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EXPEDIENTE

INFORMAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 01 de 2019, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguin-
tes 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$ 
38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondentes à contribuição mínima de 20 
(vinte) cotas no valor unitário de R$ 1,9208 (janeiro/2019).

Informamos ainda que os citados valores estão vigentes desde 01/01/2019.

Janeiro Fevereiro Março

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

Cota Amafresp 539,00 533,00 533,00

Cota Fundafresp 38,42 38,42 38,42
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No ano em que a Afresp completa 71 anos, a entida-
de faz um balanço das principais ações que acontece-
ram ao longo da sua trajetória. Desde sua fundação, 
centenas de Agentes Fiscais de Rendas ocuparam car-
gos de liderança e contribuíram para o desenvolvi-
mento e crescimento da associação: uma entidade da 
classe representativa do fisco estadual, preocupada 
em oferecer qualidade de vida e bem-estar aos seus 
associados. 

Ao longo dos anos, essa missão foi revista para aten-
der às inúmeras transformações sentidas pela catego-
ria no seio da sociedade contemporânea. Hoje, po-
demos afirmar que a Associação tem muita clareza 
sobre quais são os rumos que devam ser trilhados e os 
desafios que quer superar. 

Isto porque, a entidade acredita que deva se posi-
cionar estrategicamente para fazer frente aos fatores 
externos e internos, que possam impactar a sua susten-
tabilidade nas dimensões financeira, política e social. 
Assim, não se exime de lutar pela defesa e valoriza-
ção da classe fiscal, colocando-se à disposição para 
contribuir para a construção de uma sociedade mais 
justa e solidária.

Dessa forma, a Afresp se movimentou para criar uma 
rede de atores interessados no tema da valorização do 
serviço público: entidades representativas de carreiras 

típicas de estado, parlamentares e academia. Também 
estreitou laços com a Secretaria da Fazenda paulista 
e dessa aproximação surgiram contribuições para o 
Programa de Estímulo à Conformidade Tributária.

Mas ainda há muito o que fazer. A começar inter-
namente, colocando em prática sua estratégia de 
melhoria de processos internos e de seus produtos e 
serviços. Do lado externo, a entidade sabe a impor-
tância de continuar fortalecendo o trabalho da ca-
tegoria, incentivando a criação de mecanismos que 
fortaleçam a relação de confiança com contribuintes 
e órgãos representativos. 

Nas páginas que seguem, iremos apresentar um es-
pecial sobre os 71 anos da Afresp, completados no 
dia 28 de fevereiro. O leitor também poderá co-
nhecer mais a fundo o trabalho desenvolvido pelo 
Fundafresp, além de histórias de associados que 
contrataram o Seguro de Vida e do Seguro Viagem 
oferecidos pelo InvestAfresp. Também terá mais in-
formações sobre a próxima edição da Campanha 
Saúde e ficará por dentro sobre o que a Amafresp 
tem feito para oferecer um plano de autogestão 
cada vez mais completo. 

 
BOA LEITURA!

JUNTOS FORMAMOS 
A AFRESP QUE QUEREMOS 
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Localizada no estado americano da Flórida, a 
cidade de Miami tem sido a escolha de muitos 
brasileiros que desejam fazer compras ou se 
aventurar pelas praias locais. Este foi o caso da 
associada e advogada Karen Baseio, 32, que 
planejou sua viagem com destino a Miami no final 
do ano passado, para aproveitar o circuito de lojas 
a preços mais acessíveis e conhecer as opções 
gastronômicas oferecidas pela cidade.  

“Na época, eu tinha acabado de completar seis 
meses de gestação. Fomos com meus sogros e lá nos 
encontramos com minha mãe, que mora nos Estados 
Unidos, e minha irmã”, explica. Para aproveitar com 

tranquilidade o passeio em família, Karen contratou, 
com o InvestAfresp, um seguro viagem depois de 
uma experiência traumática vivida nos Estados 
Unidos, em 2017.

“Fui visitar minha mãe no Texas e tive uma experiência 
muito negativa em termos de saúde. Não havia feito 
nenhum seguro viagem, pois pensei que não fosse 
precisar, mas eu percebi que lá tudo relacionado 
à saúde é extremamente oneroso, já que qualquer 
exame ou procedimento passa de mil dólares”, 
relatou. “Depois disso, nunca mais viajo sem seguro 
viagem”, completou, afirmando que em Miami não 
foi preciso acionar o seguro. 

I NVES TA FRE SP

ROTEIRO GASTRONÔMICO É ALTERNATIVA 
DE PASSEIO NOS ESTADOS UNIDOS
por Camila Barros

4
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Embora o seguro viagem não seja um item obrigatório 
para entrada nos Estados Unidos, a especialista em 
Seguro Viagem do InvestAfresp, Carina Antunes, 
recomenda o produto em qualquer viagem realizada 
dentro e fora do Brasil. “Desde o início ao fim da 
viagem, o seguro possibilita proteção 24 horas que 
inclui extravio de bagagem, assistência médica e 
odontológica, interrupção de viagem ou cancelamento 
de voo, por exemplo. Nós alertamos os associados de 
que é preciso estar preparado em caso de acidente ou 
doença, já que o custo médico-hospitalar no exterior 
tende a ser muito alto”. 

Ao chegar em Miami, Karen ficou dez dias hospedada 
no Gran Beach Hotel, localizado na Collins Avenue, 
região central de Miami Beach, ideal para quem 
quer um pouco mais de sossego fora do agito da 
Ocean Drive, uma das principais avenidas da região 
ao concentrar opções de bares, casas noturnas e 
restaurantes para todos os gostos. 

Apesar de ser considerada a parte mais turística da 
cidade e uma boa alternativa para quem quer fazer 
passeios a qualquer hora do dia, Karen substituiu o 
agito da Ocean Drive por um circuito gastronômico 
classificado por ela como “imperdível”. Caminhando 
do hotel até o Shopping Bal Harbour, chega-se 
ao restaurante italiano Carpaccio, um dos mais 
frequentados pelos brasileiros, que possui um menu 
variado com diversas opções de massas, saladas, 
carnes e frutos do mar. 

Outra sugestão de Karen é o Mandolin Bistrô, um 
restaurante especializado na culinária mediterrânea, 
que une o conceito de hospitalidade à autêntica 
cozinha vinda da Grécia e da Turquia. O restaurante 
está localizado em Miami Design District, um bairro 
totalmente revitalizado, dedicado à moda de luxo, 
galerias de arte contemporânea, decoração e 
gastronomia. Caminhar pelo bairro acaba sendo um 
espetáculo à parte, com inúmeros prédios cedendo 
espaço para a arte de rua. 

Para fechar, o restaurante Old Lisbon dedicado à 
tradicional culinária portuguesa e com uma generosa 
cartela de vinhos, em três unidades espalhadas 
pela cidade, possui ambiente informal e bom custo-
benefício. O restaurante também oferece uma padaria 
artesanal especializada em quitutes portugueses. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foto: Acervo pessoal

Karen é neta do AFR aposentado Gerson Baseio

O bairro Miami Design District é um verdadeiro 
museu a céu aberto. 

O restaurante Old Lisbon oferece um cardápio 
português variado. 

O Gran Beach Hotel é um dos mais indicados 
pelos turistas. 
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Para que suas próximas viagens sejam seguras e não tenham 
imprevistos, o InvestAfresp oferece diversas opções de Seguros 
Viagem. Faça sua cotação em: http://app.afresp.org.br/InvestAfresp 
ou acesse pelo QR code ao lado. 

por Camila Barros

DURANTE VIAGEM, ASSOCIADO ACIONA 
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DE SEGURO VIAGEM

O diretor Regional de Osasco, Felipe Brasileiro, teve 
que acionar o seguro viagem e realizar o processo de 
abertura de sinistro durante viagem em família. Felipe 
foi para Lisboa, Portugal, em setembro do ano passado, 
e durante o passeio um de seus familiares passou mal. 

“Foi de tanto andarmos pelo centro de Lisboa que 
surgiu a necessidade de acionarmos o Seguro Viagem 
que contratamos pelo InvestAfresp em parceria com a 
Porto Seguro. Meu sogro teve uma sensação de mal-
estar durante um dos nossos passeios pelas ladeiras da 
cidade”, explicou. 

Começou, então, o trâmite com a seguradora e 
o primeiro atendimento telefônico foi realizado 
rapidamente. “A seguradora fez algumas 
perguntas rápidas e, após o questionário, dissemos 
onde estávamos e solicitaram que fôssemos até o 
hospital Lusíadas”.

