40.264,53)

(517.973,65)

(109.899,39)

(1.065.454,67)

(120.271,50)
(510.311,00)

Despesa
Total

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

18.848.531,76

35.638,20

528,89

1.155.843,46

17.456.340,92

35.644,50

489,73

1.108.483,42

17.252.568,03

35.640,90

484,07

(608.340,09)

1.353.491,41

19.149.690,25

35.641,90

537,28

(1.174.215,06)

1.268.445,61

19.135.676,31

35.725,60

535,63

2,28

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

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

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

3,38

1.212.961,51

(841.879,56)

71.538,03

20.573,57

(61.874,37)

(38.387,43)

(1.310.337,72)

1.366.313,24

18.621.800,41

35.896,70

518,76

7,88

8.482.282,44

-11.717.302,29

578.837,57

200.077,72

-173.008,54

-2.525.634,27

-9.019.772,62

11.645.844,17

167.782.809,72

*Sujeito a alterações
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A P O S E N TA D O S

EXPOSIÇÃO SOBRE ADONIRAN BARBOSA E
CAMINHADA PELA ESTRADA VELHA DE SANTOS:
CONFIRA COMO FORAM OS EVENTOS
por Fabieli de Paula

Para encerrar 2018 com chave de ouro, aposentados
da DRTC I/II/III e Predião, no mês de dezembro, visitaram a exposição “Trem das Onze – Uma viagem
pelo mundo de Adoniran Barbosa” e participaram da
“Caminhada pela Estrada Velha de Santos”.

cada por belas paisagens naturais e muita história. O
passeio, que teve duração de cinco horas e percorreu
9 km em via asfaltada pelos Caminhos do Mar – como
também é conhecido tal trajeto -, passou por casarões
históricos e mirantes.

Na exposição, os aposentados puderam apreciar fotos, documentos, vídeos e objetos do artista Adoniran
Barbosa e, na sequência, almoçaram no Restaurante
Santinho (Theatro Municipal).

No total, 39 colegas fizeram a Caminhada. Para o
Diretor Adjunto de Guarulhos, Pedro Sonoda Sadaho,
que completou recentemente 80 anos, a experiência
do passeio foi muito positiva. “Praticar esportes é
bom, ainda mais ao lado dos amigos. Eu recomendo”, concluiu.

Já a Caminhada pela Estrada Velha de Santos foi mar-
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ACONTECEU NAS REGIONAIS

29 DE SETEMBRO
Homenagem aos Aposentados em Ribeirão Preto

18 DE OUTUBRO
Homenagem aos Aposentados de Osasco

27 DE OUTUBRO
Paella em Sorocaba

23 DE NOVEMBRO
Festa de Fim de Ano de Presidente Prudente

CHUTEIRAS
PENDURADAS
02/10 Lilia Yurico Isobe Sato
09/10 Ailton Lopes Morales

ATENÇÃO, AFRS
APOSENTADOS E
DA ATIVA!

11/10 Elisabete Monson Rodrigues
11/10 João de Oliveira

Se você faz aniversário no

11/10 José Bomfim dos Santos

mês de janeiro, o prazo de

11/10 Oswaldo Cattini Filho
11/10 Ronaldo José Sant’Anna
12/10 José Reinaldo de Carvalho

recadastramento obrigatório
vai até 31 de janeiro.

02/11 Jorge Ossamu Nomoto
02/11 Newson Martins de Souza
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FILHO DE AFR APOSENTADO CONCEDE
ENTREVISTA AO JORNAL DA RECORD NEWS
por Fabieli de Paula

Advogado criminalista, Diego Eneas Garcia, filho do colega aposentado Alceu Garcia, foi entrevistado pelo jornalista Heródoto Barbeiro no Jornal da Record News.
Diego é formado em Direito, desde 2013, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em Direito Penal
Econômico pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.
Durante a entrevista, o advogado explicou a temática “excludente de ilicitude”. Confira a reportagem do dia 26 de
outubro no canal Record News – Youtube.

O TEMPO PASSA....
ACERVO DA AFR RITA DE CÁSSIA GARCIA
Esta foto foi tirada durante Jantar de Confraternização
das Mulheres AFRs em 09 de dezembro de 1997. Na
foto, da direita para esquerda: Rita, Alda, Miti, Eliana,
Flávia, Julia, Zizi, Lúcia e Cibele

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

Almoço dos Aposentados em 2019
Confira as datas do tradicional Almoço dos Aposentados
da Afresp, na capital, durante o ano de 2019. O evento
tem por objetivo reunir os amigos para um almoço descontraído e atualizar fatos de interesse dos aposentados.
Participe!
20 de fevereiro
17 de abril
12 de junho
14 de agosto
16 de outubro
11 de dezembro
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APOSENTADOS: RETROSPECTIVA 2018
por Fabieli de Paula

UNIÃO E RESILIÊNCIA MARCAM O ANO PARA OS
APOSENTADOS DA CLASSE

aposentados, realizados na capital e interior, uniram ainda mais a categoria.

Ocorreram muitos momentos de lazer e confraternização
dos AFRs aposentados neste ano, mas houve também diversos encontros para defesa dos direitos classistas. Muitos aposentados contribuíram de maneira efetiva para
que o plenário da Alesp ficasse lotado em prol da PEC 5.

A diretora de Previdência, Julia Serikava, disse que
o trabalho realizado em 2018 foi intenso e profícuo.
“Atendemos um grande número de associados que alcançaram seus objetivos. Ficamos satisfeitas com o resultado”. Já a diretora de Aposentados, Rita de Cássia
Garcia, contou que diversos eventos estão sendo planejados para 2019 e que o Aposentados na Estrada retornará. “Estamos ampliando as ações de integração e
socialização. Queremos nossos colegas cada vez mais
otimistas e próximos”, disse.

A diretoria de Aposentados e a de Previdência não mediram esforços para atender aos anseios dos colegas e
proporcionar-lhes instantes agradáveis. Dessa forma, os
tradicionais almoços e jantares de confraternização dos

ATIVIDADES EM 2018
- Piquenique no Ibirapuera
- Visita aos Templos Zu Lai e Odsal Ling
- Musical Forever Young
- Passeio pelo Centro Histórico de Santos

- Exposição Hitchcock - Bastidores do Suspense
- Trem das Onze - uma viagem pelo mundo de Adoniran
- Caminhada pela Estrada Velha de Santos
- Almoços dos Aposentados na sede e Regionais
- Jubileus de Ouro na sede e Regionais
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MEMÉ VIZOTTO: PLURALIDADE NAS ARTES
por Fabieli de Paula

A artista brasileira Memé Vizotto, sobrinha do saudoso
Agente Fiscal de Rendas e premiado pintor e escultor Albano Vizotto Filho, transita entre o mundo do cinema e das
artes contemporâneas. Amante das esculturas, desenhos,
pinturas, colagens, fotografias e filmes e influenciada, principalmente, pelos artistas da própria família, mescla técnicas clássicas e contemporâneas de arte para desenvolver
um estilo único.
QUANDO SURGIU SEU INTERESSE PELAS ARTES?
E QUANDO EFETIVAMENTE COMEÇOU A CRIAR
SUAS OBRAS?
Nasci em uma família de artistas natos, ainda que nem todos tivessem a arte como profissão, sempre a tiveram como
motivação para sua essência. Foram pessoas iluminadas
pelo dom artístico, fosse na culinária, moda, pintura, design, artesanato, fotografia, atuando ou filmando, mesmo
que como amadores. Por isso, a arte sempre fez parte de
mim e dos meus.
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Profissionalmente, tive minha primeira exposição individual nas vitrines do Restaurante Ritz, nos Jardins no
ano de 2002.
QUAIS OS ARTISTAS QUE LHE
OS QUE LHE INFLUENCIAM HOJE?

