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EXPEDIENTE

INFORMAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 05 de 2019, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as se-
guintes cotas para o mês de maio/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$ 540,00 
(quinhentos e trinta e nove reais),aumentando o valor em R$7,00 em relação ao mês anterior; c) cota 
Fundafresp =  R$ 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 01/05/2019.

Março Abril Maio

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

Cota Amafresp 533,00 533,00 540,00

Cota Fundafresp 38,42 38,42 38,42
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No atual momento social e político em que vivemos, 
faz-se necessária a discussão sobre mudanças estru-
turais que em longo prazo terão impacto em nossas 
vidas.  A Afresp compreende a importância do de-
bate e do engajamento com essas pautas, visto que, 
enquanto representante do fisco paulista, deve estar 
preocupada com a saúde da economia pública e ao 
mesmo tempo com o bem-estar da população. 

Por isso, a Associação, em conjunto com as demais 
entidades representativas da categoria, vem discutin-
do a necessidade de uma reaproximação entre fisco e 
contribuinte, com o objetivo de resgatar a confiança 
de empreendedores, além de promover um ambiente 
amigável à geração de negócios, emprego e renda. 
Essa será uma das pautas discutidas no 4º Congresso 
Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, que acontecerá 
no próximo mês na cidade de São Paulo. Integrantes 
nacionais e internacionais da classe fiscal estarão 
reunidos, discutindo um novo paradigma na relação 
fisco-contribuinte e possíveis modelos de tributação 
em prol de uma renovação no atual sistema de arre-
cadação de tributos nacional. 

Outras ações também não devem ser esquecidas. A 
Campanha Saúde, realizada pela Afresp há mais de 
20 anos, por meio da Amafresp, é um grande exem-
plo de que o que é bom e satisfatório para você, 
associado, deve ser mantido. Tudo isso mostra que 
a Afresp está dia a dia cumprindo com o seu principal 
desafio, que é afirmar a dignidade da classe fiscal e 
trabalhar em prol do seu desenvolvimento e satisfação. 

Ao longo das próximas páginas, você verá algumas 
novidades como a série Vivências, que contará a par-
tir desta edição do Jornal da Afresp, a história de um 
AFR aposentado e a sua relação com a Associação.  
Além disso, você poderá entender como o trabalho 
realizado pelo Fundafresp auxilia no desenvolvi-
mento de entidades do estado de São Paulo, como 
a Associação Santa Terezinha, e conhecerá a fundo 
como a Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo da 
Afresp, presidida pelo AFR Alexandre Lania, atua nas 
decisões sobre diversos segmentos da Afresp. 
 
 
BOA LEITURA!

TEMPO DE 
MUDANÇAS 
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Um dos maiores desejos do ser humano é se 
sentir seguro. Nada melhor do que pensar que, 
seja dentro ou fora de sua casa, em uma viagem 
ou até planejando o seu futuro e o bem-estar da 
sua família, alguém está trabalhando em prol da 
garantia de que tudo dê certo. 
Esse é o conceito do InvestAfresp. Criado com 

o objetivo de garantir a você e aos seus de-
pendentes a tranquil idade em momentos de la-
zer, além da segurança dos seus patrimônios 
e o futuro de seus f i lhos, o depar tamento pos-
sui parceria com as grandes empresas segura-
doras do mercado, oferecendo os melhores e 
mais exclusivos valores. 

• 90% dos associados possuem algum tipo de produto do InvestAfresp
• Mais de 5 mil vidas seguradas 
• Aumento de mais de 60% nas contratações de Seguro Viagem em 2018

IMPORTANTE: Lembre-se de realizar a autorização de débito 
do seu banco e evite pagamentos em atraso! Por definição do 
banco central, todas as transações de seguros necessi tam de 
autorização em caso de novos negócios e renovações.

VOCÊ SABIA?

I NVES TA FRE SP

por Luanna Martins | Foto: Depositphotos 
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INVESTAFRESP: GARANTINDO A SUA 
SEGURANÇA EM TODOS OS MOMENTOS

SEGURO 
BIKECONSÓRCIO

RAMOS
ELEMENTARES

SEGURO DE 
AUTOMÓVEL

PREVIDÊNCIA
PRIVADA

SEGURO 
PETINVESTIMENTOS

SEGURO 
DE VIDA

SEGURO 
RESIDENCIAL

SEGURO
VIAGEM
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CONHEÇA TODOS OS PRODUTOS QUE O INVESTAFRESP OFERECE A VOCÊ:
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Já há alguns anos a Afresp mantém parcerias com cen-
tenas de empresas das mais variadas áreas de atua-
ção. Essas parcerias são pensadas com o objetivo de 
trazer inúmeros benefícios aos associados, como pre-
ços mais atrativos e até dinheiro de volta em algumas 
compras, por meio do cashback.
 
Pensando na qualificação e na educação dos asso-
ciados e seus dependentes, a Afresp firmou parcerias 
com instituições de ensino de níveis fundamental, mé-
dio, superior, pós-graduação e também de idiomas, e 
vários associados se beneficiam dos descontos. Pedro 
Esteves é AFR da regional de Sorocaba e tem os filhos 
matriculados no Colégio Uirapuru, parceiro da Afresp. 
“No meu caso, os valores dos descontos obtidos com 
a utilização destes convênios são maiores que o va-
lor que eu pago atualmente de mensalidade à Afresp. 
Com o valor que sobra desses descontos do colégio, 
eu pago a mensalidade da Afresp e ainda sobra um 
pouco de dinheiro”, explica o AFR. “Dois dos convê-
nios que julgo mais importantes são os firmados junto 
aos colégios Objetivo e Uirapuru, na região de Soro-
caba. Muitos associados são beneficiados e os usam 
com frequência”, finaliza Pedro Esteves.

E não para por aí. Cada vez mais a Afresp tem 
aumentado a rede de parceiros, pensando sem-
pre em vantagens para os AFRs associados. A 
seguir estão algumas sugestões de faculdades 
e colégios parceiros:

CRUZEIRO DO SUL
30% DE DESCONTO
Você pode ter desconto nas mensalidades da 
Cruzeiro do Sul, instituição que atua em todos 
os níveis de ensino, da Educação Infantil à Pós-
graduação, com cursos presenciais, semipre-
senciais e a distância, respeitando as caracte-
rísticas e demandas locais.

CEL.LEP
10% DE DESCONTO
Aproveite para estudar idiomas. O Cel.Lep ofe-
rece descontos de 10% em cursos regulares de 
inglês e espanhol.

INSTITUTO FEPAF
ATÉ 60% DE DESCONTO
O Institututo FEPAF disponibiliza vários des-
contos em colégios e cursos de graduação e 
pósgraduação. Utilizando esta parceria, você 
pode conseguir até 60% de desconto. Além de 
instituições de ensino, o iFEPAF disponibiliza 
também parcerias de lazer e saúde.

CONVÊN IOS

J O R N A L  D A  A F R E S P
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DESCONTOS EM COLÉGIOS PARCEIROS PODEM 
SER MUITO VANTAJOSOS PARA ASSOCIADOS
por Leonardo Coelho 

Os descontos oferecidos pelas empre-
sas parceiras da Afresp estão concen-
trados em nossa plataforma digital de 
convênios. Caso você ainda não utilize 
nossa plataforma, ative sua conta atra-
vés do site www.conveniosafresp.org.
br. É só clicar na opção “Ativar Con-
ta”, informar seu CPF, preencher os da-
dos cadastrais e pronto! Em seguida, 
você já poderá acessar os descontos 
exclusivos da Afresp, além de todos os 
benefícios disponíveis na plataforma.

CADASTRE-SE NA 
NOSSA PLATAFORMA 
DE CONVÊNIOS

RESGATE SEU VOUCHER DE DESCONTO EM WWW.CONVENIOSAFRESP.ORG.BR
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NOVO PARADIGMA NA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE 
SERÁ TEMA CENTRAL DO CONGRESSO
por Luanna Martins | Foto: Depositphotos

AFRESP

Entre os dias 16 e 19 de junho, a cidade de São 
Paulo receberá representantes da classe fiscal bra-
sileira dos âmbitos estaduais e federal, além de re-
presentantes internacionais, que participarão do 4º 
Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Rea-
lizado pela Febrafite, Sindifisco Nacional, Unafisco 

Nacional e APIT, de Portugal, o evento está sendo 
organizado pela Afresp e já é considerado um dos 
maiores realizados pelo fisco brasileiro.