Na sequência, a família se dirigiu ao hospital, 
onde foram feitos alguns exames e diagnosticado 
uma angina, forte dor no peito causada por 
enfraquecimento de músculos cardíacos. “O médico, 
então, disse que ele precisaria pernoitar no hospital 
para fazer um cateterismo no dia seguinte”. 

Segundo o associado, 
após alguns procedimentos 
e apesar da demora na 
autorização da cirurgia 
pela seguradora, tudo 
ocorreu bem. “Parece 
ter havido alguma falha de comunicação entre o hospital 
e a seguradora, pois o hospital avisou que a seguradora 
ainda não havia autorizado a realização do cateterismo. 
Ficamos esperando essa autorização e entrando em 
contato com a seguradora até a liberação da cirurgia, que 
aconteceu no dia seguinte, mas nesse meio tempo meu 
sogro permaneceu internado. Realizado o procedimento, 
meu sogro foi liberado no mesmo dia para seguir viagem”. 

De acordo com Felipe, perder alguns dias em função do 
sinistro não foi um trâmite agradável, mas fundamental para 
reduzir potenciais gastos hospitalares e dar mais tranquilidade 
para toda a família. “ Apesar de perdermos poucos dias de 
viagem em função desse ocorrido, o Seguro Viagem foi muito 
importante e ficamos muito satisfeitos com o resultado final. 
Meu sogro saiu do hospital muito bem fisicamente e conseguiu 
continuar a viagem de forma tranquila. Antes ele sentia muito 
cansaço e não conseguia nos acompanhar sem ter que parar 
para descansar. Fomos atendidos por um excelente médico 
em um ótimo hospital da cidade”, finalizou. 

Foto: Acervo pessoal

Foto: DepositPhotos
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Desde que se mudou da capital paulista para o interior do 
estado há um ano, a AFR Juliana Rojas, 35, faz o trajeto 
Bragança Paulista–Jundiaí todos os dias para ir trabalhar. 
Ela sai cedo de Bragança rumo à Delegacia Regional de 
Jundiaí preparada para enfrentar, só no trajeto de ida, uma 
hora e meia de trânsito no horário de pico. 

“Embora eu tenha que viajar todos os dias, pensei nessa 
mudança por conta da qualidade de vida que eu e minha 
família não teríamos se morássemos em São Paulo”, explica 
ela. Entretanto, essa nova rotina fez Juliana repensar sobre 
a questão da segurança no trânsito e a sensação de falta de 
proteção passou a crescer ao longo do tempo.

De acordo com o consultor de Seguro de Vida do 
InvestAfresp, João de Oliveira, a preocupação da associada 
tem fundamento: acidentes de carro continuam sendo uma 
das principais causas de mortes e invalidez no País. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais 
de 1,25 milhão de mortes são causadas por acidentes de 
trânsito, todos os anos. Entre os sobreviventes, 20 a 50 
milhões acabam sofrendo ferimentos não fatais, mas muitos 
ainda lidam com algum grau de invalidez. 

Juliana então decidiu fazer a contratação do seguro de vida 
como uma alternativa de proteção para ela e para a família. 
“Pensei principalmente no meu filho pequeno e na minha 
própria segurança em caso de imprevisto”, afirmou. 

A associada adicionou que, além de pensar na proteção, 
esse é o momento de agir de forma estratégica. “Sabemos 
que a situação atual da classe exige de nós muita cautela, 
por isso que a prevenção deve ser o nosso aliado nesse 
momento. O fato de que eu não tenho patrimônio 

acumulado certamente fortaleceu a minha decisão.”  

A exposição ao risco faz com que muitos procurem o seguro 
de vida como estratégia. “A relação custo-benefício é ótima, 
pois pode dar suporte financeiro aos herdeiros no caso da 
morte ou indenização em caso de invalidez ou doenças 
graves”, afirma o consultor. 

Dados de seguradoras ainda evidenciam que os acidentes 
de carro representam a segunda maior causa de pagamento 
de benefício, após diagnósticos de câncer. 

ACIDENTES DE TRÂNSITO SÃO UMA DAS PRINCIPAIS 
CAUSAS DE MORTES NO PAÍS, APONTA OMS
por Camila Barros

Conheça o projeto InvestAfresp 
Vai até Você!

Juliana Rojas fez parte de um grupo 
de 20 AFRs que participou da primeira 
palestra do projeto desenvolvido pelo 
departamento de Seguros e Investimentos 
da Afresp e contratou o produto logo 
depois da realização do evento. “A 
iniciativa vai funcionar da seguinte 
forma: ao longo do ano, o InvestAfresp 
percorrerá as regionais e DRTs de todo 
o estado para tirar dúvidas e apresentar 
os diferenciais e as vantagens do Seguro 
de Vida comercializado em parceria com 
a Mapfre. O produto foi desenvolvido 
para se adequar aos diferentes perfis 
de associado, oferecendo coberturas 
personalizadas”, afirma o Diretor do 
InvestAfresp, Denis Mângia. 

7
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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 (1.376.535,25)  67.220,04  14.233,99  (0,79)  (306.225,88)  (1.377.589,10)  1.343.149,02 20.522.749,24  35.853,90 572,40

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 10.483,38 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 

OUT 1.172.075,49 3.972.637,03 2.188.926,55 10.790.379,01 74.969,59 466.515,43 1.334.222,76 91.598,28 195.343,45 0,00 0,00 1.422.212,64  (1.117.541,09)  65.193,40  37.308,82  (3.164,40)  (186.265,20)  (1.527.993,87)  1.363.900,67  20.340.318,56  35.933,10 566,06

NOV 1.122.709,06 3.302.286,07 1.803.994,31 8.800.793,27 416.433,72 444.829,75 1.411.755,33 91.400,32 116.966,58 0,00 0,00 877.026,04  (658.183,71)  66.945,22 25.373,01  (50.020,56)   (365.327,87) (954.219,34) 1.307.159,85  17.759.921,05 35.943,60 494,11

DEZ 1.089.687,04 3.106.071,41 2.275.712,69 8.487.915,07 30.228,15 447.313,05 1.737.770,92 91.540,52 115.058,46 0,00 37.982,96 1.052.335,15 (653.527,90) 65.857,13 16.791,68 (100.000,58)  (109.242,08)  (1.140.744,91) 1.477.846,48 18.028.595,24 35.944,80 501,56

TOTAL 12.942.807,04 38.533.166,68 22.600.837,81 117.695.974,68 1.093.953,25 13.976.076,40 15.957.685,18 1.092.308,67 1.472.461,26 0,00 194.037,84 11.833.856,27 -14.150.098,41 776.833,32 279.551,23 -326.194,08 -3.186.469,42 -12.642.730,74 15.794.751,17 223.938.808,15

A Campanha Saúde da Amafresp, uma das princi-
pais ações de prevenção do programa Amavida, 
acontecerá nos meses de abril e maio. Para partici-
par deste importante evento, que ocorre anualmente 
na capital e no interior, basta ser filiado Amafresp e 
realizar inscrição.  

A Campanha tem o objetivo de imunizar os filiados 

contra a gripe sazonal e gripe A H1N1 (tetravalen-
te), além de realizar exames preventivos, como os 
de glicemia e perfil lipídico, detecção do vírus da 
hepatite C, aferição da pressão arterial, IMC (Índice 
de Massa Corpórea) Bioimpedância, Circunferência 
Abdominal e Avaliação Pulmonar (Peak Flow). E os 
filiados com mais de 60 anos poderão ainda ser 
vacinados contra pneumonia.

