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CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 07 de 2019, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguintes cotas para o mês de julho/2019: a) mensalidade Afresp = R$ 117,57 (cento e dezessete
reais e cinquenta e sete centavos), aumentando o valor anteriormente cobrado; b) cota Amafresp =
R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), aumentando o valor em R$ 9,00 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 01/07/2019.

Maio

Junho

Julho

Mensalidade
da Afresp

104,33

104,33

117,57

Cota Amafresp

540,00

546,00

555,00

Cota Fundafresp

38,42

38,42

38,42
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EDITORIAL

EXPERIÊNCIA E UNIÃO

RESSALTADAS

Nesta edição, o destaque são os aposentados! Representando mais de 50% de todo o corpo de associados, os
AFRs que já dedicaram muitos anos de trabalho construindo o que a Secretaria da Fazenda é hoje, assim como construindo o que a Afresp é, estão na matéria de capa e em
mais outras, como as que trazem as informações sobre o
Almoço de Aposentados, que acontece bimestralmente na
Sede, e sobre os eventos nas Regionais.

tos colegas, tanto da capital quanto do interior do estado,
representando, assim, a união da categoria paulista.

Pelo papel ainda relevante para a classe - como ficou demonstrado, por exemplo, pela participação expressiva na
luta na Assembleia Legislativa de São Paulo durante mais
de dois anos -, o realce no Jornal da Afresp é uma pequena
demonstração da importância que o nosso público aposentado tem para a Associação e apenas uma amostra do
nosso respeito e da nossa gratidão.

Além de informações sobre o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que será organizado pela Afresp, e da cobertura da terceira edição do festival de música Afresp Music.

O sucesso do 2º Aposentados na Estrada, que aconteceu no
mês de maio em Campos do Jordão, é prova de que, mesmo diante de um cenário negativo, não podemos esmorecer.
Pelo contrário, o evento foi marcado pela presença de mui-

Você também poderá conferir, nesta edição, o lançamento da nova cartela de investimentos do InvestAfresp, novidades da Amafresp e o resultado do Edital 001/2019 do
Fundafresp, que distribuirá mais de 1 milhão de reais às
entidades selecionadas.

Tudo isso só comprova que juntos somos mais fortes.

BOA LEITURA!
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AMAFRESP EXPANDE PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA
PARA CAMPINAS E REGIÃO
por Felipe Nascimento

O Programa Médico de Família Amafresp chegou em
Campinas. Desde o fim do primeiro semestre deste ano,
os filiados do plano de saúde contam com o apoio do
Dr. José Marcelo Morelli, médico oficial da iniciativa
na região. Capacitado para acompanhar os pacientes
durante todas as fases da vida, o médico também é
responsável por orientá-los sobre medidas de prevenção
e tratamentos, fazer uma gestão completa e integrada
da saúde do associado, evitando submetê-lo a exames e
procedimentos desnecessários.
Dr. Morelli foi apresentado durante palestra realizada
para cerca de 30 associados na regional de Campinas
em junho, na qual falou sobre sua experiência e ressaltou
a importância do relacionamento médico-paciente durante
as diversas fases da vida, desde a infância até a velhice.
Segundo o clínico geral, é fundamental que o médico de
família conheça o histórico de saúde do paciente, bem como
o histórico familiar para adotar as melhores condutas e
suporte diante das necessidades médicas, inclusive sociais.
O AFR aposentado Adilson Monteiro Garcez, 73, esteve
presente no encontro e afirma que os filiados ficaram
bastante satisfeitos. Para ele, ter um profissional de
referência à disposição traz mais rapidez, eficiência e
confiança no atendimento. “Nós recebemos essa notícia
com muita alegria, pois é muito interessante ter um médico
mais próximo, que possa fazer um acompanhamento
melhor, do que ir ao Pronto-Socorro sem necessidade. Às
vezes, sentimos algum mal-estar que pode ser resolvido
com bem menos do que a gente imagina”, disse.

Apresentação do Dr. Morelli aos filiados de Campinas e região,
realizada em junho.

O acompanhamento de um médico de família contribui
para a criação de vínculo e melhora a qualidade de
vida. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80%
dos casos atendidos por esse modelo são resolvidos
sem a necessidade de encaminhamento para outros
especialistas. “Com este programa, nossos filiados têm
um gestor da sua saúde, alguém que evite a exposição a
exames desnecessários, que conheça todo o seu histórico
e prescreva medicamentos avaliando o corpo de maneira
geral e não por especialidades”, afirma o diretor da
Amafresp, Renato Pei An Chan.
Disponível nas cidades de Bragança e Campinas, o
Programa Médico de Família Amafresp visa disponibilizar
um profissional de referência que dê suporte 24 horas,
deixando o filiado assistido e confiante. “O programa
vai ao encontro da nossa missão de oferecer um serviço
acolhedor e eficiente, que já está sendo expandido para
outras regionais”, conclui Chan.

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2019
MÊS

Consultas

Exames

Terapias

Internações

Atendimentos
em outros
Estados

Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistênciais

Emergências
Médicas

Convênio
Odontolog.

Reembolso
Odontolog.

Ressarc
ao SUS

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

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

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

ABR

1.358.184,13

4.003.114,63

2.256.319,74

9.812.345,23

52.583,83

485.777,82

2.822.074,30

91.823,24

221.382,66

0,00

29.316

MAI

1.259.531,32

3.571.576,58

2.322.107,69

13.137.901,00

211.087,55

476.162,39

2.376.320,35

91.834,52

28.930,24

0,00

0

TOT.

5.647.617,52

17.483.708,76

11.280.915,03

49.583.146,66

699.682,08

2.238.705,71

9.652.400,54

458.677,80

482.868,62

0,00

52.757

MAR

Saldo do Fundo de Reserva em 31/05/2019 R$ 28.833.863,48
Saldo do Fundo de Solidariedade em 31/05/2019 R$ 44.868,05

4

c.
S

JORNAL DA AFRESP

AMAFRESP CELEBRA NOVO CONVÊNIO
DE RECIPROCIDADE COM A UNISAÚDEMS
por Felipe Nascimento

No último mês de maio, a Amafresp firmou um novo
convênio de reciprocidade com a Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de
Mato Grosso do Sul (UnisaúdeMS). A autogestão oferece assistência à saúde suplementar dos servidores
estaduais mato-grossenses e seus dependentes e, atualmente, conta com cerca de 7 mil vidas, das quais
200 residem no estado de São Paulo.
“A Amafresp tem uma rede de prestadores muito
qualificada e nossos departamentos administrativos
prestam serviço de excelente qualidade. O início
deste novo convênio só demonstra a confiança e o
respeito que a nossa autogestão tem perante outros
planos de saúde”, afirma Renato Pei An Chan, diretor
da Amafresp.
VOCÊ SABE O QUE É UM CONVÊNIO DE
RECIPROCIDADE?
É uma relação jurídica estabelecida entre duas ou
mais entidades de planos de saúde que permite a utilização recíproca de suas redes de assistência médico-hospitalar. Por exemplo, é por meio de um convênio
de reciprocidade que o associado Amafresp consegue
ter atendimento pela rede credenciada da Associação
dos servidores fiscais do estado da Bahia (ASFEB), autogestão do fisco baiano.
Todo atendimento de reciprocidade é ressarcido pela
associação de origem deste usuário para a associação onde ocorre o atendimento e, sobre este valor,
é acrescida uma taxa de administração para a associação de destino. “A Amafresp possui convênio de

Reunião realizada entre a Amafresp e representante da UnisaúdeMS.

reciprocidade com todas as autogestões vinculadas à
Febrafite e, para este serviço, a Amafresp cobra uma
taxa de administração de 10% sobre o valor do procedimento. Mesmo não sendo o objetivo principal, esta
receita ajuda a diminuir o valor da cota básica cobrada dos associados do nosso plano”, explica o diretor.

( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA )
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

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

1,11

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

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

6,57

876.271,58

(1.020.775,42)

70.737,49

49.591,74

(87.827,52)

(68.237,22)

(975.639,73)

1.340.923,73

21.317.966,80

36.081,60

590,83

0,00

1.528.701,93

(875.081,47)

72.607,76

19.244,19

(22.798,34)

(80.246,41)

(1.963.750,67)

1.556.700,50

23.710.829,13

36.108,10

656,66

7,68

6.126.180,09

-4.439.271,00

324.209,18

138.716,79

-145.046,05

-1.157.070,22

-6.947.796,79

6.667.788,30

98.148.190,70

486,67

*Sujeito a alterações
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FUNDO DE RESERVA AMAFRESP E SEU PAPEL
EM BENEFÍCIO DO FILIADOO
por Felipe Nascimento

O Fundo de Reserva do nosso plano de saúde é a garantia
financeira constituída pelos próprios filiados Amafresp
para o pagamento de despesas médico-hospitalares nos
períodos de sazonalidade. Além de manter o equilíbrio
do valor da cota, o fundo também garante o pagamento
com pontualidade das despesas assistenciais a toda rede
credenciada nos meses de alta utilização do plano de
saúde, ou seja, quando a receita de cotas não é suficiente
para arcar com estes gastos.
Para evitar o aumento brusco do uso do benefício, os custos
com consultas, exames ou internações nos períodos de pico
e, consequentemente, o uso excessivo do fundo de reserva, a
Amafresp desenvolve diversas ações. Dentre elas destacamse uma gestão ostensiva de auditoria médica, negociação de
diárias e o acompanhamento da utilização dos serviços de

OUTRAS RECEITAS

VALOR
CORRESPONDENTE
AO EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO EM
DETERMINADO MÊS,
decorrente da realização
efetiva de despesas de
assistência à saúde em
valor inferior ao cobrado
na forma de cotas da
Amafresp ao filiado e
sócio previdenciário,
conforme disposto no
artigo 8º.

saúde pelos usuários. Esta última proporciona informações
importantes à equipe técnica para definir ações preventivas
como campanhas de vacinação, orientação específica para
algumas doenças e acompanhamento domiciliar, com visitas
regulares de médico, enfermeira e assistente social.
Como resultado deste conjunto de ações, o saldo do Fundo
de Reserva até o dia 12 de julho deste ano totalizou R$
29.090.713,07, sendo R$ 15.165.883,75 aplicado em fundo
vinculado à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
e R$ 13.924.829,32 aplicados em bancos que trabalham
com a Afresp. “A administração do fundo é feita de forma
muito responsável. Nosso plano atende às exigências
estabelecidas pela ANS e ainda temos um fundo sólido e
sustentável, o que traz maior segurança aos nossos filiados”,
afirma o diretor da Amafresp Renato Pei An Chan.

TAXA DE
INSCRIÇÃO,
quando o AFR e
respectivos dependentes
e agregados filiam-se
ao plano, conforme
disposto no artigo 16.