INFLUENCIARAM

E

São muitos os artistas que me despertaram para as
artes, começando por meus pais e minha avó materna, mas os profissionais da família são meu falecido e
querido tio Albano Vizotto Filho, que foi Agente Fiscal
de Rendas e consagrado pintor realista, com trabalhos
principalmente em natureza morta, e, do lado materno,
meus primos, os designers Irmãos Campana, nomes conhecidos internacionalmente e celebrados anualmente
no Salão de Milão. Do acadêmico do meu tio ao contemporâneo de meus primos, desenvolvi um estilo próprio. É claro que os grandes nomes sempre estiveram
presentes, mas as influências mais relevantes sempre
foram as mais próximas.

JORNAL DA AFRESP

QUAIS SÃO OS MATERIAIS QUE VOCÊ UTILIZA?
Trabalho com uma gama enorme, mas, sempre que posso,
dou prioridade aos materiais recicláveis. Iniciei meus trabalhos profissionais com arame, passei para a cerâmica,
metal, madeira, entre outros.
COMO É O SEU PROCESSO CRIATIVO EM SI? O
QUE LHE INSPIRA?
Meu processo é lento e complexo. Tenho os animais e insetos como maior fonte de inspiração, pois sua diversidade
de cores, formas e tamanhos me encantam.
O QUE A ARTE REPRESENTA PARA VOCÊ?
A arte é a minha vida e a única forma de ser completa
como ser humano. É a minha sanidade, felicidade e esperança em um mundo melhor e mais justo.
FALE DAS SUAS PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES
NAIS E INTERNACIONAIS E SUAS PREMIAÇÕES.

NACIO-

Participei de várias exposições pelo Brasil. Tenho orgulho
de ter exposto por três anos consecutivos em uma mostra
no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo, onde fui premiada todos os anos. Fiz parte, no início deste ano, de
uma exposição coletiva no Memorial da América Latina,
no Salão de Atos e no Hall Monumental da Alesp.
Já no exterior, participei de exposições e mostras nos EUA,
Europa e Japão, em que ganhei algumas medalhas e prêmios, como foi o caso na Noruega e Itália. Além disso, tenho uma obra no acervo permanente do Consulado Geral
do Brasil em Nova York e representação em galerias nos
EUA, Itália e Reino Unido.
RELATE SUA EXPERIÊNCIA COM CINEMA.
Estagiei na produtora Cena 1 Take 2 em São Paulo no
ano de 1996. Depois, tive a oportunidade de realizar um
estágio em um famoso estúdio em Los Angeles. Em 1998,
de volta ao Brasil, passei pelo RTV da DPZ. Cursei um semestre de Cinema em Nova York na School of Visual Arts,
em 1999, e trabalhei na produtora O2 Filmes no ano de
2007, na qual fiz uma parte da pesquisa de casting para
o filme “Ensaio sobre a Cegueira”, do diretor Fernando
Meirelles, de quem sou fã.
COMENTE SEUS PLANOS PARA O FUTURO.

CONHEÇA MAIS SOBRE O
TRABALHO DE MEMÉ VIZOTTO
Website:
www.ameila10br.wix.com/meme-vizzotto
Fan Page:
www.facebook.com/MemePivaVizotto

Essa carreira é de constantes batalhas, como a própria vida.
Portanto, sigo em busca de novas oportunidades e parcerias.
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EVENTOS

RETROSPECTIVA 2018
por Luanna Martins

O ano de 2018 foi marcante pela comemoração dos 70
anos da Afresp. E não poderia ser diferente diante do quão
importante são os trabalhos realizados pela Associação ao
longo da sua história. Nada mais justo, portanto, comemorar as conquistas obtidas até então.

resort, localizado em Cesário Lange, e desfrutaram das diversas atividades oferecidas a crianças e adultos, além do
sistema all inclusive, que trouxe alta gastronomia e bebidas
de qualidade em um só preço, garantindo conforto e comodidade aos participantes do evento.

A Sessão Solene na Assembleia Legislativa e a festa em comemoração do septuagésimo ano da Afresp, ambas realizadas em março, trouxeram, em conjunto, a mensagem de
que a Associação dos Agentes Fiscais de Rendas de São
Paulo é uma entidade de classe com histórico e experiência
a serem respeitados. “O objetivo da realização da festa
foi, além de celebrar essa importante data, fortalecer o espírito de união, símbolo da nossa categoria. Cada detalhe
daquela noite foi pensado com carinho para proporcionar
um momento especial aos nossos associados”, disse a diretora de Comunicação e Eventos, Vanessa Murayama.

O clima de união entre os colegas é tão grande que se espalhou para o ramo musical. Em 2018, a segunda edição
do festival Afresp Music superou expectativas. Com a apresentação de sete bandas, formadas apenas por associados
titulares da Afresp, o festival de música agitou a noite de
11 de novembro no Ton Ton Jazz, na capital paulista. “Foi
incrível participar da segunda edição do Afresp Music. É
indescritível encarar esse desafio, ensaiar com os colegas e
estar aqui para fazer um som legal para a galera”, disse o
AFR Bruno Zulian, vocalista da banda Pep Le Pew.

A realização do 7º Encontro da Família Afresp no Mavsa
Resort, em setembro, também foi destaque nas atividades
executadas pela diretoria de Eventos ao longo do ano.
Associados e familiares passaram um fim de semana no
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Para 2019 a Afresp está preparando muita coisa boa.
Além dos tradicionais eventos, São Paulo sediará o 12º
Congresso Nacional da Febrafite e a diretoria de Eventos
está cuidando de todos os detalhes para receber a classe
fiscal de todo o Brasil. Prepare-se!
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FUNDAFRESP