CAMPANHA SAÚDE ACONTECE NOS 
MESES DE ABRIL E MAIO. PARTICIPE! 
por Fabieli de Paula

AMAFRESP

8

Avida
Foto: DepositPhotos
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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 (1.376.535,25)  67.220,04  14.233,99  (0,79)  (306.225,88)  (1.377.589,10)  1.343.149,02 20.522.749,24  35.853,90 572,40

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 10.483,38 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 

OUT 1.172.075,49 3.972.637,03 2.188.926,55 10.790.379,01 74.969,59 466.515,43 1.334.222,76 91.598,28 195.343,45 0,00 0,00 1.422.212,64  (1.117.541,09)  65.193,40  37.308,82  (3.164,40)  (186.265,20)  (1.527.993,87)  1.363.900,67  20.340.318,56  35.933,10 566,06

NOV 1.122.709,06 3.302.286,07 1.803.994,31 8.800.793,27 416.433,72 444.829,75 1.411.755,33 91.400,32 116.966,58 0,00 0,00 877.026,04  (658.183,71)  66.945,22 25.373,01  (50.020,56)   (365.327,87) (954.219,34) 1.307.159,85  17.759.921,05 35.943,60 494,11

DEZ 1.089.687,04 3.106.071,41 2.275.712,69 8.487.915,07 30.228,15 447.313,05 1.737.770,92 91.540,52 115.058,46 0,00 37.982,96 1.052.335,15 (653.527,90) 65.857,13 16.791,68 (100.000,58)  (109.242,08)  (1.140.744,91) 1.477.846,48 18.028.595,24 35.944,80 501,56

TOTAL 12.942.807,04 38.533.166,68 22.600.837,81 117.695.974,68 1.093.953,25 13.976.076,40 15.957.685,18 1.092.308,67 1.472.461,26 0,00 194.037,84 11.833.856,27 -14.150.098,41 776.833,32 279.551,23 -326.194,08 -3.186.469,42 -12.642.730,74 15.794.751,17 223.938.808,15

Cronograma e inscrições

O cronograma com as datas e locais da Campanha Saúde 
e o link para as inscrições estão disponíveis através do en-
dereço www.campanhasaudeamafresp.org.br. Vale ressal-
tar que as inscrições também podem ser feitas pessoalmen-
te na sede da Afresp, no Centro de Convivência Urbano 
(CCU) ou na Regional mais próxima da sua cidade.

ESTE É MAIS UM BENEFÍCIO REALIZADO ESPECIAL-
MENTE PARA VOCÊ. PARTICIPE E PREVINA-SE!

Importância da inscrição 
para a vacina

• Logística na aquisição da vacina, evitando 
desperdícios;
• Reserva da dose;
• Agilidade no fluxo de execução da campanha.

Além disso, é muito importante que o e-mail e 
o celular cadastrado na inscrição esteja corre-
to, pois o filiado poderá receber orientações 
e também informações em caso de mudanças 
de data. Não se esqueça também de guardar 
o e-mail que comprove a sua inscrição.

Faça a leitura do QR Code com 
seu celular e confira o cronograma, 
notícias e mais informações da 
Campanha Saúde 2019. 

O departamento Análise de Contas da Amafresp lançou o 
projeto Papel Zero, com objetivo de reduzir significativa-
mente o recebimento de papéis referentes aos faturamentos 
da sua rede credenciada. Essa iniciativa sustentável promo-
ve a substituição de relatórios, guias, documentos e proces-
sos em papel para o formato digital.

Nesta primeira fase, o projeto será realizado com os 10 
maiores prestadores da rede credenciada. O encarrega-
do da Análise de Contas, Alexandre Testa, explicou que 
a ação teve início com quatro grandes hospitais da ca-
pital: Hcor, 9 de Julho, Santa Catarina e Edmundo Vas-
concelos. “Cada um desses hospitais mandava o equi-

valente a uma caixa grande de papéis por mês. Agora 
eles entregam seu faturamento por meio de conteúdos 
eletrônicos e digitalizados”.  

Segundo Testa, a expectativa é que a Amafresp tenha uma 
economia de, no mínimo, 50% com serviços de arquiva-
mento. Além disso, outro propósito do projeto é  aperfei-
çoar a qualidade das informações. “O Papel Zero também 
causou impacto positivo nos processos internos do depar-
tamento, já que os analistas não precisam mais esperar 
a  manipulação, ordenação e conferência uma quantidade 
demasiada de papéis. Há mais agilidade na tramitação 
e, logo, uma rápida tomada de decisão interna”, finaliza.

ANÁLISE DE CONTAS IMPLANTA PROJETO PAPEL ZERO 
por Fabieli de Paula 
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Em fevereiro, os associados aposentados da Afresp e fami-
liares participaram da Vindima Góes 2019. Ao longo do 
passeio, que foi organizado pela Diretoria de Aposentados, 
DRTCs I, II, III e Predião, os colegas puderam acompanhar a 
colheita da uva e o processo de fabricação de vinhos, além 
de participar de diversas atividades, como apresentação de 
danças típicas e fazer parte da tradicional pisa da uva.

Para finalizar o passeio, todos saborearam um almoço 
típico, acompanhado de toda a linha de produtos da 

Vinícola Góes, com direito a um brinde de celebração 
da farta colheita.

A associada aposentada Maria Lúcia Eurich Gil, da 
capital, elogiou a organização do passeio e disse es-
tar satisfeita com esse e outros eventos organizados 
pela Afresp. “Foi muito divertido! Pudemos participar 
da colheita de uvas, dos passeios e de todas as ativi-
dades que estavam acontecendo lá. Espero que ano 
que vem também aconteça”.

AFR’S APOSENTADOS BRINDAM BOA SAFRA 
EM VISITA À VINDIMA GÓES 
por Fabieli de Paula 

A diretora de Aposentados, Rita de Cássia Garcia, recebeu 
os diretores Auxiliares Regionais de Aposentados na Sede da 
Afresp, para tratar sobre as diretrizes e expectativas do ano de 
2019. O encontro ocorreu em 21 de fevereiro. 

Durante a reunião foram apresentados o orçamento e as regras 
de utilização da verba destinada para eventos e ações voltadas 
aos colegas aposentados. Além disso, a diretora de aposenta-
dos enfatizou a importância de ações de integração e socializa-
ção tanto na capital quanto no interior. 

A reunião também contou com a participação da diretora de 
Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais do Sinafresp, 
Mônica Paim, que trouxe informações sobre interesses da classe.

REUNIÃO DOS DIRETORES AUXILIARES 
REGIONAIS DE APOSENTADOS
por Fabieli de Paula 

Foto: Acervo Afresp

Foto: Acervo Afresp
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CHUTEIRAS PENDURADAS 
01/12   Edson Takashi Kondo 
02/01   Ricardo Pedrassoli
03/01   Eliane Vieira Rebello
03/01   Eneida Maria Camargo Ribeiro Rossin 
03/01   Gianpaulo Camilo Dringoli 
03/01   Luís Mokiti Yabiku 
03/01   Ulisses Freitas dos Santos 
03/01   Wellington Assem Di Giacomo 
05/01   Ailton Betoni 
05/01   Emanuel de Almeida Henrique 
05/01   João Tarciso Garcia 
05/01   Maria Conceição Lindau 
05/01   Martins Tetsuo Hatekeyama 
09/01   Carlos Ernesto Imori 
09/01   Luiz Roberto Machado Cardoso 
09/01   Maria Fátima Buchelli Ghirella 
09/01   Mario Yotio Okazawa

01/02  Antônio Carlos João
01/02  Carlos Alberto Rodrigues
01/02  Carmem Silvia  Zedroni 
01/02  Eduardo Akira Kato
01/02  Eneida Maria Camargo Rossin
01/02  Laércio Dinei Marcucci
01/02  Marco Antônio Minto
01/02  Marilene Queiroz Coelho Marçal
01/02  Osvaldo da Silva Quintino
01/02  Otávio Condino Junior 
01/02  Tereza Cristina Lopes 
06/02  João Palma Filho 
12/02  Benedito Marcos de Almeida
12/02  Cristina Pereira Angelini 
12/02  Mário Bonafé Júnior
12/02  Wilson Bento Júnior
15/02  Vanderlei Correa Duarte

ACONTECEU NAS REGIONAIS

1º DE DEZEMBRO  
Festa de fim de ano no Centro de 

Convivência de Guarulhos 

20 DE DEZEMBRO
Jantar de confraternização em Ribeirão Preto

20 DE FEVEREIRO 
Almoço dos aposentados ABCD

13 DE DEZEMBRO  
Almoço de fim de ano em Campinas

Foto: Acervo Afresp

Fotos: Acervo Afresp
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Em 20 de fevereiro, AFRs aposentados e convidados 
lotaram o saguão para a primeira edição de 2019 
do Almoço dos Aposentados. O presidente da Afresp, 
Rodrigo Spada, também participou do almoço e falou 
sobre a motivação e união da categoria neste perío-
do. “Agora é o momento de estarmos juntos e lutarmos 
cada vez mais em prol da nossa categoria e dos nossos 
direitos”, disse. 

Durante todo o evento, dois advogados do Sinafresp estiveram 
de plantão, com objetivo de esclarecer possíveis dúvidas dos 
AFRs aposentados sindicalizados sobre suas ações judiciais ou 
as que podem postular por meio do sindicato. A diretora de 
Aposentados, Rita de Cássia Garcia, agradeceu a participa-
ção e a disponibilidade da equipe do Sinafresp. “É uma honra 
recebê-los aqui na Afresp e perceber que essa parceria agrada 
e facilita muito a vida do nosso associado”, disse. 