CONFORME O ARTIGO
38 DO REGULAMENTO
AMAFRESP, O FUNDO
É COMPOSTO POR:

DOAÇÕES

INDENIZAÇÕES

referentes a quaisquer
despesas decorrentes de
serviços utilizados pelo
filiado quando este é
excluído do plano, como
se refere o parágrafo
4º do artigo 14.

ACRÉSCIMO
FINANCEIRO
e despesas de cobrança.

Para saber mais detalhes sobre o Fundo de Receita Amafresp, consulte o Regulamento completo em nosso site:
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FUNDAFRESP ENTREGA MAIS DE R$ 1 MILHÃO A
ENTIDADES PARTICIPANTES DO EDITAL 001/2019
por Felipe Nascimento

Mais uma vez, diversas entidades pelo estado de São Paulo poderão tirar seus projetos do papel. O Fundo de Assistência Social da Afresp (Fundafresp) inicia em julho a
entrega da premiação às instituições contempladas pelo
Edital 001/2019. Neste ano, dos 114 projetos enviados,
29 foram aprovados pela Comissão e receberão doações
de até R$ 50 mil para a execução de suas atividades.
Além das vencedoras, o Fundafresp contemplará com doações
de R$ 6 mil as demais entidades que participaram do edital,
respeitando o interstício de dois anos. Ao todo, o fundo distribuirá R$ 1.371.000,00 em doações entre as instituições, levando cada vez mais solidariedade e sorrisos a muitas crianças,
adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social.
“Cada AFR que começa a contribuir com o Fundafresp
aumenta e reforça os elos desta corrente do bem. Quem
poderia imaginar que conseguiríamos distribuir mais de um
milhão de reais por ano somando contribuições que não
chegam a R$40,00? A solidariedade faz o milagre da mul-

tiplicação e chega até a vida de muita gente que necessita”,
afirma o coordenador do Fundafresp, José Roberto Rosa.
O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, parabenizou o trabalho e o empenho da Comissão na escolha dos projetos.
“Esse trabalho realizado pelos AFRs é fundamental. O colega
que vai doar para o Fundo quer saber como é feita a seleção
das entidades, para onde a doação será destinada, como
será usada e a verificação minuciosa de cada projeto é essencial para manter a credibilidade do Fundafresp. Parabéns
a todos”, disse o presidente.
Há 04 anos, o Fundafresp premia instituições por meio de editais, apoiando projetos voltados para a realização de obras de
ampliação ou reforma, compra de móveis, equipamentos ou
implantação de uma nova atividade. “Desde então, diversos
fatores têm contribuído para o crescimento do Fundo. Além das
doações pontuais, o apoio a projetos estruturantes, bem como
a maior aproximação das entidades com os AFRs, têm contribuído para maior visibilidade do Fundafresp”, pontuou Rosa.

Você, associado que ainda não contribui, venha fazer parte dessa corrente e nos ajude a multiplicar sorrisos!
Mais informações: fundafresp@afresp.org.br ou (11) 3886-8807
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP
DRT C I, II, III
Lar da Criança Ninho de Paz |São Paulo | R$ 50.000,00 |Praça
Heitor Levi, 07 – Tatuapé |CEP: 03316-070 | Tel: (11) 2097-1897

Associação de Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual de Piracicaba – AVISTAR | Piracicaba | R$ 19.500,00 | Av. Antônia Pazzinato
Sturion, 830 – Jd. Petrópolis | CEP: 13420-640 | Tel: (19) 3433-4525

Associação Maria Flos Carmeli | São Paulo | R$ 37.000,00
| Rua São Paulo, 269 – Liberdade | CEP: 01513-000 | Tel:
(11) 3399-6256

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Instituto Espírita Paulo de Tarso | Ribeirão Preto | R$ 40.000,00
| Av. Presidente Castelo Branco, 2466 – Nova Ribeirânia |
CEP: 14096-560 | Tel: (16) 3629-4644

União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis | São
Paulo | R$ 48.000,00 | Rua Itamotinga, 100 – Paraisópolis |
CEP: 05706-340 | Tel: (11) 3739-2217

Casa Santo Expedito | Bebedouro | R$ 7.000,00 | Av. Amélia Bernardini Cutrale, 2500 - Novo Lar | CEP: 14701-550 | Tel: (17) 3345-1072

AMIS – Associação Morumbi de Integração Social | São Paulo |
R$ 50.000,00 | Rua Carvalho de Freitas, 1076 – Vila Andrade |
CEP: 05728-030 | Tel: (11) 3538-0221

Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Batatais –
Cantinho do Futuro | Batatais | R$ 17.500,00 | Rua Goiás, 363
– Riachuelo | CEP: 14300-000 | Tel: (16) 3761-7655

DRT 2 – LITORAL
Educandário Anália Franco | Santos | R$ 50.000,00 | Av. Ana
Costa, 277 – Encruzilhada | CEP: 11060-001 | Tel: (13) 3229-8500

CAMINHAR – Associação das Famílias, Pessoas e Portadores
de Paralisia Cerebral de Franca | Franca | R$ 50.000,00 |
Rua Ana Cláudia Lopes Diniz Coelho, 4161 – Jd. Piratininga |
CEP: 14403-584 | Tel: (16) 3721-7033

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Creche Nova Vida | Guaratinguetá | R$ 44.500,00 | Praça Esmeralda, 106 – Jd. Aeroporto | CEP: 12512-240 | Tel: (12) 3133-9186
Associação Humanitária Amor e Caridade | Jacareí | R$ 39.000,00
| Rua Cônego José Bento, 579 – Centro | CEP: 12308-530 | Tel:
(12) 3951-0012
Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São José | São José
dos Campos | R$ 18.000,00 | Rua Anna Ortega Traballi, 08 Vila São Geraldo | CEP: 12213-215 | Tel: (12) 3931-4364
DRT 4 – SOROCABA
Associação Lugar de Amor e Restauração | Votorantim | R$
27.500,00 | Rua Projetada, 740 – Jd. Novo Mundo | CEP: 18112031 |Tel: (15) 3411-3990
Associação Isabel Exel Boemer | Sorocaba | R$ 30.500,00 |
Rua Alemanha, 135 – Jd. Europa | CEP: 18045-150 | Tel: (15)
3222-1190
DRT 5 – REGIONAL CAMPINAS
Lar Campinense de Bem Estar à Criança e ao Adolescente |
Campinas | R$ 50.000,00 | Rua Martin Luther King Junior, 400
– Jd. Eulina | CEP: 13063-580 | Tel: (19) 3242-8066
Associação Santa Rita de Cássia | Capivari | R$ 30.500,00 |
Alameda Faustina Franchi Annicchino, 770 – Chácara São José |
CEP: 13360-000 | Tel: (19) 3491-1543

DRT 7 – BAURU
Fraterno Auxílio Cristão | Pederneiras | R$ 12.000,00 | Rua Santa
Lúcia, S-450 – Jd. Bela Vista | CEP: 17280-000 | Tel: (14) 3252-2809
Casa da Esperança | Bauru | R$ 44.000,00 | Rua Alcino Pinheiro
Chagas, 1-46 – Núcleo Fortunato Rocha Lima | CEP: 17066-742 |
Tel: (14) 3238-6936
DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Associação Anjo da Guarda | São José do Rio Preto | R$ 50.000,00
| Rua Antônio Munia, 1086 – Jd. Nazareth | CEP: 15054-160 |
Tel: (17) 3363-4589
DRT 9 – ARAÇATUBA
Associação de Assistência ao Idoso do Município de Guaraçaí
| Guaraçaí | R$ 9.500,00 | Rua João de Oliveira Costa, 9 –
Centro | CEP: 16980-000 | Tel: (18) 3705-1604
Instituto Empresarial de Apoio à Formação da Criança e do
Adolescente – Pró Criança de Birigui | Birigui | R$ 45.000,00
| Rua Roberto Clark, 470 A – Centro | CEP: 16200-043 |
Tel: (18) 3649-8006
DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Lar dos Velhos São Vicente de Paulo de Presidente Bernardes | Presidente
Bernardes | R$ 46.000,00 | Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 –
Vila Santa Izabel | CEP: 19300-000 | Tel: (18) 3262-1916
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DRT 11 – MARÍLIA
Centro de Convivência de Manduri – José Luiz Muller de Godoy
Pereira | Manduri | R$ 50.000,00 | Rua Bahia, 103 – Centro |
CEP: 18780-000 | Tel: (14) 3356-1788

DRT 14 – OSASCO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapevi | Itapevi
| R$ 50.000,00 | Travessa dos Cajuzeiros, 220 – Chácara Nova
Itapevi | CEP: 06690-255 | Tel: (11) 4142-1423

DRT 12 – ABCD
Congregação de São João Batista – Casa das Crianças Menino
Jesus | São Bernardo do Campo | R$ 47.500,00 | Rua Dr. José
Ória, 444 – Vila Planalto | CEP: 09890-030 | Tel: (11) 4341-6006

DRT 15 – ARARAQUARA
Lar Escola Redenção | Araraquara | R$ 50.000,00 | Av.
Francisco Sampaio Peixoto, 372 – São José | CEP: 14800-530 |
Tel: (16) 3322-4992

DRT 13 – GUARULHOS
Instituto Amor Misericordioso | Mogi das Cruzes | R$ 50.000,00
| Rua Prof. João Gualberto Mafra Machado, 18 – Vila Brasileira |
CEP: 08738-510 | Tel: (11) 4722-6428

DRT 16 – JUNDIAÍ
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi Mirim
| Mogi Mirim | R$ 50.000,00 | Av. Jacareí, 585 – Jd. 31 de
Março | CEP: 13801-020 | Tel: (19) 3862-3497

FUNDAFRESP EM AÇÃO: APAE GUAPIARA
por Felipe Nascimento

Há 20 anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guapiara (APAE), no interior de São Paulo, desenvolve um trabalho direcionado à melhoria da qualidade de
vida de pessoas com deficiência, necessidades educacionais
especiais e em situação de vulnerabilidade social. Entidade
filantrópica e sem fins lucrativos, a organização atende atualmente 68 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos,
oferecendo atividades de informática, artes, teatro, música,
educação física, além de realizar oficinas de pinturas, reciclagem, cuidados com higiene pessoal e jardinagem.

do Fundo, a entidade foi contemplada com R$33.000,00
para tirar o projeto do papel. A notícia da premiação foi
recebida com muita alegria. “A doação do Fundafresp foi
muito importante para a APAE de Guapiara. Por meio dos
recursos recebidos, nós conseguimos melhorar áreas importantes da entidade. Agora, contamos com um espaço
fechado, livre da chuva e do frio, para a realização diária
de ações e atividades que visam protagonismo da pessoa
com deficiência”, comemora Katia Aparecida Farolli Martins, diretora pedagógica e coordenadora do projeto.