RETROSPECTIVA 2018

Na foto, os membros da Comissão do Fundafresp: Luiz Fernando Catta Preta Cesar, Aldo Gentile, Evelyn Quilles Moura, José Roberto Rosa, Gabriela Lubies, Lauro Kuester, Simone Povia Silva; e a assistente administrativa, Joanita Sousa

por Luanna Martins

Um ano repleto de conquistas
2018 foi promissor para o Fundafresp. Além da doação
de mais de R$ 1 milhão por meio do Edital 001/18, o
Fundo de Assistência Social da Afresp pôde auxiliar outras
centenas de entidades com contribuições mensais menores.
Tudo isso aconteceu graças a contribuições voluntárias de
associados e o trabalho de análise e aprovação dos sete
integrantes da Comissão do Fundo.
Esse trabalho colaborativo é essencial para a manutenção das instituições que cuidam de crianças, adolescentes e idosos no estado de São Paulo, como disse a AFR
Luciana Grillo, de Bauru, após participar da entrega
do prêmio à Fundação Padre Emílio Immos em agosto.
“Para nossa perplexidade, esses valores, grandes ou
pequenos, mostraram-se vitais para a continuidade do
trabalho das mesmas [entidades]. As manifestações de
gratidão eram tão sinceras e comoventes, que foi impossível não ser tocado por um sentimento de que o pouco
do qual abdicamos faz uma imensa diferença a quem
recebe”, relatou.
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A presença da então primeira-dama do estado, professora
Lúcia França, em uma das entregas do Fundafresp na capital paulista, indica que o caminho percorrido ao longo
desses 23 anos de história tem sido efetivo, reconhecido e
levado para além da classe fiscal. A participação das entidades do interior do estado nas inscrições mensais e nos
Editais periódicos já é uma marca registrada, mas ver que,
neste ano, esse fator também atingiu diversas instituições
da capital, revela que o engajamento está seguindo em um
caminho crescente.
A Afresp tem como um de seus valores o Respeito Humano
e, em conjunto com o trabalho realizado pelo Fundafresp,
busca trazer para a Associação a responsabilidade social
de promover ações que possam auxiliar a população em
situação de vulnerabilidade social do estado de São Paulo.
Durante entrega do Edital 001/18 em São Paulo, o presidente da Afresp, Rodrigo Spada, expôs o sentimento de
que esse trabalho, desde sua criação, existe para fazer a
diferença dentro e fora do fisco paulista. “A Afresp abre
suas portas para ser agente transformadora da sociedade
em busca de um mundo mais justo”, disse.

JORNAL DA AFRESP

VEJA A RELAÇÃO DE DOAÇÕES MENSAIS
DO FUNDAFRESP EM 2018:
Janeiro

15 entidades – R$ 58.500

Março

10 entidades – R$ 48.000

Abril

12 entidades – R$ 55.500

Maio

12 entidades – R$ 56.000

Junho

6 entidades – R$ 32.000

Agosto

28 entidades – R$ 117.500

Setembro

14 entidades – R$ 67.500

“
Outubro

23 entidades – R$ 90.500

Novembro

35 entidades – R$ 182.000
Total: R$ 707.500

Mais um ano se vai e nosso Fundafresp completa 23 anos de caminhada tentando levar um pouco
de solidariedade a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. A vida,
hoje, apresenta-nos desafios de toda sorte, no universo profissional, familiar e social. Mas, se pela
humilde contribuição ao nosso Fundo de Assistência Social, conseguirmos, numa atitude de classe,
devolver um pouco de brilho ao olhar de alguém que possa estar perdendo a esperança, isso nos
dará força na caminhada! Afinal, não estamos doando nada às crianças pobres; estamos apenas
devolvendo parte do que é delas por direito!

“

José Rosa, coordenador do Fundafresp.
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO
FUNDAFRESP
NOVEMBRO

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
LAR MARIA IMACULADA - MOCOCA
R$ 4.500,00 | Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro

DRTC I,II,III

CEP: 13730-400 | Tel.: (19) 3656-0020

GRUPO ASSISTENCIAL ALVORADA NOVA – SÃO PAULO |R$ 7.500,00
Rua Rodrigues Sirigueio, 294 - Pirituba | CEP: 05172-150 |

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Tel.: (11) 3906-02313

SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | R$ 3.000,00 | Rua Capitão Anselmo Diniz,
1677 - Centro | CEP: 14440-000 | Tel.: (16) 3142-1280

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA AUTISTA – AUMA – SÃO PAULO | R$ 3.000,00 | Rua César Zama, 257 - Santana | CEP: 02406-030

ASSOCIAÇÃO BATATAENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS – ABADEF

Tel.: (11) 3384-6180

BATATAIS | R$ 3.000,00 | Rua Antônio Dal Picolo, 500
Alto Cruzeiro | CEP: 14300-000 | Tel.: (16) 3761-3567

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE – SÃO PAULO
R$ 3.000,00 | Rua Rodrigues dos Santos, 831 - Pari | CEP: 03009-010

DRT 7 – BAURU

Tel.: (11) 3291-4433

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE AVARÉ - AVARÉ
R$ 6.500,00 | Rua Mato Grosso, 1146 - Centro

DRT 2 – SANTOS

CEP: 18700-150 | Tel.: (14) 3732-0145

LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL - SANTOS
R$ 3.000,00 | Rua Dr. Cunha Moreira, 47 - Encruzilhada |

COLÔNIA ESPÍRITA FRATERNIDADE - AVARÉ

CEP: 11050-240 | Tel.: (13) 3226-1529

R$ 3.000,00 | Rua Prof. Danuzia D’Santi, 670 - Ipiranga
CEP: 18701-144 | Tel.: (14) 3733-8777

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ESTÂNCIA DE LUZ – ACEL – SÃO JOSÉ DOS CAM-

NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE DE

POS | R$ 8.000,00 | Estrada Municipal José Benedito de Oliveira, 1915

AVARÉ - AVARÉ | R$ 8.000,00 | Rua João Becca, 265

- Freitas | CEP: 12214-422 | Tel.: (12) 3948-1100

Água Branca | CEP: 18700-480
Tel.: (14) 3733-6264

DRT 4 – SOROCABA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FELIZ

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II - BAURU

PORTO FELIZ | R$ 3.000,00 | Av. Armando Salles de Oliveira, 584

R$ 7.500,00 | Rua Alexandre Nasralla, 1-68 – Beija-Flor

Vila Progresso | CEP: 18540-000 | Tel.: (15) 3262-8800

CEP: 17025-630 | Tel.: (14) 3239-5944

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITU - ITU

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

R$ 3.000,00 | Av. Daniel Ratti, 253 - Pinheirinho | CEP: 13306-730

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PAULO DE TARSO - CATANDUVA

Tel.: (11) 4022-4604

R$ 8.000,00 | Rua XV de Novembro, 23-30 – Solo Sagrado I
CEP: 15808-000 | Tel.: (17) 99707-6102

DRT 5 – CAMPINAS
CRECHE ESTRELINHA DO ORIENTE - CAMPINAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA - PINDORAMA

R$ 7.500,00 | Av. Pastor João Prata Vieira, 31 – Pq. Vista Alegre

R$ 6.500,00 | Rua Guarani, 40 - Centro

CEP: 13054-370 | Tel.: (19) 3226-9770

CEP: 15830-000 | Tel.: (17) 3572-1479
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE FER-

INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA – SÃO BERNARDO DO CAMPO

NANDÓPOLIS - FERNANDÓPOLIS | R$ 3.000,00 | Av. Manoel Marques

R$ 8.000,00 | Av. General Barreto de Menezes, 366 – Jd. Silvina

Rosa, 899 - Centro | CEP: 15600-000 |Tel.: (17) 3442-6503

CEP: 09791-150 | Tel.: (11) 4338-3737

DRT 9 – ARAÇATUBA

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA –

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRANDÓPOLIS

SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 7.500,00 | Rua Padre Leo Comissa-

MIRANDÓPOLIS | R$ 3.000,00 | Rua Dr. Junio Luswarghi, 948 – Jd.