PRIMEIRO ALMOÇO DOS APOSENTADOS DO ANO
por Fabieli de Paula 

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

ACERVO DO AFR ALCIDES GIMENES

Esta foto foi clicada na final do Campeonato de Futebol 
da Afresp de 1973. Na foto, da esquerda para direita: 
Alcides Gimenes, Paulo Marques, Aldo Kuhl, Vitor Sa-
pienza, Benedito Franco da Silveira Filho, Alcindo Can-
dido, Edvar Pimenta e Romeu Bertasi. 

Errata: Na seção “O tempo passa” da edição Nº403 (setembro e outubro 2018) a sigla (i.m.) aparece ao lado do nome de Dirceu Pe-
reira. Segundo o associado João Alves de Carvalho, esta foi uma informação equivocada. O Jornal da Afresp pede desculpas pelo erro.

O TEMPO PASSA....

QUER VER A SUA FOTO?
Para acessar a seleção de fotos do Almoço dos Aposentados da Afresp acesse: afresp.org.br/
publicacoes/galeria. Vale destacar que no menu Galeria do site da Afresp (www.afresp.org.br) 
você encontrará esse e muitos outros álbuns de diversos eventos.  

Fotos: Acervo Afresp
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REG IONA I S

CONFIRA OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELOS 
CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA AFRESP
por Luanna Martins | fotos: Acervo Afresp

Além de sua sede em São Paulo e das Regionais espa-
lhadas pelo interior do Estado, a Afresp mantém mais 
15 Centros de Convivência, espaços para uso de 
associados, familiares e acompanhantes. Os locais 
possuem estrutura de alta qualidade, com capacida-
de para atender festas, confraternizações, reuniões e 
diversos eventos. 

CONHEÇA OS NOSSOS ESPAÇOS: 

ARAÇATUBA: Araçatuba possui salão de festas, 
quiosque com churrasqueira, campo de futebol ofi-
cial, minicampo, quadra de tênis, piscinas e sauna 
a vapor.

ARARAQUARA:  O Centro de Convivência de 
Araraquara oferece piscina, quadras de tênis e 
futebol, quiosques com churrasqueira, salão de 
festas e casa de hóspedes, que comporta até 
quatro pessoas.

BAURU: Possui quadra de tênis, campo de 
futebol, salão de festas, playground, churras-
queira e piscina.

CAMPINAS: O Centro de Convivência de Campinas é 
um dos mais frequentados por associados e familiares. Pos-
sui quadra de futebol society e sintética, quadra de tênis, 
piscina olímpica e infantil, salão de jogos, salão de festas, 
quiosque com churrasqueiras, redário e muito mais. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO – CCU: 
Localizado na capital paulista, o CCU possui 
área de descanso com redes e espreguiçadei-
ras; Espaço Care, que recebe diversos profis-
sionais de beleza, como cabelereiros e massa-
gistas; além de um amplo salão de jogos. O 
local recebe, em média, 50 associados por dia.  

FRANCA: Possui piscina adulto e infantil, sauna, qua-
dra de tênis, quartos com capacidade para quatro pes-
soas, dois quiosques com churrasqueira e um salão com 
cozinha completa, com capacidade para 120 pessoas. 
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GUARULHOS: Este é considerado o maior Centro 
de Convivência da Afresp. Possui um complexo de 
quadras de tênis com tecnologia avançada, dois 
campos de futebol oficiais, uma quadra de vôlei de 
areia, piscinas adulto e infantil, sauna, salão de jo-
gos, salão de festa com churrasqueira e playground.

MARÍLIA: Sua estrutura contempla piscina, qua-
dra de bocha, parque infantil, salão de festas, 
quiosques com churrasqueira e campo de fute-
bol e uma recém-inaugurada quadra de tênis. 

OSASCO: O Centro de Convivência de Osasco é o 
mais próximo da capital paulista e possui piscina, qua-
dra de futebol e tênis, campo de futebol oficial, quiosque, 
parque infantil, salão de festas, churrasqueira e sauna.  

PRESIDENTE PRUDENTE: O Centro de Convivên-
cia de Presidente Prudente possui salão de festas, 
alojamento, academia, salão de jogos, piscina, 
playground, quadra de tênis, campo de futebol de 
grama e quadra de futebol Society. 

RIBEIRÃO PRETO: Ribeirão Preto possui área de 
churrasqueira e forno de pizza, campo de futebol, sa-
lão de festas, quadra de tênis, piscina e playground.

SOROCABA: O Centro de Convivência de Sorocaba 
possui piscina adulto e infantil, quadra de tênis,  campo 
de futebol, quadra de areia, quiosque, salão de jogos, 
salão de festas com churrasqueira e forno de pizza.

TAUBATÉ/CAÇAPAVA: Campo de futebol oficial, 
campo de futebol society, salão de festas, churras-
queira e piscinas – adulto e infantil.

JUNDIAÍ: Possui salão de festas, quiosque, campo 
de futebol, quadra de tênis e piscina.

Para obter mais informações, como horário de 
atendimento e reservas, entre em contato dire-
to com o Centro de Convivência de sua escolha! 
No site da Afresp você também encontra mais 
informações e os demais meios de contato. 
Acesse: www.afresp.org.br 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: Além do espaço ser total-
mente arborizado, o CC de São José do Rio Preto possui 
um grande salão de festa, com churrasqueira, forno de 
pizza e cervejeira; salão de jogos, piscina, quiosques, 
quadra de tênis e campo de futebol. 
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E SPORT E S

12/05 | CORRIDA E 
CAMINHADA GRAAC
3, 5 e 10 km | Parque Ibirapuera

30/06
NEW BALANCE
15K SERIES
7,5 e 15 km 
Shopping Eldorado

26/05
I CORRIDA AFRESP 
SOROCABA 2019
3, 5 e 14 km
Sorocaba 

28/07 | SP CITY 
MARATHON
21 e 42 km 
Pacaembu

04/08 | CENTRO 
HISTÓRICO

09 km | Centro 

11/08 
TRACK&FIELD
5 e 10 km | Jundiaí

01/09 | CORRIDA CARTOON 
NETWORK (4-14 ANOS)
500m a 2,5 km | Campo de Marte 

22/09  | MARATONA PÃO DE 
AÇÚCAR DE REVEZAMENTO 
5, 10 e 21 km | Ibirapuera

26/10 | VOLTA DA 
USP (NOTURNA)

5 e 10 km | USP

19/05 | TRIBUNA 
DE SANTOS
10 km | Santos

24/11 |  TRACK&FIELD RUN SERIES 
- JK IGUATEMI III
5, 10 e 21 km | Shopping JK Iguatemi

08/12 | CORRIDA 
SARGENTO GONZAGUINHA
5 e 15 km | Escola de 
Ed. Física da PM

31/12  | CORRIDA 
DE SÃO SILVESTRE 
15 km | Av. Paulista 

CALENDÁRIO DE CORRIDAS AFRESP – 2019
por Luanna Martins

Se você é fã de corrida, então essa 
é para você! Participe das corridas 
patrocinadas pela Afresp. Lembre-
-se: a Associação reembolsa o va-
lor da inscrição, correspondente 
ao primeiro lote, de todas as com-
petições listadas no cronograma 
da Afresp. Além disso, a Afresp 
possui parceria com a Trilopez As-
sessoria Esportiva, que dispõe de 
tendas e equipe para atendimento  
após as atividades. 
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ASSOCIADOS RECUPERAM MOMENTOS 
MARCANTES EM 71 ANOS DE HISTÓRIA 
por Camila Barros

AFRESP
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Aos 91 anos, o AFR João Álfaro Soto resgata, com 
muita facilidade, as principais memórias que guar-
da da Afresp, desde os tempos em que se tornou 
associado no final da década de 50. “A história da 
Associação se cruza com a minha história a partir 
do momento em que eu a enxergo como um espaço 
capaz de unir cada vez mais os fiscais e os seus fa-
miliares”, afirma. 

Considerado uma das figuras mais relevantes da Afresp, 
Sr. Soto conhece muito bem os dois lados da história 
da Associação: de um lado, são décadas de reconhe-
cimento da entidade como local de confraternização e 
promoção da qualidade de vida de seus associados e 
colaboradores; do outro, uma entidade que tem cresci-
do estrategicamente para fazer frente aos desafios de 
uma sociedade em constante transformação. 