O Congresso Luso-Brasileiro acontece anualmente, 
sendo um ano em Portugal e o ano subsequente no 
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ACESSE O SITE OFICIAL DO EVENTO, POR MEIO DO QR 
CODE, E FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO!

Brasil. Sua primeira edição foi realizada em 2016 
na cidade de Porto, em Portugal. No ano seguinte, o 
evento foi em Fortaleza (CE); em 2018 voltou a Porto 
e, este ano, São Paulo será o estado anfitrião. 

Em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, 
a solenidade de abertura do Congresso acontecerá 
na Sala São Paulo, uma das mais modernas e princi-
pais salas de concerto do mundo e cartão postal da 
capital paulista. Os painéis de debate acontecerão 
no hotel Maksoud Plaza, localizado próximo à Ave-
nida Paulista, centro econômico da cidade.

O MODELO TRIBUTÁRIO IDEAL 
DEVE SER SIMPLES, TRANSPARENTE 

E NEUTRO, MELHORANDO O 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS E 

FAVORECENDO A GERAÇÃO DE 
EMPREGO E RENDA NO PAÍS        

RODRIGO SPADA

 
Estreitamento de laços

Com o tema central sendo  “Novo paradigma na re-
lação fisco-contribuinte”, o evento retoma uma impor-
tante pauta, discutida inicialmente no estado de São 
Paulo em 2018, com o lançamento do Programa de 
Estímulo à Conformidade Tributária, o Nos Confor-
mes. A transparência, em conjunto com a concorrên-
cia leal entre os agentes econômicos e a aplicação 
correta da justiça tributária, são os principais ele-
mentos para o resgate da confiança dos empreen-
dedores, a reaproximação do fisco e a reorganiza-
ção da arrecadação de tributos, conforme explica o 
presidente da Afresp, Rodrigo Spada. “O momento 
é oportuno porque é justamente na crise que conse-
guimos avançar com o diálogo saudável, aquele que 
cria empatia entre os interlocutores e faz com que 
consigamos olhar o problema por múltiplas perspecti-

vas: não apenas pela visão do Fisco mas, além disso, 
por meio do olhar do contribuinte e da sociedade. E 
esse é o grande marco do Congresso, que abre espa-
ço para empresários e representantes da sociedade 
dialogarem com os representantes fiscais”. 

Inovação do modelo tributário nacional

O que também será discutido no evento é a necessi-
dade de uma renovação na estrutura do modelo tri-
butário brasileiro, defendida por toda a categoria. 
“Essa discussão é crucial. Hoje, o modelo tributário 
está falido. Todos estão perdendo: o contribuinte, 
com altos custos de conformidade e  insegurança jurí-
dica; o fisco, que lida com a matéria prima altamente 
complexa e infelizmente tem a sua imagem desgasta-
da pelo sistema anacrônico existente; e a sociedade, 
que não recebe a transparência necessária e uma 
boa relação com o tributo pago e a prestação de 
serviço público. O modelo ideal deve ser simples, 
transparente e neutro, melhorando o ambiente de ne-
gócios e favorecendo a geração de emprego e renda 
no País”, explica Spada.

Dessa forma, os fiscos estaduais e o federal, que re-
presentam as maiores administradoras de tributos do 
Brasil, estão liderando o processo de enfrentamento 
desse pleito, em busca da simplificação do sistema 
tributário vigente. 

Inscrições

Para participar do 4º Congresso Luso-Brasileiro 
de Auditores Fiscais, você deve se inscrever por 
meio do site oficial do evento: www.congressolu-
sobrasileiro.org.br. A Afresp, com o objetivo de 
proporcionar a participação do fisco paulista, irá 
subsidiar a inscrição do associado titular. 

Para que a Associação possa efetuar o reembolso, 
envie para eventos@afresp.org.br, após o evento, 
o comprovante de pagamento do mesmo, junto 
com o certificado digital de participação e os seus 
dados bancários.
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PROGRAMAÇÃO
4º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE AUDITORES FISCAIS

DOMINGO, 16 DE JUNHO – SALA SÃO PAULO

Solenidade de abertura do evento

 

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JUNHO – HOTEL MAKSOUD PLAZA 

MANHÃ 

• Palestra Magna

TARDE 

• 1º Painel: Palestra Técnica Internacional 

• 2º Painel: A desorganização da economia e da tributação 

TERÇA-FEIRA, 18 DE JUNHO – HOTEL MAKSOUD PLAZA 
MANHÃ 

• 1º Painel: A reconstrução do modelo tributário - propostas 

TARDE

• 1º Painel - O Modelo da Administração Tributária no século XXI

• 2º Painel – O papel dos impostos no combate às desigualdades 

QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO – HOTEL MAKSOUD PLAZA 

MANHÃ 

• 1º Painel: IVA europeu: sonegação, inovação, jurisdição, ten-

dências, operacionalização e melhores práticas na Europa 

• 2º Painel: As relações Fisco-Contribuintes 

 

TARDE 

• 1º Painel: Lei Orgânica da Administração Tributária (LOAT) e as 

Relações Fisco-Contribuintes 

• 2º Painel: O que devemos uns aos outros: fisco, pacto social e cidadania

Programação sujeita a alterações
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APOSENTADOS
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O primeiro aposentado que estreia a série de repor-
tagens “Vivências” é o colega, Aldo Gentile, de 90 
anos completados oficialmente no mês de março. Bem 
humorado e simpático, o AFR aposentado frequenta a 
associação pelo menos duas vezes por semana, na qual 
colabora com seu trabalho, sendo membro do Fundo de 
Assistência Social da Afresp – Fundafresp.
 
Aldo Gentile cursou contabilidade e economia e no ano 
de 1962 ingressou na carreira pública. Atuou até feve-
reiro de 1969 na Secretaria de Segurança Pública e no 
mês seguinte tomou posse como Agente Fiscal de Ren-
das. “Fui AFR externo durante 12 anos, sendo que os pri-
meiros nove meses foram na cidade de Itapeva”, disse.

E foi na DRT-12, no ABCD, que o colega consolidou sua 
carreira fiscal. Após 12 anos de fiscalização externa, Aldo 
chefiou os Postos Fiscais (PF) de Santo André e São Cae-
tano durante 18 anos até a sua aposentadoria, em março 
de 1999.  “Sempre fui um gestor tranquilo. Acredito que 
meus colegas gostavam de trabalhar comigo. Pelo menos 
é o que eles sempre me relatavam”. Ele ainda contou que 
todos os anos recebe homenagem dos companheiros do 
ABCD e fica feliz com o gesto de carinho.

  

Como sempre gostou de conviver com os colegas, após 
sua aposentadoria começou a frequentar o Sinafresp 
e na sequência a Afresp. Inclusive foi em meados dos 
anos 2000 que entrou para a comissão do tradicional 
Almoço dos Aposentados que até hoje é realizado bi-
mestralmente na sede da Associação.
 
Em 2003, convidado pelo saudoso amigo Sebastião 
Antonio Aidar, começou a colaborar com o Fundafresp, 
atuando como membro. “O Fundafresp na excelência de 
sua intenção colabora com a missão, visão e valores da 
Afresp”, disse. Aldo assumiu a coordenação do Fundo 
por seis anos, de 2009 a 2014. Em 2015, foi convidado 
pelo Conselho Deliberativo para atuar novamente como 
membro, função na qual permanece na atualidade. 

O aposentado encerrou a reportagem falando sobre o 
quanto gosta de colaborar com a Associação e com o 
Fundafresp, e reforçando que sua verdadeira paixão é 
estar ao lado dos bons amigos que encontrou na Afresp. 

VIVÊNCIAS: BOM HUMOR E BONS AMIGOS
por Fabieli de Paula | Fotos: Acervo Afresp 

AFR Aldo Gentile em 1979.
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Em 27 de março, os aposentados da capital visita-
ram a exposição “Hebe Eterna”. O encontro ocorreu 
no Farol Santander, em São Paulo. Após a visita, os 
colegas almoçaram no restaurante Santinho (Theatro 
Municipal). O evento foi organizado pela Diretoria de 
Aposentados da Sede, Predião e das DRTCs I, II e III.
A associada, Carmen Queiroz, falou que o passeio 
foi bastante divertido. “É uma delícia confraternizar 
com os colegas em pleno meio de semana, além de 
ser importante para vida associativa. Adorei a inicia-
tiva e a exposição”.