ri, 288 – Jd. Silvina | CEP: 09791-006 | Tel.: (11) 4127-0866

Sampaio | CEP: 16800-000 | Tel.: (18) 3701-6663
DRT 14 – OSASCO
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE

OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA WANTUIL DE FREITAS – DEUS, CRIS-

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO COMUNITÁRIO URBANO DE

TO E CARIDADE - COTIA | R$ 7.500,00 | Estrada do Tabuleiro Verde,

TARABAI - TARABAI | R$ 7.500,00 | Av. Prefeito Waldemar Calvo, 2874

1000 – Tijuco Preto | CEP: 06720-450 | Tel.: (11) 4148-1853

- Centro | CEP: 19210-000 | Tel.: (18) 3289-1373
ASSOCIAÇÃO PARA PROSPERIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA –
ASSOCIAÇÃO TRA NOI DE PRESIDENTE PRUDENTE – PRESIDENTE PRUDENTE | R$ 8.000,00 | Rua Antenor Gonçalves, 261 – Vila Euclides

SANTANA DO PARNAÍBA | R$ 3.000,00 | Rua Alberto Frediani, 848
– Jd. Frediani | CEP: 06502-155 | Tel.: (11) 4154-2924

CEP: 19014-040 | Tel.: (18) 3903-7865
DRT 15 – ARARAQUARA
ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS DE ADAMANTINA
ADAMANTINA | R$ 3.000,00 | Rua Mário Olivero, 245 – Vila Cicma
CEP: 17800-000 | Tel.: (18) 3521-5089

DRT 11 – MARÍLIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DA ASSEMBLEIA DE DEUS
CASA EMANUEL - TUPÃ | R$ 8.000,00 | Rua Chavantes, 762 - Centro
CEP: 17601-180 | Tel.: (14) 3496-3132

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOANA D’ARC - TUPÃ
R$ 7.500,00 | Rua Irmã Amália, 120 – Vila São José
CEP: 17602-180 | Tel.: (14) 3496-3167

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS FRANCISCANAS DE GARÇA - GARÇA
R$ 3.000,00 | Av. Dr. Rafael Paes de Barros, 843 - Willians
CEP: 17400-000 | Tel.: (14) 3471-0580

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE IBATÉ - IBATÉ
R$ 5.500,00 | Rua Santa Iria, 217 - Centro | CEP: 14815-000
Tel.: (16) 3343-4868

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO –
MONTE ALTO | R$ 3.000,00 | Rua José Tarraga, 31 – Jd. Alvorada
CEP: 15910-000 | Tel.: (16) 3244-3232

CASA BETÂNIA - ARARAQUARA
R$ 3.000,00 | Av. Duque de Caxias, 967 - Centro
CEP: 14801-120 | Tel.: (16) 3332-1200

DRT 16 – JUNDIAÍ
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM – MOGI MIRIM
R$ 3.000,00 | Rua Francisco Parra Hernandes, 111 – Jd. Silvania
CEP: 13806-620 | Tel.: (19) 3862-2136

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CÂNDIDO
MOTA – CÂNDIDO MOTA | R$ 3.000,00 | Rua Angelo Pipolo, 1725
Centro | CEP: 19880-000 | Tel.: (18) 3341-1250

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
R$ 7.500,00 | Av. Padre Matheus Van Herkhuizen, s/n – Estrada Areia

DRT 12 – ABCD/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Branca | CEP: 13990-000

Tel.: (19) 3651-5422
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ESPORTES

RETROSPECTIVA 2018
por Luanna Martins

Diversidade,
e familiares

diversão

e

alegria

entre

associados

Futebol, corrida, poker e tênis são apenas algumas das
atividades propostas pela equipe de Esportes da Afresp.
Durante todo o ano, o objetivo, além de incentivar a prática de exercícios físicos e a qualidade de vida, foi proporcionar momentos de lazer e união para os associados, que
deixaram de se encontrar apenas em horário de trabalho
para poder se reunir em clima de integração com fiscais de
outras regiões do estado.
Fruto disso foi o sucesso dos grandes eventos realizados em
2018, como os tradicionais Torneios Estaduais de Poker,
que acontecem duas vezes por ano na sede da Afresp; as
corridas da capital e do interior; os Encontros dos Veteranos, que ocorrem nos Centros de Convivência da Afresp; e
a Fórmula Kart 2018, organizada por associados da Grande São Paulo e que divertiu cerca de 30 colegas em uma
noite de quinta-feira, após expediente. “Ganhar é muito
bom, mas confraternizar com os colegas é ainda melhor”,
disse o AFR vencedor do Fórmula Kart 2018, Bruno Pennati
Migita, de Osasco.
Esse é o mesmo sentimento daqueles que praticam outras
atividades, tais como o AFR aposentado Dárcio de Sousa.
Dárcio é um grande frequentador das atividades esportivas
realizadas pela Afresp. Neste ano, participou de várias
ações, como a 33ª Corrida Tribuna FM-Unilus, no mês de
maio deste ano em Santos, e o XXVIII Torneio Metropolita-
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no de Futebol, em que recebeu a medalha de prata com o
time de Portugal, em novembro. “Todos os associados devem ter em mente a importância da prática de exercícios.
Qualquer idade pode se desafiar, porque, com avaliação
e preparo adequado, seu corpo vai responder”, comentou.
A grande conquista da diretoria de Esportes neste ano foi a
reinauguração do complexo de quadras de tênis do Centro
de Convivência de Guarulhos. Após um ano de reforma, o
espaço retornou com grandes melhorias e infraestrutura de
extrema qualidade, recebendo, no fim do ano, a participação de 44 competidores no Torneio Open Afresp Tênis,
com três categorias – A, B e Duplas Sênior, compostas por
associados com mais de 50 anos. A diretora de Previdência, Julia Serikava, recebeu o troféu de primeiro lugar na
categoria Duplas Sênior, junto com o AFR Pedro Rosálio, do
ABCD, e disse estar muito contente com as ações promovidas pela Afresp ao longo do ano. “Pratico esportes habitualmente, mas o meu preferido é o tênis. Jogar no C.C.
de Guarulhos sempre foi um prazer, agora ainda mais com
a restauração das quadras, que estão ótimas”, comentou.
A perspectiva é que em 2019 as atividades esportivas
aumentem e contemplem ainda mais associados da capital e do interior do estado. A diretoria de Esportes,
liderada por João Alves, quer superar as expectativas.
“Estamos empenhados em trazer para os associados as
melhores práticas esportivas, sempre com o objetivo da
união, do lazer e do fortalecimento da nossa Afresp”,
disse Alves.
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VEJA COMO FORAM AS FINAIS DOS
TORNEIOS DA AFRESP EM 2018!
por Luanna Martins

XXVIII TORNEIO METROPOLITANO DE FUTEBOL

TORNEIO OPEN AFRESP TÊNIS 2018

Com o placar de 1 X 0 para a Colômbia, com gol do AFR
Fernando Kenzo Fukai, de Osasco, o time levou a melhor e
ganhou a medalha de ouro do Torneio.

O Torneio contou com 44 competidores, divididos em três
categorias: A – avançado, B – intermediário e iniciantes,
e Duplas Sênior, com jogadores acima de 50 anos.

11 gols e troféu na mão

Os associados que representaram a região do ABCD
foram destaque e receberam a primeira colocação nas
três categorias!