“Ingressei na Afresp como associado em 1957 e, des-
de então, vi a entidade crescer passo a passo. Trilhei 
um longo caminho na fiscalização e trabalhei em mais 
de 11 cidades ao redor do estado, mas, assim que me 
aposentei, em 1971, comecei a participar ativamente 
da vida da associação como membro do conselho, 
laço que permaneceu forte por cerca de 15 anos”, 
lembra Soto, que também acumulou na sua trajetória 
os cargos de 2º Vice-Presidente da Afresp, Presidente 
do Conselho e Coordenador do Fundafresp. 

Ao longo desses anos, a Afresp entrou em constante 
transformação, a começar pela fundação da Ama-

fresp, em 1967. O plano de saúde de autogestão 
substituiu um fundo assistencial criado anteriormen-
te para custear eventuais gastos hospitalares de alto 
custo dos associados. “Na ocasião, foi comprada 
uma ambulância com o recurso do fundo, que servia 
para levar enfermos do Hospital do Servidor para 
outras localidades para dar continuidade ao trata-
mento”, explica. 

Futebol mobiliza 
os associados 

Para o AFR Alcides Gimenes, 84, resi-
dente em Santo André, o futebol sempre 
foi uma das modalidades mais importan-
tes na história da associação. “Foi por 
meio do futebol que os Agentes Fiscais 
de Rendas de várias cidades se conhe-
ceram, inicialmente com os jogos entre 
Santo André e Capital e outra equipe 
denominada Combinado Administrativo, 
formada pelos colegas que trabalhavam 
no Palácio Clóvis Ribeiro, hoje conhecido 
como Predião”, esclarece.  

Gimenes também lembra dos primeiros 
campeonatos de futebol organizados 
pela entidade. “O primeiro campeonato 
foi um sucesso e consagrou Ribeirão Pre-
to como campeã nos anos de 1974, na 
sequência Campinas ganhou em 1975 e 
Capital em 1976. Só depois de oito anos 
que um novo campeonato voltou a ser or-
ganizado, no ano de 1984”.  
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AFR João Álfaro Soto

Foto: Acervo Afresp
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Desde então, a generosidade e união entre os asso-
ciados só foi aumentando. Sr. Soto comenta que o 
embrião do Almoço dos Aposentados, criado em me-
ados dos anos 2000, mas transferido para as depen-
dências da associação em 2007, foi uma iniciativa 
sua em parceria com os colegas que participavam de 
almoços realizados fora da Afresp. “Era um momento 
para encontrar velhos amigos, mas isso foi crescen-
do, crescendo, a ponto de já não comportar todos 
os colegas nesses ambientes, por isso a decisão de 
migrar para as dependências da associação”.

Naquela época, a nova atual sede da associação, lo-
calizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na ca-
pital paulista, já havia completado 11 anos de exis-
tência. A construção do novo prédio, aprovado por 
unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária, 
em 14 de março de 1992, durante gestão de João 
Eduardo Leite de Carvalho, representou simbolica-
mente o início de uma nova fase para a associação: 
uma entidade muito mais preocupada com o futuro 
da classe, posicionando-se como entidade referência 
no cenário estadual. 

De acordo com o atual presidente da Associação, 
Rodrigo Keidel Spada, esse espírito de união a que o 
Sr. Soto tanto se referiu foi sentido com muito mais in-
tensidade em alguns momentos-chave nesses últimos 
71 anos. “A classe se viu imersa em embates que exi-
giram união, porque sem ela, não seria possível avan-
çar em pautas de cunho remuneratório. Dessa forma, 
proclamamos por mais autonomia, porque essa luta 
também nos faz repensar sobre a nossa liberdade de 
atuação e como o trabalho do fisco paulista deve se 
ressignificar na sociedade contemporânea”. 

Essa visão mais estratégica, em relação ao posicio-
namento da classe perante os temas de interesse co-
letivo, também tem sido um dos papéis desempenha-
dos com mais força pwela associação nas últimas 
gestões. “Nesses 71 anos, temos orgulho de ser uma 
entidade atenta às transformações sócio-políticas e 
que luta diariamente pela defesa da classe fiscal. 
Não é uma tarefa fácil. Atuamos como representan-
tes de uma categoria fundamental para o funciona-
mento do estado e ainda somos desafiados a mos-
trar para a sociedade o valor do nosso ofício. Ainda 
há muito o que fazer, mas não podemos desistir”, 
afirma o presidente. 

Para fazer frente a essas novas prerrogativas, a Afresp 
lançou o Movimento VIVA em 2017, a fim de se apro-
ximar de pautas com ampla repercussão no cenário 

nacional, que guardam relação com a qualidade do 
trabalho desempenhado pelo fisco paulista, como é o 
caso da reforma tributária e do Programa de Estímulo 
à Conformidade Tributária – Nos Conformes, aprova-
do como Lei Complementar nº 1.320/2018. 

“Comemorando mais um ano de existência, eu acre-
dito que a Afresp muito conquistou e inovou, man-
tendo-se firme e preparada mesmo em momentos de 
intensa crise econômica e tributária. Sabemos que 
ainda existem muitos desafios pela frente, mas sua 
ampla atuação faz dela uma entidade referência 
para o fisco estadual brasileiro”, conclui Spada. 

Obra apresenta a trajetória da 
Afresp nos últimos 70 anos

Elaborado em parceria com a Ricardo Vivei-
ros & Associados, a Afresp lançará, em breve, 
a obra “Afresp 70 anos – muito além de um 
sonho”. Objetivo é apresentar com detalhes a 
trajetória da entidade, desde sua fundação até 
os dias atuais. São seis capítulos, que contam 
a história da entidade em paralelo com o mo-
mento histórico por que passa o país. O leitor 
vai poder conferir como a entidade foi palco 
de relevantes debates de interesse do fisco es-
tadual e passou por inúmeras transformações 
ao longo desse tempo, aproximando-se cada 
vez mais da sociedade civil. 

“Afresp chega aos seus primeiros 70 anos com 
muito vigor para, de modo sustentável, continu-
ar crescendo e enfrentando lutas que legitimam 
o valor dos agentes fiscais de rendas. Por meio 
de novas frentes de atuação, como o Movimen-
to VIVA, estamos consolidando nossa posição 
como protagonistas no significativo debate pú-
blico da reforma tributária”, afirma o presiden-
te Rodrigo Spada em trecho da obra. 

O lançamento do livro vai ser anunciado, em 
breve, nas redes sociais da Afresp, e, poste-
riormente, os associados interessados poderão 
solicitar um exemplar da obra. 
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VOCÊ SABE COMO FUNCIONA O TRABALHO 
REALIZADO PELO FUNDAFRESP?
por Luanna Martins

O Fundo de Assistência Social da Afresp – Fundafresp 
– trabalha desde 1996 em prol de instituições do esta-
do de São Paulo que atendam crianças, adolescentes 
e idosos em situação de vulnerabilidade social. Asso-
ciados podem contribuir com doações e o interessan-
te, e que poucos sabem, é que não-associados também 
podem contribuir! Então, caso você tenha algum cole-
ga, amigo ou parente que se interesse, peça para en-
trar em contato por meio do e-mail fundafresp@afresp.
org.br para obter todas as informações!
 
ENTIDADES BENEFICIADAS

Todas as ent idades benef ic iadas pelo Fundafresp 
são indicadas por f i l iados ao Fundo. Essa rela -
ção de estrei tamento é impor tante e valor izada, 
pois pode impedir que fraudes aconteçam ou in -

formações incorretas sejam fornecidas. Alguns 
associados são voluntár ios dessas ins t i tu ições e 
veem de per to as necessidades de cada local, 
como é o caso da AFR aposentada Maria Cris t i -
na Savino, de Campinas. Desde 2015, Cris t ina 
t rabalha como voluntár ia na Casa da Criança 
Paral í t ica de Campinas, ins t i tu ição que recebeu 
em 2015 o valor de R$ 40 mi l  para a implan-
tação de at iv idades vol tadas ao t ratamento de 
reabi l i tação para cr ianças e adolescentes com 
def ic iência f ís ica. 

Todas as solici tações recebidas pelo Fundafresp 
passam por avaliação dos membros da Comissão 
do Fundo, responsáveis por analisar a documen-
tação exigida e verif icar se a necessidade da en-
t idade está de acordo com o Regulamento Oficial. 