Com curadoria de Marcello Dantas e Camila Mou-
ri, arquitetura e cenografia de Patrícia Anastas-
siadis, a exposição é dividida em 11 espaços dis-
tribuídos entre os andares 19º e 20º do prédio. 
Ao todo, são cerca de 400m² de possibilidades 
de histórias e curiosidades sobre uma das figuras 
mais importantes da televisão brasileira.  Além do 
acervo, existem possibilidades interativas como ser 
entrevistado por Hebe Camargo e até ganhar um 
selinho dela. A exposição ficará em cartaz até o 
dia 02 de junho.

SELINHO NA “HEBE ETERNA” VIRA REALIDADE 
PARA APOSENTADOS DA AFRESP 
por Fabieli de Paula | Fotos: Acervo Afresp

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 ANTONIO CARLOS FERNANDES

1995: Casamento caipira na Festa Junina das Inspeto-
rias Fiscais de Santo Amaro e Socorro, com os noivos 
AFRs Renilda Aparecida Pires e José Augusto Altafim, 
além do irmão da noiva, AFR Antônio Cordeiro de Paula 
e toda a alegria dos convidados da festa!  

O TEMPO PASSA....

Na edição 405 do Jornal da Afresp, citamos erroneamente o associado João Alves de Carvalho como relator de uma correção na 
edição 403. Gostaríamos de nos retratar e informar que o associado em questão se chama João Abel de Carvalho.
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CHUTEIRAS PENDURADAS 
01/03   Roseli Brana Lenharo 

01/03   Marcos Shigueo Akasaki

01/03   Oswaldo Luiz Cozzo

01/03   Antônio Fernando Guimarães Paim 

01/03   Cláudio Toshiaki Yamasaki 

01/03   Edmilson Valter do Nascimento

01/03   Osvaldo Salvador 

01/03   Luis Antônio Batista Fernandes

01/03   Valmir Imakawa

07/03   José de Freitas Merlim 

07/03   José Donizeti Grossi

13/03   Hélio Martins Fontes Filho

13/03   Margarete Martin

04/04   Nivaldo Trevizan 

04/04   Pedro Luis de Campos Baptista

04/04   Roberto Tomasini

04/04   Rosalina Setuko Takau Brino

04/04  Sérgio Luis Storti

04/04  Wagner Dalla Costa

04/04  Ana Paula Martins de Castro

04/04  Beatriz de Paolis Bonafe

04/04  Benedito Walderlei Morano

04/04  Eduardo Tadeu Baracat

04/04  Fábio Teles Filho

04/04  Gilberto Nepomuceno

04/04  Gilberto Rodrigues Feio Júnior

04/04  Hélio Rubens Meneguelo Lobo

04/04  Jaime José Rodrigues

04/04  José Roberto Perozim

ACONTECEU NAS REGIONAIS

22 DE MARÇO  
Homenagem aos aposentados em Presidente Prudente 

28 DE MARÇO
Almoço dos Aposentados em São José do Rio Preto

27 DE MARÇO
Almoço dos Aposentado em Campinas

Fotos: Acervo Afresp
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Fundada em 2005 no Distrito de Campos de Cunha, a 
mais de 30 km do centro urbano do município, a Asso-
ciação Santa Terezinha é considerada, atualmente, mais 
do que uma instituição de amparo a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. “Hoje, a Associação é um re-
fúgio para a comunidade local, que está muito distante 
da realidade da cidade grande. Tudo que é realizado 
aqui também é fruto do trabalho e da contribuição dos 
moradores da região”, disse Bendita Lopes da Silva, pre-
sidente da Associação, que acompanha o trabalho da 
entidade desde os seus primeiros passos.

Ao longo da semana, em período de contraturno esco-
lar, são realizadas diversas ações que fazem parte do 
Projeto Aquarela: integração grupal, fortalecimento de 
vínculo e reforço escolar para crianças e adolescentes, 
além de outras atividades semanais, como karatê, balé, 
informática e aulas de música e instrumentos, a fim de 
estimular a educação e o desenvolvimento dos jovens. 
Em 2018, com o objetivo de aumentar a capacidade 
das atividades realizadas pela Associação, Bendita ins-
creveu a entidade para concorrer ao Edital 001/18 do 
Fundo. “Nós ganhamos um espaço de uma outra institui-
ção que estava fechando as portas, mas a estrutura era 
muito antiga e precisava de uma boa reforma para a 
instalação das atividades no local. Foi aí que eu recorri 
ao Fundafresp”, explicou.

O projeto foi analisado pela Comissão do Fundafresp e 
contemplado com R$ 50 mil para adequação do local 
e aquisição de móveis e materiais permanentes para o 
novo espaço de convivência. Inaugurado em março des-
te ano, graças ao Fundafresp, o Projeto Aquarela agora 
tem um novo lar! 

FUNDAFRESP
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP 

DRT C I, II, III
Núcleo Coração Materno | São Paulo | R$ 5.500,00 | Rua Antônio Pires, 

663 – Freguesia do Ó | CEP: 02730-000 | Tel.: (11) 3931-0106

Sociedade Beneficente Santo Expedito | São Paulo | R$ 6.500,00 | Rua 

Brigadeiro Xavier De Brito, 335 – Sitio Do Morro | CEP: 02551-000  

Tel.: (11) 3857-9485

Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer  | São Paulo | R$ 3.000,00 

Rua Almeida Torres, 264 - Aclimação | CEP: 01530-010 

Tel.: (11) 3208-1162

DRT 2 – SANTOS

Educandário Anália Franco | Santos | R$ 3.500,00 | Av. Dona Ana Costa, 

277 - Encruzilhada | CEP: 11060-002 | Tel.: (13) 3229-8500

DRT 4 – SOROCABA

Associação Bola da Vez  | Sorocaba | R$ 8.000,00 | Rua Cenira Landul-

pho Sanson, 405 – Jd. Ipanema | CEP: 18070-260  

Tel.: (15) 99704-0594

FUNDAFRESP EM AÇÃO: PROJETO AQUARELA
por Luanna Martins | Foto: Associação Santa Terezinha

MARÇO
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DRT 5 – CAMPINAS

Casa do Menor Francisco de Assis de Leme | Leme | R$ 7.500,00 | Av. José 

Moreira De Queiróz, 1535 – São José | CEP: 13611-000

Tel.: (19) 3571-4826

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Creche Antônio Nelson Zancaner  | Catanduva | R$ 8.000,00 | Av. São 

Domingos, 1500 - Centro | CEP: 15803-010 | Tel.: (17) 3525-5335

DRT 12 – ABCD

Casa de São Vicente de Paulo  | São Bernardo Do Campo | R$ 

3.000,00 | Estrada Dos Alvarengas, 999 - Assunção | CEP: 09850-

550 |Tel.: (11) 4109-5099

DRT 15 – ARARAQUARA

Associação de Atendimento Educacional Especializado  | Araraquara | R$ 

3.000,00 | Rua Mondo Archimedes Luppi, 620 – Jd. Aclimação | CEP: 

14806-021 | Tel.: (16) 3324-2879

 

DRT 16 – JUNDIAÍ

Creche São Cristóvão | Amparo | R$ 8.000,00 | Avenida Europa, 560 – 

Jd. Camanducaia | CEP: 13905-100 | Tel.: (19) 3807-9814

Associação da Pessoa com Deficiência de Mogi Mirim  | Mogi Mirim | R$ 

3.000,00 | Rua Dr. Ulhôa Cintra, 76 - Centro | CEP: 13800-061 

Tel.: (19) 3806-6615 

Lar Infantil Aninha – Mogi Mirim | Mogi Mirim | R$ 5.500,00 | Rua 

Bazilio Zorzetto, 55 - Tucura | CEP: 13807-523 | Tel.: (19) 3862-1838

ABRIL

DRT C I, II, III

Lar da Criança Ninho de Paz  | São Paulo | R$ 3.000,00 | Praça Heitor 

Levi, 7 – Tatuapé | CEP: 03316-070 | Tel.: (11) 2097-2839

DRT 2 – SANTOS

Sociedade Amigos da Velhice de Cananéia | Cananéia | R$ R$ 4.500,00 

| Rua Tristão Lobo, 409 – Centro | CEP: 11990-000 

Tel.: (13) 3851-1584

Fraterno Auxílio Cristão | Registro | R$ R$ 4.500,00 | Rua Pio Xi, 52 – 

Centro | CEP: 11900-000 | Tel.: (13) 3821-4766

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA

Sociedade de Obras Religiosas de Monteiro Lobato | Monteiro Lobato | R$ 

7.500,00 | Rua Cônego Antônio Manzi, 100 – Centro | CEP: 12250-000 

Tel.: (12) 3979-1140

DRT 5 – CAMPINAS

Pró-Visão Sociedade Campineira de Atendimento ao Deficiente Visual | 

Campinas | R$ 3.000,00 |Avenida Antônio Carlos Sales Jr, 580 – Jd. 