O AFR Pedro Espósito, da DRTC-III, competiu pela equipe do México e recebeu o troféu de melhor artilheiro
do Torneio.
Jovem goleiro
O troféu de melhor goleiro do Torneio ficou para Bruno
Magalhães, filho do AFR Rogério Magalhães, da DRTC-III.
Bruno jogou pelo time de Portugal ao longo do torneio,
porém ficou no banco de reservas no jogo final por conta
de uma contusão.
Confira a classificação geral do Torneio:
XXVIII Torneio Metropolitano de Futebol
1º

Colômbia

2º

Portugal

3º

França

4º

Alemanha

5º

México

6º

Argentina

Veja a classificação:
Categoria Dupla Sênior
1º

Julia Serikava (Diretora de Previdência e aposentada
da DRTC-I) e Pedro Rosálio (ABCD)

2º

Shozi Kawagoe (Aposentado da DRTC-III) e
Valdeinton da Silva (Aposentado)

3º

Gilmar Sudré (Aposentado da DRTC-III) e Gleidarcy de
Oliveira (esposa do AFR aposentado José Adão)

Categoria A (avançado)
1º

Eduardo Suehara (ABCD)

2º

Nelson Trombini (DRTC-III)

3º

Diego Alencar (Predião)

Categoria B (intermediário e iniciante)
1º

Sérgio Saad – ABCD

2º

Rogério Fuzy – Osasco

3º

Américo Taniguti – DRTC-I
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IX TORNEIO ESTADUAL DE FUTEBOL SOCIETY
No dia 1 de dezembro, as cinco equipes do IX Torneio
Estadual de Futebol Society participaram da disputa pelo
pódio. Após 10 jogos no sistema em que todos jogaram
contra todos, Predião somou mais pontos e ficou com o primeiro lugar, seguido de Osasco (2º lugar) e Campinas (3º
lugar). A taça transitória do campeonato, que estava desde 2016 sob os cuidados da equipe da DRTC-III e Santos,
foi entregue pelo segundo colocado ao time do Predião.
O prêmio de melhor goleiro ficou para Gladimir das Neves, AFR de Campinas, e o artilheiro do Torneio, com três
gols, foi o AFR Roger Souto, de Santos, que jogou pelo time
de Osasco.
Confira o ranking da competição:
IX Torneio Estadual de Futebol Society
1º

Predião

2º

Osasco

3º

Campinas

4º

Presidente Prudente

5º

Taubaté

4º RANKING HOLD’EM DA CAPITAL
Com a participação de quase 90 competidores nesta
edição, o torneio de Poker da Capital, que aconteceu ao
longo do ano na sede da Afresp, terminou no dia 04 de
dezembro e premiou como campeão o AFR Paulo Amizes,
aposentado da DRTC-I. O segundo lugar ficou para o Thiago Barros, do Predião, e Leandro Pavan, da DRTC-I, levou
o terceiro lugar.
Veja quais foram os premiados do torneio:
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4º Ranking Hold’em da Capital
1º

Paulo Amizes – aposentado da DRTC-I

2º

Thiago Barros - Predião

3º

Leandro Pavan – DRTC-I

4º

Walter Ruffo – Predião

5º

Milton Bajo – Guarulhos

6º

Fabio Hatano - Jundiaí

7º

Roberto Ortega - Predião

8º

João Henrique Souza - filho do associado
Darcio de Souza
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REGIONAIS

RETROSPECTIVA 2018
por Luanna Martins

Mais do que uma base da Associação dos Agentes Fiscais
de Rendas nos municípios do estado de São Paulo, as 19
Regionais da Afresp têm o papel fundamental de unir a categoria do fisco paulista em busca do seu principal pleito:
a luta pela valorização da classe.
Durante esses 12 meses, cada regional, em conjunto com
as novas diretorias, que assumiram no início deste ano,
trabalhou por meio de ações, engajamento e articulação
política com seus associados. Foram centenas de eventos
realizados: palestras, confraternizações, atividades esportivas e festas. Todas as ações foram planejadas e organizadas para aproximar ainda mais o associado da Afresp
e, com isso, tornar a Associação espaço para diálogo de
interesses da classe fiscal.
Para o diretor de Araçatuba, Leonam Mendes de Lima, em
sua Regional, isso não foi diferente. Araçatuba, que possui
cerca de 150 AFRs associados, realizou diversas atividades. “Buscamos sempre atender aos desejos e necessidades dos associados”, disse.
O diretor Leonam ainda reforçou a importância das Regionais
para integração e participação dos associados: “Contamos
muito com apoio dos colegas para a execução dos eventos.
Para esse ano, já estamos programando nossos trabalhos e a
colaboração de todos será muito importante”.
A reinauguração do complexo de quadras de tênis no Centro
de Convivência de Guarulhos, a inauguração das áreas de
lazer da Regional de Sorocaba e o marco de um ano de inauguração do Centro de Convivência Urbano (CCU), em novembro, também foram conquistas significativas para a Afresp e
refletiram diretamente no convívio e bem-estar dos associados.

A união da classe fiscal paulista, nunca antes vista com
tanto entusiasmo, deve ser mantida mesmo com investidas
contrárias a relevantes conquistas, defende o diretor de
Regionais, Denis Mângia. “Unir a categoria: essa é uma
finalidade estatutária da Associação. Todas as atividades
culturais, esportivas, recreativas e sociais realizadas nas
Regionais foram pensando no bem-estar dos nossos associados e no fortalecimento do grupo”, disse.
O período eleitoral deste ano, momento em que foi decidido quais serão os deputados estaduais a ocuparem
as cadeiras da Assembleia Legislativa a partir de 2019,
foi essencial para um trabalho de estreito relacionamento
com os representantes políticos em suas bases de atuação. A confirmação da presença do colega Campos Machado e de Marina Helou, filha e neta de AFRs, na Alesp,
mostra que a categoria continua, bem como em outras
legislaturas, trabalhando, ouvindo e procurando ser e ter
representação no âmbito político.
A solidariedade entre associados é e segue como tradição dentro da Afresp. Um exemplo disso foi a realização da 6ª Feijoada Solidária dos Amigos, em Sorocaba, que superou a marca das edições anteriores com a
arrecadação de R$ 15 mil, valor destinado à instituição
Pastoral do Menor, que realiza diversas atividades voltadas para crianças e adolescentes em vulnerabilidade
social da cidade.
Em 2019, haverá muito trabalho dentro e fora de cada
Regional. A Afresp busca diariamente isso: ser espaço
para a prática do bem, a união dos colegas e frente de
luta pelos principais pleitos da categoria, seja na capital
ou no interior do estado.
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C O N S E L H O D E L I B E R AT I V O

BOLE TIM INFORMATIVO DO CONSELHO
DELIBERATIVO Nº 43 - NOVEMBRO/2018

Reunião Ordinária de 24 de novembro

seja, 85,5% referem-se à Amafresp.

Na última Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
Afresp no ano de 2018, ocorrida em 24 de novembro,
estiveram presentes 18 conselheiros titulares e 02 suplentes. Os trabalhos foram conduzidos pela Mesa Diretora,
composta pelo presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior;
o vice-presidente, Miguel Angelo Carvalho da Silva; a 1ª
secretária, Márcia Maria Marchetti do Couto; e o 2º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.