FUNDAFRESP

Em 23 anos de história, o Fundo já auxiliou mais de 
1.500 entidades do estado de São PauloFoto: Acervo Afresp
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José Roberto Rosa - Coordenador do Fundafresp 
AFR aposentado, trabalhou por 31 anos na fiscalização, passando alguns anos 
por Itu e depois pela Escola Fazendária, na capital paulista. Está no Fundafresp 
desde o seu surgimento, em 1996, além de ser um dos fundadores da Pastoral do 
Menor, entidade de Sorocaba que trabalha em benefício ao acesso à educação de 
crianças e adolescentes da região. 

AFR  aposen tado  pe la 
Se faz -Sede ,  Ca t ta  P re -
t a  ded ica - se ,  há  ma i s 
de  10 anos ,  ao  t raba -
l ho  soc ia l  p re s tado  pe lo 
Fundo  de  Ass i s t ênc ia 
Soc ia l  da  A f re sp . 

Diretora Adjunta da Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas da Fazesp, inte-
gra a Comissão do Fundafresp desde 
2015, indicada pelo atual coordena-
dor José Rosa, com quem trabalhou na 
Fazesp, realizando ações de educação 
fiscal, com o objetivo de conscientizar 
os cidadãos sobre a importância do 
papel socioeconômico dos tributos, as-
sim como o controle social dos gastos. 

AFR aposentado pela DRT-12, 
no ABCD, Aldo, de 90 anos, 
faz parte do Fundafresp desde 
2003, passando pela coorde-
nadoria do Fundo por seis anos 
e voltando, em 2015, à função 
de membro da Comissão. 

Gabriela LubiesAldo Gentile Luiz Fernando 
Catta Preta

SAIBA QUEM SÃO OS MEMBROS DA COMISSÃO DO FUNDAFRESP

Há mais de cinco anos como membro da 
Comissão do Fundafresp, Evelyn, que tra-
balha da DRT-13, de Guarulhos, também 
assumiu o cargo por meio de convite do 
presidente Spada. “Participo porque acre-
dito no propósito do trabalho, porque vejo 
dia a dia o quanto o trabalho de captação 
e distribuição de recursos de colegas por 
meio do Fundafresp muda a vida de crian-
ças e idosos. Meu propósito é fazer com 
que cada vez mais pessoas contribuam e, 
com isso, cada vez mais entidades assis-
tenciais possam ser ajudadas por nós”.

Traba lha  na  DRT-14 ,  em Osas -
co ,  e  i ng res sou  na  Comi s são 
do  Funda f re sp  em 2018,  com 
o  ob je t i vo  de  con t r ibu i r  com 
a  i n i c ia t i va  da  A f re sp  e  dos 
AFRs  do  e s tado  de  São  Pau lo . 
“O Funda f re sp  é  um o rgu lho 
para  nos sa  ca tegor ia ,  que  co -
labora  com o  desenvo l v imen to 
soc ia l  de  c r ianças  e  idosos . 
E spe ro  que  2019 t raga  ma i s 
opor t un idades  e  aumen te  a 
a tuação  do  Funda f re sp” . 

Além de membro do Funda-
fresp, Lauro, que se apo-
sentou em 2015 pela DRT-
C-III, é Ouvidor da Afresp. 
Após passagens no conse-
lho da Afresp e do Sina-
fresp, além da presidência 
do Sindicato, chegou até a 
posição de membro do Fun-
do por meio de convite do 
atual presidente da Afresp, 
Rodrigo Spada. 

Simone Povia Lauro Kuester Evelyn Quilles

Fotos: Acervo Afresp
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Em seu quarto ano consecutivo, o Edital para doações 
de até R$ 50 mil a projetos de entidades que trabalham 
com crianças, adolescentes e idosos em situação de vul-
nerabilidade social está sendo lançado com toda força. 

No ano anterior, o Edital 001/18 recebeu mais de 150 
solicitações de doações e, ao todo, distribuiu cerca de 
R$ 1.1 milhão a 25 entidades da capital e interior do 
estado de São Paulo. Além desse valor, o Fundo destinou 
R$ 6 mil a mais 32 entidades, como forma de incentivo 
ao trabalho social prestado. 

As inscrições para o Edital 001/19 ocorrem entre os 
dias 25 de fevereiro e 29 de março, e a expectativa 
para o resultado das ações desse ano é grande, con-
forme comenta o coordenador do Fundo, José Rosa. “A 
cada ano, o Fundafresp é mais conhecido e a tendência 
é o aumento do número de inscrições. Os últimos anos 
de crise em nosso país levaram à redução do apoio go-
vernamental a projetos sociais, o que torna essencial a 
nossa participação enquanto sociedade civil”. 

Para se inscreverem, as instituições precisam ter um 
parecer favorável de um AFR filiado ao Fundafresp. 
Essa documentação é obrigatória e é um dos princi-
pais itens para a validação da inscrição. Em breve, se-
rão divulgados o número de projetos inscritos e quais 
foram os contemplados do Edital de 2019.  

QUER SABER MAIS?
 ENTRE EM CONTATO: 
 fundafresp@afresp.org.br 
 (11) 3886-8807 

FUNDAFRESP RECEBE 
INSCRIÇÕES DE ENTIDADES 
PARA O EDITAL 001/19
por Luanna Martins
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CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

Na primeira Reunião Extraordinária do Conselho Delibe-
rativo da Afresp de 2019, em 2 de fevereiro, estiveram 
presentes 18 conselheiros titulares e 05 suplentes, sendo 
três destes com direito a voto. Os trabalhos foram conduzi-
dos pela Mesa Diretora, composta pelo presidente do C.D., 
Luiz Carlos Toloi Junior; o vice-presidente, Miguel Angelo 
Carvalho da Silva; a 1º secretária, Márcia Maria Marchetti 
do Couto; e o 2º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão. 

A reunião teve duração de mais de quatro horas e meia, 
na qual foram discutidos os seguintes temas: perspectiva 
de expansão da Amafresp e Tramitação da ADPF - Emenda 
Constitucional 46/18 (Teto Salarial) no STF. 

Análise e votação da Ata da Reunião Ordinária: 
A reunião iniciou com a apresentação e discussão da ata 
da Reunião Ordinária de 24 de novembro de 2018, sendo 
aprovada por maioria de votos, tendo três abstenções.  

Perspectiva de Expansão do Número de Vidas da 
Amafresp: O Presidente da Afresp e o Diretor da Ama-
fresp encaminharam ao Conselho Deliberativo, em 21 de 
janeiro de 2019, Ofício AFRESP-P nº 005/19, solicitando 
espaço na reunião do C.D. para apresentação aos Con-
selheiros dos últimos estudos acerca da possibilidade de 
expansão do número de vidas do plano de autogestão. A 
apresentação foi realizada pelo diretor da Amafresp, Re-
nato Pei An Chan, acompanhado pela consultoria jurídica 
Toro & Advogados. Durante sua explanação, Renato Chan, 

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO Nº 44 - FEVEREIRO/2019

evidenciou os números que comprovam a sustentabilidade 
da Amafresp e demonstrou alternativas de expansão do 
plano levando em consideração o cenário atual por que 
passa a classe, adequando essa nova realidade a possi-
bilidade de formatação de um novo produto extensível a 
outras carreiras públicas. 

Ao final da apresentação, Renato Chan propôs criar 
uma comissão com membros da Diretoria Executiva, 
do Conselho e Consultoria Jurídica. A comissão se-
ria direcionada à criação de modelo de governança 
específico e seria responsável pelas alterações no Re-
gulamento da Amafresp - requisito fundamental para 
consolidação das possíveis mudanças.  O Conselheiro 
Luis Augusto Sanches sugeriu que a comissão contas-
se com a participação do Presidente Luiz Carlos Toloi 
Junior pelo conhecimento extenso que possui sobre a 

Diretor da Amafresp, Renato Chan, durante sua apresentação. 

Primeira Reunião Extraordinária do ano reuniu 18 conselheiros titulares e 5 suplentes.

Fotos: Acervo Afresp
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Datas das Reuniões do C.D. para 2019: De comum 
acordo, foram definidas as datas das reuniões ordinárias 
e extraordinárias do Conselho Deliberativo para o exercí-
cio de 2019, podendo ocorrer alterações.

Reuniões Ordinárias

Reuniões Extraordinárias

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

matéria e pelo ex-diretor da Amafresp, Alexandre La-
nia Gonçalves. O assunto foi debatido pelos conse-
lheiros por mais de duas horas. Na sequência, o presi-
dente Toloi Junior agradeceu a iniciativa do diretor da 
Amafresp, Renato Chan, de apresentar o estudo com 
alternativas ao modelo atual. 