Com o objetivo de assegurar a qualidade dos serviços prestados na cidade e reforçar a assistência aos usuários durante
a realização das atividades socioeducacionais, a instituição
se deparou com a necessidade de adquirir um novo mobiliário e melhorar o espaço físico. E foi por meio da indicação
do AFR Donizete Basilio que a APAE Guapiara se inscreveu
para concorrer ao Edital 001/2018 do Fundafresp.

As doações também contribuíram para a reforma de outro
espaço, destinado a uma cozinha funcional, além da aquisição de 30 mesas com 04 cadeiras cada. “Todas essas
conquistas só são possíveis graças ao olhar diferenciado
de empresas que possuem projetos como o Fundafresp.
Estas iniciativas, somadas às atividades realizadas pela
APAE, com certeza fortalecem a autoestima, a autonomia
e a autogestão de nossos usuários, garantindo uma vida
mais saudável e igualitária”, concluiu Katia.

Após a análise criteriosa da documentação pela Comissão
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CLASSIFICADOS*
VENDA | CHÁCARA EM TATUÍ
Chácara em Tatuí | A 140km da capital. Fácil acesso
pela rodovia Castelo Branco | Área total de 10mil m²,
construída 340m² | Excelente estrutura civil e cômodos
amplos (sala de jantar e estar, 3 dormitórios, 3 banheiros)
| Pomar, poço artesiano, piscina, churrasqueira e área
de lazer | Falar com Elis (15) 99644 2691

ALUGUEL PARA TEMPORADA |
SOBRADO NO GUARUJÁ
Jd. Virgínia | 150m da orla | Acomodações para 10 pessoas
ou 15 pessoas | 2 Suítes com varanda | 2 Dormitórios (com ar
condicionado) | Cozinha | Sala de jantar | 2 Banheiros sociais e
1 Banheiro de piscina | Área de serviço | Garagem para 4 carros
| Churrasqueira | Mesas de jogos, cadeiras, guarda-sol e cooler |
Falar com Cláudia: 11-98448-2986 ou Laís: 11-97049-6182

VENDA | APARTAMENTO NA ENSEADA
– GUARUJÁ
150m da praia | Propriedade à beira do Rio Tatuí e próxima
à cidade | 1 Apartamento por andar| Área total de 349,73m²
| 3 Dormitórios, sendo 2 suítes | Salas de almoço e visita |
Lavabo | Cozinha | Área de serviço e quarto de empregada
(suíte) | 2 Vagas de garagem | Quarto de despejo | R$ 650
mil | Falar com Drausio (11) 99976-3308

VENDA | APARTAMENTO NA
CHÁCARA DAS FLORES
160 m2 | Face norte | 4 Dormitórios (1 suíte) | Sala para 4
ambientes | Dependências para empregada | Armários
embutidos | Varanda | Cozinha | Despensa | Área de serviço
| Playground e área de lazer completa | Valor: 900 mil | Falar
com Marinete: 99971-2143 ou Rodrigo: 99611-5353

VENDA | APARTAMENTO NO CENTRO
DE JUNDIAÍ
Apartamento no centro de Jundiaí | 150m2, 1 suíte
com banheira, 2 dormitórios, cozinha ampla e 2 vagas
na garagem | ótima localização | Rua Cel. Leme da
Fonseca nº 426 - Apto 32 | Falar com Antonio Arnaldo
Granzotto (16) 3331-4422 / (16) 99793-0567

VENDA | VEÍCULO TOYOTA
Modelo RAV 4 TOP | Ano 2015/2015 | 54.125km rodados
| Valor R$ 90.900,00| Falar com Léo (15) 99709-5400

*Todas as informações nesta seção são de responsabilidade dos anunciantes (associados).

SAUDADES

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

07/03/2019

Eddie Martinez

90 anos

Santos

09/03/2019

José Messias Giatti

80 anos

São Paulo

13/03/2019

Geraldo Antônio Piccin

86 anos

Limeira

17/03/2019

Dênis Gonçalves Franca

70 anos

Indaiatuba

20/03/2019

Wanderley Nogueira

71 anos

Indaiatuba

23/03/2019

José Roberto

88 anos

Atibaia

26/03/2019

Walter Navikas

81 anos

Itanhaém

01/04/2019

Avedis Kassardjian

92 anos

São Paulo

01/04/2019

Wagner Antônio Valentino

83 anos

São Paulo

05/04/2019

Luiz de Matteo Ferraz de Oliveira

87 anos

Rio Claro

10/04/2019

Marco Aurélio Machado de Melo

90 anos

São Paulo

13/04/2019

Massao Leoncio Matsumoto Kagohara

63 anos

São Paulo

20/04/2019

Milton José Fornazari

77 anos

Mirandópolis

20/04/2019

Astrogildo Terras

88 anos

Santos

08/05/2019

Luiz Fernando de Carvalho Accacio

82 anos

São Paulo

31/05/2019

Luiz Waldemar Zuolo

90 anos

São Paulo

04/06/2019

Sérgio Paschoal Savioli

83 anos

São Paulo

04/06/2019

Denise Machado Ferreira

83 anos

Santos

05/06/2019

Luiz Carlos da Costa

68 anos

Cardoso

06/06/2019

Luiz Gonzaga Antunes Santos

82 anos

Guaratinguetá

09/06/2019

Rosa Elisabeta Palladino Mendes

95 anos

São Paulo

13/06/2019

Manoel Henrique Ribeiro

80 anos

Fernandópolis

24/06/2019

Oswaldo Lourenço Pastre

74 anos

Araraquara
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PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL 2019

O OSCAR DA CIDADANIA!

por Luanna Martins

O Oscar da Cidadania está de volta! No dia 19 de junho,
foi lançada a abertura das inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019, conhecido por valorizar
as melhores iniciativas que trabalham a importância social
dos tributos. A solenidade aconteceu no hotel Maksoud
Plaza, na capital paulista, após o encerramento do 4º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. O lançamento
contou com a participação do Presidente da Afresp e Coordenador-Geral do Prêmio, Rodrigo Spada; do Presidente da Febrafite, Juracy Soares; do Coordenador-Geral de
Desenvolvimento Institucional do Tesouro Nacional, Vinícius
Neiva; do Superintendente-Adjunto da Receita Federal da
8ª região fiscal, Marcelo Barreto de Araújo; do Coordenador da Educação Fazendária da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Carlos Eduardo dos Santos; e
do atual Ministro da Educação, Abraham Weintraub, que
falou sobre a importância da educação fiscal para o país.
“A educação fiscal é necessária para que a população
compreenda a importância da contribuição para uma boa
atuação do estado”, declarou o Ministro durante o evento.

reúne, anualmente, escolas, instituições, empresas de comunicação e profissionais de imprensa interessados no tema e
na participação social para mudanças no sistema de tributos do Brasil. Uma das novidades deste ano é que os profissionais e amadores da área de tecnologia e organizações
públicas, privadas ou do terceiro setor, que desenvolvam
ou financiem aplicativos, jogos ou programas aplicados à
educação fiscal, poderão inscrever seus projetos.

Criado em 2012 pela Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), o prêmio é considerado um dos mais importantes do País, uma vez que

O patrono desta edição é o cartunista e pai da
Turma da Mônica, Maurício de Sousa. Acesse o
vídeo oficial do prêmio por meio deste QR code:
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A premiação está em sua oitava edição e é realizada pela
Febrafite, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Programa Nacional de Educação
Fiscal (PNEF) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. A
iniciativa conta também com o apoio institucional dos Ministérios da Economia (ME) e da Educação (MEC), do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Centro Interamericano de Administrações Tributárias (Ciat), e de diversas
outras entidades governamentais e não-governamentais. Este
ano a Afresp está à frente da organização do evento, que
acontecerá no dia 29 de novembro, na sede da Associação.

JORNAL DA AFRESP

CATEGORIAS:

+ DE R$ 50 MIL

EM PRÊMIOS!

 Escolas: Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino
Médio (públicas e privadas)
 Instituições: universidades,
Organizações Não Governamentais
(ONGs), prefeituras, secretarias
municipais e demais instituições da
iniciativa pública e privada
 Imprensa: profissionais de
comunicação com atuação em mídia
(impressa, TV, rádio ou internet) e
estudantes universitários do curso
de Jornalismo com reportagens
publicadas em órgãos laboratoriais

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

 CATEGORIA ESCOLAS E

INSTITUIÇÕES: até 10 de agosto

 CATEGORIA TECNOLOGIA:
até 10 de outubro

 CATEGORIA IMPRENSA:
até 10 de outubro

#

 Tecnologia: amadores, profissionais
e organizações públicas, privadas
ou do 3º setor, que desenvolvam
ou financiem aplicativos, jogos
ou programas aplicados à
educação fiscal

OSCAR
da cidadania

www.premioeducacaofiscal.org.br
Iniciativa:

Organização:

Parceiros:
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A P O S E N TA D O S

2º APOSENTADOS NA ESTRADA ACONTECE
EM CAMPOS DO JORDÃO
por Luanna Martins

Mesmo no frio intenso de Campos do Jordão, que variou
dos 9ºC aos 14ºC, o calor humano, marcado pela união
e companheirismo dos colegas AFRs aposentados, foi predominante no 2º Aposentados na Estrada, que aconteceu
entre os dias 16 e 20 de maio. Apesar de alguns dias de
chuva, os associados e familiares puderam conhecer os
principais pontos turísticos da cidade e aproveitaram a
deliciosa gastronomia, marcada por elementos típicos da
região serrana, como os vinhos, queijos e chocolates. O
passeio foi organizado pela Diretoria de Aposentados da
Afresp, com apoio das DRTCs I, II, III e Predião.
O passeio foi organizado pela Diretoria de Aposentados da Afresp, com apoio das DRTCs I, II, III e Predião.
O casal de Ribeirão Preto, AFR Eduardo Gonçalves e
sua esposa, Terezinha Gonçalves, junto há mais de 40
anos, disse que os eventos e atividades realizadas para
os aposentados têm sido cada vez mais interessantes
e que, sempre que possível, faz questão de participar.
“Esse é o momento que a gente tem para reencontrar
os amigos, dar risada e relembrar os velhos tempos”,
comentou Eduardo, que também faz parte do Conselho
Deliberativo da Afresp.
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Aposentados visitam o Parque Amantikir

Eduardo e Terezinha Gonçalves (Ribeirão Preto)

JORNAL DA AFRESP

DO PARQUE AMANTIKIR
AO MOSTEIRO DAS IRMÃS
BENEDITINAS

Os dias começavam logo cedo. Após o café da manhã, os
associados interessados podiam optar pelos passeios aos
pontos turísticos de Campos, como o Parque Amantikir, o
Mirante Alto da Boa Vista, o Mosteiro das Irmãs Beneditinas
e a Casa de Xilogravura. Durante esse último passeio, o casal de Bauru, AFR Ademar Martinez e sua esposa Marlene
Martinez, conheceu as principais coleções de xilógrafos do
Brasil e de países da Europa e da Ásia, além de um grande
acervo sobre a importância da xilogravura nos meios de
comunicação, parte da mostra “Da Xilo ao Chip”. Ao final
da visita, pausa para a compra de malhas e agasalhos na
Galeria Vila Capivari, principal feirinha da cidade.
Um dos passeios mais disputados foi ao Palácio da Boa
Vista, hospedagem de veraneio do Governador do Estado
e acervo de mais de 2 mil peças, entre mobiliários dos
séculos XVII ao XX, porcelanas, peças religiosas e esculturas. Como não eram permitidas fotos na parte interna do
prédio, ficou apenas na memória um trecho da importante
história de cada artefato exposto.
Para aqueles que desejaram passar mais tempo dentro do
hotel, atividades também não faltaram: teve aula de dança
de salão, recital de piano e soprano, ginástica laboral e
até oficina de WhatsApp! Além disso, foram organizadas
duas sessões Oscar 2019, com apresentação dos filmes
premiados Nasce uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley
Cooper, e Bohemian Raphsody, que conta a história de
Freddie Mercury e da banda Queen.