A Comissão Fiscal do Conselho, composta pelos AFR’s
Gerson Alanis Lamera - Presidente, Pedro Ventura Esteves e Alexandre Lania Gonçalves, após estudo da proposta, apresentaram relatório detalhado aos membros
do Conselho. A Comissão Fiscal em sua conclusão final
propôs ao Conselho a aprovação da proposta orçamentária em sua totalidade, porém, diante do ambiente político e econômico, inclusive a situação remuneratória
da Classe dos AFR’s, foram feitas várias considerações,
inclusive quanto ao aumento de despesas operacionais
na Amafresp, como honorários de auditoria, organização, métodos e reajuste de mensalidade da Afresp em
12,69%, proposta pela Diretoria Executiva a partir de
junho/2019, entre outros.

A reunião teve duração de mais de 6 horas, quando foram
discutidos e deliberados temas relevantes como: Proposta
Orçamentária da Afresp para o exercício de 2019, Alteração no Regulamento da Amafresp, Recurso Extraorçamentário à Diretoria Executiva para contratação de serviços
jurídicos para defesa da constitucionalidade de Emenda
Constitucional nº 46/2018, entre outros. Confira a seguir:
Ata da Reunião Extraordinária: após ser apresentada e discutida, a ata da Reunião Extraordinária de 20
de outubro foi aprovada por maioria de votos, tendo 04
abstenções.
Processo C.D. n°17/2018 - Proposta Orçamentária da Afresp para o exercício de 2019: a
Diretoria Executiva encaminhou ao C.D. a proposta orçamentária para 2019 no valor total de R$
320.853.568,53, desse total mais de 274 milhões, ou
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A proposta orçamentária foi amplamente discutida por
mais de três horas pelos Conselheiros, inclusive com a
presença do Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, e do
Primeiro Secretário, Luan Zacharias. Após, os membros
do Conselho Deliberativo aprovaram, por maioria dos
votos, sendo 02 contrários, o relatório da Comissão
Fiscal e, consequentemente, a proposta orçamentária
para 2019 com as seguintes recomendações:
•
Criação de uma Comissão para estudos da viabilidade de investimentos dos recursos aplicados da Afresp
em empreendimentos que visem à geração de receita para
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a entidade. Tendo como integrantes da Comissão membros
da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e Associados da Capital, Litoral e Interior do Estado.
•
Cautela no programa de investimentos operacionais,
bem como nova revisão das despesas apresentadas e aprovadas no orçamento, para que, assim, possa se evitar o aumento
da mensalidade programada para o mês de junho de 2019,
tendo em vista o contexto salarial da Classe dos AFRs, mesmo
porque o aumento de 12,69% na mensalidade foi baseado no
aumento do teto salarial e em virtude da aprovação da PEC.
Processo C.D. n°23/2018 – Solicitação de Recurso
Extraorçamentário
para
contratação
de
serviços
jurídicos para defesa da constitucionalidade de
Emenda Constitucional nº 46/2018: O Presidente
da Afresp encaminhou Ofício AFRESP-P n°498/18 solicitando recurso extraordinário para contratação de serviços
jurídicos do escritório FA Consultoria & Gestão de Direitos
para defesa da constitucionalidade de Emenda Constitucional junto ao STF. A contratação será em parceria com
o SINAFRESP e SINDAF (Sindicato dos Auditores Fiscais
Tributários do Município de São Paulo), e os custos totais
serão divididos pelas três entidades.
Foi colocada em discussão e, em seguida, os membros do
Conselho votaram e aprovaram, por unanimidade dos votos, a participação da Afresp, com a liberação do recurso

extraorçamentário de: A título de “Pró-labore”: o valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a título de “Ad Exitum”:
60 (sessenta) parcelas, mensais e sucessivas, no valor de R$
16.667,00 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais).
Processo C.D. n°18/2018 – Proposta de Alteração
do Regulamento da Amafresp: A Diretoria Executiva
encaminhou, através do Ofício AFRESP-P n°497/18, proposta de alteração em artigos específicos do Regulamento
da Amafresp para possibilitar a implementação de programa de prevenção denominado “Amafresp Presente”. Estiveram presentes na reunião o Diretor da Amafresp, Renato
Pei An Chan, e o Assessor Médico, Dr. Walter Lyrio do
Valle, esclarecendo o funcionamento do programa e os benefícios que trará ao plano de saúde, inclusive financeiros.
Concomitantemente foi apresentada a Instrução Normativa Amafresp n° 08/2018, a qual traça as diretrizes e
as regras do programa. Após discussão sobre o assunto,
o plenário votou e aprovou, por unanimidade dos votos,
a alteração no Regulamento e a Instrução Normativa n°
08/2018.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente
do C.D. agradeceu a dedicação e os trabalhos desenvolvidos pelos conselheiros ao longo do ano. Ficou agendada
a próxima reunião do Conselho Deliberativo para 02 de
fevereiro de 2019. Após isso, foi finalizada a reunião.

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 (Capital); Carlos Augusto Gomes Neto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão
Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); José Francisco de
Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Valter Gama Caldini (Guarulhos).
Suplentes: João Batista de Matos (Franca) e Hélio Bandeira (Osasco).

ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO
DELIBERATIVO DA AFRESP:
(11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br

43

NOTÍCIAS

AFRS LANÇAM MANUAL DE LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA ESTADUAL
por Fabieli de Paula

Associados à Afresp, Alexandre Meirelles e Daniel Petitinga
são autores do Manual de Legislação Tributária Estadual, lançado em novembro pela editora Juspodivm. Confira em entrevista detalhes da obra!
QUAL FOI A PRINCIPAL
RAÇÃO DA OBRA?

MOTIVAÇÃO

PARA

ELABO-

Percebemos que não havia no mercado uma obra que abordasse a legislação tributária comum aos estados de forma
mais completa, principalmente porque víamos os concurseiros
reclamarem disso. Além disso, no nosso dia a dia, notávamos
colegas fiscais pedindo sugestões de materiais que os ajudassem no trabalho. Isso também serviu de motivação para começarmos o projeto.
QUANTO TEMPO
ZIR O MANUAL?
DESAFIOS?

VOCÊS LEVARAM PARA PRODUE QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS

Foram quase dois anos entre períodos de maior empenho e
outros nos quais não pudemos nos dedicar como gostaríamos. Os maiores desafios foram deixar a família de lado nos
nossos momentos de lazer, as constantes atualizações nas
legislações e o cuidado em não generalizar temas que poderiam ter entendimentos diferentes em outros estados.
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
DAS NESTA PUBLICAÇÃO?

TEMÁTICAS

ABORDA-

Ela abrange toda a parte comum dos impostos estaduais
(ICMS, IPVA e ITCMD), a Constituição Federal, a Lei Kandir e
a LC 24/75, além de outros assuntos menores, tais como noções de Processo Administrativo Tributário, repasses do IPVA
e do ICMS aos municípios segundo a LC 63/90, Simples Nacional, jurisprudências do STF e do STJ e histórico dos concursos para os fiscos estaduais.
COMENTE O OBJETIVO PRINCIPAL
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL.

