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CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 5 de 2020, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguintes
cotas para o mês de maio/2020: a) mensalidade Afresp = R$ 117,57 (cento e dezessete reais e
cinquenta e sete centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado; b) cota Amafresp = R$ 625,00
(seiscentos e vinte e cinco reais); c) cota Fundafresp = R$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois
centavos), correspondentes à contribuição mínima de 20 (vinte) cotas no valor unitário de R$ 1,9208
(janeiro/2019).
Informamos ainda que os citados valores estão vigentes desde 01/05/2020.
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EDITORIAL

AFRESP EM TEMPOS DE PANDEMIA:

ATENÇÃO, REINVENÇÃO
E TRADIÇÃO
Esta edição do jornal bimestral da Afresp não poderia deixar de abordar a estrondosa crise sanitária que paralisou
economias, das mais pujantes às mais fragilizadas, pelo
mundo afora. Com a chegada do coronavírus ao Brasil
e, sobretudo, ao estado de São Paulo, a Associação dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo permaneceu firme em seus valores, visão e missão.
Assim, colocou a maioria de seus colaboradores trabalhando em regime de home office (sem prejudicar o atendimento a demandas de todos os associados), cancelou eventos
presenciais para evitar aglomerações e remodelou a Campanha Saúde 2020 para aplicar as vacinas contra a gripe
nos filiados à Amafresp de forma segura.
O Movimento Viva se torna Movimento Viva Urgente e, junto
à EGESP - Escola de Governo do Estado de São Paulo, formula 12 medidas tributárias emergenciais para atenuar os
efeitos econômicos negativos da crise da Covid-19 em pessoas físicas e jurídicas paulistas mais vulneráveis. O material
com as medidas foi encaminhado a diversas autoridades
estaduais, incluindo o governador do estado de São Paulo.
Em março, houve a eleição de Rodrigo Spada à presidência
da Febrafite (biênio 2020-2022), federação que concebeu,

com outras entidades representativas de auditores fiscais, 10
medidas tributárias emergenciais (essas com reflexo nos âmbitos federal, estadual e municipal) também para o enfrentamento da calamidade trazida pelo coronavírus.
O Fundafresp, em tempo recorde, lançou edital emergencial e repassou mais de um milhão de reais para 131 entidades que atuam diretamente no auxílio a famílias que
mais estão sofrendo as consequências da pandemia. Uma
resposta premente da categoria, que se mostra atuante e
sensível às necessidades da sociedade paulista.
No campo das redes sociais, ainda mais relevantes neste período de quarentena, a Afresp está fazendo, diariamente, uma
cobertura especial sobre a pandemia, a fim de levar informações de qualidade e de fontes confiáveis a todos os seguidores.
De acordo com as orientações da Organização Mundial
da Saúde (OMS), recomendamos a todos que evitem aglomerações e tomem todas as medidas de proteção, como,
por exemplo, lavar bem as mãos e usar máscara, caso precisem sair de casa. Desejamos força para passarmos por
mais esse momento difícil. Continuamos juntos.
Boa leitura!
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AMAFRESP PASSA A OFERECER SERVIÇO DE
TELEMEDICINA
por Flávia Sapienza | Foto: Shutterstock

Desde o dia 27 de abril, filiados à Amafresp têm acesso a
uma das maiores inovações na área de saúde: a telemedicina, que permite a realização de consultas por videoconferência. A autorização para que as operadoras de planos de
saúde pudessem oferecer esse serviço foi emitida pelo governo federal para enfrentar a pandemia de coronavírus, por
meio da edição da Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020.

qualidade e de acolhimento ao seu filiado. Em um momento como este, de isolamento e quarentena, é importante
oferecer ao nosso beneficiário qualquer tipo de apoio médico que ele precise, sem expô-lo ao risco de sair de casa.
É uma ótima oportunidade dos filiados experimentarem e
mudarem sua cultura”, explicou Chan.

