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EXPEDIENTE

INFORMAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO

O comunicado nº 11 de 2019, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguintes 
cotas para o mês de novembro/2019: a) mensalidade Afresp = R$ 117,57 (cento e dezessete reais e 
cinquenta e sete centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado; b) cota Amafresp = R$ 612,00 
(seiscentos e doze reais), aumentando o valor anteriormente cobrado; c) cota Fundafresp = R$ 38,42 
(trinta e oito reais e trinta 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 01/11/2019. 

Setembro Outubro Novembro

Mensalidade  
da Afresp 117,57 117,57 117,57

Cota Amafresp 575,00 600,00 612,00

Cota Fundafresp 38,42 38,42 38,42
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“Afirmar a dignidade da classe fiscal, cuidar de seu 
desenvolvimento e do bem-estar de seus integrantes e 
de suas famílias e contribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa e mais solidária”. Essa é a mis-
são da Afresp, reformulada em 2018 para fortalecer e 
construir uma associação mais sustentável para todos, 
que está refletida nesta edição do Jornal da Afresp.

Os meses de setembro e outubro foram meses agita-
dos, cheios de encontros entre colegas. Isso sem con-
tar o evento mais esperado do ano: o 8º Encontro da 
Família Afresp, que bateu recorde de inscrições! Os 
aposentados subiram a Estrada Velha de Santos, cole-
gas disputaram o Campeonato Estadual de Futebol da 
Afresp e também se reuniram para diversas confrater-
nizações nas regionais. 

Todos esses eventos são exemplos de que estreitar nos-
sos laços nos tornam também mais fortes, como pes-
soas e como classe. É importante falarmos de classe 
já que, nessa edição, trazemos notícias do impacto 

que nossos representantes podem ter sobre temas fun-
damentais na sociedade brasileira, como a Reforma 
Tributária, que foi discutida em evento da FGV com a 
presença do presidente da Afresp, Rodrigo Spada, do 
vice-presidente da Afresp e coordenador do Movimen-
to Viva, José Roberto Soares Lobato, e pelo represen-
tante e integrante do Movimento Viva, Rodrigo Frota. 

Ainda pensando em cuidar do desenvolvimento e do 
bem-estar do associado Afresp, aproveitamos para 
destacar também alguns benefícios a sua disposição. 
Nessa edição, falamos sobre a carta fiança gratuita 
que todos os AFRs associados podem ter no momento 
em que precisarem estabelecer um contrato de locação. 
Além disso, preocupados com os aumentos constantes 
de mensalidade da Amafresp, falamos sobre iniciativas 
que a Diretoria Executiva está propondo para reduzir 
o impacto financeiro sobre o filiado, sem reduzir seu 
grau de excelência em cobertura e atendimento.

Boa leitura!

FORTALECER NOSSOS LAÇOS, 
DIGNIFICAR NOSSA CLASSE

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

ED I TOR IA L

J O R N A L  D A  A F R E S P
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Em comemoração ao Dia do Agente Fiscal de Rendas do 
Estado de São Paulo, celebrado no dia 21 de setembro, 
a Afresp, em parceria com o Grupo de Educação Fiscal 
Estadual (GEFE-SP), promoveu a palestra “Conhecendo os 
Tributos”, com o objetivo de trazer a pauta da educação 
fiscal para o dia a dia dos colaboradores da Associação. 

A palestra aconteceu na sede da Afresp e foi ministrada 
pela AFR Magda Wajcberg, coordenadora do GEFE-SP 
e diretora do Centro de Educação Fiscal (CEF) da Es-
cola de Governo do Estado de São Paulo (Egesp), com 
transmissão ao vivo para os colaboradores que traba-
lham nas regionais da Afresp.

“Falar sobre educação fiscal é um exercício de cidada-
nia, uma vez que esse tema atinge a todos, indepen-

dente da área de atuação. A iniciativa da Afresp em 
discutir educação fiscal com os seus colaboradores é ex-
tremamente importante para o desenvolvimento de cada 
um deles, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho”, 
disse a AFR Magda. 

Ao longo da palestra foram abordados assuntos 
como a importância do pagamento de impostos; 
como os tributos são revertidos em políticas públicas 
pelo Estado; formas de tributação; e como funciona 
o trabalho do agente fiscal de rendas, dentro e fora 
da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo. Além disso, a palestra serviu para que 
os colaboradores da Afresp entendessem um pouco 
mais sobre o público que atendem para garantirem a 
excelência no atendimento. 

AFRESP

AFRESP E GEFE-SP REALIZAM PALESTRA PARA 
COLABORADORES SOBRE EDUCAÇÃO FISCAL
por Luanna Martins
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A Diretoria Executiva da Afresp, sempre preocupada com 
a sustentabilidade da Associação e com a qualidade dos 
serviços prestados aos associados, contratou a Compass, 
empresa especialista em consultoria estratégica e operacio-
nal no setor de saúde, para realizar estudos de investimen-
tos. O objetivo foi aproveitar o conhecimento e experiência 
acumulados na área de saúde pela Afresp/Amafresp para 
diversificar os investimentos da Associação, além de gerar 
valor e tornar rentável o terreno já pertencente à Afresp, 
localizado ao lado da Sede.

A Compass apresentou o projeto de um negócio com três 
modalidades de serviços: um hospital de retaguarda, uma 
clínica de infusão e um ambulatório para idosos. O hos-
pital de retaguarda atua em pacientes estáveis, mas que 
precisam ser mantidos próximos aos cuidados hospitala-
res. Esse tipo de tratamento surgiu como uma nova opção 
de atendimento pós-hospitalar, que tem como objetivo dar 
continuidade ao tratamento iniciado no hospital e, ao 
mesmo tempo, diminuir o alto risco de infecção a que o 
paciente fica submetido em uma internação prolongada. 
A clínica de infusão é especializada na aplicação de me-
dicamentos por via intravenosa, subcutânea e intramuscu-
lar para pacientes não oncológicos. O ambulatório para 
idosos tem a intenção de melhorar a assistência clínica e 
a orientação do idoso, a partir de um acompanhamento 
personalizado e conhecedor do histórico de sua condi-

ção, de terapias multidisciplinares de ação direta e do 
monitoramento dos resultados e readequação do progra-
ma de tratamento. O empreendimento deverá atender à 
Amafresp e ao público externo. 

O valor proposto para ser aplicado é de pouco mais de 20 
milhões de reais. A previsão de retorno é de longo prazo 
(6 anos ou mais), de aproximadamente 18% por ano.

A contratação da segunda fase dos estudos da Compass 
precisou passar por aprovação do Conselho Deliberati-
vo, por ultrapassar o limite de alçada  da Diretoria Exe-
cutiva, de 1000 mensalidades, que atualmente totalizam 
R$117.570,00, estabelecido pelo Estatuto Social da 
Afresp. Na segunda fase está sendo elaborado  um plano 
de negócio com projeção das receitas, investimentos e ren-
tabilidade de retorno, detalhamento dos riscos do negócio 
e outras análises mais aprofundadas.

Para conclusão do projeto, está prevista uma terceira fase, 
que consiste na execução e implementação do projeto exe-
cutivo. Após concluídos os estudos, a realização do inves-
timento deverá ser submetida à aprovação do Conselho 
Deliberativo. Depois de aprovado pelo C.D., por ultrapas-
sar 20 mil mensalidades, o Estatuto estabelece que seja 
convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
para que o investimento seja autorizado pelos associados.

DIRETORIA EXECUTIVA DA AFRESP ESTUDA 
OPÇÕES DE INVESTIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO
por Leonardo Coelho

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

5



Associados Afresp têm direito à carta de fiança locatícia 
de forma gratuita. Este serviço pretende evitar que os AFRs 
associados enfrentem dificuldades na hora de estabe-
lecer um contrato de locação. O benefício foi aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da Associação em outubro de 
2012, em conformidade com o inciso I do artigo 2º do 
Estatuto Social, que destaca como uma das finalidades da 
Associação a promoção de assistência social a associados 
e familiares. Para solicitar a fiança locatícia da Afresp é 
necessário que o associado esteja em dia com suas obriga-
ções associativas. Apenas o associado titular pode solicitar 
a carta de fiança.

A fiança é concedida para a locação de imóveis residen-
ciais localizados em qualquer município do estado de São 
Paulo, com valor máximo de aluguel de até 300 UFESPs, 
tendo como base o valor de janeiro de cada ano. É impor-
tante ressaltar que o serviço prestado pela Afresp contem-
pla apenas as despesas com aluguel, condomínio e IPTU.

RELEMBRE A FIANÇA LOCATÍCIA DA AFRESP 
por Leonardo Coelho

PARA SOLICITAR UMA 
CARTA DE FIANÇA LOCATÍCIA 

É NECESSÁRIO:

- Preencher o pedido de concessão 
de Fiança Locatícia, disponível em 
afresp.org.br/pedidofiancalocaticia.pdf; 

- Anexar cópia dos três últimos demonstrativos 
de pagamentos;

- Anexar minuta do contrato de locação.