Ademar e Marlene Martinez (Bauru)

Apresentação de piano e soprano anima a noite de quinta-feira

Alcides e Ângela Antonelli (Bauru)

NOITE DO FONDUE

Na sexta à noite, os aposentados apreciaram o tradicional fondue da região. O restaurante escolhido foi o Cantinho da Serra Grill, em uma das principais avenidas da
cidade, a Macedo Soares. Muitos casais participaram do
jantar, o que tornou a noite ainda mais romântica.

Aula de Dança de Salão

Sessão Oscar 2019

Casais aproveitam a noite do fondue
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QUALIDADE DE VIDA NA
TERCEIRA IDADE
Convidado pela Amafresp, o Dr. José Roberto Kater,
médico antroposófico, ginecologista obstetra e acupunturista, ministrou no sábado de manhã a palestra “Segredos da Longevidade Saudável”, elencando
uma série de dicas sobre a importância da alimentação para a prevenção de doenças e para um estilo
de vida mais vigoroso.
Dentre os pontos destacados pelo especialista, um deles
é a necessidade de, além da alimentação adequada, um
bom estilo de vida, com capacitação física e mental. “É
importante que façam a ingestão de pelo menos 2 litros
de água diariamente, além de manterem a mente exercitada, com a prática da leitura e de exercícios físicos”,
explicou o Dr. Karter. Ao final da palestra, o Diretor da
Amafresp, Renato Chan, realizou o sorteio de um voucher no valor de R$ 200 para os participantes.

A AFR aposentada da capital, Christina Zeitunlian, foi a vencedora

Diretores e conselheiros participam do 2º Aposentados na Estrada
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A noite de sábado foi mais que especial. Ao som de música ao vivo, os aposentados curtiram o baile, relembrando
ritmos famosos das décadas anteriores, como os clássicos
Abba, Bee Gees e Beatles. Na hora do samba, a maioria
dos que estavam presentes caíram na dança e a AFR Carmen Queiroz, da capital, fez o maior sucesso ao cantar
a famosa música Não deixe o samba morrer, de Alcione.

Carmen Queiroz (Capital)

A Diretora de Aposentados da Afresp, Rita de Cássia Garcia, agradeceu a presença de todos e falou sobre o conceito
e a essência do evento. “O Aposentados na Estrada é pensado com um carinho especial, com o objetivo de proporcionar a vocês dias de conforto e alegria, rodeados dos
familiares e colegas”, disse.
No domingo, para fechar as atividades da viagem, os
aposentados participaram da Noite do Bingo, onde foram sorteados prêmios e valores em dinheiro, arrecadados pelos próprios associados durante a brincadeira. As colegas Nilce e Maria José, ambas da capital,
disseram que a atividade fechou, com chave de ouro,
o 2º Aposentados na Estrada!

JORNAL DA AFRESP

ACESSE A GALERIA COMPLETA
DO 2º APOSENTADOS
NA ESTRADA, EM
CAMPOS DO JORDÃO:
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UMA EXTENSA CONTRIBUIÇÃO
PARA O SERVIÇO PÚBLICO
por Luanna Martins

Tiago de Paula Araújo tem história para contar. Com 77
anos, o AFR aposentado da capital, que hoje possui um
escritório de advocacia especializado em Direito Tributário, começou no mercado de trabalho em uma área diferente. Primeiro formou-se em Matemática, em 1971, e
trabalhou no Instituto de Energia Atômica da USP, além de
ter dado aulas como professor de matemática em escolas
do estado. Tiago também se formou em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco e entrou na fiscalização em
1982, por meio da primeira turma do concurso prestado
três anos antes, em 1979. Desde então iniciou a construção de uma carreira memorável dentro do fisco paulista.
Além de trabalhar na fiscalização interna e externa da
Secretaria da Fazenda (Sefaz), Araújo foi assistente fiscal
da Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT)
e diretor do antigo CINEF – Centro de Informações Econômico Fiscais. Ele também foi juiz e presidente do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), presidente da Comissão
de Concurso de ingresso de AFRs de 2006, coordenador
do programa de modernização da CAT, o PromoCAT e
Coordenador da Administração Tributária. “Dentro desse
programa nós trabalhamos na criação de um Centro de
Inteligência Fiscal, além de extinguir as filas nos postos
para a autenticação de livros fiscais e elaborar a reforma do contencioso administrativo”, explicou Tiago. “São
Paulo foi o pioneiro neste programa de implantação e se
tornou o chamariz de todos os estados na modernização
da tributação do país”, completou.
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Na Afresp, o fiscal aposentado já foi conselheiro, presidente de Comissão Eleitoral e de Assembleias. Atualmente, disse que a sua maior preocupação se dá em relação
à estabilidade da carreira do fiscal. “A sociedade está
passando por transformações que estão influenciando em
quase todos os setores. A fiscalização precisa se preparar
para o que está por vir e os fiscais da ativa devem se antecipar aos acontecimento. Uma Reforma Tributária, por
exemplo, pode modificar significativamente a funcionalidade da carreira”, disse.
Hoje, após extensa contribuição à classe fiscal paulista,
Tiago participa de eventos sociais da Afresp com os colegas, como o 2º Aposentados na Estrada, que aconteceu
em Campos do Jordão em maio deste ano. “O trabalho
que a Afresp faz com o aposentado é muito positivo e
cresce a cada ano. Agora é de responsabilidade dos colegas estarem presente nas atividades e, de fato, se integrarem cada vez mais!”

“O TRABALHO QUE A AFRESP FAZ
COM O APOSENTADO É MUITO
POSITIVO E CRESCE A CADA ANO.
AGORA É DE RESPONSABILIDADE
DOS COLEGAS ESTAREM PRESENTES
NAS ATIVIDADES E, DE FATO,
SE INTEGRAREM CADA VEZ MAIS!”

JORNAL DA AFRESP

ACONTECEU NAS REGIONAIS
Fotos: Acervo Afresp

06 DE JUNHO
Jantar dos Aposentados em Ribeirão Preto

23 DE MAIO
Almoço dos Aposentados em São José dos Campos

26 DE JUNHO
Homenagem aos Aposentados em Bauru

VEJA A RELAÇÃO COMPLETA DE APOSENTADOS POR MEIO DO QR-CODE:

CHUTEIRAS PENDURADAS
03/05

Wanderley Duarte Castanheira

03/05

Adelino Tadeu Gomes

03/05

Myriam Brito Cardoso De Assis

03/05

Genesio Koiti Suetake

03/05

Eduardo Tadeu Baracat

03/05

Dalton De Siqueira Beire

03/05

Joaquim De Oliveira Ramos Junior

03/05

Francisco Roberto Maciel Ramos

11/05

Jose Carlos De Jesus Meireles

14/05

Nilson Ferreira De Oliveira

01/06

Ademar Andrade de Freitas
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ALMOÇO DOS APOSENTADOS DE JUNHO
REÚNE COLEGAS NA SEDE DA AFRESP
por Luanna Martins

Mais uma vez, o Almoço dos Aposentados da capital foi um
sucesso entre os AFRs. Organizado pela Diretoria, o evento
aconteceu no dia 12 de junho, data em que se comemora
o Dia dos Namorados. Muitos casais estiveram no evento e
aproveitaram para festejar e recordar momentos da juventude.
A Diretora de Aposentados da Afresp, Rita de Cássia Garcia,
mais uma vez agradeceu a presença e parceria dos associa-

dos aposentados nos eventos da Afresp, reforçando também o
sucesso do 2º Aposentados na Estrada em Campos do Jordão.
Com tema de festa junina, o cardápio casou muito bem com a
época do ano: copa lombo ao molho, com tutu de feijão, arroz
com pinhão, couve e banana à milanesa. De sobremesa, canjica. O clima era literalmente de festa e reencontro de grandes
amigos. Confira as fotos do evento e programe-se para participar do próximo, que está previsto para dia 14 de agosto!

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.

O TEMPO PASSA....
ACERVO DO AFR ANTONIO CARLOS FERNANDES
PFF de Barão de Antonina – junho de 1991

Essa seção tem por ﬁnalidade resgatar momentos da história da associação e da ﬁscalização. Se você tem
alguma foto em que possa identiﬁcar alguns colegas, envie um e-mail para comunicacao@afresp.org.br
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1ª CORRIDA AFRESP
SOROCABA REÚNE MAIS
DE 180 PARTICIPANTES
por Leonardo Coelho

No dia 26 de maio aconteceu a 1ª Corrida Afresp Sorocaba.
O evento foi uma parceria da Afresp com a Associação de Atletismo Santi Pegoretti (AASP) e com a Prefeitura de Sorocaba. O
InvestAfresp foi patrocinador oficial do evento. No total, foram
189 participantes (entre eles 6 associados) em três modalidades: caminhada 3 km, corrida 14 km solo e corrida 14 km revezamento. Como diferencial, essa corrida trouxe um percurso inédito, que misturou trechos de asfalto e terra e belas paisagens.
Como forma de reconhecer a participação dos associados, foi
formado um pódio exclusivo com AFRs, independente da modalidade. Por ordem de chegada, ficou assim:

Marcos Fabrício Baldan

Carlos Alberto da Silva

O Centro de Convivência da Afresp Sorocaba foi aberto
aos corredores como base de apoio e ponto de largada e
chegada da corrida. O Diretor Regional, Cleo de Araújo,
disse que o evento superou as expectativas e ajudou a divulgar a Afresp na região. “Apesar do percurso inédito e
muito difícil, o evento foi um grande sucesso. Todo mundo
ficou muito satisfeito com a estrutura. No final do evento
foi visível o clima de alegria e superação dos participantes. Foi uma honra ter aberto as portas da Afresp para a
cidade”, comentou o diretor.