Assuntos relacionados à classe: para esclarecer o 
posicionamento das entidades de classe em relação ao 
momento delicado no qual vive a categoria, o presidente 
do Conselho Deliberativo Toloi Jr convidou o presidente 
do Sinafresp, Alfredo Maranca, o presidente da Afresp, 
Rodrigo Spada, que estiveram acompanhados do presi-
dente do Sindaf, Helio Freire e do advogado Claudio Fa-
rág, do escritório de advocacia FA Consultoria & Gestão 
de Direitos, que ingressou com a ADPF no STF, que falou 
na condição de representante jurídico das entidades de 
classe, contratado para fornecer o devido apoio judicial 
na tramitação de processos contra o veto do TJ-SP sobre 
a Emenda Constitucional nº 46/2018 (teto salarial). 

Durante duas horas e meia os representantes das en-
tidades fizeram suas considerações.  Claudio Farág 
(Advogado) esclareceu as dúvidas dos conselheiros e 
afirmou que será reforçado o pedido de liminar susci-
tado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental (ADPF), que ainda está em processo de tra-
mitação no Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão 
de julgamento do mérito da ADPF, segundo Farág, é 
de que seja até o mês de agosto de 2019. A ADPF foi 
proposta em nome da Confederação Nacional das Car-
reiras Típicas de Estado (Conacate), órgão sindical re-
presentante das três entidades de classe, para restabe-
lecer os efeitos da Emenda Constitucional nº 46/2018. 
A liminar ao nosso favor poderá ser concedida antes 
mesmo do julgamento do mérito da ADPF, antecipando 
os efeitos da Emenda Constitucional nº 46/2018.

Ao final, o presidente do Conselho afirmou que a 
união conquistada pela categoria ao longo do proces-
so de tramitação da PEC nº 5 deve ser mantida. 

Devido à extensão e a complexidade dos temas trata-
dos, o presidente do C.D. retirou os demais itens de 
pauta, que serão retomados na próxima reunião do 
Conselho Deliberativo. Após foi finalizada a reunião.

Primeira Reunião Extraordinária do ano reuniu 18 conselheiros titulares e 5 suplentes.

2º secretário da Mesa Diretora: Pedro de Oliveira Abrahão

Mês Dia Semana

Março 23 Sábado 

Junho 29 Sábado

Agosto 30 Sexta-feira

Novembro 30 Sábado

Mês Dia Semana

Abril 27 Sábado

Maio 25 Sábado

Setembro 28 Sábado

Outubro 26 Sábado

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); 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 Rubens da Silva (Santos); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henri-
que do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: James Grejo 
(Bauru); Victor Nuncio Aprile (Capital), Luís Augusto Sanches (Jundiaí); Renata Pereira Paludetto Loreno de Souza (Capital); Cesar Akio Itokawa (Capital).

Confira a pauta da próxima Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo: 
1) Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 02.02.2019.  
2) Instrução do Processo C.D. n°21/2018 – Recurso de Coparti-
cipação da Amafresp.  
3) Processo C.D. n°19/2018 – Recurso de Reembolso da Amafresp. 
4) Processo C.D. n°20/2018 – Recurso de Reembolso da Amafresp.  
5) Processo C.D. n°22/2018 – Recurso de Reembolso da Amafresp.  
6) Apresentação geral da área de seguros da Afresp, pelo Vice-Presiden-
te e Diretor do Investafresp Denis da Cruz Mângia Maciel.  
7) Acompanhamento Orçamentário 3° trimestre de 2018.  
8) Demais assuntos relacionados à Classe.
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O presidente Rodrigo Spada participou como convidado do 
programa “Cidadania & Serviço Público”, veiculado no ca-
nal TV Aberta, pela Federação das Entidades de Servidores 
Públicos do Estado de São Paulo (Fespesp). A participação 
foi ao ar no dia 10 de fevereiro e pode ser conferida na 
íntegra acessando a página da Federação no Facebook. 

Apresentado pelo presidente da Federação, José Gozze, 
o programa discutiu questões sobre reforma tributária e 
previdenciária, o papel dos Agentes Fiscais de Rendas na 
sociedade contemporânea e as perspectivas para a políti-
ca em 2019.

Na entrevista, Spada também comenta sobre a Afresp e o 
Movimento VIVA, considerada uma das principais iniciati-
vas desenvolvidas pela associação. “Entre as diversas fren-
tes, o VIVA está preocupado com a questão da melhoria da 
tributação da base do consumo no país”, explica.

O Cidadania & Serviço Público vai ao ar semanalmente 
levando aos telespectadores os principais temas do serviço 

público. O programa transita entre jornalismo, debates e 
entrevistas envolvendo prestação de serviço e assuntos que 
interferem no dia a dia do funcionalismo e de todos os 
cidadãos brasileiros.
 
A cada edição o Cidadania & Serviço Público traz um con-
vidado: líderes do funcionalismo, deputados, vereadores, 
dirigentes de órgãos públicos, servidores e diversos espe-
cialistas discutem assuntos que impactam diretamente na 
entrega dos serviços públicos de qualidade à sociedade.

PRESIDENTE RODRIGO SPADA PARTICIPA DE 
PROGRAMA DA FESPESP
por Camila Barros

NOT Í C I A S
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SAUDADES

02/10/2018              Edgard Stocco                                         98 anos                                     São Paulo 
06/10/2018              Placer Martinez Peres                            84 anos                                     Sorocaba 
08/10/2018              Luís da Silva Ribeiro                             78 anos                                     Cubatão   
09/10/2018              Paulo Bruck De Lacerda                              95 anos                                     São Paulo 
12/10/2018              José Carlos Godoy                         72 anos                                     São Bernardo do Campo 
12/10/2018              Luiz Sebastiao Sant’ana                         86 anos                                     São Paulo
17/10/2018              Edson Darcy Ridolfi                        81 anos                                     Pedra Bela 
20/10/2018              Paulo de Oliveira                        93 anos                                     Santo André 
25/10/2018              Ademar Franqueiro                         86 anos                                     Presidente Epitácio 
26/10/2018              Agostinho Celso Giusti                          83 anos                                São Paulo 
26/10/2018              Hélio Vianna Alves Valle                        86 anos                                   Jundiaí 
30/10/2018              José Reinaldo de Carvalho                     57 anos                                     Bragança Paulista 
07/11/2018              Antonio Blanco Arcas                           69 anos                                     São Paulo 
10/11/2018              José Carlos Santanna                             82 anos                                     São José dos Campos 
10/11/2018              Duarte Pires da Conceição             77 anos                                     São Paulo 
15/11/2018              Maria Luísa Bonafé                                 66 anos                                     Campinas 
15/11/2018              Simão Pedro Alves                         84 anos                                     Campinas 
29/11/2018              Walpheu  Victor Giardini                         82 anos                                     Sorocaba 
02/12/2018              Sillas Garcia                                          89 anos                                     Bauru 
06/12/2018              Wania Lúcia Figueiredo Haro                 58 anos                                     São Paulo 
10/12/2018              Luíz Gonzaga Guazzelli                              89 anos                                  Avaré 
16/12/2018              José  Gomes Da Silva                         89 anos                                Barretos 
17/12/2018              Lourival Battigaglia                        88 anos                                São José do Rio Preto 
26/12/2018              Antônio Aristeu Ceribelli                        87 anos                                     São Paulo 

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

CONSERVADOR

AGRESSIVO 

MODERADO 

ARROJADO 

DOS SONHOS
para o futuro

Sua porta 
de entrada

Acesse o simulador
e descubra agora
seu perfil de investidor

Foto: Divulgação/Fespesp
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CONSERVADOR

AGRESSIVO 

MODERADO 

ARROJADO 

DOS SONHOS
para o futuro

Sua porta 
de entrada

Acesse o simulador
e descubra agora
seu perfil de investidor
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE 122.764.776,16 CIRCULANTE  20.752.191,19 

Disponível  201.324,43  Provisão de Eventos a Liquidar  13.313.828,27 

   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata 201.324,43   Débitos de Op. De Assist. à Saúde  1.462.047,49 

Aplicações Financeiras  94.299.541,38     Atendimentos em Outros Estados  9.596,70 

Aplicações  Vinculas a Provisões Técnicas    14.722.912,35     Outros Débitos Operacionais 0,00

    Cotas de Fundos de Investimentos  - ANS  14.722.912,35     Convênio Odontológico 232.025,04