Consulte o regulamento da Carta de Fiança em 
afresp.org.br/regulamentocartafianca.pdf

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM A ASSESSORIA JURÍDICA DA AFRESP.
Telefones: (11) 3886-8892 / (11) 3886-8865 / (11) 3886-8841.

E-mail: juridico@afresp.org.br.

movimento
#afrespdigital

Afresp Afresp www.afresp.org.br@afresp_oficial

CONTRIBUA PARA UM PLANETA MAIS SUSTENTÁVEL!

Entre em contato e peça para não receber mais a versão impressa do Jornal da Afresp. 
Telefones: (11) 3886-8840/8868 | WhatsApp: (11) 97202-4051 | E-mail: inscricao@afresp.org.br





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 

ABR 1.358.184,13 4.003.114,63 2.256.319,74 9.812.345,23 52.583,83 485.777,82 2.888.174,91 91.823,24 221.382,66 0,00 29.316,57 876.271,58  
(1.020.775,42) 70.737,49  49.591,74  (87.052,52)  (68.240,11)  (975.639,73)  1.340.923,73  21.384.839,52  36.081,60  592,68 

MAI 1.262.630,32 3.614.801,57 2.388.127,17 14.142.332,04 211.087,55 476.162,39 2.507.107,49 91.834,52 28.930,24 0,00 0,00 1.629.848,81  (946.696,50) 72.607,76  19.244,19  (22.059,02)  (80.174,16)  (2.024.095,62)  1.556.700,50  24.928.389,25  36.108,10  690,38 

JUN 1.187.902,11 4.156.932,57 2.490.851,63 12.761.871,92 45.726,24 539.842,36 1.660.432,06 91.662,04 32.568,93 0,00 32.746,73 778.886,26  (982.459,36) 75.194,60  21.891,61  (65.313,49)  (275.131,64)  (805.354,12)  1.571.654,61  23.319.905,06  36.127,00  645,50 

JUL 1.199.233,36 3.321.750,25 2.136.871,93 11.878.259,74 237.015,59 512.562,32 1.635.816,24 91.794,88 213.358,56 0,00 0,00 1.444.092,13  (1.129.404,82)  68.135,32  19.441,01  (105.434,36)  (731.664,58)  (1.299.024,01)  1.554.851,00  21.047.654,56  36.143,10  582,34 

AGO 1.016.638,70 3.607.479,14 2.347.093,41 15.016.491,95 189.810,64 499.630,71 1.843.003,32 96.978,20 32.697,77 0,00 20.562,21 1.533.006,43  (1.309.131,82) 0,00  64.150,39  (27.634,67)  (71.303,19)  (1.675.475,77)  1.615.842,70  24.799.840,12  36.155,60  685,92 

SET 1.312.562,64 3.442.998,54 2.229.237,29 10.581.526,84 65.453,12 502.365,77 2.690.705,96 89.694,14 296.926,80 0,00 0,00 1.152.388,09  (871.095,63) 0,00  71.363,48  (35.034,70)  (22.203,95)  (1.234.718,97)  1.546.398,07  21.818.567,49  36.171,70  603,19 

TOT. 10.367.053,33 32.056.094,25 20.550.988,77 100.825.728,15 1.237.687,67 4.293.106,87 17.679.245,87 828.807,06 1.058.420,68 0,00 106.066,62 11.135.699,88 -8.802.977,66 467.539,10 315.563,28 -376.948,95 -2.257.304,22 -12.022.714,61 12.956.534,68 190.418.590,77

Diante do aumento constante da cota da Amafresp em 
2019 e a utilização de parte dos recursos do Fundo de 
Reserva para frear o crescimento das mensalidades, a 
diretoria da Amafresp vem estudando maneiras de re-
duzir os custos assistenciais do plano sem a perda do 
seu grau de excelência em cobertura e atendimento. 

É por isso que, entre os meses de outubro e novembro, 
o Diretor da Amafresp, Renato Chan, está realizando 
visitas nas regionais para apresentar a todos os filia-
dos uma proposta de um novo modelo assistencial e, 

de forma colaborativa e democrática, ouvir os filiados 
no processo de construção de uma nova Amafresp.

“Estamos discutindo desde o último ano, fazendo estu-
dos, pesquisando modelos internacionais, envolvendo 
a Diretoria Executiva, Comissão de Saúde e Mesa Di-
retora do Conselho para chegarmos justamente a um 
modelo de Amafresp que seja sustentável e acessível, 
sem a perda da qualidade que o nosso associado sem-
pre buscou. Chegou o momento em que precisamos to-
mar algumas medidas mais estruturantes, mas antes de 

AMAFRESP PROPÕE AOS FILIADOS UM NOVO 
MODELO EM 2020 PARA REDUÇÃO DA COTA
por Flávia Sapienza

AMAFRESP



PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP - 2019 ( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA )
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(1.020.775,42) 70.737,49  49.591,74  (87.052,52)  (68.240,11)  (975.639,73)  1.340.923,73  21.384.839,52  36.081,60  592,68 

MAI 1.262.630,32 3.614.801,57 2.388.127,17 14.142.332,04 211.087,55 476.162,39 2.507.107,49 91.834,52 28.930,24 0,00 0,00 1.629.848,81  (946.696,50) 72.607,76  19.244,19  (22.059,02)  (80.174,16)  (2.024.095,62)  1.556.700,50  24.928.389,25  36.108,10  690,38 

JUN 1.187.902,11 4.156.932,57 2.490.851,63 12.761.871,92 45.726,24 539.842,36 1.660.432,06 91.662,04 32.568,93 0,00 32.746,73 778.886,26  (982.459,36) 75.194,60  21.891,61  (65.313,49)  (275.131,64)  (805.354,12)  1.571.654,61  23.319.905,06  36.127,00  645,50 

JUL 1.199.233,36 3.321.750,25 2.136.871,93 11.878.259,74 237.015,59 512.562,32 1.635.816,24 91.794,88 213.358,56 0,00 0,00 1.444.092,13  (1.129.404,82)  68.135,32  19.441,01  (105.434,36)  (731.664,58)  (1.299.024,01)  1.554.851,00  21.047.654,56  36.143,10  582,34 

AGO 1.016.638,70 3.607.479,14 2.347.093,41 15.016.491,95 189.810,64 499.630,71 1.843.003,32 96.978,20 32.697,77 0,00 20.562,21 1.533.006,43  (1.309.131,82) 0,00  64.150,39  (27.634,67)  (71.303,19)  (1.675.475,77)  1.615.842,70  24.799.840,12  36.155,60  685,92 

SET 1.312.562,64 3.442.998,54 2.229.237,29 10.581.526,84 65.453,12 502.365,77 2.690.705,96 89.694,14 296.926,80 0,00 0,00 1.152.388,09  (871.095,63) 0,00  71.363,48  (35.034,70)  (22.203,95)  (1.234.718,97)  1.546.398,07  21.818.567,49  36.171,70  603,19 

TOT. 10.367.053,33 32.056.094,25 20.550.988,77 100.825.728,15 1.237.687,67 4.293.106,87 17.679.245,87 828.807,06 1.058.420,68 0,00 106.066,62 11.135.699,88 -8.802.977,66 467.539,10 315.563,28 -376.948,95 -2.257.304,22 -12.022.714,61 12.956.534,68 190.418.590,77

votá-las o Conselho solicitou que fizéssemos visitas a 
todas as regionais”, explica Chan. 

A proposta do novo modelo de saúde está baseada 
no modelo de atenção primária, que estimula o aten-
dimento inicial do paciente por médicos de família, 
geriatras ou em clínicas de confiança da Amafresp. 

Nesse modelo, já utilizado em países como a Inglater-
ra e o Canadá e que está sendo implementado no Bra-
sil por grandes planos de saúde, o paciente é direcio-
nado a um especialista somente após a consulta com o 
clínico geral. Dessa forma, é possível evitar consultas 
e exames desnecessários e permite-se o desenvolvi-
mento de um tratamento mais próximo do paciente. 

O estímulo para que os filiados usem o atendimento 
de atenção primária será a isenção de pagamento 
da coparticipação e franquia para todo atendimento 
originado e prescrito a partir das clínicas de atenção 
primária e médicos de família. Se esse fluxo não for 
adotado, haverá a cobrança de 15% de copartici-
pação. Além disso, com relação ao atendimento na 
rede de hospitais, a cobrança de franquias será mas-
sificada e serão cobradas de 0,5 até 20 cotas pelo 
atendimento, dependendo do hospital selecionado.  

Outra medida que poderá contribuir com a redução 
de custos sem perda da qualidade serão os serviços 

de telemedicina, previstos para começar em 2020, 
após regulamentação do Conselho Federal de Medi-
cina. A telemedicina permite a realização de consul-
tas por meio de videoconferências, sem necessidade 
de deslocamento do paciente. Essa iniciativa seguiria 
o exemplo do Programa de Saúde Mental da Ama-
fresp, que começou em outubro de 2019 e, desde 
então, oferece sessões de telepsicologia para filiados 
do plano. 