Cleo de Araújo

Eleazar dos Santos
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EM TEMPOS
DE INCERTEZAS,
INVESTIR É
IMPORTANTE!
por Leonardo Coelho

Qual o melhor investimento para se fazer no atual momento político e econômico do país? Certamente, não
existe uma resposta única e exata para esta pergunta.
Em tempos de incertezas, é necessário cuidar bem do
dinheiro no presente, para garantir um futuro com mais
tranquilidade. Além disso, cada pessoa possui objetivos específicos, e o investimento perfeito é aquele que
se adequa e contribui para que se alcance essas metas.
Uma das alternativas disponíveis no mercado são os
fundos de investimentos, uma modalidade de aplicação
financeira em que várias pessoas investem dinheiro de
forma conjunta no mercado financeiro. Os recursos investidos no fundo são divididos por cotas, e cada investidor
é chamado de cotista. Os fundos funcionam de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e com um regulamento próprio, principal documento do fundo, que estabelece regras em relação ao
objetivo, aos riscos, às tributações, entre outros aspectos
do investimento. A gestão e as decisões estratégicas,
para trazer mais rendimento para os investidores, ficam
por conta de empresas e profissionais especializados.
No momento da escolha de um fundo de investimento, é
preciso levar em consideração alguns pontos. Confira,
a seguir, dicas de como investir:
DEFINA OBJETIVOS PRECISOS
É necessário definir claramente onde se quer chegar
com determinado investimento. Seus objetivos serão sua
motivação. Além disso, não ter objetivos bem definidos
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abre brechas para distrações que podem influenciar
nos rendimentos de forma negativa.
ESTABELEÇA UM PRAZO
Definir por quanto tempo você vai investir seu dinheiro em um determinado produto é muito importante. O
prazo está diretamente ligado aos objetivos. De nada
adianta investir em produtos com vencimento previsto
para cinco anos, por exemplo, se você vai precisar do
dinheiro antes desse prazo.
CONHEÇA O PRODUTO NO QUAL VOCÊ
ESTÁ INVESTINDO
Existem inúmeros produtos disponíveis no mercado e é
preciso conhecer qual mais se adequa ao seu perfil de
investidor. Entender os riscos e os rendimentos é primordial para ter bons resultados.
O InvestAfresp, pensando em ajudar os associados a
garantirem o futuro dos seus sonhos, depois de analisar
e estudar muito todo o mercado de investimentos,
traz, em parceria com a SulAmérica Investimentos,
mais uma opção! Além dos seguros e planos de
previdência, agora é possível escolher entre os vários
fundos de investimento, de renda fixa ou variável. Além
disso, o InvestAfresp oferece ainda uma consultoria
exclusiva, personalizada e indica o investimento que
mais combina com seu perfil, seja ele conservador,
moderado, arrojado ou agressivo. Para saber mais,
entre em contato pelo telefone 0800 772 4747 ou
pelo e-mail investimentos@afresp.org.br.
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/InvestAfresp
afresp.org.br/investafresp/
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PROTEJA SUA BICICLETA COM
O SEGURO BIKE DO INVESTAFRESP
por Leonardo Coelho

O número de bicicletas circulando nas ruas tem aumentado. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e
Similares (Abraciclo), a produção de bicicletas em 2018
aumentou 15,9%, em comparação com o ano anterior.
Seja para facilitar a mobilidade urbana, por atividade física ou por diversão, fato é que a bicicleta é um meio
de transporte que só traz benefícios, tanto para o ciclista,
quanto para o meio ambiente.
Apesar desses benefícios, um assunto ainda deixa ciclistas com medo: os furtos e roubos de bicicletas. De acordo
com o site bicicletasroubadas.com.br, o estado de São
Paulo lidera o ranking desses crimes. Dados oficiais da
Secretaria de Segurança Pública do estado mostram que
só na cidade de São Paulo foram registradas 629 ocorrências desses crimes em 2018.
Em busca da tranquilidade dos associados, o InvestAfresp, em parceria com a Argo Seguros, traz o Protector Bikes, uma alternativa exclusiva no mercado, que
garante a cobertura completa da sua bicicleta. Entre os
benefícios que o Protector Bikes oferece, estão a contratação 100% online, a cobertura de danos materiais
e corporais a terceiros e também de acidentes enquanto pedala. A contratação desse seguro está disponível
para bicicletas com valor de R$2 mil até R$75 mil. Em
caso de responsabilidade civil, a cobertura chega a
100% do valor da bicicleta.
Preparamos algumas dicas importantes para que você tenha
mais segurança ao utilizar sua bike no dia a dia. Confira:
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PEDALE EM GRUPO
Pedalar em grupo é mais seguro que pedalar sozinho.
Quem pedala sozinho fica mais vulnerável e pode ser um
alvo fácil para a ação de bandidos. Mesmo assim, é importante evitar locais mal iluminados e inseguros.
INVISTA EM BONS CADEADOS
Cadeados não são à prova de ladrões, mas dificultam a
ação dos bandidos. Usar bons cadeados vai deixar a sua
bicicleta menos interessante para quem pensar em furtá-la.
ESCOLHA UM LUGAR SEGURO PARA PRENDER
SUA BICICLETA
Além de um bom cadeado, é importante escolher onde prendê-la. Opte sempre por locais irremovíveis e firmes. Além
disso, escolha lugares em que haja movimento de pessoas.
INVISTA EM UM SEGURO PARA SUA BIKE
Esta é a opção que vai te amparar, caso todas as outras
anteriores falhem. Investindo no Protector Bikes, você pode
curtir sua bicicleta sem se preocupar. A equipe do InvestAfresp está preparada para tirar todas as suas dúvidas,
indicar a cobertura mais adequada para a sua bike e para
te atender em caso de apuros.

Conheça o Protector Bikes e as modalidades de
cobertura. Fale com nossa equipe pelos telefones
0800 772 4747, (11) 3886-8915/8891 ou
pelo e-mail seguros@afresp.org.br.
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AFRESP OFERECE SEGURO DECESSOS
A TODOS OS ASSOCIADOS
por Leonardo Coelho

A Afresp, em parceria com o InvestAfresp e a Mapfre,
comprometidos com o bem-estar dos associados, oferece
o Seguro Decessos, como forma de amparo e conforto
nos momentos difíceis. Esse seguro garante cobertura
completa do funeral, cuida de questões burocráticas e
é oferecido a todos os associados Afresp, independente
de utilizarem produtos InvestAfresp. O Seguro Decessos
cobre casos de falecimento do titular, de cônjuges ou de
filhos com até 21 anos.
Recentemente, a equipe do InvestAfresp prestou assistência
à família de um associado que faleceu. A família entrou
em contato com a equipe de Seguro de Vida, que
rapidamente deu início ao processo de acompanhamento.
O filho do associado elogiou o atendimento da equipe do
InvestAfresp e a forma humana e preocupada com que
a situação foi conduzida. Quem manteve contato com a
família foi a colaboradora Ana Paula de Souza. De acordo

com ela, apesar de ser um momento delicado para a
família, é muito gratificante poder ajudar nessa situação,
e é importante manter o controle para que as questões
sejam resolvidas de forma rápida. “No momento em que
a família entra em contato com a nossa equipe, tentamos
dar o máximo de conforto possível e resolver rapidamente
as questões necessárias, para tentar amenizar a dor da
perda”, disse a colaboradora. De acordo com o gerente
do InvestAfresp, Welington Santos, a equipe precisa saber
exatamente como agir e instruir os familiares. “Nosso
atendimento neste momento precisa ser diferente. Não
tem preço que pague o conforto que tentamos dar a essa
família”, comentou o gerente.
Para garantir a qualidade do atendimento, é imprescindível
que o associado faça contato pelo 0800 775 7196,
canal de atendimento 24h da Mapfre, ou pelo 0800 772
4747, do InvestAfresp, que atende em horário comercial.
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ESPORTES

Da esquerda para a direita: Marco Saad (2º lugar), Oscar Cardoso (1º lugar) e Lucas Cestari (3º lugar).

4ª FÓRMULA KART DA AFRESP
ACONTECEU EM BARUERI
por Leonardo Coelho

Na noite do dia 26 de junho foi realizada a 4ª Fórmula Kart
da Afresp. Esta edição, que reuniu associados do Predião,
de Osasco, Guarulhos e das DRTC I, II e III, aconteceu no
kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri. Foram duas baterias
de 25 minutos: a primeira, com 22 corredores e a segunda
com 17. Os três melhores tempos de volta foram premiados.
O pódio foi todo composto por dependentes de AFRs. Em
terceiro lugar ficou Lucas Cestari; em segundo, Marcos Saad;
e o campeão foi Oscar Cardoso. Já os AFRs com os melhores
tempos foram, em ordem crescente: Oliver Correa, da DRTC
III; Bruno Migita, da DRT 14 e Célio Magario, do Predião.
Este evento cumpriu muito bem o propósito da Afresp de integrar associados e familiares. O terceiro colocado geral, Lucas
Cestari, veio acompanhado do pai, o AFR Eduardo Cestari.
“Este evento é muito bom porque é competitivo e integra os associados. Apesar de ter ficado em penúltimo lugar, a participação pela diversão já é válida”, comentou Eduardo. Em relação
à terceira colocação, Lucas Cestari falou sobre a experiência.
“Esta é a quinta vez que eu corro de kart, e a primeira vez que
ganho uma bateria. Foi muito legal e bem disputado. É um mo-
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mento em que está só você e o carro, e a adrenalina vai lá em
cima!”, contou Lucas. Para o Diretor de Esportes, João Alves,
a adesão dos associados é gratificante. “Cada vez mais os
associados têm aderido ao kart, e isso é gratificante para nós,
que nos dedicamos a organizar o evento. E apesar da disputa,
fora da pista todo mundo é amigo”, disse o Diretor. A próxima
corrida acontece no dia 02 de outubro.

Lucas Cestari e o pai, AFR Eduardo Cestari.
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ASSOCIADOS AFRESP PARTICIPAM DE CORRIDA EM
APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER
por Leonardo Coelho

arrecadada com as inscrições é destinada para o tratamento
de crianças e adolescentes com câncer. Participar da corrida
me fez refletir sobre o quanto somos privilegiados por termos
saúde e sobre como podemos ajudar aqueles que estão passando por um tratamento tão difícil”, disse a associada.
Acompanhe o calendário oficial de corridas da Afresp e participe dos próximos eventos!
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Alguns associados participaram dessa iniciativa. Por ser uma
corrida do calendário Afresp, a associação faz o reembolso
do valor da inscrição, como forma de estimular o associado a
participar desse tipo de evento. Uma das AFRs participantes,
Walkiria Okuyama, comentou sobre a importância do evento.
“A Corrida e Caminhada GRAACC é um evento muito especial, pois além de incentivar a prática esportiva, toda a renda
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JK Iguatemi III
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No dia 12 de maio, foi realizada, nas imediações do Parque
Ibirapuera, a 19ª Corrida e Caminhada GRAACC, que contou
com três percursos: de 10 e 5 km para corredores e de 3 km
para caminhantes. O evento foi organizado pelo Grupo de
Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC),
uma instituição que tem como objetivo garantir aos jovens todas as chances de cura da doença.