Proença | CEP: 13100-410 | Tel.: (19) 3254-4648

Abrigo de São Vicente de Paulo | Leme | R$ 3.000,00 |Av. José Moreira 

De Queiróz, 757 – Serelepe | CEP: 13100-410 | Tel.: (19) 3254-4648

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO

Sociedade Espírita Legionários do Bem | Franca | R$ 3.000,00 | Rua Deo-

clides Barbosa Leme, 411 – Vila Santa Helena | CEP: 14406-320

Tel.: (16) 3720-0512

DRT 7 – BAURU

Associação Bauruense de Apoio e Assistência ao Renal Crônico | Bauru 

| R$ 3.000,00 | Rua Santa Terezinha, 12-45 – Vila Quaggio

CEP: 17060-325 |Tel.: (14) 3243-3293

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Lar Beneficente Celina | Votuporanga | R$ 3.000,00 |Rua Leonardo 

Commar, 3179 – Pozzobon | CEP: 15503-023 | Tel.: (17) 3426-8590

Sociedade de Proteção a Criança e ao Adolescente de Nhandeara | Nhan-

deara | R$ 8.000,00 | Rua Demostenes Alves Pereira, 179 – Centro 

CEP: 15190-000 | Tel.: (17) 3472-2336

Associação Beneficente Irmão Mariano Dias  | Votuporanga | R$ 6.500,00 

| Rua Miguel Andreo, 2316 – Jd. Palmeiras | CEP: 15501-453

Tel.: (17) 3422-1600 

Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes | Nhandeara | R$ 6.500,00 

Rua Antônio Bento De Oliveira, 850 – Centro | CEP: 15190-000

Tel.: (17) 3472-1782

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nhandeara  | Nhandea-

ra | R$ 6.500,00 | Rua Demostenes Alves Pereira, 159 – Centro  

CEP: 15190-000 | Tel.: (17) 3472-1675

Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro | Catanduva | R$ 

8.000,00 | Rua Guaporé, 720 – Vila Jorge | CEP: 15805-095 

Tel.: (17) 3521-7018

Instituto de Amparo ao Excepcional | Nhandeara | R$ 3.000,00 

Rua Benedito Carlos Dos Reis, 211 – São Vicente | CEP: 15190-000

Tel.: (17) 3472-1036

Centro Social De Votuporanga | Votuporanga | R$ 3.000,00 | Rua Tiba-

gi, 3071 – Patrimônio Novo | CEP: 15500-007 | Tel.: (17) 3411-1800

DRT 11 – MARÍLIA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz do Rio Pardo 

| Santa Cruz Do Rio Pardo | R$ 3.000,00 | Rua Francisco Sanson, S/N – 

Vila Saul | CEP: 18900-000| Tel.: (14) 3372-1855

Lar dos Velhinhos Papa João XXIII | Salto Grande | R$ 7.500,00 | Rua Dr. 

José Ferraz Da Rosa, 142 – Vila São Paulo | CEP: 19920-158 

Tel.: (14) 3378-1252

DRT 12 – ABCD

Congregação São João Batista - Casa das Crianças Menino Jesus | São 

Bernardo Do Campo | R$ 8.000,00 |Rua Dr. José Oria, 444 – Planalto  

CEP: 09890-030 | Tel.: (11) 4341-6006

DRT 16 – JUNDIAÍ

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi Mirim  | Mogi 

Mirim | R$ 8.000,00 | Avenida Jacareí, 585 – Jd. 31 De Março

CEP: 13801-020 |Tel.: (19) 3862-3497

J O R N A L  D A  A F R E S P
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Movimento 
#AfrespDigital
Tudo está mudando a nossa volta. As relações sociais, 
os ambientes de negócios, a comunicação. O que era 
de papel, ao passar dos anos, está na palma da sua 
mão em formato digital. Nunca foi tão fácil e rápido. 

Compreender essas mudanças e a importância da ciber-
cultura no nosso dia a dia é essencial para nos inserir-
mos nessas novas conexões. 

Estamos na era da Transformação Digital.

A Afresp está acompanhando dia a dia esse novo ciclo, 
trabalhando em prol de inovação, conectividade, susten-
tabilidade e responsabilidade socioambiental. Estamos 
criando uma Associação mais moderna e tecnológica, 
pronta para encarar esses novos desafios. 

Convidamos você a fazer parte do movi-
mento #AfrespDigital. 

Este é o primeiro passo: a partir da próxima edição do 
Jornal da Afresp, caso você não queira mais receber a 
versão impressa, basta nos avisar por meio dos canais da 
Associação descritos abaixo. Todo conteúdo estará dispo-
nível, na íntegra, no site oficial da Afresp.

Telefones: (11) 3886-8840/8868 
WhatsApp: (11) 94354-9009 
E-mail: inscricao@afresp.org.br

Contribua para um planeta mais sustentável 
e com menos desperdício. 

Você também pode fazer essa solicitação 
por meio do site da Afresp. Acesse por 
meio do QR code:

por Luanna Martins
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Afresp

Afresp afresp.org.br

@afresp_oficial
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PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2019 ( 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 986.166,77 3.085.360,52 2.347.823,74 8.969.392,64 107.599,42 387.044,72 1.304.377,16 91.615,60 114.784,95 0,00 0,00 1.245.298,44  (951.591,37) 51.820,29 19.269,14  (22.827,70)  (119.736,87)  (1.341.540,59)  1.231.036,23  17.505.893,09  35.970,50  486,67 

FEV 1.054.668,07 3.237.258,35 2.190.576,62 7.999.811,00 56.586,43 411.705,07 1.426.899,77 91.668,36 117.770,77 0,00 23.441,11 1.393.212,47  (850.758,44) 64.503,84 30.678,24  (0,74)  (42.497,70)  (1.497.940,44)  1.182.154,01  16.889.736,79  36.009,10  469,04 

MAR 989.067,23 3.586.398,68 2.164.087,24 9.663.696,79 271.824,85 478.015,71 1.722.728,96 91.736,08 0,00 0,00 0,00 1.082.695,67  (741.064,30) 64.539,80  19.933,48  (11.591,75)  (846.352,02)  (1.168.925,36)  1.356.973,83  18.723.764,89  36.037,90  519,56 

A Campanha Saúde Amafresp, oferecida a todos os 
filiados do estado de São Paulo, foi um sucesso. O 
evento passou pelas regionais da Afresp em diversas 
cidades do interior, litoral e também aqui na capital. 
Nesta edição, foram realizados mais de 14 mil pro-
cedimentos preventivos.

Além de oferecer a vacinação contra a gripe sazo-
nal e gripe A H1N1, o evento disponibilizou exames 

de glicemia e perfil lipídico, hepatite C, aferição da 
pressão arterial, IMC (Índice de Massa Corporal), 
Circunferência Abdominal, e orientações gerais de 
saúde. Os filiados com mais de 60 anos também 
foram vacinados contra pneumonia.

Quem participou da Campanha parabenizou as 
atividades realizadas e ressaltou a importância do 
evento. “Já estive em outras edições e acho que é 

MAIS DE 14 MIL PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 
SÃO REALIZADOS NA CAMPANHA SAÚDE 2019
por Felipe Nascimento | Fotos: Acervo Afresp

AMAFRESP
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uma ação muito importante. Todos os anos eu faço 
exames preventivos pela Amafresp. Ainda temos 
pouca cultura da prevenção e, para mim, o preven-
tivo é o uso da medicina com inteligência”, desta-
cou João Luís Liebana, filho do AFR João Costa.

“É a primeira vez que participo. Achei que tives-
se só a vacinação, mas chegando aqui descobri 
que tinham vários outros procedimentos. Além de 
me vacinar, aproveitei para fazer uma avaliação 
postural e bater um papo com a nutricionista”, afir-

mou Gabriel, filho do AFR Gabriel Luis Oses Lassa. 
“Eu não sabia que tinha toda essa estrutura. Gostei 
muito da campanha. Fui atendida muito rápido e a 
enfermeira foi muito atenciosa”, completou Márcia 
Regina de Sousa, esposa do AFR. 