Na proposta da Amafresp também estão previstas 
ações como a mudança no regulamento para inserir 
outras carreiras fiscais como beneficiários e aumentar 
o número de vidas, além da redução da taxa adminis-
trativa e da rede credenciada, contratação do serviço 
de junta médica e a exclusão do plano da Odonto-
Prev, que estará disponível para contratação à parte 
para os filiados interessados. “Nossas projeções con-
servadoras indicam que teremos uma redução de 12% 
no valor da cota da Amafresp”, relata Chan.

Após os debates sobre as mudanças, a próxima eta-
pa para que o novo modelo assistencial da Amafresp 
possa ser implementado é a votação no Conselho 
Deliberativo da Afresp, e somente após aprovação 
deste colegiado, é que o regulamento atual poderá 
ser alterado, caso contrário, nenhuma mudança será 
realizada. Esses passos devem ocorrer nos próximos 
meses até o início de 2020.

INSCREVA-SE PARA AS SESSÕES DE TELEPSICOLOGIA! 
Acesse app.afresp.org.br/ProgramaSaudeMental e faça parte 
do Programa de Saúde Mental

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



I NVES TA FRE SP

TAXA SELIC CAIU NOVAMENTE
Saiba como investir da melhor forma em previdência privada!

O Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central reduziu a taxa 
básica de juros Selic em 0,5 ponto 
percentual, atingindo 5% ao ano. E a 
expectativa, de acordo com as estimati-
vas do mercado financeiro, é que esses 
valores continuem reduzindo.

01/2010
8,75%

07/2011
12,5%

11/2012
7,25%

07/2015
14,25%

09/2019
5,5% 10/2019

5%

08/2019
6%

Com essa redução, o retorno de investi-
mentos de baixo risco, como poupança e 
renda fixa, já não é tão vantajoso. O jei-
to é arriscar com segurança e boa 
rentabilidade.

Evolução da Taxa Selic

Se você quer aumentar a sua rentabilida-
de, agora é o momento de apostar em car-
teiras mais atraentes, como os fundos de 
previdência em renda variável.  

O InvestAfresp oferece a você diversas op-
ções para investir em renda variável – al-
gumas com mais de 40% de rendimen-
to nos últimos 12 meses. 

Entre em contato com a equipe do Inves-
tAfresp e fale com um consultor especia-
lista. Estamos prontos para recomendar 
a opção que mais se encaixa com suas 
necessidades.  

E AGORA: O QUE FAZER COM OS 
INVESTIMENTOS EM PREVIDÊNCIA?

EXEMPLOS DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS COM 
BOA RENTABILIDADE:

APOSTE EM RENDA VARIÁVEL!

 0800 772 4747
 previdenciaprivada@afresp.org.br

Rentab. absoluta: 6,17% Rentab. relativa: 100,00%
CDI

Rentab. absoluta: 12,63% Rentab. relativa:  204,78%
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 – CONSERVADOR

Rentab. absoluta: 46,85% Rentab. relativa: 759,43%
ICATU SEG BRASIL TOTAL – ARROJADO

Rentab. absoluta: 25,33% Rentab. relativa: 410,57%
ICATU SEG CLASSIC DIVIDENDOS 49 – MODERADO
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Pensando na segurança e no futuro dos associados e familiares, no caso 
da falta de um provedor financeiro, a equipe do InvestAfresp se preocu-
pa em oferecer as melhores condições do mercado, além de prezar por 
parceiros que garantam o melhor serviço de atendimento ao cliente. 

O Diretor do InvestAfresp Denis Mân-
gia participou, com parte de sua 
equipe, do Cred-Tech, um dos maio-
res congressos de inovação em cré-
dito do Brasil. O evento aconteceu 
no dia 19 de setembro em São Paulo 
e contou com a participação de re-
nomados especialistas financeiros 
nacionais. “Nosso objetivo é sempre 
prospectar tendências e novos ser-
viços para os associados, por isso 
estamos sempre atentos a eventos e 
atividades que possam nos ajudar a 
trazer ainda mais benefícios para os 
nossos produtos”, disse Mângia.  

AFR ALEXANDRE ZACARI TROCA SEGURO DE VIDA 
DA SPPREVCOM POR SERVIÇO DO INVESTAFRESP 

DE OLHO NAS 
NOVIDADES!

por Luanna Martins

O INVESTAFRESP TE 
PROTEGE EM CASO DE 

DOENÇAS GRAVES! 

Até 60% mais baratos que 
o mercado!*

Indenização em caso de 
diagnóstico de: 

 Câncer 
 Infarto Agudo do Miocárdio 
 Acidente Vascular Cerebral 

 Cirurgia Coronária
 Insuficiência Renal 

 Transplante de Órgãos

*Confira as condições de 
contratação com a equipe 

do InvestAfresp

 (11) 95079-5273
 segurodevida@afresp.org.br

Denis Mângia, Diretor do InvestAfresp; Welington Santos, gerente do 
InvestAfresp; e João Oliveira, consultor especialista em seguros.

O resultado: associado satisfeito. Esse é o 
caso do AFR de Osasco, Alexandre Zacari, 
que fechou um plano de Seguro de Vida 
do InvestAfresp recentemente. “Eu tinha um 
plano com a SPPREVCOM, mas fiz uma 
pesquisa com a equipe do InvestAfresp e 
descobri que as opções de Seguro de Vida 
da Afresp, em parceria com a Mapfre, 
eram mais vantajosas”, disse. 

Além do custo-benefício, Zacari destacou o 
atendimento personalizado da equipe do 
InvestAfresp com os seus clientes. “A Denise 
e o João, especialistas em Seguro de Vida, 
vieram até Osasco para explicar todos os 
planos e qual deles era a melhor opção 
para mim. Nesse dia, outros colegas inte-
ressados no produto também contrataram. 
Sem dúvidas, indico para todos os colegas 
o Seguro de Vida do InvestAfresp!”. 

AFR Alexandre Zacari e 
sua filha, Marina Zacari

J O R N A L  D A  A F R E S P
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 Faça um aporte em seu 
 plano de Previdência 
 e deduza até 12% da 
 sua renda tributável. 

Chegou

 (11) 3886-8917 
 previdenciaprivada@afresp.org.br

ENTRE EM 
CONTATO

Chegou
a hora!a hora!



FUNDAFRESP

O Lar dos Velhos de Cajuru, instituição de longa permanên-
cia para idosos, sem fins lucrativos, oferece inúmeras ativi-
dades desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar para 
seus atendidos há mais de 30 anos. Lá são realizadas ati-
vidades como culinária, cinema, caminhada, bingo, entre 
outras, que proporcionam uma qualidade de vida melhor 
para os idosos do local. 

Neste ano, a instituição foi premiada pelo edital 001/19 
do Fundafresp com o valor de R$ 45.000, doados para 
reformar a sua cozinha. Essa reforma foi fruto das peque-
nas doações mensais de AFRs associados da Afresp para 
o Fundafresp. Com essas contribuições, a simples cozinha 
da instituição se transformou em uma cozinha industrial. 

As mudanças incluíram a construção de uma sala para 
pré-preparo dos alimentos e de uma nova entrada de mer-
cadorias, reforma do depósito, troca de pisos e balcão e 
canalização do gás no ambiente. 

“A reforma nos proporcionou um ambiente de trabalho 
digno e mais adequado, confortável, melhor circula-
ção, mais arejado, com instalação de uma pia para hi-
gienização das mãos, para assim fornecer um alimento 
seguro, saudável e de boa qualidade para nossos ido-
sos. E com a redistribuição dos equipamentos houve um 
aumento de espaço interno para circulação”, comentou 
o Presidente do Lar dos Velhos de Cajuru, Cassio Ade-
mir Vieira, que agradeceu ao Fundafresp e à Afresp 
pela doação.

O asilo de Cajuru foi um entre os 29 projetos seleciona-
dos para receber doações de até R$ 50 mil pelo edital 
de 2019, todos direcionados a instituições sem fins lu-
crativos que atendem crianças, adolescentes e idosos em 
situação de vulnerabilidade social. No total, foram doa-
dos R$ 1.371.000 pelo Fundafresp nesse último edital, 
que também premiou outras 43 entidades com doações 
de R$ 6 mil.

FUNDAFRESP EM AÇÃO: LAR DOS VELHOS DE CAJURU
por Flávia Sapienza

VOCÊ, ASSOCIADO QUE AINDA NÃO CONTRIBUI, VENHA FAZER PARTE DESSA 
CORRENTE E NOS AJUDE A MULTIPLICAR SORRISOS!