Evento
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12º TORNEIO INTERDELEGACIAS DE TÊNIS DA AFRESP ACONTECE ATÉ OUTUBRO
por Leonardo Coelho

Está acontecendo o 12º Torneio Interdelegacias de Tênis da
Afresp. O primeiro jogo foi realizado no dia 09 de junho,
entre Predião e Taubaté, do Grupo Leste. O jogo terminou
com a vitória da equipe da capital por 4×1.

O TORNEIO
O Torneio Interdelegacias de Tênis da Afresp acontece a cada
dois anos e está na 12ª edição. Nesse torneio, o estado de São
Paulo é dividido em quatro grupos: Norte, Sul, Leste e Oeste.
Cada delegacia deve formar uma equipe com no mínimo 4
e no máximo 8 membros, que pode, inclusive, ser mista. As
duplas de cada equipe devem ter pelo menos um membro masculino com mais de 59 anos ou feminino com mais de 49 anos.
A final está prevista para acontecer no dia 05 de outubro.

Para as disputas desse torneio, o estado de São Paulo foi
dividido em 4 grupos:
Região Norte:

Região Leste:

DRT – 5 – Campinas

Região Sul:

Predião – Capital
DRTC – I – Capital
DRT – 2 – Santos
DRT – 3 – Taubaté
DRT – 12 – ABCD
DRT – 13 – Guarulhos

DRTC – II – Capital

Região Oeste:

DRT – 6 – Ribeirão Preto
DRT – 8 – S. José do Rio Preto
DRT -15 – Araraquara

DRTC – III – Capital
DRT – 4 – Sorocaba
DRT – 13 – Osasco
DRT – 16 – Jundiaí

DRT – 7 – Bauru
DRT – 9 – Araçatuba
DRT – 10 – Presidente Prudente
DRT – 11 – Marília
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AFRESP MUSIC

AFRESP MUSIC – 3ª EDIÇÃO: SUCESSO ENTRE
ASSOCIADOS E COLABORADORES!
por Luanna Martins

No dia 26 de maio, o que não faltou no Kia Ora Bar,
na capital paulista, foi alegria e muita empolgação. A 3ª
edição do Afresp Music fez sucesso e mostrou que esse
festival de músicas veio para ficar!
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O evento reuniu associados, familiares e, de forma inédita,
colaboradores da Afresp, que curtiram a tarde e noite do
domingo ao som de clássicos do rock nacional e internacional. Ao todo, cinco bandas se apresentaram, todas com-
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postas por associados titulares da Afresp.
Família reunida
Pelo segundo ano, o AFR Bruno Zulian, vocalista da banda
Pep Le Pew, cantou para uma plateia muito especial: sua
família. Pai, mãe, esposa e filha estiveram presentes e prestigiaram toda a apresentação da banda. “É muito emocionante estar aqui pela segunda vez, cantando para os meus
colegas e familiares”, disse.

Os sorteios também animaram o público durante o evento.
Associados filiados à Amafresp preencheram um pequeno
formulário ao longo do festival e concorreram a um voucher
no valor de R$200. A sorte ficou para o AFR de Osasco,
André Aguiar. Como nas demais edições, o InvestAfresp
sorteou um celular, dessa vez o lançamento da Samsung: o
Galaxy S10. Para concorrerem, os participantes do evento
deveriam seguir a página oficial da Afresp no Instagram (@
afresp_oficial), curtir a publicação do sorteio e responder
nos comentários à pergunta: Qual é o departamento da
Afresp que oferece segurança e planejamento financeiro
com os melhores preços e ainda sorteia um Samsung Galaxy S10 no Afresp Music?
O sorteio foi realizado ao vivo, durante o evento, e quem
levou o celular para casa foi Noemi Nunes, ex-colaboradora da Afresp que prestigiava o evento com amigos.

Bruno Zulian e família.
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C O N S E L H O D E L I B E R AT I V O

RESUMO BOLETIM INFORMATIVO DO
CONSELHO DELIBERATIVO Nº 47 – MAIO/2019
por Leonardo Coelho

A Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da
Afresp aconteceu em 25 de maio de 2019, com duração de
cinco horas e meia, e foram discutidos os seguintes temas:
Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária de 27 de abril de 2019, sendo aprovada por maioria de votos, tendo 08 abstenções.
Processos C.D.: foram pautados três processos da Amafresp. O primeiro, 21/2018 - recurso de coparticipação tratou de um caso de gestação gemelar em que a associada
solicitou à Amafresp reconsideração da cobrança de coparticipação referente às despesas com exames pré-natais. A
Comissão de Saúde indeferiu por unanimidade a solicitação, devido à falta de previsão legal. O processo foi amplamente discutido pelos conselheiros e, quando colocado
em votação, houve empate, tendo 8 votos favoráveis e 8
contrários ao indeferimento da solicitação, além de 4 abstenções. Houve empate na votação e o presidente do C.D.
deu seu voto de minerva pelo indeferimento da solicitação,
devido à não previsibilidade no regulamento da Amafresp.
O segundo, 01/2019 - recurso de reembolso referente a despesas médicas para tratamento psiquiátrico com médico não
credenciado Amafresp foi votado e indeferido por unanimidade dos votos. O terceiro, 02/2019, também de reembolso
referente a cirurgia que o filiado realizou com médico não
credenciado à Amafresp foi colocado em votação e indeferido por unanimidade dos votos.

Conselheiros reunidos no dia 25 de maio de 2019.

AMAFRESP – Análise e deliberação sobre a contratação de prestação de serviços para implantação de Central de Atendimento direcionada
aos filiados e fornecedores do plano de saúde: o
Diretor da Amafresp, Renato Chan, e a Gerente do plano,
Rosângela Lazaro, apresentaram o projeto de contratação
de uma empresa terceirizada para implantação de uma
central de atendimento do plano de saúde. De acordo com
o Diretor, essa implantação é uma das medidas importantes para a reestruturação interna de processos, e custará
R$166.399,98 (cento e sessenta e seis mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), de junho a
dezembro de 2019. As Comissões Fiscal e de Saúde fizeram explanações acerca do assunto e apresentaram seus
pareceres. Em seguida foi aberto o debate.

Rosângela Lazaro, gerente da Amafresp.

Os conselheiros puderam fazer questionamentos ao Diretor da Amafresp e esclarecer dúvidas sobre as vantagens
e desvantagens dessa implantação. Após as amplas discussões, os conselheiros votaram e aprovaram, por maioria de votos, tendo duas abstenções, a implantação da
central de atendimento da Amafresp, conforme proposta
da Diretoria Executiva.
Apresentação geral sobre as Regionais, pelo
1º Vice-Presidente e Diretor de Regionais Denis
da Cruz Mângia Maciel: a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, por meio do ofício nº 15/2019, convidou o Diretor de Regionais, Denis Mângia Maciel, para
apresentar um panorama geral sobre o departamento
e esclarecer dúvidas dos conselheiros em relação aos
números contábeis das regionais. A apresentação teve,
aproximadamente, uma hora e meia de duração.

CONFIRA O BOLETIM Nº 47 NA ÍNTEGRA: afresp.org.br/conselho-deliberativo
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BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Nº 48 – JUNHO/2019
por Leonardo Coelho

Na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Afresp, em
29 de junho de 2019, estiveram presentes 18 conselheiros titulares e 3 suplentes. Os trabalhos foram conduzidos pelo Vice-Presidente da Mesa Diretora, Miguel Ângelo Carvalho da Silva;
pela 1ª Secretária, Márcia Maria Marchetti do Couto; e pelo 2º
Secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.
Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária:
a reunião foi iniciada com a apresentação e discussão da ata
da Reunião Extraordinária de 25 de maio de 2019, sendo aprovada por maioria de votos, tendo 07 abstenções.
Processo C.D. nº 06/2019 – Recurso de Reembolso
da Amafresp: Foi apresentado um breve resumo do caso,
que trata de uma solicitação de reembolso referente a procedimentos médicos com profissional não credenciado à Amafresp
durante a gestação de uma filiada. A Comissão de Saúde emitiu seu parecer sobre o caso e indeferiu a solicitação, devido
à falta de previsibilidade legal. Após análise e discussão do
plenário, o parecer da Comissão de Saúde foi colocado em
votação e aprovado por maioria dos votos, tendo um voto contrário e uma abstenção.
Processo C. D. nº 03/2019 – Balanço Anual 2018: O
Presidente da Comissão Fiscal, Alexandre Lania Gonçalves,
apresentou o relatório elaborado pelos membros da Comissão,
referente ao ano de 2018. De acordo com Lania, a situação
financeira atual da Afresp é positiva e a associação apresenta
um Balanço Patrimonial consistente, o que foi evidenciado pelos
índices e análises realizadas. De acordo com ele, o superávit no
ano de 2018 indica a competência administrativa da diretoria,
porém, os aumentos anuais da Amafresp e a leve diminuição
nas mensalidades e nas receitas relativas à administração de
seguros, despertam certa preocupação. Em seguida, Lania informou o parecer positivo dado pela Comissão Fiscal em relação
à aprovação dos números de 2018 e os conselheiros puderam

fazer questionamentos em relação ao relatório apresentado.
O Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, acompanhou a
apresentação, e ao final, fez suas considerações e elogiou o
trabalho da Comissão Fiscal.
Em seguida, o Diretor Financeiro, Luan Zacharias juntamente
com a Gerente Financeira, Raquel de Almeida, esclareceram
às indagações dos conselheiros.
Após o esclarecimento das dúvidas, o Balanço Anual de 2018 foi
colocado em votação pelo plenário e aprovado por unanimidade.

2º Secretário do C.D, Pedro Abrahão; Presidente da Afresp, Rodrigo
Spada; Vice-Presidente do C.D., Miguel Ângelo; e 1ª Secretária do C.D.,
Márcia Marchetti.

Demais assuntos relacionados à Classe: O conselheiro representante de Sorocaba, Pedro Esteves, foi o primeiro a
se pronunciar, e questionou o Presidente da Afresp, Rodrigo
Spada, em relação à situação da PEC que trata da elevação
do teto salarial dos servidores públicos. O Presidente esclareceu que, apesar do momento político atual não ser o mais
propício para esta discussão, tem havido movimentação junto
ao Legislativo para a aprovação da PEC.
Em seguida, a palavra foi passada à conselheira Luciana
Grillo, que se pronunciou em relação à importância dos agentes fiscais de rendas como formadores de opinião, alertou sobre a disseminação de boatos entre a categoria e incentivou
o fomento à união da classe.
Outro ponto levantado foi a sensação de abandono dos
AFRs pelas entidades representativas. Alguns conselheiros fizeram apelo ao Presidente em relação à defesa dos direitos
e das questões salariais da classe.