A Amafresp é uma das primeiras operadoras de autogestão
a implantar esse serviço, segundo o diretor Renato Chan.
Isso só foi possível porque o plano já possui o know-how
por oferecer o serviço de telepsicologia contratado junto
à empresa Conexa. “Estamos colhendo os benefícios por
termos sido inovadores no ano passado e lançado a telepsicologia. Agora com a telemedicina, fazemos jus ao que
a Amafresp sempre buscou, que é ofertar um serviço de

1. Quem é a operadora contratada pela Amafresp?
O serviço de telemedicina será oferecido pela empresa Conexa, maior plataforma de telemedicina independente da
América Latina e uma das pioneiras no Brasil, atendendo
quase 4 milhões de vidas. A empresa já é parceira da
Amafresp desde setembro de 2019 no Programa de Saúde
Mental, avaliado no índice de qualidade com nota 85 (es-

Conheça mais sobre o Programa de Telemedicina da Amafresp:
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cala de 0 a 100) pelos filiados.
2. A Conexa tem médicos próprios?
Sim, mas além de médicos próprios, a Rede Conexa possui parcerias com outros grandes hospitais de São Paulo,
como Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Maternidade Santa
Joana, HCOR, Nove de Julho e Hospital Santa Paula.
3. Como faço para usar o serviço da Conexa?
O acesso à plataforma da Conexa deve ser feito por meio do
site https://apppaciente.conexasaude.com.br/login ou baixando o aplicativo Conexa Saúde (disponível para Android
e IOS). Todos os usuários da Amafresp foram previamente cadastrados na plataforma, mas cada um deve ativar sua conta
junto à Conexa. Os filiados receberam e-mail para realizar
a ativação e também podem ativar sua conta diretamente
no link https://ativesuaconta.conexasaude.com.br/passo1/
amafresp, caso não tenham recebido a comunicação
4. A telemedicina permite atender a todos os
problemas de saúde?
Estatísticas de outros clientes da Conexa e de operadoras
em outros países mostram que até 80% dos casos podem
ser resolvidos por consulta virtual. A maioria dos atendimentos são conduzidos por um clínico geral, mas, caso
seja necessário, um especialista poderá ser agendado no
momento da consulta ou o paciente será encaminhado
para atendimento presencial.
5. Preciso agendar a consulta?
Haverá duas modalidades de atendimento: o pronto atendimento e o atendimento agendado. O pronto atendimento
já está disponível a todos os filiados e é oferecido pelos
médicos da rede Conexa. Em um segundo momento, também haverá a possibilidade de agendamento de consulta
com alguns dos médicos da Amafresp.

digital. Serão priorizados para o cadastramento os médicos
de família da Amafresp, geriatras de confiança, médicos
referenciados e outros profissionais que garantam o atendimento em cada uma das especialidades médicas.
7. Meu médico (clínica) não foi habilitado para
atendimento em telemedicina, mas me atendeu por
WhatsApp. A Amafresp vai cobrir essa consulta?
Por meio das Notas Técnicas expedidas pela ANS, foi
determinado que há necessidade de acordo prévio entre
operadora e rede credenciada para que o serviço de telemedicina seja oferecido. A partir do momento em que o
médico ou a clínica não foi habilitado para atendimento
por telemedicina, a Amafresp não reconhece a prestação
desse serviço e glosará esse atendimento.
8. Essas consultas entram para a contagem e
cobrança de coparticipação?
As consultas de telemedicina são consideradas consultas
realizadas, portanto, entram na contagem anual de consultas ou terapias para cobrança da coparticipação.
9. Como obtenho ajuda para utilizar a ferramenta?
A Conexa possui um suporte técnico por meio de chat e
qualquer tipo de dúvida que envolva o funcionamento da
ferramenta pode ser tirada diretamente com a empresa. Demais dúvidas devem ser encaminhadas, preferencialmente,
pelo Amazap, nosso canal de atendimento no WhatsApp,
pelo número (11) 2920-5166.