Inscreva-se no Fundafresp:  
www.afresp.org.br/fundafresp/como-contribuir/

Mais informações:  
fundafresp@afresp.org.br ou (11)3886-8807

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

Durante todo o ano, os colegas associados se reúnem 
em eventos nas suas localidades, seja nas Regionais, 
centros de convivência ou na Sede. Mas o evento mais 
esperado do ano é, sem dúvida, o Encontro da Família 
Afresp! A primeira edição aconteceu em 2010 para 
reunir associados de todo o estado de São Paulo em 
momentos de confraternização e lazer, fortalecendo 
os laços entre colegas, familiares e amigos da classe.

Em 2019, a 8ª edição do evento, que aconteceu nos 
dias 25, 26 e 27 de outubro, bateu recorde de partici-
pação ao reunir 559 participantes no Club Med Lake 
Paradise, em Mogi das Cruzes. E neste ano, o evento 
durou ainda mais para as 242 pessoas que aproveita-
ram o feriado do Dia do Servidor Público (que caiu na 
segunda-feira, 28 de outubro) para estender a estada 
no hotel.

Todos os dias foram de calor e muito sol, clima ideal 
que permitiu aos participantes aproveitarem todas as 
atividades do Club Med, como arvorismo, canoagem, 
stand up, vela, golfe e trapézio voador. Além disso, 
as crianças curtiram uma programação especial e os 
adultos participaram de uma rodada de bingo, poker 
e também um happy hour com pista de dança. 

Na noite de sábado aconteceu a esperada festa do 
encontro, com o tema Meu Famoso Favorito. Os par-
ticipantes puderam se vestir como sua personalidade 
favorita e as três melhores caracterizações, eleitas 
por quem estava na festa e fez mais barulho, foram 
premiadas pelo InvestAfresp. O primeiro lugar ficou 
com a dupla Felipe Cardoso Di Donato e Jonatas Al-

bino do Nascimento, que ganharam um Samsung Ga-
laxy S10 pela caracterização das irmãs do filme “As 
Branquelas”. 

O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, abriu a fes-
ta agradecendo a participação de todos e reforçou 
a grande adesão dos colegas ao evento. “Participo 
do Encontro da Família Afresp desde 2011 e este é o 
maior, tanto em número de pessoas, quanto em dias, 
já que muitos puderam aproveitar mais uma noite com 
o feriado do servidor público. Apesar do momento por 
que passa a categoria, as pessoas continuam acredi-
tando na Afresp e participando. Esse é um ótimo mo-
mento para rever amigos e ter um contato mais próxi-
mo com os colegas, para quebrar barreiras e melhorar 
o nosso relacionamento interpessoal”, disse Spada.

A Mapfre, patrocinadora ouro do Encontro, também 
marcou presença na festa de sábado. O diretor do 
InvestAfresp, Denis Mângia, sorteou um Samsung Ga-
laxy S10, prêmio patrocinado pela seguradora, que 
instalou durante o evento uma cabine de fotos com 
revelação na hora para os participantes guardarem de 
recordação e participarem do sorteio. 

Além disso, Mângia também sorteou mais dois vales-
-compras, em parceria com a Liberty Seguros, entre 
os participantes que responderam ao questionário da 
promoção do InvestAfresp no Facebook.

Para quem participou e também para quem não pôde 
fazer parte do 8º Encontro da Família, ano que vem 
tem mais! Até lá!

8ª EDIÇÃO DO ENCONTRO DA FAMÍLIA 
AFRESP BATE RECORDE DE PARTICIPAÇÃO
por Flávia Sapienza
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DEPOIMENTOS 
DE QUEM FOI

“O evento foi muito bom! Acho que deveria ter outros encontros, por-
que isso reúne a classe e precisamos muito disso”.

Jorge Correa de Araújo
Regional Guarulhos 

“É a primeira vez que venho no encontro. Achei o evento óti-
mo! A estrutura do hotel é muito boa e foi ótimo para vir com 
a família.”

Igor Pereira Cintra de Oliveira 
Regional Araraquara 

“Essa é a primeira vez que 
participo do encontro e fi-
quei muito surpresa com a 
organização! É um evento 
muito grande e realmente 
estava perfeito, sem ne-
nhum problema. Gostei 
muito e espero repetir!” 

Alice Takakura
Aposentada

“O evento foi muito bom! Acho 
que deveria ter outros encon-
tros, porque isso reúne a clas-
se e precisamos muito disso”.

Jorge Correa de Araújo
Regional Guarulhos 

“Gostei muito desse encontro, a estrutura é realmente boa e 
além disso foi muito bem organizado. Acho que correspondeu 
às expectativas e pretendo continuar participando dos even-
tos da Afresp, que sempre têm uma boa qualidade!”

Maria Goreti de Almeida Alves
Aposentada 

“Foi o primeiro encontro que eu vim e estamos gostando bastante. 
É bom pra nos distrair numa época tão conturbada que estamos vi-
vendo. Momento de rever os amigos e muito importante para man-
ter a união. É uma iniciativa muito boa, a Afresp está de parabéns!”

Osvaldo da Silva Quintino
Regional São José dos Campos

“Achei o evento maravilho-
so! Agora estou contando os 
dias para o próximo!”

Rafael Alarcon
Regional Ribeirão Preto

J O R N A L  D A  A F R E S P
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Confira todas as fotos 
do evento em nosso álbum 

do Facebook!

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

ACONTECEU 
NAS REGIONAIS

27 DE SETEMBRO
Encontro dos Aposentados em Bauru

22 DE SETEMBRO 
Jantar dos Aposentados em 

São José do Rio Preto

Cerca de 100 AFRs aposentados da capital e região participaram 
do Almoço dos Aposentados na tarde de quarta-feira, 2 de outubro. 
O evento acontece a cada dois meses na sede da Afresp, organiza-
do pela Diretoria de Aposentados da Associação. 

Durante o evento, o Diretor Administrativo da Afresp, Luan Zacha-
rias, iniciou os discursos agradecendo a participação de todos os 
associados e convidados no tradicional Almoço dos Aposentados 
da Sede e aproveitou para dar algumas informações referentes à 
estrutura do prédio. 

O Diretor explicou que a entrada do Espaço Arnaldo Marquezini 
sofreu mudanças devido a adequações exigidas pelo Corpo de Bom-
beiros para obtenção do laudo de vistoria da Sede.

Por fim, a Diretora de Aposentados, Rita de Cássia Garcia, convidou 
os associados a prestigiarem o espaço, aberto diariamente para uti-
lização dos AFRs. 

Após a refeição, os participantes parabenizaram todos os aniversa-
riantes dos meses de setembro e outubro e, em seguida, foram ao 
Espaço Arnaldo Marquezini para um café. 

ASSOCIADOS PARTICIPAM DE 
ALMOÇO DOS APOSENTADOS 
NA CAPITAL 
por Luanna Martins

Agora, a entrada no Espaço Arnaldo Marquezini é ao 
lado da entrada principal do prédio da Afresp. Aproveite 

esse espaço que foi pensado para você!
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4823 (portão azul). 

CONFIRA TODAS AS FOTOS DO ALMOÇO 
DOS APOSENTADOS DA CAPITAL: 

26 DE SETEMBRO 
Almoço dos Aposentados em Guarulhos
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02/07 Antônio Cordeiro de Paula

18/07 Roberto Helou

03/09 Paulo Rogério Beltramin

04/09 Ivan Aurélio Ferrari de Senco

05/09 Oilton Antônio Vespero

01/10 Ricardo Esteves Martins Novaes

01/10 Leninson Casconi Melzi

09/10 Edison Eugênio Peceguini

10/10 José Condi

10/10 Donizete Basílio dos Santos

CHUTEIRAS PENDURADAS 

A Diretoria de Esportes da Afresp e as Diretorias de 
Aposentados das DRTCs I, II, III e Predião promoveram 
uma caminhada na rodovia Caminho do Mar, popu-
larmente conhecida como Estrada Velha de Santos. O 
evento contou com a participação de associados e fa-
miliares. Diferente da edição anterior da caminhada, 
este ano foi feito o percurso de subida, que começa 
em Cubatão, termina em São Bernardo do Campo e 
passa por monumentos históricos como o Rancho da 
Maioridade, o Pouso de Paranapiacaba, a Calçada do 
Lorena, entre outros. O percurso tem 9 km de extensão. 
Os participantes contaram com o apoio de uma ambu-
lância que acompanhou todo o trajeto, à disposição 
para possíveis incidentes. Vera Marquezini, esposa do 
AFR aposentado Arnaldo Marquezini, comentou sobre 
o passeio. “Eu já fiz a descida duas vezes. Subindo foi 
a primeira. Subir é mais difícil, mas mesmo assim foi 
tranquilo. Pensei que não fosse conseguir terminar o 
percurso, mas no fim deu tudo certo. Irei novamente em 
outras oportunidades”, comentou Vera. 

ASSOCIADOS APOSENTADOS SOBEM A ESTRADA 
VELHA DE SANTOS
por Leonardo Coelho

J O R N A L  D A  A F R E S P
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No dia 27 de setembro, cerca de 30 AFRs aposentados partici-
param do passeio à Torre de Miroku – Templo da Luz. O evento 
foi organizado pela Diretoria de Aposentados das DRTCs I, II, III 
e Predião. 