Comissão Fiscal do C.D. apresentando o Balanço Anual de 2018.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Vice-Presidente do C.D. agradeceu a presença e participação de todos, e encerrou a reunião.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo:
Mesa diretora: vice-presidente: Miguel Angelo Carvalho da Silva, 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); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Fernando Augusto Bellini (ABCD); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Hugo Brandão Uchoa (São José do Rio Preto); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba);
Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Eliana Maria Pessoa Ferreira de Oliveira (Capital); José Lourenço Gomes (Araçatuba) e
Luís Augusto Sanches (Jundiaí). Regionais não representadas nesta reunião: Osasco, Presidente Prudente e Santos, devidamente justificadas.
ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO DELIBERATIVO DA AFRESP: (11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br
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C O N S E L H O D E L I B E R AT I V O

ENTREVISTA
COMISSÃO DE SAÚDE
por Leonardo Coelho

Dando sequência à série de entrevistas com as Comissões do Conselho Deliberativo, visando informar aos
associados sobre as atribuições e trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Deliberativo, traremos a seguir
uma conversa com a Comissão de Saúde, presidida pelo conselheiro Everaldo de Melo Brandão.

com o Estatuto Social da Afresp;
• Examinar e dar parecer, em grau de recurso,
as reclamações apresentadas pelos filiados da
Amafresp contra decisão proferida pela Diretoria Executiva da Afresp de indeferimento de seus
pleitos, principalmente, relativos à cobrança de
coparticipação e pedidos de reembolso.

Comissão de Saúde: Paulo Henrique do Nascimento, de
Araçatuba, conselheiro membro da Comissão de Saúde; Everaldo
Brandão, de São José dos Campos, atual presidente da Comissão
de Saúde e Carlos Doro Filho, de Marília, conselheiro membro da
Comissão de Saúde.

QUAIS AS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA
COMISSÃO DE SAÚDE?
A Comissão de Saúde é um órgão de assessoramento
ao Conselho Deliberativo da Afresp. Tem como atribuição analisar, de maneira preliminar, sempre que
requisitada pela Mesa Diretora do C.D., todos os trabalhos, processos, proposições e expedientes relativos à área de saúde submetida ao Conselho. Deste
modo, cabe à Comissão de Saúde apreciar e se manifestar sobre as mais diversas questões referentes à
Amafresp, inclusive, apresentar sugestões à Diretoria
Executiva de interesse da Afresp e de seus filiados.
Dentre as atribuições da Comissão de Saúde estão:
• Analisar e dar parecer sobre preposições de
alteração do Regulamento da Amafresp, encaminhadas pela Diretoria Executiva;
• Apreciar e dar parecer sobre as Instruções Normativas, relativas as normas do plano de saúde;
• Analisar e dar parecer sobre proposta encaminhada pela Diretoria Executiva sobre a implantação de novos projetos na Amafresp, bem como a
contratação de empresas terceirizadas, de acordo
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE PARA A AMAFRESP E PARA SEUS
FILIADOS?
A Comissão de Saúde tem papel relevante no cumprimento
das atribuições estatutárias desempenhadas pelo Conselho
Deliberativo. Neste sentido, temos buscado fazer apontamentos e apresentar sugestões que possam de algum
modo, contribuir para a melhoria da Amafresp e, consequentemente, da qualidade de vida dos filiados, dependentes e demais beneficiários.
Em um cenário extremamente delicado, onde, de um lado,
há pressão pelo aumento dos custos na área médica e,
de outro, há evidente perda de poder aquisitivo de nossos
associados, cabe à Comissão de Saúde e a todo o Conselho Deliberativo da Afresp, a tarefa de colaborar com
a Diretoria Executiva na busca de soluções e implementação de ações que visem diminuir o gasto dos associados
com a Amafresp, sem, contudo, reduzir a qualidade do
atendimento prestado.

“TEMOS BUSCADO FAZER
APONTAMENTOS E
APRESENTAR SUGESTÕES QUE
POSSAM, DE ALGUM MODO,
CONTRIBUIR PARA
A MELHORIA DA AMAFRESP
E, CONSEQUENTEMENTE,
DA QUALIDADE DE VIDA
DOS ASSOCIADOS.”

JORNAL DA AFRESP

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE A
ATUAL COMISSÃO ENFRENTA?
Para o desenvolvimento dos trabalhos, a Comissão de Saúde
conta com a colaboração da Mesa Diretora do C.D., dos
demais conselheiros, de todas as diretorias da Afresp e, de
modo mais específico, da Diretoria da Amafresp. O trabalho
é executado de maneira independente, mas de forma harmoniosa e em total consonância com os demais interesses da
Afresp, não havendo qualquer dificuldade nessa relação.
Como órgão de assessoramento, os pareceres da Comissão de Saúde servem apenas como subsídio para
discussão e deliberação dos conselheiros, não vinculando, obrigatoriamente, seus votos. Do mesmo modo,
as sugestões e apontamentos apresentados ao plenário
do Conselho Deliberativo e submetidos à apreciação da
Diretoria Executiva, não necessariamente produzem os
resultados almejados.
Em relação à análise dos casos de reembolso e coparticipação, acreditamos que nossa maior dificuldade consiste
em darmos pareceres contrários às pretensões dos filiados,
uma vez que, inevitavelmente, ficamos sensibilizados com
os pedidos e gostaríamos de atender a maior parte deles.

“ACREDITAMOS QUE NOSSA
MAIOR DIFICULDADE CONSISTE
EM DARMOS PARECERES
CONTRÁRIOS ÀS PRETENSÕES
DOS ASSOCIADOS, UMA VEZ
QUE, INEVITAVELMENTE,
FICAMOS SENSIBILIZADOS
COM OS PEDIDOS E
GOSTARÍAMOS DE ATENDER
A MAIOR PARTE DELES”
Entretanto, temos que nos manter fiéis ao regulamento, evitando, assim, exceções que podem se tornar regras, e que
causariam desequilíbrio ao plano.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS CASOS SOBRE
OS QUAIS A COMISSÃO DE SAÚDE DÁ SEU
PARECER?
De um modo geral, a Comissão de Saúde se manifesta,
sempre que provocada, em todas as questões submetidas ao Conselho Deliberativo, relativas à Amafresp.
Tratando-se de apreciação de recursos apresentados
pelos associados ao Conselho Deliberativo, os principais casos referem-se à cobrança de coparticipação e
pedidos de reembolso de despesas médicas com prestadores não credenciados.

QUAIS OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELOS
MEMBROS DA COMISSÃO NA HORA DE
DAR PARECER A UM CASO?
A Amafresp é um plano de saúde de excelência, criado
e mantido em um sistema associativo que, além de dar
assistência a seus filiados ou sócios previdenciários
e respectivos dependentes e agregados, deve buscar
estabelecer entre eles um ambiente de solidariedade e
justiça. Para atingir esses nobres objetivos, o plano de
saúde conta com regulamento próprio que estabelece
regras claras que devem nortear tanto os associados
quanto aqueles que, momentaneamente, administram
o plano. Assim, os pareceres dos membros da Comissão de Saúde baseiam-se, fundamentalmente, no Regulamento da AMAFRESP e nas demais disposições
legais que regem o plano.

“CONTRIBUIR COM A AFRESP,
EM QUALQUER SITUAÇÃO, É
SEMPRE MUITO GRATIFICANTE
E É ALGO QUE FAZEMOS COM
MUITO PRAZER, SERIEDADE
E COMPROMETIMENTO.”
O QUE MOTIVA OS INTEGRANTES A PARTICIPAREM DA COMISSÃO DE SAÚDE?
Contribuir com a Afresp em qualquer situação é sempre
muito gratificante e é algo que fazemos com muito prazer, seriedade e comprometimento. Nossa participação
na Comissão de Saúde reveste-se de um caráter muito especial, tanto pela importância do trabalho, quanto pela
natureza da atividade que desenvolvemos.
Por meio do trabalho na Comissão, temos a grata satisfação de colaborar mais diretamente com a Amafresp, seja
através da análise dos processos e proposições enviadas ao Conselho, ou através da apresentação de nossas
ideias para a melhoria do plano. Somos todos Afresp e,
como não poderia deixar de ser, somos todos Amafresp.

QUANTOS PROCESSOS FORAM ANALISADOS PELA COMISSÃO NO ANO DE 2018?
A Comissão de Saúde analisou e elaborou 11 pareceres dos processos encaminhados pela Diretoria Executiva, para deliberação no plenário do Conselho Deliberativo, sendo eles:
• 05 processos de Reembolso;
• 04 processos de Coparticipação;
• 01 processo de alteração de Regulamento e
Instrução Normativa;
• 01 processo referente à Implantação do Projeto
Amafresp Presente;
• E neste ano, até o mês de junho, já foram analisados mais 04 processos.
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AFRESP

Assembleia CIAT reuniu 54 delegações de mais de 30 países.

SPADA PARTICIPA DE
ASSEMBLEIA GERAL
DO CIAT EM CUBA
por Luanna Martins

O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, participou da 53ª
edição da Assembleia Geral do Centro Interamericano de
Administrações Tributárias (CIAT), que aconteceu de 21 a
23 de maio na cidade de Havana, em Cuba, com a participação de 54 delegações de mais de 30 países.
O CIAT, Centro Interamericano de Administrações Tributárias, é uma organização pública internacional sem fins
lucrativos, que fornece assistência técnica especializada
para a atualização e modernização das administrações
tributárias. Criado em 1967, o Centro agrupa 42 países
membros e associados em quatro continentes.
A Afresp foi uma das poucas entidades brasileiras a ser
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convidada para o evento, que teve como tema central “O
elemento humano: cérebro da Administração Tributária” e
abordou assuntos como o planejamento do talento humano
nas administrações tributárias, o perfil do novo administrador tributário, processos de contratação de pessoal, atração e retenção de talentos nas administrações tributárias,
além do desenvolvimento e capacitação de recursos humanos e o seu impacto nas organizações.
A 54ª edição da Assembleia Geral do CIAT, que acontecerá em 2020, terá como sede Punta Cana, na República
Dominicana e os principais temas a serem discutidos serão:
inovação tecnológica, novas técnicas de análise de informação e digitalização da administração tributária.