DO

MANUAL

DE

Nosso objetivo foi proporcionar uma excelente base sobre
o mecanismo da parte geral dos tributos estaduais, pois é a
partir dele que nós conseguimos entender melhor a legislação
específica de cada estado ou Distrito Federal.
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COMO FOI COMENTADO NA PRIMEIRA PERGUNTA,
ALÉM DOS CONCURSEIROS, ESTE LIVRO TAMBÉM É
DESTINADO A FISCAIS EM ATUAÇÃO?
Sim. Nossos colegas auditores fiscais estaduais poderão usá-lo para consulta no dia a dia. Vale lembrar que ele não aborda a parte específica de cada estado ou Distrito Federal, e sim
o que é comum a todos esses entes. Sendo assim, acreditamos
que a obra também é indicada aos profissionais que atuam
na área tributária estadual, como advogados e contabilistas.
QUAL É A PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DESTE MANUAL?
Como o próprio nome já diz, queremos que o Manual se
torne uma referência definitiva no estudo dos assuntos comuns
aos impostos estaduais, principalmente o ICMS, que muitos
consideram como o tributo mais difícil de ser entendido. Para
facilitar esse aprendizado, elaboramos diversos desenhos esquematizando o conteúdo, incluindo assim 250 diagramas,
além de 250 questões de concursos comentadas.
SOBRE OS AUTORES
Alexandre Meirelles
Ocupa, desde 2006, o cargo de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo. Graduado em Informática
e Matemática, com especialização em Direito Tributário,
Matemática e Estatística e Mestrado em Estatística.
Autor de Como Estudar para Concursos, de Concursos
Fiscais, de Manual do Concurseiro e de diversos artigos
em revistas da área e do Blog Método de Estudo. Todos
já lidos por dezenas de milhares de candidatos.
Desde 2006, ministra palestras em instituições e feiras
especializadas em concursos, nas quais fornece diversas
dicas sobre como estudar de forma otimizada.
Daniel Petitinga
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia – UFBA - e em Direito pelo Centro Universitário Padre Anchieta em Jundiaí/SP. Exerceu a função
de Analista-Tributário da Receita Federal. Também foi
Auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais no
Posto Fiscal de Divisa entre os estados de Minas Gerais
e Espírito Santo. Desde 2006, ocupa o cargo de Agente
Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo.
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CONHEÇA OS VENCEDORES DA 7ª EDIÇÃO
DO PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL
por Camila Barros, com informações da Febrafite

A cerimônia de entrega da 7ª edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal aconteceu em 28 de novembro,
na Embaixada da Espanha, em Brasília. A iniciativa da
Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) reuniu mais de 250 convidados,
entre eles, o coordenador-geral do Prêmio e presidente da
Afresp, Rodrigo Keidel Spada.

menta para melhorar a economia”, disse.

14 finalistas disputaram o prêmio nas categorias Escola,
Instituição e Imprensa e, desses, foram premiados sete
ganhadores da edição. Os coordenadores dos projetos
ganhadores das categorias Escolas e Instituições também
levaram para casa R$ 1 mil cada, em agradecimento ao
trabalho realizado.

Confira quem são os ganhadores dessa edição:

Anualmente, a iniciativa premia as melhores práticas que
atuam sobre a importância social dos tributos e sua correta aplicação em benefício da coletividade. Para Spada, o
Prêmio é a oportunidade de valorizar e reconhecer projetos
relevantes, que posicionam o imposto como o principal elemento de promoção das políticas públicas: “Ao fim desta
edição, fica claro que o Prêmio é uma iniciativa ímpar para
promoção da educação fiscal no país”.
Já o presidente da Febrafite, Juracy Soares, destacou a
importância de estabelecer parcerias estratégicas para
tratar de um tema tão caro ao país. “É preciso que o Estado possa trabalhar em conjunto com a sociedade para
solucionar os efeitos do momento econômico adverso,
por isso eu reafirmo que a educação fiscal é uma ferra-

Soares ainda assinou um termo de cooperação com o
secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid. O
acordo tem como finalidade promover o Prêmio e formalizar o acordo de cooperação entre o órgão e a Febrafite, que, de fato, já vem ocorrendo desde 2012.

Categoria Escolas
1º colocado: Escola Estadual de Ensino Fundamental
Dom Moisés Coelho - Cajazeiras (PB)
2º colocado: Instituto Estadual de Educação Salgado Filho - São Francisco de Assis (RS)
3º colocado: Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite
- Curvelo (MG)
Instituições
1º colocado: Prefeitura Municipal de Liberato Salzano (RS)
2º colocado: Controladoria Geral do Município de São
Lourenço da Mata (PE)
Imprensa
1º colocado: Irna Renata da Rocha Cavalcante
Reportagem: “Dinheiro sob controle”, para jornal O Povo
– Fortaleza (CE)
2º colocado: Rodrigo Resende
Reportagem: “O orçamento na Constituição de 1988”,
para Rádio Senado – Brasília (DF)
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018
ATIVO
CIRCULANTE

PASSIVO
CIRCULANTE

22.757.295,79

254.782,84

Provisão de Eventos a Liquidar

14.677.381,33

254.782,84

Débitos de Op. De Assist. à Saúde

1.542.593,77

90.819.013,54

Atendimentos em Outros Estados

20.592,95

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas

14.539.186,64

Outros Débitos Operacionais

Cotas de Fundos de Investimentos - ANS

14.539.186,64

Convênio Odontológico

76.279.826,90

Devoluções de Cotas/Coparticipação

76.279.826,90

Taxa de Administração Amafresp

Disponível
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata
Aplicações Financeiras

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

119.803.064,23

76.279.826,90

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

22.747.897,84

Tributos e Contribuições

219,77
1.363.900,67
1.120.975,78
69.959,43

Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência

21.353.508,32

F.G.T.S a Recolher

Provisão Para Devedores Duvidosos

(2.005.202,14)

COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher

8.319,25

574.776,71

Retenções de Impostos e Contribuições

1.051.016,35

Coparticipação Amafresp
Provisão Para Perdas Sobre Crédito

61.640,18

(427.135,07)

I.R.R.F a Recolher - Afresp

81.129,11

2.344.376,69

I.R.R.F a Recolher - Amafresp

85.832,49

1.701.704,22

I.S.S a Recolher - Afresp

(794.130,89)

I.S.S a Recolher - Amafresp

613.189,96

CSLL a Recolher - Amafresp

Almoxarifado

165.095,92

PIS a Recolher - Amafresp

Aluguéis a Receber

104.205,51

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp

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

Adiantamentos
Outros Créditos ou Bens a Receber
Mensalidades Afresp
Mensalidades - Fundafresp

343.888,53
5.411.283,94
837.686,37
136.953,35

1.060,19
13.813,40
811,22
538,78
6.925,15

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp

141.943,61

Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários

267.035,82

Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp

3.504,96
448.421,62

Mensalidades - Seguro de Vida

1.894.570,91

Débitos Diversos

5.376.429,30

Cia Vera Cruz Seguradora

1.053.958,61

Obrigações com Pessoal

2.436.913,68

Fornecedores

2.939.515,62

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

1.363.900,67
124.214,03

(194.022,33)
150.918,44

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.876.175,38

Realizável a Longo Prazo

1.312.636,74

Aplicações Financeiras

75.117,11

Títulos de Renda Fixa

75.117,11

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

Bens Móveis - Não Hospitalares

1.237.519,63

DÉBITOS DIVERSOS
Fundafresp

1.983.592,75
260.100,91
122.283,97
137.816,94
1.723.491,84
1.723.491,84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