Localizado em Ribeirão Pires, a cerca de uma hora da capital, o 
complexo é inspirado em uma torre existente em Nara, no Japão, e é 
o maior em estilo japonês no Brasil, com mais de 30 metros de altura. 

Durante o passeio, os AFRs aposentados puderam conhecer toda 
a estrutura interna e externa do edifício, passear pelos jardins do 
templo e conhecer um pouco sobre a cultura e história japonesa. 

A AFR aposentada da capital, Teresa Garcia Gonçalves, participou 
do passeio e contou um pouco do que conheceu por lá. “Foi simples-
mente maravilhoso. Conhecemos um pouco da religião e da base de 
sustentação de seus seguidores, que nos inspiram a cada vez mais 
sermos melhores com nossos semelhantes. Também foi muito emocio-
nante quando o barco que nos levava me permitiu tirar uma foto da 
torre, cujo reflexo na água foi captado pela lente da minha máquina”. 

Teresa completou o seu depoimento elogiando os momentos de con-
fraternização proporcionados pela Afresp. “Na volta do passeio, 
almoçamos um peixe muito gostoso no restaurante Rei do Badejo e 
pudemos bater um papo bem agradável com colegas, relembrando 
nossos tempos de ativos na fiscalização. Que outros passeios como 
esse possam ser promovidos mais vezes pela Diretoria de Aposenta-
dos e demais diretorias da nossa querida Afresp”, completou.

APOSENTADOS PARTICIPAM DE PASSEIO 
À TORRE DE MIROKU 
por Luanna Martins

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

Na foto: AFRs em reunião para celebrar os 25 anos 
da Afresp, na Regional de Santos, em 1973. 

O TEMPO PASSA....
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E SPORT E S

A equipe DRTC I/II venceu Campinas/Jundiaí por 1 a 0, 
na prorrogação, na final do XXI Campeonato Estadual 
de Futebol da Afresp “Omar Roldão Moura”. Antes da 
prorrogação, a partida terminou empatada em 1 a 1. O 
jogo aconteceu em Paulínia, no Centro de Convivência 
da Regional de Campinas e reuniu cerca de 200 pesso-
as, entre atletas e convidados.

Essa edição homenageou o AFR aposentado Omar Rol-
dão Moura, da DRT 6, que foi o patrono da competição. 
“Me sinto lisonjeado em ser homenageado neste cam-
peonato. Por mais de 20 anos eu participei ativamen-
te das competições de futebol da Afresp. Comecei nos 
anos 90, na equipe de Ribeirão Preto, onde fui campeão 

em 2001, e fui até artilheiro desse campeonato”, conta 
Omar. Ele diz ainda que vivenciar momentos como esse 
é muito gratificante. “É muito satisfatório ver a Afresp 
cumprindo com um de seus propósitos, que é promover 
a integração e a confraternização entre os associados”, 
finaliza Omar.

No final da partida, foram premiados os melhores jo-
gadores do Campeonato. Na categoria artilheiro, quem 
recebeu o prêmio foi Thiago Garcia, filho do AFR Marco 
Antônio Garcia, da Regional de Araçatuba, com 18 gols 
marcados durante a competição. Já na categoria melhor 
goleiro, o premiado foi o AFR Márcio Rodrigues da Cos-
ta Araújo, da equipe DRTC I/II.

DRTC I/II É CAMPEÃ DO CAMPEONATO ESTADUAL
por Leonardo Coelho

CONFIRA OS 
RESULTADOS  DOS 
JOGOS DURANTE O 
CAMPEONATO: 

J O R N A L  D A  A F R E S P
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Pela primeira vez uma regional recebe um dos mais tradi-
cionais eventos da Afresp: o Torneio Estadual de Poker. A 
16ª edição do torneio aconteceu no dia 07 de setembro, 
sábado, no Centro de Convivência de Ribeirão Preto. 

“A ideia de levar o Torneio de Poker para o interior já era 
uma demanda antiga dos associados. Nossa ideia, além 
de atendê-los, era fazer com que outros AFRs do interior 
também pudessem comparecer e confraternizar com os 
colegas e familiares”, explicou a Diretora de Eventos da 
Afresp, Vanessa Murayama.

Cerca de 40 jogadores estiveram presentes no evento com 
os seus familiares. Todas as refeições e bebidas – inclusive 
chopp Colorado – estavam inclusas e à vontade durante 
todo o dia. 
 
Um dos participantes foi o AFR Bruno Mulato, de Arara-
quara. “O fato de o evento ser realizado em um Centro 
de Convivência torna a atividade muito mais próxima dos 
familiares dos associados, porque todos podem aproveitar 
a estrutura do local para passar um dia com a família e 
também com os colegas de trabalho”, disse. 

Mulato ainda falou sobre a experiência de receber os co-
legas de outras regionais. “É sempre um prazer! Em outros 
eventos esportivos o pessoal sempre sai muito satisfeito 
com a recepção. Nesse torneio não foi diferente!”. 

O AFR Wilson Vizioli, de Campinas, também elogiou a 
realização do evento em Ribeirão Preto. “Não pude par-
ticipar, mas aproveito para parabenizar pela iniciativa de 
descentralizar o evento. Espero que venham outros assim, 
pois certamente é um incentivo a participar”, comentou. 

O primeiro lugar do Torneio ficou com Diego Enéas Garcia, 
filho do AFR aposentado Alceu Garcia, da capital. Na sequên-
cia vieram o AFR aposentado Celso Belluco, de Piracicaba, e 
o recém-aposentado, AFR Gilberto Rodrigues Júnior, de Santos.

RIBEIRÃO PRETO RECEBE O 16º TORNEIO ESTADUAL 
DE POKER DA AFRESP  
por Luanna Martins

Rafael Calil Bueno 
Da Costa 
Araraquara 

6º

Fernando Paulo 
Torreglossa
São José do Rio Preto

7º

André Ricardo 
Ceron Ferraz
Ribeirão Preto

8º

João Henrique 
Pereira De Souza
Filho do AFR Dárcio de 
Souza, da capital

9º

Diego Enéas Garcia
Filho do AFR Alceu 
Garcia, da capital

1º

Celso Belluco
Piracicaba 2º

Lucas Ferreira Lopes
Filho do AFR Evaldo 
José dos Santos Lopes, 
de Araraquara

4º

José Paulo De 
Araújo Jacovassi 
Ribeirão Preto

5º

Gilberto Rodrigues 
Feio Júnior 
Santos 

3º

Parabéns a todos os participantes! Vale reforçar que o torneio é uma forma de recreação 
e confraternização entre os associados e está aberto a jogadores de quaisquer níveis de habili-
dade. Confira todas as fotos do 16º Torneio de Poker Estadual da Afresp!  

PREMIAÇÃO

22



A Diretoria de Esportes da Afresp realizou,  na noite do 
dia 2 de outubro, a 5ª edição da Fórmula Kart Afresp. 
Essa edição, além de reunir associados do Predião, de 
Osasco, de Guarulhos e das DRTCs I, II, e III, também 
contou com a participação do AFR de Jundiaí, Renato 
Kazumi, que, inclusive, conquistou o 1º lugar da compe-
tição. O evento aconteceu no Kartódromo Granja Viana, 
em Cotia. Foram duas baterias de 18 minutos: a primei-
ra com 13 corredores e a segunda com 19.

No dia 22 de setembro, foi realizada a 27ª edição da 
Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, no Parque Ibi-
rapuera, na Capital. Foram formados grupos de até oito 
integrantes para percorrer 42 km. Esta edição contou com 
a participação de 26 associados, sendo uma dupla, qua-
tro quartetos e um octeto. O AFR Sérgio Asami, um dos 
membros da dupla participante, disse que um dos fatores 
que dificulta a prova é o calor, e contou sobre a prepara-
ção para essa competição. “O calor atrapalha bastante, e 
uma prova como esta requer certo preparo. Cerca de dois 
meses antes eu inicio os treinos de 10 km, duas ou três 
vezes durante a semana. Nos finais de semana faço um 
treino mais longo, que às vezes até ultrapassa a distância 
da prova. Tudo isso ajuda no meu condicionamento para o 
dia da prova”, comentou Asami.

Além das equipes de associados, dois octetos de colabora-
dores da Afresp também participaram da corrida. Após a 
prova, os atletas receberam uma sessão de massagem e foi 
servido almoço na sede da Afresp. 

AFR DE JUNDIAÍ VENCE 5ª FÓRMULA KART AFRESP 

ASSOCIADOS E  COLABORADORES PARTICIPAM DA 
MARATONA PÃO DE AÇÚCAR DE REVEZAMENTO

por Leonardo Coelho

por Leonardo Coelho

O campeão  disse que ficou muito feliz com a vitória 
e que corre regularmente há 7 anos. “Desde 2012  eu 
venho correndo pelo menos uma vez a cada 15 dias. Foi  
muito bom ter ganhado, mas a melhor parte é a diversão 
e estar junto com os colegas”, finalizou Renato.