JORNAL DA AFRESP

AFR JOÃO DADO RECEBE SELO DE
PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE
por Leonardo Coelho

No dia 21 de maio, o AFR e prefeito de Votuporanga, João
Dado, que também já foi presidente da Afresp entre 1988 e
2000, recebeu o selo de Prefeito Empreendedor, no 10º Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O evento, que aconteceu
no auditório do Memorial da América Latina, tem como objetivo reconhecer práticas dos gestores públicos que incentivam
a formalização e estimulam o desenvolvimento de negócios.
Dado recebeu o selo na categoria Políticas Públicas para o
Desenvolvimento de Pequenos Negócios, pela implantação
do Centro do Empreendedor, um espaço que reúne vários
serviços voltados para o atendimento de trabalhadores e empreendedores, e que foi considerado uma iniciativa inédita.
“Para mim, é uma honra participar desta premiação. Com
o Centro do Empreendedor, conseguimos concentrar, em um
único local, todos os serviços necessários para que o micro e
pequeno empreendedor possa desenvolver suas atividades e
gerar emprego e renda”, comentou João Dado.
CENTRO DO EMPREENDEDOR
O Centro do Empreendedor, inaugurado em 2017 pelo
prefeito João Dado, é um espaço para estimular geração

de emprego e renda. Com 3,1 mil m² de área total, e 2,8
mil m² de área construída, o Centro oferece todo suporte para trabalhadores e empreendedores, reunindo em
um mesmo local, órgãos como a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico; o Centro de Treinamento de
Mão de Obra (CTMO), que oferece mais de 50 cursos de
qualificação profissional; o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que atende cerca de 200 pessoas por dia,
inclusive de outros municípios da região; o Banco do Povo
Paulista, entre outros.
O Centro do Empreendedor fica na Rua Barão do Rio
Branco, 4497, Recanto dos Esportes.
PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR
O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que está na 10ª
edição, foi criado para reconhecer e valorizar prefeitos e
administradores regionais que implementaram projetos que
estimulam o desenvolvimento dos pequenos negócios do
município. No estado de São Paulo foram inscritos 137
projetos e 23 finalistas, em oito categorias.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata
Aplicações Financeiras

PASSIVO
131.633.907,34

CIRCULANTE

22.151.460,61

196.419,09

Provisão de Eventos a Liquidar

14.217.160,44

196.419,09

Débitos de Op. De Assist. à Saúde

101.584.089,65

Atendimentos em Outros Estados

Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas

14.908.174,04

Outros Débitos Operacionais

Cotas de Fundos de Investimentos - ANS

14.908.174,04

Convênio Odontológico

Aplicações Não Vinculadas

86.675.915,61

Devoluções de Cotas/Coparticipação

Renda Fixa

86.675.915,61

Taxa de Administração Amafresp

Cotas de Fundos de Investimentos
Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde

86.675.915,61

Tributos e Encargos Sociais a Recolher

23.322.008,80

Tributos e Contribuições

Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência

21.395.478,40

F.G.T.S a Recolher

Provisão Para Devedores Duvidosos

(2.109.398,78)

COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher
Retenções de Impostos e Contribuições

1.665.763,86
224.101,84
0,00
84.437,85
250,34
1.356.973,83
1.514.285,96
70.806,87
62.829,17
7.977,70
1.443.479,09

Coparticipação Amafresp

1.256.272,65

Provisão Para Perdas Sobre Crédito

(471.216,63)

I.R.R.F a Recolher - Afresp

77.881,98
89.416,81

Contraprestação Corresponsabilidade Assumida

2.048.073,85

I.R.R.F a Recolher - Amafresp

Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde

1.797.773,75

I.S.S a Recolher - Afresp

4.782,25

Provisão Para Perdas Sobre Crédito

(594.974,44)

I.S.S a Recolher - Amafresp

8.060,32

809.851,81

CSLL a Recolher - Amafresp

726,68

Almoxarifado

169.337,95

PIS a Recolher - Amafresp

474,80

Aluguéis a Receber

103.818,08

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp

Adiantamentos

536.695,78

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp

138.565,76

Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários

287.678,68

Bens e Títulos a Receber

Outros Créditos ou Bens a Receber
Mensalidades Afresp
Mensalidades - Fundafresp

5.494.798,10
862.284,64
140.596,81

Mensalidades - Seguro de Vida

2.043.498,65

Cia Vera Cruz Seguradora

1.033.225,93

Taxa de Adm.Amafresp

1.356.973,83

Outros Valores a Receber
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos
Provisão Para Devedores Duvidosos
Despesas Antecipadas

58.218,24

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

4.765,92

7.129,06
823.996,83
4.700.024,45

Obrigações com Pessoal

2.099.611,84

Fornecedores

2.600.412,61

Outros Débitos a pagar

54.225,90

(214.773,95)
(214.773,95)
441.513,84

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões

2.571.251,12
525.010,33

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.938.206,62

Contingências Amafresp

387.193,39

Realizável a Longo Prazo

1.444.901,15

Contingências Trabalhistas

137.816,94

Aplicações Financeiras

71.929,00

Títulos de Renda Fixa

71.929,00

Depósitos Judiciais e Fiscais

DÉBITOS DIVERSOS
Fundafresp

2.046.240,79

1.372.972,15

Depósitos Judiciais - Trabalhistas

1.372.972,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

INVESTIMENTOS

3.370.733,14

Fundo Social

3.370.733,14

Reservas

Imóveis destinados à Renda

2.046.240,79

139.849.402,23
168.251,94
139.681.150,29

IMOBILIZADO

27.753.593,88

Reservas Patrimoniais

8.780.303,20

Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares

23.714.133,57

Reservas Estatutárias

9.700.874,68

Terrenos
Edificações
Obras Preliminares e Complementares

6.127.037,32
17.267.567,69
319.528,56

Imobilizado de uso Próprio

2.802.108,50

Bens Móveis - Não Hospitalares

2.802.108,50

Instalações

681.854,56

Máquinas e Equipamentos

266.537,42

Equipamentos de Informática
Móveis e Utensílios
Veículos
Imobilizações em Curso
Obras em Andamento

Resultado do Exercício - AFRESP

1.557.461,68

Resultado do Exercício - AMAFRESP

5.299.160,12

388.851,41

195.993,51
647.056,19
647.056,19
590.295,62

Benfeitorias em Imóveis de terceiros

590.295,62

INTANGÍVEL

368.978,45

TOTAL DO ATIVO

75.790.011,09
38.553.339,52

1.268.871,60

Outras Imobilizações

Sistema de Computação

Resultados Acumulados - AFRESP
Resultados Acumulados - AMAFRESP

368.978,45

164.572.113,96

TOTAL DO PASSIVO

164.572.113,96

JORNAL DA AFRESP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO DE 2019
Sede
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde

Regionais

Afresp

Amafresp

Consolidado

0,00

0,00

0,00

60.924.767,95

60.924.767,95

Contraprestações Líquidas

0,00

0,00

0,00

60.924.767,95

60.924.767,95

Contribuições Associativas

0,00

0,00

0,00

57.884.627,50

57.884.627,50

Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade

3.546.032,01

( - ) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend.
Outros Estados

(436.010,70)

( - ) Devoluções/Cancelamentos
Eventos Indenizáveis Líquidos

0,00

0,00

0,00

(69.880,86)

(69.880,86)

0,00

0,00

0,00

(52.769.483,97)

(52.769.483,97)

Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)

0,00

0,00

0,00

(56.257.302,49)

(56.257.302,49)

Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)

0,00

0,00

0,00

2.543.414,11

2.543.414,11

Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis
(Coparticipação)

0,00

0,00

0,00

944.404,41

944.404,41

0,00

0,00

0,00

8.155.283,98

8.155.283,98

0,00

0,00

0,00

8.155.283,98

8.155.283,98

Despesas Administrativas

(5.517.079,71)

(2.212.780,88)

(7.729.860,59)

0,00

(7.729.860,59)

Despesas com Pessoal Próprio

(3.224.944,27)

(1.125.912,08)

(4.350.856,35)

0,00

(4.350.856,35)

(698.376,75)

(66.601,08)

(764.977,83)

0,00

(764.977,83)

(1.176.356,27)

(919.790,24)

(2.096.146,51)

0,00

(2.096.146,51)

(58.704,58)

-

(58.704,58)

0,00

(58.704,58)

Despesas com Tributos

(149.492,49)

(63.207,94)

(212.700,43)

0,00

(212.700,43)

Despesas Adm. Diversas

(209.205,35)

(37.269,54)

(246.474,89)

0,00

(246.474,89)

Outras Receitas Operacionais

9.035.651,39

115.118,12

9.150.769,51

242.938,55

9.393.708,06

Contribuições Associativas

2.214.638,00

0,00

2.214.638,00

0,00

2.214.638,00

Administração Amafresp

3.770.164,07

0,00

3.770.164,07

0,00

3.770.164,07

Administração de Seguros

2.987.987,05

0,00

2.987.987,05

0,00

2.987.987,05
169.615,46

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

Despesas com Serviços de Terceiros
Despesas com Localização e Funcionamento
Despesas com Public. E Propag. Institucional

Outras Departamentais

54.497,34

115.118,12

169.615,46

0,00

Receitas Diversas

8.364,93

0,00

8.364,93

0,00

8.364,93

Taxa de Inscrição

0,00

0,00

0,00

242.938,55

242.938,55

Outras Receitas
Outras Despesas Operacionais
Provisão Para Perdas Sobre Créditos
Outras
Encargos Sociais
Taxa de Adm. Amafresp

0,00

0,00

0,00

0,00

-

(444.347,55)

(91.098,68)

(535.446,23)

(3.688.570,48)

(4.224.016,71)

(14.626,08)

0,00

(14.626,08)

(132.299,53)

(146.925,61)

(429.721,47)

(91.098,68)

(520.820,15)

(3.556.270,95)

(4.077.091,10)

0,00

0,00

0,00

(180.863,93)

(180.863,93)

0,00

0,00

0,00

(3.770.164,07)

(3.770.164,07)

Taxa de Adm. Reciprocidade
Confecção de carteiras/Indicador Médico
Despesas Associativas
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais
Taxa de Adm. Amafresp
RESULTADO OPERACIONAL

(33.727,20)
-

0,00

-

0,00

-

(429.721,47)

(91.098,68)

(520.820,15)

0,00

(520.820,15)

0,00

0,00

0,00

428.484,25

428.484,25

0,00

0,00

0,00

428.484,25

428.484,25

3.074.224,13

(2.188.761,44)

885.462,69

4.709.652,05

5.595.114,74

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

623.692,91

5.037,99

628.730,90

589.508,07

1.218.238,97

Receitas Financeiras

699.696,83

5.984,46

705.681,29

707.584,27

1.413.265,56

Despesas Financeiras

(76.003,92)

(946,47)

(76.950,39)

(118.076,20)

(195.026,59)

47.783,38

-4.515,29

43.268,09

0,00

43.268,09

RESULTADO PATRIMONIAL
Receitas Patrimoniais

57.391,30

0,00

57.391,30

0,00

57.391,30

Despesas Patrimoniais

(9.607,92)

-4.515,29

(14.123,21)

0,00

(14.123,21)

-

0,00

-

0,00

-

3.745.700,42

(2.188.238,74)

1.557.461,68

5.299.160,12

6.856.621,80

Resultado Não Operacional
RESULTADO LÍQUIDO

Rodrigo Keidel Spada
Presidente

Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro

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