Campanha Saúde 2020 tem modelo adaptado aos
tempos de quarentena
Com a pandemia do novo coronavírus, a Campanha
Saúde, normalmente realizada no mês de abril, foi reformulada para acontecer ainda no mês de março. Mesmo com alta demanda nas distribuidoras, a Amafresp
conseguiu comprar 6 mil doses de vacina contra a gripe
e também liberou a rede credenciada para vacinação
dos associados. Mais de 60 funcionários da Afresp e
Amafresp se mobilizaram para que a vacinação pudesse
acontecer em tempo recorde, de apenas duas semanas.
Seguindo as recomendações da OMS (Organização
Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde para evitar
aglomerações e, dessa forma, conter a disseminação do
coronavírus, os associados foram vacinados com dias e
horários agendados e grande parte das aplicações foram feitas pelo sistema de drive-thru.

6. Todos os médicos da Amafresp poderão atender por telemedicina?
Telemedicina é mais que um atendimento por Skype ou
WhatsApp. A própria regulamentação federal exige que o
médico utilize certificação digital. Dessa forma, a Amafresp
está adquirindo licenças de uso da plataforma da Conexa
para que parte da sua rede credenciada preste esse serviço.
Ao exigir que o atendimento seja feito por essa plataforma, será possível controlar a realização ou não da consulta. Além disso, será formado um prontuário eletrônico, e a
receita dos medicamentos será autenticada por certificação
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AFRESP ADOTA MEDIDAS PROTETIVAS PARA
SEUS COLABORADORES E ASSOCIADOS
por Rafael DeLuca

Para resguardar a saúde de todos os colaboradores e
associados, a Afresp passou a adotar, desde as primeiras semanas de março, medidas protetivas aconselhadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo
Ministério da Saúde. A fim de impedir o alastramento do
novo coronavírus por meio de aglomerações e contatos
próximos, o que inviabilizaria toda as operações da associação, a diretoria executiva optou pelo cancelamento
de todos os eventos que seriam realizados nas regionais,
centros de convivência e na sede, em São Paulo, e adotou canais remotos para manter de forma plena os atendimentos do InvestAfresp, das Regionais, da Amafresp
e demais áreas durante o transcorrer da crise sanitária.

AMAFRESP
Operando com 80% dos colaboradores em regime de home office e horários flexíveis, o plano realizou, no mês de março, a Campanha Saúde 2020, oferecendo em tempo recorde seis mil doses de
vacina da gripe para filiados em todo estado de São Paulo.
Renato Pei An Chan, diretor da Amafresp, apontou o “momento de reinvenção no modelo de assistência ao
associado”, já que o plano precisa oferecer atendimento e orientações aos associados, mas também zelar
pela segurança de todos os colaboradores responsáveis pelo atendimento. “Estamos investindo em canais
de atendimento a distância e inovações ainda virão para prestar atendimento ao nosso filiado, sem nunca
esquecer do público com mais dificuldades e avesso à tecnologia”, completou.
Uma das inovações foi a adoção da telemedicina, disponível para todos
os filiados desde o dia 27 de abril, tornando-se uma das primeiras operadoras de autogestão a oferecer o serviço no país. Além de canal 24
horas para atendimento ao associado, a Amafresp ainda disponibiliza
o Amazap, nova ferramenta para orientações, autorizações de procedimentos, exames e consultas, solicitações de reembolso e outras operações pelo WhatsApp.
Amafresp
Para atender de forma mais próxima a todas as demandas dos
associados, foram disponibilizados diversos canais de atendimento,
como o serviço de orientação médica Amafresp Emergência
24h (0800 17 30 17), Central de Atendimento em horário
comercial (11- 3886-8853/8855/8857 ou relacionamento@
afresp.org.br), e o Amazap (11 – 2920-5166).
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INVESTAFRESP
Com o atendimento pessoal suspenso desde o dia 18 de março, a equipe que compõe o departamento de atendimento do InvestAfresp na sede e nas regionais segue atendendo os associados de forma
remota. Com ramais direcionados para os celulares dos colaboradores, todos os atendimentos estão
sendo realizados de forma ágil e com qualidade.

InvestAfresp
Você também será atendido por meio do telefone 0800 772 4747
e pelo e-mail seguros@afresp.org.br.