O PÓDIO DESTA EDIÇÃO FICOU ASSIM: 

1º lugar: Renato Kazumi, de Jundiaí;
2º lugar: Gustavo Godinho, dependente da AFR 
Sônia Nogueira, da Capital;
3º lugar: Marco Saad, dependente do AFR Ge-
raldo Collet Silva, da Capital.

J O R N A L  D A  A F R E S P
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Araraquara venceu a equipe do Predião na final do 12º 
Torneio Estadual Interdelegacias de Tênis da Afresp e foi 
a campeã da competição. As etapas semifinal e final do 
Torneio aconteceram no dia 5 de outubro, no Centro de 
Convivência de Guarulhos. Logo cedo os atletas foram 
recebidos com um café da manhã e, em seguida, foi re-
alizado o sorteio dos confrontos. A semifinal ficou assim: 

As equipes de Sorocaba e Marília disputaram os 3º e 4º 
lugares, e o resultado foi o placar de 3 a 0 para Soroca-
ba. O jogo entre Araraquara e Predião terminou com a 
vitória por 3 a 1 para Araraquara, reservando o primeiro 
lugar do pódio para a equipe vitoriosa. O time de Ara-
raquara se tornou tetracampeã, tendo vencido as últimas 
quatro edições do torneio. O líder da equipe, Felipe Pa-
lombo, comentou sobre a experiência do campeonato. “O 
torneio foi bastante equilibrado e a nossa equipe estava 
bem preparada, tanto é que só perdemos uma partida. É 
sempre muito legal a confraternização que a competição 
proporciona. Já estamos ansiosos pela próxima edição. 
Voltaremos fortes em busca do penta”, comentou Felipe. 

O TORNEIO

O Torneio Estadual de Tênis acontece a cada dois anos 
e está em sua 12ª edição. Nesta competição, o estado 
de São Paulo foi dividido em quatro grupos: Norte, Sul, 
Leste e Oeste. Acontecem etapas regionais, onde são 
definidas as equipes campeãs de cada grupo, que dispu-
tam as etapas semifinal e final. Os quatro representantes 
das equipes finalistas desta edição foram: Felipe Palom-
bo, de Araraquara (grupo Norte); Ronaldo Mitsudo, de 
Sorocaba (grupo Sul); Eugênio Kobayashi, da Capital 
(grupo Leste); e Márcio Lima, de Marília (grupo Oeste). 

O próximo Torneio Estadual Interdelegacias de Tênis da 
Afresp acontecerá em 2021.

A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO 
TORNEIO FOI A SEGUINTE: 

1º lugar: Araraquara
2º lugar: Predião
3º lugar: Sorocaba
4º lugar: Marília

ARARAQUARA É CAMPEÃ DO 12º TORNEIO 
ESTADUAL DE TÊNIS
por Leonardo Coelho

Araraquara 3 x 0 Marília

Predião 3 x 2 Sorocaba
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REG IONA I S

O Centro de Convivência de Jundiaí foi reinaugurado no 
dia 24 de outubro. O espaço passou por reforma nos úl-
timos meses e estava parcialmente fechado desde dezem-
bro de 2018. No projeto foi feita a ampliação do salão 
de festas e a instalação de aparelhos de ar-condiciona-
do, construção de uma nova área de churrasco, reforma 
do quiosque, construção da brinquedoteca, reforma dos 
vestiários e instalação de sistema de aquecimento da pis-
cina. Para comemorar a reinauguração, foi realizado um 
coquetel para cerca de 80 pessoas, que contou com a pre-
sença do Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, do Diretor 
de Regionais, Denis Mângia, do Diretor Regional, Carlos 
Pinheiro, do Diretor Adjunto, Carlos Nativo, do Conselhei-
ro da região, José Francisco de Almeida e do Delegado 
Tributário de Jundiaí, Paulo Bueno.

O Diretor de Regionais, Denis Mângia, disse que a reinau-

guração é um momento muito importante para a Regional 
de Jundiaí e que essa é uma demanda antiga dos associa-
dos da região. “Antes tínhamos aqui um salão de festas 
que foi adaptado. Termos conseguido viabilizar a reforma 
do espaço foi muito positivo para os associados de Jundiaí. 
A Afresp é um local de encontro do AFR, e com a reforma 
esperamos o aumento do uso do Centro de Convivência”, 
comentou Denis.

O Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, falou sobre a di-
versidade da classe. “A nossa classe é muito diversa e a 
Afresp é o melhor instrumento para reduzir as divergências 
e aproximar as pessoas. Que este Centro de Convivência 
seja mais um espaço de encontros, onde seja possível ter 
empatia, calor humano, fraternidade e uma convivência 
em harmonia”, finalizou Spada. Em seguida foi realizado 
o descerramento da placa.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE JUNDIAÍ 
É REINAUGURADO
por Leonardo Coelho

Acesse o QR-code e confira 
as fotos do evento.

J O R N A L  D A  A F R E S P
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MOV IMENTO  V IVA

O Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da FGV Direito SP rea-
lizou um colóquio, no dia 16 de outubro, com o objetivo 
de compreender os aspectos envolvidos nas propostas de 
reforma tributária em trâmite no Poder Legislativo, obser-
vando, em especial, a ideia de federalismo, a proposta do 
Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), o Comitê Gestor e os 
direitos do fisco e do contribuinte. O evento reuniu repre-
sentantes do Fisco, do Legislativo e do Direito. O Presidente 
da Afresp, Rodrigo Spada, o Coordenador do Movimento 
Viva, José Roberto Lobato, e o membro do Viva, Rodrigo 
Frota, participaram das discussões. 

A primeira parte do evento, que teve como tema “Fede-
ralismo Cooperativo e Comitê Gestor”, começou com a 
apresentação do Secretário da Fazenda de Alagoas, Ge-
orge Santoro, que expôs os desafios e peculiaridades de 
se fazer uma reforma da tributação. Santoro falou sobre 
as discussões do Comitê Nacional de Secretários de Fa-

zenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do 
Distrito Federal (Consefaz). De acordo com ele, um ponto 
que coloca em risco a reforma no Congresso é o fato de os 
estados e municípios sentirem que suas arrecadações serão 
ameaçadas caso a proposta em questão seja aprovada.

Em seguida, o representante da Secretaria da Fazenda do 
Estado do Ceará, Victor Hugo de Morais Junior, abordou 
mais detalhes sobre as discussões do Consefaz. Ele expôs 
a base da proposta apresentada pelo Comitê Nacional e 
disse que o projeto é um grande acordo entre os estados. 
Entre os pontos presentes na proposta do Comitê estão a 
simplificação e padronização nacional; manutenção da 
carga tributária total; equilíbrio fiscal de longo prazo das 
esferas federativas; transparência; fim da guerra fiscal; e 
redução das desigualdades regionais. Victor Hugo apre-
sentou ainda uma estrutura básica de um comitê gestor na-
cional do IBS, sem a participação da União. 

MOVIMENTO VIVA PARTICIPA DE EVENTO 
DA FGV SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA 
por Leonardo Coelho | Fotos: Acervo Afresp

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

27/07/2018 Antônio Dias de Moura Neto 77 anos São Paulo

01/08/2018 Maria Fátima de Almeida Nakamura 69 anos Sorocaba

06/08/2018 Carlos Souza Pinheiro 97 anos Campinas

22/03/2019 Luis Moreira 94 anos Paraguaçu Paulista

18/06/2019 Carlos Roberto Gemio 72 anos Cruzeiro

16/07/2019 Antônio Carlos Fernandes Nunes 77 anos São Paulo

14/08/2019 Álvaro Leite Pereira de Souza 79 anos Curitiba

24/08/2019 Antônio Machioni 88 anos Mairiporã

31/08/2019 Oswaldo Pinto de Oliveira 90 anos São Paulo

03/09/2019 Sidney Luiz da Rocha Castro 84 anos Lorena

05/09/2019 Edson de Franco 93 anos São Paulo

18/09/2019 Dario da Matta Pinto 82 anos Ribeirão Preto

19/09/2019 Milton Marco Manfredini 86 anos São Paulo

23/09/2019 Clóvis Rolim da Silveira 64 anos Piracicaba

28/09/2019 João Zerunian 86 anos São José do Rio Preto

30/09/2019 Aurélio Eustaquio de Sousa 73 anos Taubaté

30/09/2019 Alberto Penno Júnior 73 anos Jacaré

17/10/2019 Tashiro Tsuzaki 79 anos São Bernardo do Campo

18/10/2019 Jesse de Jesus Zamith 88 anos São Paulo

19/10/2019 Jânio Ferrao 65 anos São José dos Campos
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A segunda parte do colóquio teve como tema 
“IBS Personalizado e Modelo Operacional”. 
O professor da FGV, Nelson Machado, deta-
lhou a forma de operação do IBS. Na apre-
sentação, Nelson detalhou o funcionamento 
do imposto e propôs a criação de uma Agên-
cia Tributária Nacional, que funcione nos 
moldes das grandes corporações. Rodrigo 
Spada elogiou o evento e disse que o debate 
foi positivo. “A proposta de uma agência tri-
butária nacional que defenda efetivamente os 
interesses do Estado, apresentada pelo Profes-
sor Nelson Machado, é excelente para a ope-
racionalização do IBS e, consequentemente, 
para a defesa do interesse social coletivo”, 
disse Spada. 