Aplicações Não Vinculadas  79.576.629,03     Devoluções de Cotas/Coparticipação 147,23

  Renda Fixa 79.576.629,03     Taxa de Administração Amafresp 1.220.278,52

    Cotas de Fundos de Investimentos  79.576.629,03   Tributos e  Encargos Sociais a Recolher  1.410.243,54 

  Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde 22.703.770,71   Tributos e Contribuições  107.948,00 

     Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência  21.689.878,30     F.G.T.S a Recolher  92.367,97 

     Provisão Para Devedores Duvidosos (2.011.498,76)    COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher  15.580,03 

     Coparticipação Amafresp  589.980,75   Retenções de Impostos e Contribuições  1.302.295,54 

     Provisão Para Perdas Sobre Crédito   (412.021,98)     I.R.R.F a Recolher - Afresp  133.922,75 

     Contraprestação Corresponsabilidade Assumida  1.774.730,77     I.R.R.F a Recolher - Amafresp  82.277,22 

     Outros Créditos de Operação  com Planos de Saúde  1.696.784,83     I.S.S a Recolher - Afresp  6.649,17 

     Provisão Para Perdas Sobre Crédito (624.038,20)     I.S.S a Recolher - Amafresp  10.317,83 

  Bens e Títulos a Receber 371.919,93     CSLL a Recolher - Amafresp  1.082,88 

     Almoxarifado  138.247,35     PIS a Recolher - Amafresp  760,33 

    Aluguéis a Receber  103.768,78     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp  11.665,29 

    Adiantamentos  129.903,80     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp  133.886,94 

   Outros Créditos ou Bens a Receber  5.375.889,89     Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários  274.521,74 

    Mensalidades Afresp 846.978,02     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp  3.884,14 

    Mensalidades - Fundafresp 136.950,86     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp  643.327,25 

    Mensalidades - Seguro de Vida 2.072.490,97    Débitos Diversos  4.523.919,72 

    Cia Vera Cruz Seguradora 1.061.098,17     Obrigações com Pessoal  1.872.682,59 

    Taxa de Adm.Amafresp  1.220.278,52     Fornecedores  2.651.237,13 

    Outros Valores a Receber 38.093,35    Outros Débitos a pagar  42.152,17 

  Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos   (200.147,87)

     Provisão Para Devedores Duvidosos (200.147,87) PASSIVO NÃO CIRCULANTE  2.264.877,73 

  Despesas Antecipadas       12.477,69   Provisões  525.010,33 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  33.047.025,69     Contingências Amafresp  387.193,39 

Realizável a Longo Prazo  1.410.449,54     Contingências Trabalhistas  137.816,94 

  Aplicações Financeiras  109.858,47   DÉBITOS DIVERSOS  1.739.867,40 

     Títulos de Renda Fixa  109.858,47     Fundafresp  1.739.867,40 

  Depósitos Judiciais e Fiscais  1.300.591,07 

     Depósitos Judiciais - Trabalhistas  1.300.591,07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 132.794.732,93

  INVESTIMENTOS  3.380.341,06   Fundo Social  168.251,94 

    Imóveis destinados à Renda  3.380.341,06   Reservas 132.626.480,99

  IMOBILIZADO  27.834.365,76   Reservas Patrimoniais  8.706.322,40 

    Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares  23.554.208,16   Reservas Estatutárias  9.576.807,98 

      Terrenos  6.127.037,32   Resultados Acumulados - AFRESP  70.185.914,27 

      Edificações  17.107.642,28   Resultados Acumulados -  AMAFRESP  32.120.840,63 

      Obras Preliminares e Complementares  319.528,56   Resultado do Exercício - AFRESP  5.604.096,82 

    Imobilizado de uso Próprio  2.845.774,72   Resultado do Exercício - AMAFRESP 6.432.498,89

   Bens Móveis - Não Hospitalares  2.845.774,72 

      Instalações  713.244,09 

      Máquinas e Equipamentos  281.040,57 

      Equipamentos de Informática  328.204,32 

      Móveis e Utensílios  1.309.589,14 

      Veículos  213.696,60 

   Imobilizações em Curso  826.885,32 

      Obras em Andamento  826.885,32 

   Outras Imobilizações  607.497,56 

   Benfeitorias em Imóveis de terceiros  607.497,56 

  INTANGÍVEL  421.869,33 

     Sistema de Computação  421.869,33 

TOTAL DO ATIVO 155.811.801,85 TOTAL DO PASSIVO 155.811.801,85
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  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 

Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  235.986.683,20  235.986.683,20 

   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  235.986.683,20  235.986.683,20 

   Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  226.259.369,38  226.259.369,38 

   Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade  11.100.818,30 

( - ) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados  (1.093.953,25)

      ( - ) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (279.551,23)  (279.551,23)

Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00 (219.128.195,76)  (219.128.195,76)

   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00 (236.299.211,83) (236.299.211,83)

   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  14.150.098,41  14.150.098,41 

   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação) 0,00 0,00 0,00  3.020.917,66  3.020.917,66 

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  16.858.487,44  16.858.487,44 

RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  16.858.487,44  16.858.487,44 

Despesas Administrativas (22.157.123,11) (8.799.167,70) (30.956.290,81) 0,00  (30.956.290,81)

  Despesas com Pessoal Próprio  (12.497.508,95)  (4.465.376,46)  (16.962.885,41) 0,00  (16.962.885,41)

  Despesas com Serviços de Terceiros  (3.053.989,56)  (323.367,99)  (3.377.357,55) 0,00  (3.377.357,55)

  Despesas com Localização e Funcionamento  (4.835.497,12)  (3.637.368,71)  (8.472.865,83) 0,00  (8.472.865,83)

  Despesas com Public. E Propag. Institucional  (426.035,46)  (140,89)  (426.176,35) 0,00  (426.176,35)

  Despesas com Tributos  (497.756,70)  (210.009,45)  (707.766,15) 0,00  (707.766,15)

  Despesas Adm. Diversas  (846.335,32)  (162.904,20)  (1.009.239,52) 0,00  (1.009.239,52)

Outras Receitas Operacionais  37.749.292,83  470.941,50  38.220.234,33  2.531.481,07  40.751.715,40 

Contribuições Associativas  8.876.354,65 0,00  8.876.354,65  0,00  8.876.354,65 

Administração Amafresp  15.651.129,02 0,00  15.651.129,02 0,00  15.651.129,02 

Administração de Seguros  12.748.071,90 0,00  12.748.071,90 0,00  12.748.071,90 

Outras Departamentais  395.115,11 470.941,50  866.056,61 0,00  866.056,61 

Receitas Diversas  78.622,15 0,00  78.622,15 0,00  78.622,15 

Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  1.963.097,33  1.963.097,33 

Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 568.383,74  568.383,74 

Outras Despesas Operacionais  (3.342.374,03)  (675.465,02)  (4.017.839,05) (15.149.775,93) (19.167.614,98)

  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (76.453,44) 0,00  (76.453,44) 76.453,44  - 

  Outras  (3.265.920,59)  (675.465,02)  (3.941.385,61)  (15.226.229,37)  (19.167.614,98)

    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  (776.833,32)  (776.833,32)

    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (15.651.129,05)  (15.651.129,05)

    Taxa de Adm. Reciprocidade  (97.647,36)

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

    Despesas Associativas  (3.265.920,59)  (675.465,02)  (3.941.385,61) 0,00  (3.941.385,61)

( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  1.299.380,36  1.299.380,36 

   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  1.299.380,36  1.299.380,36 

RESULTADO OPERACIONAL  12.249.795,69 (9.003.691,22)  3.246.104,47 4.240.192,58 7.486.297,05

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  2.289.058,40  16.882,57  2.305.940,97  2.192.306,31  4.498.247,28 

  Receitas Financeiras  2.747.880,57 18.810,50  2.766.691,07  2.652.478,19  5.419.169,26 

  Despesas Financeiras  (458.822,17)  (1.927,93)  (460.750,10)  (460.171,88)  (920.921,98)

RESULTADO PATRIMONIAL  90.906,42 -38.855,04  52.051,38 0,00  52.051,38 

  Receitas Patrimoniais  95.787,67 0,00  95.787,67 0,00  95.787,67 

  Despesas Patrimoniais  (4.881,25) -38.855,04  (43.736,29) 0,00  (43.736,29)

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

RESULTADO LÍQUIDO  14.629.760,51 (9.025.663,69)  5.604.096,82 6.432.498,89 12.036.595,71

Rodrigo Keidel Spada 
Presidente 

Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro 

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