Por mais um ano, a Campanha Saúde contou com 
a parceria dos Hospitais Nove de Julho, Santa 
Catarina, Grupo Notre Dame Intermédica, Labo-
ratório Sabin e Clínica do Espor te Dr. Sergio Au-
gusto Xavier.

Criada há mais de 20 anos, a Campanha Saúde 
se tornou uma das principais ações de preven-
ção da Amafresp e, a partir desse ano, integra 
o programa Amavida. Durante este período, o 
evento tem alcançado seu maior objetivo: incen-
tivar a adesão dos filiados e seus dependentes 
a medidas de prevenção de doenças e cuidados 
com a saúde.

“Cada vez mais os filiados estão se preocupan-
do com a própria saúde e dando mais importân-
cia às ações que promovem qualidade de vida. 
Isso é perceptível pois houve um aumento na 
adesão à imunização e aos exames preventivos 
que são oferecidos pela Campanha Saúde da 
Amafresp”, comemora a encarregada do setor 
de Prevenção e responsável pela organização 
do evento, Ticiana Melosi Soria. 

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2019 ( 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 986.166,77 3.085.360,52 2.347.823,74 8.969.392,64 107.599,42 387.044,72 1.304.377,16 91.615,60 114.784,95 0,00 0,00 1.245.298,44  (951.591,37) 51.820,29 19.269,14  (22.827,70)  (119.736,87)  (1.341.540,59)  1.231.036,23  17.505.893,09  35.970,50  486,67 

FEV 1.054.668,07 3.237.258,35 2.190.576,62 7.999.811,00 56.586,43 411.705,07 1.426.899,77 91.668,36 117.770,77 0,00 23.441,11 1.393.212,47  (850.758,44) 64.503,84 30.678,24  (0,74)  (42.497,70)  (1.497.940,44)  1.182.154,01  16.889.736,79  36.009,10  469,04 

MAR 989.067,23 3.586.398,68 2.164.087,24 9.663.696,79 271.824,85 478.015,71 1.722.728,96 91.736,08 0,00 0,00 0,00 1.082.695,67  (741.064,30) 64.539,80  19.933,48  (11.591,75)  (846.352,02)  (1.168.925,36)  1.356.973,83  18.723.764,89  36.037,90  519,56 

EVENTO ESTIMULA A BUSCA POR MAIS 
QUALIDADE DE VIDA

FAÇA A LEITURA DO QR CODE COM SEU CELULAR E CONFIRA AS FO-
TOS DA CAMPANHA SAÚDE 2019 NO FACEBOOK DA AMAFRESP. 
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REG IONA I S

DIRETORIA EXECUTIVA E DIRETORES REGIONAIS SE 
REÚNEM NA SEDE

por Leonardo Coelho | Foto: Acervo Afresp

por Leonardo Coelho | Foto: Acervo Afresp

O bem-estar dos associados é sempre uma das priori-
dades da Afresp. Pensando nisso, a Regional de Ma-
rília construiu uma quadra de tênis em seu Centro de 
Convivência. A inauguração, que aconteceu no dia 
16 de março durante o evento Águas de Março, teve 
a participação do Diretor da Regional de Marília, Fer-
nando Montaldi, do Diretor Adjunto José Marques, do 
Conselheiro Carlos Filho, e do Suplente do Conselhei-
ro, Márcio Lima. Na ocasião, foi realizado um torneio 
comemorativo de tênis, que teve como ganhador o 
AFR José Marão Júnior.

O Diretor da Regional contou que a quadra sempre foi 
uma demanda dos AFRs associados. A princípio, uma 
dificuldade para a realização da construção era a li-
mitação do espaço físico do Centro de Convivência, 
porém, após estudos, foi encontrado o posicionamen-
to ideal para a quadra. “A quadra ficou excelente e 
os associados têm elogiado bastante! Ela acabou se 

integrando às outras áreas do Centro de Convivência. 
Parece que ela sempre esteve ali”, comentou o dire-
tor. De acordo com Montaldi, o próximo passo será o 
oferecimento de aulas de tênis para os associados e, 
possivelmente até o final deste ano, a realização de 
outros torneios, inclusive entre Regionais. “A realiza-
ção dos torneios é uma forma de incentivar o associa-
do na prática do esporte”, finaliza o diretor.

ÁGUAS DE MARÇO
Águas de Março é um evento organizado pela Dire-
toria Regional de Marília que acontece todos os anos 
desde 2017. O evento, realizado no Centro de Con-
vivência, recebeu este nome pela época em que ele 
acontece e por, em outras edições, ter tido atividades 
na piscina. Esta edição teve música ao vivo, contou 
com a participação de cerca de 70 associados e, 
além do torneio de tênis que inaugurou a quadra, tam-
bém teve um torneio de bocha.

No dia 15 de março, a Diretoria Executiva e os Di-
retores das Regionais realizaram uma reunião na 
sede para alinhamento das unidades. Os participan-
tes discutiram questões classistas e, na ocasião, o 
segundo tesoureiro da Afresp e diretor da Amafresp, 
Renato Chan, apresentou dados técnicos, comparan-
do a Amafresp com outros planos de saúde dispo-
níveis no mercado, mostrando o quanto o plano da 
Afresp é vantajoso para os associados (Confira os 
detalhes no encarte “Amafresp: melhor custo-benefí-
cio do mercado”, na secção da Amafresp).

Ainda durante a reunião, foram discutidas regras 
para a realização de eventos culturais e recreativos 
nas regionais, já que uma das finalidades estatutá-
rias da Afresp é promover a interação e a confrater-
nização entre os associados.

18
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J O R N A L  D A  A F R E S P

19

FICHAS NA MESA: CONFIRA O RESULTADO 
DO 15º TORNEIO ESTADUAL DE POKER

Mulheres na final

por Leonardo Coelho | Foto: Acervo Afresp

No dia 13 de abril aconteceu o 15º Torneio Esta-
dual de Poker da Afresp. O evento é uma inicia-
tiva das diretorias de Esportes e de Eventos para 
incentivar a prática desse esporte e a integração 
entre os associados. O torneio contou com a pre-
sença de competidores de várias cidades do esta-
do de São Paulo, como Felipe Donato, de Marília, 
a mais de 400 Km da capital.

O campeão, Eugênio Kobayashi, que participa 
do torneio desde 2013, elogiou a organização e 
ficou muito feliz por ter ganhado a disputa. “Ga-
nhar depois de seis anos foi uma sensação extra-
ordinária! Ganhei algumas parciais do Ranking 
da Capital, mas vencer o Torneio Estadual tem um 
gostinho especial. Só tenho a agradecer à Afresp 
e à organização”, comenta Eugênio. 

Este torneio contou com a participação de cinco 
mulheres: a Diretora de Comunicação e Eventos, 
Vanessa Murayama; as fi lhas do AFR José Antônio 
Schewinsky, Juliana e Lavínia Schewinsky; a dona 
Nair de Almeida, esposa do AFR Egydio da Silva; 
e Júlia Garcia, fi lha do associado Alceu Garcia. E 
teve uma representante da família Schewinsky na 
mesa final. Lavínia, que disputou o Estadual pela 

primeira vez, ficou em 10º lugar na série A e le-
vou prêmio para casa. “Estar entre pessoas tão ex-
perientes no jogo foi uma emoção muito grande! 
Durante o torneio, percebi o apoio, mesmo que 
silencioso, das mulheres presentes. Torço para que 
nas próximas edições muitas mulheres possam di-
vidir essa satisfação comigo”, comentou Lavínia, 
que começou a jogar por influência do pai.

A Afresp parabeniza a todos os participantes, em especial aos ven-
cedores. Vale reforçar que o torneio é uma forma de recreação e 
confraternização entre os associados e está aberto a jogadores de 
quaisquer níveis de habilidade. Participe! 

E SPORT E S

Da esquerda para a direita: o campeão Eugênio Kobayashi; 
Fábio Akira, 2º colocado; e Milton Milton Kojima, 3º colocado.
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Começou no dia 06 de abril o XXI Campeonato 
Estadual de Futebol da Afresp “Omar Roldão Mou-
ra”. Este ano o campeonato recebeu o nome de 
Omar Roldão Moura, em homenagem ao AFR da 
Regional de Franca, que já foi 1º Vice-Presiden-
te da Afresp e Diretor de Regionais e Financeiro. 
Hoje ele joga na equipe de Ribeirão Preto e já 
disputou por várias vezes esta competição. Esta 

edição contou com a inscrição de 321 atletas, di-
vididos em 8 equipes.
O Campeonato é dividido em quatro etapas: clas-
sificatória, eliminatória, semifinal e final. Na pri-
meira etapa, as 8 equipes participantes são dividi-
das em duas chaves. Dentro de cada uma, todas as 
equipes jogam contra todos e os cabeças de chave 
são os finalistas do último campeonato.