O AFR membro do Movimento Viva, Rodrigo 
Frota, comentou sobre a necessidade de uma 
reforma tributária e a ineficiência do ICMS. 
“O ICMS não tem conserto, e não podemos 
deixar que o IBS tenha os mesmos problemas 
de gestão que o imposto atual. Temos que ter 
uma gestão equilibrada e colaborativa”, disse 
Frota. O AFR ainda falou sobre a complexi-
dade do atual sistema tributário. “Para que 
a tributação no Brasil seja simples, as regras 
também têm que ser simples. Se houver  tantas 
exceções, como existem hoje, não conseguire-
mos alcançar a simplificação que queremos”. 
O AFR finalizou defendendo uma reforma tri-
butária como forma de melhorar o PIB e, con-
sequentemente, o crescimento do país. 

O Coordenador do Movimento Viva, José 
Roberto Lobato, em seu momento de fala, 
abordou o IBS personalizado. Lobato expôs 
que essa característica do IBS é uma maneira 
de conceder benefícios fiscais a faixas espe-
cíficas da população e, como consequência, 
combater as desigualdades sociais. “A forma 
como os benefícios fiscais são tratados hoje 
acaba indo contra o combate às desigualda-
des, porque os maiores beneficiados são sem-
pre os mais ricos. A ideia do IBS personaliza-
do é beneficiar a quem precisa, que são as 
camadas mais pobres da população”, comen-
tou Lobato. De acordo com o Coordenador 
do Movimento Viva, o IBS personalizado traz 
a possibilidade de uma alíquota única como 
vantagem adicional.

O evento foi encerrado com os agradecimen-
tos do professor da FGV e diretor do Centro 
de Cidadania Fiscal (CCIF), Eurico de Santi, 
que disse que um dos maiores desafios dessa 
reforma será encontrar uma solução inclusiva 
aos municípios, que garanta a compensação 
das perdas arrecadatórias que venham a 
acontecer após a implementação do projeto. 

Participantes do evento, acompanhados do professor Eurico de Santi 
e do presidente da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, 
Eduardo Tuma.

José Roberto Lobato, Coordenador do Movimento Viva.

Rodrigo Spada, Presidente da Afresp, participou das discussões 
sobre a não-cumulatividade do IBS.

Rodrigo Frota, membro do Movimento Viva. 

J O R N A L  D A  A F R E S P
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Na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo 
da Afresp, em 28 de setembro de 2019, estiveram pre-
sentes 17 conselheiros titulares e 5 suplentes. Os tra-
balhos foram conduzidos pela Mesa Diretora, liderada 
pelo Presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Júnior, junta-
mente com o Vice-Presidente, Miguel Angelo Carvalho 
da Silva, a 1ª Secretária, Márcia Maria Marchetti do 
Couto, e o 2º Secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.

A reunião teve duração de 4 horas e 30 minutos, na 
qual foram discutidos os seguintes assuntos:
 
Análise e votação da Ata da Reunião Ordinária: 
a reunião foi iniciada com a apresentação e discussão 
da ata da Reunião Ordinária de 30 de agosto, sendo 
aprovada por maioria de votos, tendo 4 abstenções.

Processo C.D. n°23/16 – Regulamento Afresp 
n°01/2016 – Indenização de despesas decor-
rentes do exercício das funções dos membros 
da Diretoria Executiva da Afresp: o Presidente 
do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior, apresentou o conceito 
e um breve histórico sobre a aprovação da indeniza-
ção de despesas de transporte decorrentes do exercí-
cio das funções dos membros da Diretoria Executiva da 
Afresp, afastados de acordo com a Lei Complementar 
n° 343/84. No ano de 2012, após muitos estudos e 
debates o Conselho Deliberativo da Afresp aprovou a 
indenização aos membros da Diretoria Executiva com 
perdas financeiras, afastados nos termos da Lei, geran-
do o Processo C.D. 08/12. O Regulamento sobre a 
indenização de despesas de transportes foi aprovado 
no Conselho Deliberativo no ano de 2016, conforme 
Processo C.D. 23/16.

Após os esclarecimentos, Toloi Junior informou que a Di-
retoria Executiva encaminhou o Regulamento atualiza-
do para análise e deliberação do C.D. O regulamento 
foi encaminhado à Comissão de Assessoria Legislativa 
para análise e elaboração de parecer. A Presidente da 
Comissão Legislativa, Luciana Grillo, explicou a análi-
se da Comissão quanto à integralidade da imunidade 
associativa da Afresp. De acordo com ela, não existiu 
nenhuma inovação no texto do Regulamento Afresp n° 
01/2019, que foi apenas readequado com a alteração 
do item 3.2, aprovado em plenário na reunião ordiná-
ria de 23 de março de 2019. O Presidente Luiz Carlos 

Toloi Junior esclareceu que com relação à nova redação 
do Regulamento Afresp n°01/2019, a Comissão de As-
sessoria Legislativa sugeriu alterar o enunciado para: 
“Regulamenta a indenização de perdas financeiras de-
correntes do afastamento de membros da Diretoria Exe-
cutiva da Afresp, de suas atividades junto à Secretaria 
da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo” 
e readequar a redação do item 3.2 para: “O valor in-
denizável será concedido exclusivamente ao membro 
da Diretoria Executiva da Afresp em virtude do pleno 
e efetivo exercício de suas funções, no exato montante 
correspondente às perdas financeiras oriundas do afas-
tamento, tomando por base o nível e a função exercida 
na Secretaria da Fazenda e Planejamento em que se 
enquadre cada Diretor, durante o prazo em que durar 
o mandato”. 

O Presidente do C.D. informou ainda que alguns ques-
tionamentos foram apresentados por um associado e ex-
-membro do Conselho, que afirmou que a alteração do 
item 3.2 viola o inciso VI do artigo 150 da Constituição 
Federal, e solicitou cópias de documentos relacionados 
à alteração em questão. Toloi Junior expôs o histórico 
de e-mails com o associado e disse que, por repetidas 
vezes, o AFR foi convidado a participar de reuniões 
da Mesa Diretora do C.D. para que os questionamen-
tos fossem esclarecidos, porém os convites não foram 
aceitos. O associado em questão entrou com uma ação 
judicial solicitando a suspensão dos pagamentos das 
indenizações de perdas financeiras aos AFRs da Dire-
toria Executiva da Afresp. A Presidente da Comissão 
Legislativa detalhou os acontecimentos e disse que a 
alteração do item 3.2 foi deliberada e aprovada demo-

CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO Nº 50 – SETEMBRO/2019
por Leonardo Coelho

Presidente da Comissão Legislativa, Luciana Grillo, e Hugo Uchôa, 
membro dessa Comissão.
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craticamente e é resguardada pela soberania do Con-
selho Deliberativo. 

Após amplo debate entre os conselheiros, a adequação 
do regulamento foi colocada em votação e aprovada 
por unanimidade.

Processo C.D. n°04/2019 – Recurso de Cobran-
ça de Coparticipação: o Presidente do Conselho 
apresentou o histórico do processo, que dispõe sobre 
um recurso de cobrança de coparticipação da interna-
ção de um filiado Amafresp, em razão de dependência 
alcoólica. O assunto foi discutido pelos conselheiros, 
que votaram pelo indeferimento do recurso, respal-
dados pelo inciso VI do artigo 4º do Regulamento da 
Amafresp. De acordo com o texto do inciso, em casos 
de internação para tratamento de dependência química 
e/ou alcoolismo, a partir do 46º (quadragésimo sex-
to) dia de internação, por ano e por pessoa, incide 
a cobrança de coparticipação de 50% (cinquenta por 
cento) dos custos ao filiado.

Processo n°01/2004 – Fundo de Reserva da 
Afresp: o Presidente da Comissão Fiscal do Conselho 
Deliberativo, Alexandre Lania, analisou e apresentou 
os valores do fundo de reservas da Afresp. O fundo 
corresponde ao montante de mensalidades recebidas 

durante os semestres, considerando os períodos de ja-
neiro a junho e de julho a dezembro. Segundo Lania, 
nos últimos anos não houve necessidade de utilização 
do fundo e a situação da Afresp é positiva, com um 
excedente de mais de 5 milhões de reais.

Acompanhamento Orçamentário 1° e 2° Tri-
mestre de 2019: na sequência, a Comissão Fiscal 
apresentou a análise orçamentária da Afresp, dos dois 
primeiros trimestres de 2019. De acordo com a Comis-
são, nesse período foram realizados 46% de receitas e 
48% de despesas do que foi orçado. Após a explana-
ção da Comissão Fiscal, os conselheiros fizeram ques-
tionamentos em relação aos números apresentados. 
Como não houve manifestações contrárias, o parecer 
da Comissão Fiscal foi colocado em votação e aprova-
do por unanimidade dos votos.