REGIONAIS
Como forma de evitar aglomeração de associados e familiares durante a pandemia, todos os Centros de
Convivência, incluindo o CCU, estão totalmente fechados e os eventos que seriam realizados nesse período
foram cancelados. Para o diretor de Regionais, Denis Mângia, as medidas adotadas foram necessárias.
“Todos os eventos foram cancelados na sede e nos Centros de Convivência. Mantivemos apenas um colaborador nas regionais para os atendimentos presenciais. Foram ações importantes para preservar os colaboradores, bem como nossos associados”, ressaltou.

O atendimento continua também de forma remota por meio dos canais
telefônicos e de e-mail. Confira os contatos das regionais no site:

afresp.org.br/regionais

RECURSOS HUMANOS
O setor de Recursos Humanos está promovendo diversas ações de conscientização e prevenção relativas à
Covid-19. A primeira ação foi montar o Comitê de Gestão de Saúde com representantes multidisciplinares
da Afresp para discutir medidas necessárias para a proteção de colaboradores e associados. O Comitê
propôs ações como adoção do modelo home office para colaboradores da sede e das regionais, informes
por meio da plataforma de comunicação interna, distribuição de máscaras e kits com álcool e flanela para
desinfecção das estações de trabalho da sede e regionais, divulgação de informativos sobre prevenção,
além de cancelamento de reuniões presenciais, substituídas por encontros remotos.
Diretora de Recursos Humanos, a AFR Mara Tomasseti destacou que “por meio de um trabalho em conjunto
pudemos criar novas formas de trabalho, de comunicação e interatividade, acreditando que, certamente,
voltaremos mais fortes do que antes”.

Eventos importantes, como o Almoço de Aposentados de abril, o Encontro
de Veteranos, além de torneios presenciais de poker na sede e nas regionais foram suspensos até que a crise sanitária seja apaziguada.
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FUNDAFRESP DOA R$ 1.025.000 PARA 131
ENTIDADES EM EDITAL EMERGENCIAL
por Flávia Sapienza

Diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus,
o mundo passa por diversas mudanças. Nesse momento,
muitas famílias em situação de vulnerabilidade social precisam de mais ajuda do que em tempos normais. Vivemos
uma época de grandes impactos, principalmente na saúde
e na economia.
Por isso, o Fundafresp, que neste ano completa 25 anos ajudando crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade no estado de São Paulo, abriu o edital emergencial
2020. Criado em tempo recorde e de maneira simplificada
para apoiar emergencialmente famílias por meio das entidades cadastradas no fundo, o edital recebeu inscrições de mais
de 140 entidades entre os dias 02 e 13 de abril.
Após a análise de todos os projetos, a Comissão do Fundafresp selecionou 131 instituições sem fins lucrativos para
receber doações de R$ 5.000, R$ 10.000 ou R$ 15.000.
No total, o fundo doou R$ 1.025.000. “O Fundafresp, que
há mais de 25 anos atua em benefício de crianças e idosos,
respondeu de imediato e substancialmente à necessidade de
ajuda para enfrentar a pandemia. De maneira inovadora,
simples e rápida, distribuiu mais de 1 milhão de reais para
que mais de 130 entidades pudessem se valer de alimentos,
medicamentos, produtos de higiene e EPIs. Fizemos valer

FAÇA PARTE DESTA INICIATIVA!
Se você é AFR e ainda não faz parte
do Fundafresp, essa é uma ótima
oportunidade de fazer parte desse
movimento! Com doações mensais a
partir de apenas R$ 38,42 você já pode
fazer a diferença.
Também é possível contribuir com doações
pontuais de qualquer valor.
Além de AFRs, qualquer pessoa física ou
jurídica pode doar.
Acesse o site e saiba como
fazer parte: afresp.org.br/
fundafresp/como-contribuir/
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ENTIDADES BENEFICIADAS
O edital emergencial 2020 fez doações
de R$ 5.000, R$ 10.000 e R$ 15.000 para
131 instituições sem fins lucrativos do
estado de São Paulo.
Confira todas as
entidades beneficiadas
em nosso site:
muito a contribuição dos mais de 2.200 fiéis e generosos
doadores”, explicou o presidente da Afresp, Rodrigo Spada.
Desde a sua criação, o Fundafresp já doou mais de R$ 25
milhões para projetos sociais, o que só foi possível com
as doações mensais de AFRs cadastrados no fundo. Por
isso, reforça-se a importância dessas doações, que podem
ser realizadas mensalmente ou de forma pontual, seja por
AFRs ou qualquer pessoa física e jurídica. Para mais informações, envie e-mail para fundafresp@afresp.org.br.