06/04/2019 27/04/2019

XXI CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DA 
AFRESP ESTÁ NA FASE CLASSIFICATÓRIA

CONFIRA OS JOGOS E OS RESULTADOS DAS PRIMEIRAS RODADAS: 

por Leonardo Coelho | Fotos: Acervo Afresp

CAMPINAS CAMPINAS 

PRUDENTE 
ARAÇATUBA 

MARÍLIA
BAURU

PRUDENTE 
ARAÇATUBA 

MARÍLIA
BAURU

PREDIÃO

PREDIÃO

SOROCABA

SOROCABA

RIBEIRÃO 
PRETO

RIBEIRÃO 
PRETO

OSASCO OSASCO

ARARAQUARA
S. J. RIO PRETO

ARARAQUARA
S. J. RIO PRETO

DRTC-I
DRTC-II

DRTC-I
DRTC-II
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O Diretor de Esportes da Afresp, João Alves, está 
otimista com a adesão dos associados ao evento 
e espera que o objetivo de integração seja alcan-
çado. “Este é um evento que une muito a nossa 
classe. Devido às várias funções que desempenha-
mos, a classe acaba por ser fragmentada: temos 
os fiscais aposentados, os da ativa, os que exe-
cutam trabalhos internos, os externos e as várias 
turmas de diferentes anos. Um evento como este 
serve para unir a classe. Dentro de campo não 
existem essas divisões”, comenta o diretor. Ele diz 
ainda que é importante lutar para manter a práti -
ca esportiva sempre presente entre os associados. 
“Independentemente dos resultados, não estamos 
aqui apenas pelo campeonato. Antes de tudo isso, 
vem a qualidade de vida que o esporte proporcio-
na”, finaliza Alves.

JOGO DE EXPERIÊNCIAS

Até a edição de 2015, apenas AFRs podiam parti-
cipar do campeonato. Em 2017, o regulamento foi 
alterado e a participação foi estendida a cônjuges e 
filhos de associados, com idade mínima de 25 anos. 
Na edição deste ano, com o intuito de estimular ain-
da mais a integração e a troca de experiências entre 
os associados, mais uma vez o regulamento foi alte-
rado. Desta vez, é possível a participação de atletas 
nascidos até 2000. Além disso, cada time deve ter no 
mínimo dois atletas com mais de 48 anos jogando. 
Com todas essas alterações, é possível ter em campo, 
ao mesmo tempo, um jogador de 18 anos e um de 
86, como é o caso do Sr. Antônio de Oliveira, mais 
conhecido como Coquinho, jogador da Regional de 
Araçatuba e o mais experiente deste campeonato.

FIQUE LIGADO!
A final do campeonato está prevista para acontecer no dia 14 de setembro. Antes disso, muita coisa ainda 
vai acontecer nas outras fases, e a próxima edição do Jornal da Afresp trará novidades dessa competição. 
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Dúvidas sobre as carteirinhas: (11) 3886-8838 | 3886-8840 | 3886-8868                          
Whastsapp: (11) 97202-4051  E-mail: inscricao@afresp.org.br  

Credenciamento Amafresp: (11) 3886-8828 | 3886-8853
E-mail: credenciamentomedico@afresp.org.br

Autorização Amafresp: (11) 3886-8816 | 3886-8857 | 3886-8842 
E-mail: centraldeguias@afresp.org.br 

Sua opinião é muito importante para nosso plano de saúde.
Envie sugestões para amafresp@afresp.org.brfale conosco!

Obrigatória a apresentação de documento de identidade

A S S O C I A D O

Obrigatória a apresentação de documento de identidade

A S S O C I A D O

Obrigatória a apresentação de documento de identidade

A S S O C I A D O

Obrigatória a apresentação de documento de identidade

A S S O C I A D O

NOVA CARTEIRA ASSOCIADO AFRESP: 

MODERNIDADE E ECONOMIA, 
PENSANDO NO IMPACTO AMBIENTAL
por Luanna Martins

Com design moderno e inovador, acompanhando 
as mudanças da Afresp ao longo dos seus 71 anos 
de história, a sua nova carteira de associado 
chegará, em breve, no seu endereço cadastrado 
na Associação. A atual, produzida em 2016, tem 
validade até o próximo dia 31 de maio.
 
Com o objetivo de reduzir o impacto ambiental 
e diminuir os custos da Afresp, a nova carteira 
não terá mais validade. Guarde-a com cuidado, 
pois em caso de perda, a 2º via será cobrada.
 
Ao receber a sua nova carteira, verifique 
todos os seus dados. É importante que esteja 

com ela em mãos, junto com um documento 
de identificação, ao solicitar qualquer tipo de 
desconto ou benefício da Afresp, como valores 
exclusivos em viagens, eventos e produtos. Todos 
esses descontos estão disponíveis na plataforma 
de Convênios da Afresp, site que concentra 
uma variedade de parceiros além dos convênios 
exclusivos da Associação. Acesse e confira as 
melhores ofertas: www.conveniosafresp.org.br.

Não se esqueça de manter sempre os seus 
dados cadastrais atualizados! Suas informações 
são importantes para o envio de documentos, 
informes e outros materiais de interesse. 

AFRESP

Atualize o seu cadastro por meio da área restrita do site da Afresp! www.afresp.org.br
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A reunião ocorreu em 23 de março de 2019, com du-
ração de cinco horas e meia, na qual foram discutidos 
os seguintes temas:
 
Análise e votação da Ata da Reunião Extraor-
dinária 02 de fevereiro de 2019: foi aprovada 
por maioria de votos, tendo 05 abstenções. 

Processos Amafresp: foi realizada a instrução 
do processo de coparticipação referente a gestação 
gemelar, que será analisado pelo plenário em outra 
oportunidade. Na sequência, foram analisados e dis-
cutidos três processos de recurso de reembolso, onde 
após discussão e votação foram indeferidos os pedi-
dos dos associados. 
 
Ofício Afresp 16/19 (Diretoria Executiva): O 
Presidente da Afresp encaminhou ofício solicitando 
ao Conselho Deliberativo apreciação da matéria que 
trata de compensação de perdas financeiras por mem-
bros da Diretoria Executiva afastados de suas ativida-
des junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento. O 
presidente Luiz Carlos Toloi Junior concedeu a palavra 
ao presidente Rodrigo Spada para maiores esclareci-
mentos. Após, foi discutida e aprovada, por maioria 
de votos, a compensação de perdas financeiras.

 
Apresentação do InvestAfresp: a Mesa Diretora 
do Conselho Deliberativo convidou o Diretor do Inves-
tAfresp, Denis Mângia, para apresentar um panorama 
geral sobre a área de seguros. Mângia apresentou a 
estrutura do departamento, os processos e as varieda-

des de produtos do Investafresp. Como ponto forte 
de sua apresentação, trouxe o histórico dos modelos 
de comercialização do seguro de vida na Afresp, 
que vem aumentando sua rentabilidade ao longo 
dos anos.  Também destacou as características de 
remuneração aos parceiros e custos dos produtos 
comercializados, além de apresentar todas as inova-
ções feitas neste mesmo produto, pensando na rea-
lidade dos associados. Ao final, foram esclarecidas 
as dúvidas dos conselheiros. 

Demais assuntos relacionados à Classe:
 
1 – Relatório da Ouvidoria – O Presidente Toloi Junior apre-
sentou o relatório mensal da Ouvidoria da Afresp, encami-
nhado pelo Ouvidor Lauro Kuester Marin, aos conselheiros.

2 – Ofício à Diretoria Executiva - O conselheiro Ale-
xandre Lania sugeriu a elaboração de ofício para a 
Diretoria Executiva solicitando, junto à Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, modificação na apresenta-
ção dos vencimentos dos servidores fazendários no 
portal de transparência, que atualmente são disponi-
bilizados sem qualquer tipo de identificação do reque-
rente, além de não especificarem rubricas como redu-
tor salarial, décimo terceiro salário, licença prêmio em 
pecúnia, entre outras.

CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

RESUMO DO BOLETIM DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO Nº 45 - MARÇO/2019

Diretor do InvestAfresp, Denis Mângia.