Demais assuntos relacionados à Classe: o Presi-
dente do Conselho, Toloi Junior, colocou em votação o 
envio de um ofício à Ouvidoria da Afresp solicitando 
mensalmente o encaminhamento detalhado das deman-
das recebidas dos associados de cada departamento 
da Afresp, bem como o relatório “REA Ouvidoria”, 
encaminhado em abril à ANS – Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, assim como do próximo ano, o 
qual foi aprovado por unanimidade. 

O conselheiro da Capital, Cesar Itokawa, comentou so-
bre alguns acontecimentos desagradáveis ocorridos na 
final do Campeonato de Futebol da Afresp, em Campi-
nas. O Conselheiro daquela regional, Miguel Angelo    
Carvalho da Silva, reconheceu as falhas ocorridas e, em 
nome dos associados da Regional de Campinas pediu 
desculpas. O conselheiro Miguel Siqueira, de Taubaté, 
propôs que fosse enviado ofício à Diretoria Executiva 
sugerindo alterações no regulamento do Campeonato, 
o que foi votado e aprovado por unanimidade.

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

Conselheiros deliberam sobre indenização de perdas 
financeiras de membros da Diretoria Executiva.

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

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo: 
Mesa Diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), 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 Doro Filho (Marília); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); 
Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hugo Brandão Uchoa (São José do Rio Preto); Lucia-
na Grillo (Bauru); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba) e Sebastião 
Tadeu Vasconcelos (Franca). Suplentes: Cesar Akio Itokawa (Capital); Luís Augusto Sanches (Jundiaí); Rafael Verdi Alarcon (Ribeirão 
Preto); Tiago Gabriel de Oliveira (ABCD) e Victor Nuncio Aprile (Capital). Regionais não representadas nesta reunião: Osasco e 
Guarulhos, devidamente justificados.
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A Pública – Central do Servidor foi fundada em 10 de 
agosto de 2015, como um movimento permanente em de-
fesa da sociedade. A Central sindical é fruto dos anseios 
dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e integra e representa entidades 
de servidores, da ativa e aposentados, dos Executivos, Le-
gislativos e Judiciários. 

A ideia de uma central exclusiva para representar os servi-
dores públicos já vinha de alguns anos antes. A Federação 
das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo 
- FESPESP apresentou essa ideia para as entidades de São 
Paulo num evento especial na Assembleia Legislativa e nos 
encontros da Confederação Nacional dos Servidores Públicos 
- CNSP, com a participação de entidades de vários estados.

A razão para o surgimento de uma 11ª central de traba-
lhadores vem exatamente da necessidade de um caminho 
próprio e independente para unir e representar os mais de 
12 milhões de servidores públicos espalhados pelo Brasil, 
com demandas totalmente diferentes em relação às dos 
trabalhadores da iniciativa privada. É importante ressaltar 
que um dos preceitos que norteia a Pública é a defesa 
do serviço e do servidor público, representantes do Estado 
brasileiro. A Central luta por uma sociedade mais justa e 
que tenha acesso a direitos e serviços, como educação, 
saúde, segurança, justiça, entre outros, que só são possí-
veis através do servidor público.  Essa luta está explícita no 
Estatuto da Pública e, inclusive, no slogan da Central: “um 
movimento permanente em defesa da sociedade”.

É importante destacar que a Pública é pluripartidária e 
independente, não tendo nenhuma ligação com partidos. 
No entanto, em defesa do serviço público e do estado do 
bem-estar social, apoia a representatividade do servidor 
público e a formação de uma bancada de servidores para 
a construção de um legislativo atuante e preocupado com 

os direitos do cidadão. A Pública tem representação nas 
cinco regiões e em quase todos os estados brasileiros, com 
entidades unidas e atuantes pelo bem comum.

A Afresp e o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do 
Estado de São Paulo - SINAFRESP participaram da funda-
ção da Central, e hoje são entidades filiadas. A Afresp é 
representada pelo AFR Luiz Carlos Toloi Junior, Presidente 
do Conselho Deliberativo da Associação, que foi eleito Pre-
sidente da Região Sudeste. Toloi também é Diretor Finan-
ceiro da Pública São Paulo. Os representantes do Sinafresp 
na Central são os AFRs Alfredo Maranca, Vice-presidente 
da Pública São Paulo, Diretor de Organização Política, As-
sessoria Parlamentar e Institucional da Pública Nacional e 
atual Presidente do Sinafresp; e Victor Augusto Lins Men-
dez, Diretor de Assuntos Econômicos da Pública Nacional 
e de Assuntos Jurídicos do Sindicato. A Regional paulista 
da Central é presidida por Rita Amadio Ferraro, Vice-presi-
dente da Associação dos Servidores da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo - AFALESP.

Atualmente, quem ocupa a presidência da Pública Nacio-
nal é José Gozze, servidor aposentado do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo - TJSP. Gozze possui longa trajetória no 
movimento sindical e é também presidente da Associação 
dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo - ASSETJ e da Federação das Entidades de Servido-
res Públicos do Estado de São Paulo - FESPESP, além de atu-
ar nas diretorias da Federação Nacional dos Servidores do 
Poder Judiciário dos Estados e Distrito Federal - FENASJ, da 
Associação Nacional dos Servidores do Judiciário - ANSJ e 
da Confederação Nacional de Servidores Públicos - CNSP.

A Pública vem trabalhando arduamente no Congresso Nacio-
nal e no Senado Federal, esclarecendo as autoridades e de-
fendendo os direitos do servidor na Reforma da Previdência 
Social e a importância do Servidor Público para a população.

CONHEÇA A PÚBLICA – CENTRAL DO SERVIDOR

Diretoria da Pública, eleita em 27 de março de 2019, para mandato até 2023.

por Leonardo Coelho
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PRESIDENTE RODRIGO SPADA PARTICIPA DE EVENTO 
COM REPRESENTANTES DO FISCO ARGENTINO

O Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, participou, 
no dia 19 de setembro, da XXII edição das Jornadas 
Técnicas, realizadas pelo Centro de Administrações Tri-
butárias Subnacionais (CeATS), na capital argentina, 
Buenos Aires. O tema desta edição foi “Cooperação e 
integração na tributação atual”. Spada participou do 
painel “Associações e integração”, que discutiu com 
representantes do fisco argentino os benefícios de uma 
organização associativa. “Uma associação é positiva 
para o Fisco e dá voz e força à categoria. O traba-
lho coletivo potencializa a ação humana e, no caso da 
Afresp, a voz de uma entidade com mais de 7 mil asso-
ciados tem mais peso do que um auditor fiscal lutando 
sozinho”, disse Spada.

O Presidente apontou o reforço do sentimento de per-
tencimento dos associados como uma característica 
importante para uma associação, e disse que as redes 
sociais são essenciais para a veiculação de conheci-

mento e informação, mas são incapazes de promover 
a criação de um tecido social íntegro e forte. “As re-
des sociais têm sua importância, mas a maior parte 
da criação de laços sociais de uma associação como 
a Afresp se dá a partir do fomento às relações presen-
ciais e, consequentemente, à amizade, ao bem-estar e 
a outros aspectos que não são possíveis virtualmente”, 
comenta Spada.

O Presidente elogiou a organização do evento e agra-
deceu pela receptividade. “Foi muito satisfatória a for-
ma como fui recebido. Fico feliz em poder trazer um 
pouco da experiência da nossa Afresp enquanto entida-
de de classe e fornecedora dos serviços que prestamos 
aos nossos associados”, finalizou Spada. É importan-
te ressaltar que Rodrigo Spada participou do evento a 
convite do Centro de Administrações Tributárias Subna-
cionais da Argentina (CeATS) e teve toda sua participa-
ção custeada por essa entidade.

NOT Í C I A S

por Leonardo Coelho
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Para saber mais 
notícias da Afresp, 
acompanhe as nossas 
redes sociais. 

Afresp

www.afresp.org.br www.amafresp.org.br

Amafresp

@afresp_oficial AfrespInvestAfresp

Afresp Regionais



- Araçatuba
- Araraquara
- Bauru
- Caçapava
- Franca
- Guarulhos
- Jundiaí
- Marília

São 15 unidades espalhadas 
pelo estado, com estrutura 
de lazer sob medida para 
você e sua família. 

VISITE OS 
CENTROS DE 
CONVIVÊNCIA 
DA AFRESP!

Além de poder utilizar a 
estrutura de lazer dos Centros 
de Convivência, os salões 
de festas também estão 
disponíveis para locação. 
Procure a diretoria da sua 
Regional e saiba como fazer 
sua reserva. Valores especiais 
para associados.

FAÇA SEU EVENTO 
NA AFRESP

- Osasco
- Paulínia
- Piracicaba
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- São José do Rio Preto
- Sorocaba