127.938.351,07
168.251,94
127.770.099,13

27.794.406,76

Reservas Patrimoniais

8.632.121,57

23.786.258,93

Reservas Estatutárias

9.353.265,92

6.127.037,32
17.339.693,05
319.528,56
2.780.854,18

Resultados Acumulados - AFRESP

70.185.914,27

Resultados Acumulados - AMAFRESP

32.120.840,63

Resultado do Exercício - AFRESP

4.676.790,54

Resultado do Exercício - AMAFRESP

2.801.166,20

2.780.854,18

321.868,51
1.215.847,26
231.399,69
602.594,15
602.594,15

Outras Imobilizações

624.699,50

Benfeitorias em Imóveis de terceiros

624.699,50

INTANGÍVEL

379.182,90

Sistema de Computação

Contingências Trabalhistas

Reservas

295.597,92

TOTAL DO ATIVO

Contingências Amafresp

3.389.948,98

Equipamentos de Informática

Obras em Andamento

Provisões

Fundo Social

716.140,80

Imobilizações em Curso

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

3.389.948,98

Máquinas e Equipamentos

Veículos

39.915,61

1.237.519,63

Instalações

Móveis e Utensílios

Outros Débitos a pagar

(194.022,33)

Despesas Antecipadas
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0,00
157.880,38

379.182,90
152.679.239,61

TOTAL DO PASSIVO

152.679.239,61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A SETEMBRO DE 2018
Sede
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde

Regionais

JORNAL DA AFRESP
Amafresp
Consolidado

Afresp

0,00

0,00

0,00

174.798.462,14

174.798.462,14

Contraprestações Líquidas

0,00

0,00

0,00

174.798.462,14

174.798.462,14

Contribuições Associativas

0,00

0,00

0,00

167.661.290,41

167.661.290,41

Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade

7.909.571,24

( - ) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados
( - ) Devoluções/Cancelamentos

(572.321,79)
0,00

0,00

0,00

(200.077,72)

(200.077,72)

0,00

0,00

0,00

(164.146.977,59)

(164.146.977,59)

Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)

0,00

0,00

0,00

(178.252.153,19)

(178.252.153,19)

Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)

0,00

0,00

0,00

11.720.845,71

11.720.845,71

Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)

0,00

0,00

0,00

2.384.329,89

2.384.329,89

0,00

0,00

0,00

10.651.484,55

10.651.484,55

Eventos Indenizáveis Líquidos

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE
RESULTADO BRUTO

0,00

0,00

0,00

10.651.484,55

10.651.484,55

(16.092.553,07)

(6.488.532,66)

(22.581.085,73)

0,00

(22.581.085,73)

Despesas com Pessoal Próprio

(9.205.605,54)

(3.316.114,50)

(12.521.720,04)

0,00

(12.521.720,04)

Despesas com Serviços de Terceiros

(2.040.405,76)

(230.513,21)

(2.270.918,97)

0,00

(2.270.918,97)

Despesas com Localização e Funcionamento

(3.549.417,36)

(2.673.118,05)

(6.222.535,41)

0,00

(6.222.535,41)

Despesas com Public. E Propag. Institucional

(284.887,38)

(100,00)

(284.987,38)

0,00

(284.987,38)

Despesas com Tributos

(375.658,22)

(162.704,58)

(538.362,80)

0,00

(538.362,80)

Despesas Administrativas

Despesas Adm. Diversas
Outras Receitas Operacionais

(636.578,81)

(105.982,32)

(742.561,13)

0,00

(742.561,13)

28.401.887,56

323.967,53

28.725.855,09

2.014.245,07

30.740.100,16

6.654.656,34

0,00

6.654.656,34

0,00

6.654.656,34

11.643.431,60

0,00

11.643.431,60

0,00

11.643.431,60

9.676.431,41

0,00

9.676.431,41

0,00

9.676.431,41

363.945,60

323.967,53

687.913,13

0,00

687.913,13

63.422,61

0,00

63.422,61

0,00

63.422,61

Taxa de Inscrição

0,00

0,00

0,00

1.453.235,33

1.453.235,33

Outras Receitas

0,00

0,00

0,00

561.009,74

561.009,74

(2.863.557,18)

(391.669,46)

(3.255.226,64)

(11.434.477,98)

(14.689.704,62)

(69.951,90)

0,00

(69.951,90)

(101.950,98)

(171.902,88)
(14.517.801,74)

Contribuições Associativas
Administração Amafresp
Administração de Seguros
Outras Departamentais
Receitas Diversas

Outras Despesas Operacionais
Provisão Para Perdas Sobre Créditos
Outras

(2.793.605,28)

(391.669,46)

(3.185.274,74)

(11.332.527,00)

Encargos Sociais

0,00

0,00

0,00

(578.837,57)

(578.837,57)

Taxa de Adm. Amafresp

0,00

0,00

0,00

(11.643.431,61)

(11.643.431,61)

Taxa de Adm. Reciprocidade

(61.280,87)

Confecção de carteiras/Indicador Médico

-

0,00

-

0,00

-

(2.793.605,28)

(391.669,46)

(3.185.274,74)

0,00

(3.185.274,74)

0,00

0,00

0,00

951.023,05

951.023,05

0,00

0,00

0,00

951.023,05

951.023,05

RESULTADO OPERACIONAL

9.445.777,31

(6.556.234,59)

2.889.542,72

1.231.251,64

4.120.794,36

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

1.735.963,08

13.945,09

1.749.908,17

1.569.914,56

3.319.822,73

Receitas Financeiras

2.033.026,78

15.311,31

2.048.338,09

1.909.341,92

3.957.680,01

Despesas Financeiras

(297.063,70)

(1.366,22)

(298.429,92)

(339.427,36)

(637.857,28)

Despesas Associativas
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais
Taxa de Adm. Amafresp

RESULTADO PATRIMONIAL

66.586,77

-29.247,12

37.339,65

0,00

37.339,65

Receitas Patrimoniais

71.468,02

0,00

71.468,02

0,00

71.468,02

Despesas Patrimoniais

(4.881,25)

-29.247,12

(34.128,37)

0,00

(34.128,37)

-

0,00

-

0,00

-

11.248.327,16

(6.571.536,62)

4.676.790,54

2.801.166,20

7.477.956,74

Resultado Não Operacional
RESULTADO LÍQUIDO

Rodrigo Keidel Spada
Presidente

Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro

Raquel Gonçalez de Almeida
CRC 1 SP 179645/O-8
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2018 FOI UM ANO
DE MUITO TRABALHO
E REALIZAÇÕES,
E 2019 NÃO
SERÁ DIFERENTE.
SIGA NOSSAS REDES
SOCIAIS E ACOMPANHE AS
NOVIDADES DESTE ANO
AFRESP
AMAFRESP
INVESTAFRESP
AFRESP REGIONAIS
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