Conselheira e Presidente da Comissão de 
Assessoria Legislativa do C.D., Luciana Grillo.

Confira o boletim Nº 45 
na íntegra:

www.afresp.org.br/conselho-deliberativo

por Leonardo Coelho | Fotos: Acervo Afresp
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Ao centro, o atual Presidente do C. D., Toloi Junior. À esquerda, Luis Augusto Sanches, e à direita, Paulo Henrique 
Cruz, ex-presidentes do Conselho Deliberativo homenageados.

Na Reunião Extraordinária do Conselho Delibera -
t ivo da Afresp, em 27 de abril  de 2019, estiveram 
presentes 14 conselheiros t i tulares e 7 suplentes. 
Os t rabalhos foram conduzidos pela Mesa Dire -
tora, composta pelo presidente do C.D., Luiz Car-
los Toloi Junior; a 1ª secretária, Márcia Maria 
Marchet t i  do Couto; e o 2º secretário, Pedro de 
Oliveira Abrahão.
 
Antes de iniciar os assuntos da pauta, o presiden-
te do Conselho Deliberativo, Toloi Junior, informou 
que, conforme aprovado em plenário na reunião 
anterior, foi encaminhado à Diretoria Executiva da 
Afresp ofício a respeito das publicações dos salá-
rios dos Agentes Fiscais de Rendas no Portal da 
Transparência, as quais não refletem a realidade e 
estão sendo utilizadas inadequadamente por outros 
sites. O requerimento foi acatado pela Diretoria 
Executiva e encaminhado à Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo para conhecimento e 
análise. Outro apontamento feito pelo presidente 
do C.D. foi em relação à coincidência de datas 
entre os eventos da Afresp e do Conselho, uma vez 
que, além da reunião extraordinária do C.D., esta-
va acontecendo a Campanha Saúde e o Campeo-
nato Estadual de Futebol. O presidente Toloi Junior 
reforçou que o calendário de reuniões ordinárias 
e extraordinárias do Conselho Deliberativo para o 
ano de 2019 foi decidido na reunião do dia 02 de 
fevereiro, e no dia 08 do mesmo mês foi enviado 

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO Nº 46 - ABRIL/2019

um ofício à Diretoria Executiva, com cópia para 
todas as diretorias designadas, informando sobre 
essas datas.

Em seguida, o presidente Toloi comunicou aos con-
selheiros que, em 27 de março, foi eleito presidente 
da Região Sudeste pela Pública – Central do Servi -
dor, instituição que representa os servidores públi -
cos. Na sequência, o presidente do C.D. comentou 
sobre a reforma da Previdência, que atinge a todos 
os trabalhadores, inclusive os aposentados, além 
de afetar negativamente aos AFRs, com aumento da 
alíquota de contribuição da classe para até 22%.
A reunião teve duração de quatro horas e meia, na 
qual foram discutidos os seguintes temas:
 
Análise e votação da Ata da Reunião Ordi-
nária: a reunião foi iniciada com a apresentação 
e discussão da ata da Reunião Ordinária de 23 de 
março de 2019, sendo aprovada por maioria de 
votos, tendo 6 abstenções.

Homenagem aos Ex-Presidentes do Con-
selho Deliberativo Luis Augusto Sanches e 
Paulo Henrique Cruz: o presidente do Conse -
lho Deliberativo, Luiz Carlos Toloi Junior, mencio -
nou que a Mesa Diretora encaminhou ofício aos 
colegas Luis Augusto Sanches e Paulo Henrique 
Cruz, convidando -os a par ticiparem da reunião e 
realizarem os descerramentos dos quadros como 

por Leonardo Coelho | Fotos: Acervo Afresp
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ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO DELIBERATIVO DA AFRESP:  (11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br

ex-presidentes do C.D. Destacou ainda a impor-
tância de manter a história e as memórias da enti -
dade sempre vivas e que, se hoje é possível avan-
çar com as questões salariais e sindicais dentro 
da classe, isso se deve às grandes pessoas que 
lutaram e deixaram suas contribuições, como os 
colegas homenageados nesta reunião. Ressaltou 
que esta homenagem foi uma forma singela de 
agradecer por toda dedicação e empenho que os 
ex-presidentes homenageados tiveram em prol da 
classe dos AFRs. Após, realizou um breve relato 
da trajetória de Luis Augusto Sanches, tanto na 
Sefaz, como na Afresp. Na sequência, foi a vez 
do Paulo Henrique Cruz receber as homenagens. 
Quem discursou sobre sua trajetória foi o 2º secre -
tário Pedro Abrahão. Dando continuidade ao ato 
solene, os dois ex-presidentes foram convidados a 
realizarem os descerramentos dos seus quadros, 
que agora fazem par te do mural dos presidentes 
do Conselho Deliberativo, na sala de reuniões 
AFR Benedito Franco da Silveira Filho. Após os 
descerramentos, os ex-presidentes discursaram e 
agradeceram pela homenagem. Ao final, alguns 
conselheiros fizeram breves saudações a eles.

Relatório de Acompanhamento Orçamen-
tário 4º trimestre de 2018: a 2ª secretária da 
Mesa Diretora do C.D., Márcia Maria Marchet ti 
do Couto, assumiu a reunião em função da saída 
do presidente e concedeu a palavra à Comissão 
Fiscal do C.D., representada por Alexandre Lania 
Gonçalves e Gerson Alanis Lamera. O presidente 
da Comissão Fiscal Alexandre Lania apresentou 
ao plenário o acompanhamento orçamentário cor-
respondente ao quar to trimestre de 2018. Durante 
sua explanação, Lania disse que é compreensí -
vel que o cotidiano das diretorias requeira cer-
tos ajustes e que realmente o orçamento é uma 
peça que traz cer ta incer teza, mas que não pode 
ser uma obra de ficção. Por este motivo, entraram 
nesta análise apenas as contas que ficaram 20% 
acima ou abaixo do orçado. Durante a apresenta -
ção, a conselheira Ana Paula Gallet ta Machado 
questionou o fato de os gastos com a conservação 

de imóveis serem inferiores ao esperado, pois, se -
gundo a conselheira, em longo prazo isso pode -
ria trazer um desgaste excessivo aos imóveis da 
Afresp. Outro questionamento apresentado foi o 
fato de algumas regionais exibirem uma porcenta -
gem acima de 100% da utilização do orçamento, 
enquanto outras possuem números abaixo disso. 
Após as indagações, os conselheiros sugeriram 
que fossem convidados a par ticipar da reunião 
do C.D. a Diretora de Comunicação, Vanessa Mu-
rayama, e o Diretor de Regionais, Denis Mângia, 
para que apresentem os planos de ação e utili -
zação de verbas dessas diretorias. Antes de en -
cerrar o assunto, alguns conselheiros solicitaram 
que fosse encaminhada por e -mail a apresentação 
do relatório, devido à didaticidade do material. 
O 2º secretário, Pedro Abrahão, ainda solicitou 
que os conselheiros enviassem à Mesa Diretora as 
dúvidas referentes ao relatório, para serem compi-
ladas e questionadas junto à Diretoria Executiva.

Devido ao adiantado da hora, os conselheiros 
consentiram em encerrar a reunião sem que todos 
os assuntos previstos em pauta fossem discutidos, 
retornando com os mesmos na próxima reunião do 
C.D. A 1ª secretária Márcia Maria Marchet ti do 
Couto agradeceu a presença e par ticipação de 
todos, após encerrou a reunião.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo: 
Mesa Diretora: presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), 1ª secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto e 2º secretário: Pedro de Oliveira 
Abrahão (Capital). Conselheiros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Augusto Gomes 
Neto (Capital); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); 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); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siquei-
ra (Taubaté) e Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca). Suplentes: João Romão Gomes Filho (Santos); James Grejo (Bauru); Tiago Gabriel de Oliveira 
(ABCD); Adriano Reis Mota (Campinas); Luis Augusto Sanches (Jundiaí); Márcio Fernandes Lima (Marília) e Wilson Alves Baptista (Guarulhos).

Representantes da Comissão Fiscal do C.D., Alexandre Lania e 
Gerson Lamera, apresentando acompanhamento orçamentário
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QUAIS OS OBJETIVOS DA COMISSÃO FISCAL 
E A IMPORTÂNCIA PARA OS ASSOCIADOS?
A Comissão Fiscal é composta por três membros, 
eleitos entre os próprios conselheiros já na pri-
meira reunião do mandato. Os objetivos da Co-
missão, definidos pelo ar tigo 52 do Estatuto So-
cial da Afresp, são basicamente: acompanhar e 
fiscalizar as atividades da Diretoria Executiva; 
analisar os balancetes da Afresp; analisar o ba-
lanço patrimonial; elaborar o regimento interno 
da Comissão e submetê-lo à aprovação do Conse-
lho; e encaminhar à Diretoria Executiva proposta 
para contratação de auditoria externa para cola-
borar nas nossas atividades fiscalizadoras.

É possível perceber que nosso Estatuto, e por con-
sequência nossos associados, garantem conside-
rável grau de liberdade à Comissão Fiscal, isso 
para impor importantes obrigações e responsabi-
l idades a este órgão, principalmente a de fisca-
lização dos atos contábeis e financeiros da en-
tidade. Além disso, e paralelamente, exercemos 
papel importante no assessoramento do próprio 
Conselho Deliberativo.

Sem dúvida é uma grande garantia aos associados 
que pessoas da própria classe exerçam o papel de 
fiscalização financeira de nossa associação.
 
QUAIS OS PRINCIPAIS TRABALHOS DA CO-
MISSÃO FISCAL?
Nós analisamos e damos parecer conclusivo aos 
colegas conselheiros sobre as demonstrações fi-
nanceiras da Afresp. Para isso nos utilizamos dos 
trabalhos de uma auditoria externa e independen-
te, cuja proposta de contratação é da própria Co-

missão Fiscal. Aqui analisamos os atos contábeis e 
financeiros da Diretoria da Afresp do ano anterior. 
Também analisamos o orçamento anual da associa-
ção para o ano posterior. Dessa forma, além de 
darmos transparência aos conselheiros sobre as 
principais previsões, emitimos opinião acerca dos 
gastos, receitas e investimentos planejados. Numa 
visão mais ligada ao presente, esta comissão tem 
a obrigação de realizar trimestralmente um acom-
panhamento orçamentário, elaborando uma análi-
se e um relatório para os conselheiros. Analisamos 
também qualquer questão que seja enviada pela 
Diretoria, pelo Conselho ou por associados, que 
tenha relação com o aspecto financeiro, emitindo 
para isso parecer conclusivo.

ACONTECEM REUNIÕES? COM QUE FREQUÊNCIA?
O art. 52 do Estatuto Social impõe que nos reuna-
mos mensalmente. Mas isto não impede que, haven-
do necessidade, nos encontremos com mais frequên-
cia ou que nos falemos a distância. É o que acaba 
acontecendo antes das reuniões do próprio Conse-
lho Deliberativo.

COMO ACONTECE A RELAÇÃO DA COMISSÃO 
FISCAL COM A MESA DIRETORA?
A relação é extremante respeitosa e dentro dos limi-
tes estatutários da própria Mesa e da Comissão Fis-
cal. Toda matéria de cunho financeiro da Afresp que 
vem da Diretoria, do Conselho ou de qualquer asso-
ciado, tem sido enviada para análise da Comissão 
e nós apresentamos aos conselheiros nossa posição. 
Além disso, o papel da Mesa Diretora tem sido fun-
damental na intermediação entre a Comissão Fiscal 
e a Diretoria, quando necessário.

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE A 
COMISSÃO FISCAL ENFRENTA?
Em vez de dificuldades, prefiro usar a palavra desa-
fios.  Os trabalhos são extensos e os membros fiscais 
necessitam conciliar seus afazeres cotidianos na Se-
cretaria da Fazenda e suas demandas pessoais com 
os trabalhos exigidos pela Comissão Fiscal, que de-
mandam tempo. Mas, de qualquer forma, nos dispuse-
mos a isso e obtivemos a confiança de nossos colegas 
conselheiros por meio de processo eleitoral, e por isso 
temos a obrigação de nos adaptarmos e exercermos o 
nosso papel determinado pelo Estatuto Social.

QUAIS AS ATRIBUIÇÕES DE CADA MEMBRO 
INTEGRANTE DA COMISSÃO?
De forma objetiva, todos os membros têm igualdade 

Com a intenção de informar aos associados sobre as atribuições e trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Deliberativo, 
serão entrevistados os presidentes das comissões que compõem o C.D. Iniciamos este mês com a Comissão Fiscal.

2626

Alexandre Lania, presidente da Comissão Fiscal do C.D.

CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

por Leonardo Coelho | Fotos: Acervo Afresp
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e liberdade para emitir e fazer valer suas opiniões 
para futura análise do Conselho Deliberativo.

Estatutariamente há a figura do Presidente, que de-
verá ser eleito entre o os membros da própria Co-
missão Fiscal. Neste mandato fizemos a opção de 
alternarmos anualmente esta posição. O papel do 
presidente é de articular as reuniões e discussões 
entre os membros e representar a Comissão diante 
da Mesa Diretora e dos conselheiros. 

O QUE A ATUAL COMISSÃO TEM COMO PERS-
PECTIVA FUTURA?
Atuar de forma a fazer valer responsavelmente nossas 
atribuições e exercer nosso papel com o intuito de fis-
calizar, em relação ao aspecto financeiro, a Afresp, 
dentro dos limites impostos pelo Estatuto. Mas isso não 
impede que alertemos a Diretoria e os Conselheiros 
sobre os riscos classistas e de mercado que possam 
ter influência na associação. Aliás, isso consideramos 
uma obrigação imposta pelo Estatuto Social quando 
nos delegou a análise do orçamento da entidade.

QUE ANÁLISE A COMISSÃO FISCAL FAZ DAS RECEI-
TAS DA AFRESP E SUAS DESPESAS OPERACIONAIS? 
Basicamente as análises são realizadas sobre fatos 
passados em relação às demonstrações financei-
ras, sobre acontecimentos “presentes” em relação 
ao acompanhamento orçamentário e sobre fatos 
futuros quando da análise do orçamento para o 
próximo ano.

A peça orçamentária é de obrigação da Diretoria 
Executiva e para sua execução há a necessidade de 
aprovação do Conselho Deliberativo. Para isso neces-
sita de análise da Comissão Fiscal e seu parecer para 
subsidiar a decisão dos colegas conselheiros.
De uma forma resumida, analisamos se as receitas 
projetadas são compatíveis com o ambiente econômi-
co e com as perspectivas de nossa categoria e diante 
disso analisamos não somente se as despesas orça-
das são realmente necessárias, mas também se estas 
são compatíveis com a arrecadação planejada.

Posteriormente, então, acompanhamos se a Diretoria 

está obedecendo o orçamento dentro do que foi apro-
vado pelo Conselho Deliberativo.

DE UMA FORMA GERAL, COMO AVALIA AS 
DESPESAS MÉDICAS E OS CUSTOS OPERACIO-
NAIS DA AMAFRESP?
Atualmente a Afresp dispõe de um sistema de in-
formações contábeis muito bem estruturado e que 
consegue distinguir com um grau muito refinado as 
receitas e despesas de nosso plano de saúde.

Nós acompanhamos a realização orçamentária das 
despesas assistenciais (médicas/hospitalares), po-
rém a análise dos valores orçados fica mais com-
plexa, já que os valores são dependentes de fatores 
que não fornecem boa previsibilidade, como a si-
nistralidade da população, fator que ganha gran-
de importância visto as características atuariais de 
nossa população. Por fim, há de se considerar que 
controlando as despesas assistenciais, de forma ge-
ral também controlamos as receitas, visto que so-
mos um plano de pós-pagamento. Por esse motivo, 
outro fator que ganha importância é o controle dos 
níveis de nosso fundo de reserva, que é essencial 
para breves momentos de alta sinistralidade ou de 
breves percalços classistas. A Afresp dá muita im-
portância a esse fundo, visto que o regulamento do 
plano exige a transparência dele mensalmente nas 
mídias da associação. Em todos os relatórios de 
controle orçamentário são evidenciados os níveis 
do fundo de reserva.

Quanto a despesas administrativas, elas possuem 
alto grau de previsibilidade e um bom controle con-
tábil, que vem de uma necessidade imposta pelo re-
gulamento da Amafresp. Quando fazemos a análise 
da peça orçamentária, as despesas são cuidadosa-
mente avaliadas e passam por um importante crivo 
nosso e do Conselho Deliberativo.

Cabe colocar que a Comissão Fiscal, utilizando-se 
da auditoria externa e independente, tem também 
analisado o cumprimento das regras exigidas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, no que 
tange a assuntos financeiros e contábeis.
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