… SE VOCÊ JÁ DOA, AUMENTE
SUA CONTRIBUIÇÃO!
Quem já faz parte do Fundafresp e quer
ajudar mais nesse momento também
pode aumentar o número de cotas da
doação mensal.
Para realizar a alteração é simples: basta
selecionar o campo “Alteração nº de cotas”
no mesmo formulário disponível para
inscrição em nossa página, preenchê-lo
com dados atualizados e enviá-lo para
fundafresp@afresp.org.br.
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EVENTOS

CONFIRA OS RESULTADOS DAS ETAPAS DE MARÇO
E ABRIL DO 3º RANKING HOLD’EM ON-LINE
por Aliana Brito

As rodadas de poker on-line seguem
reunindo associados e familiares em
um momento de descontração na plataforma PokerStars. E, nesse período
de isolamento social, elas são uma ótima opção de lazer.
A disputa contou com 39 competidores em março e 55 em abril. O ganhador da segunda etapa foi o AFR José
Albano Júnior, já a terceira etapa foi
vencida pelo AFR Eugênio Kobayashi.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:
Março
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

José Albano Júnior (São Paulo)
Carlos Gomes Neto (São Paulo)
André Belluco (Piracicaba)
Evaldo Lopes (Araraquara)
André Araújo (São Paulo)
Roberto Ortega (São Paulo)
Flávio Tomazetti (Sorocaba)
Walter Ruffo (São Paulo)
Fábio Westphal (São J. do Rio Preto)

Abril
1º Eugênio Kobayashi (São Paulo)
2º André Belluco (Piracicaba)
3º André Araújo (São Paulo)
4º Evaldo Lopes (Araraquara)
5º Pedro Duran (São Paulo)
6º José Albano Júnior (São Paulo)
7º Paulo Nagai (São Paulo)
8º André Rodrigues (Vale do Paraíba)
9º Wellington Sato (São Paulo)

O poker on-line é exclusivo para associados e familiares, e não é necessário ser
expert no jogo para participar. As partidas ocorrem sempre às segundas-feiras,
na plataforma PokerStars. O regulamento oficial da disputa e o passo a passo
para utilizar a plataforma estão disponíveis no site da Afresp: www.afresp.org.br.

CONFIRA AS DATAS DAS PRÓXIMAS PARTIDAS
11/05
08/06
06/07
31/08

14/09
05/10
23/11

TORNEIO QUARENTENA DE POKER
por Aliana Brito

Com o objetivo de proporcionar mais uma opção de lazer para os associados em tempos de isolamento social, a
Afresp idealizou e lançou o Torneio Quarentena de Poker.
A partida reuniu 48 competidores na plataforma on-line
PokerStars, no dia 28 de abril.
A disputa não contou pontos para o 6º Ranking Hold’em
da Capital e para o 3º Ranking Hold’em On-line. A participação neste novo torneio também não exigiu a presença
assídua nesses já tradicionais.
CONFIRA OS PREMIADOS DO TORNEIO:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Felipe Godoy Miranda
Paulo Nagai
Wagner Laras Santos
João Henrique Souza
Eugênio Kobayashi
Roberto Helou
Nikilaudo Cândido
Daniel Cavalcante Santos
Clóvis Freitas

6º Ranking Hold’em
da Capital
Devido à pandemia do coronavírus, as etapas
de março e abril do Ranking não ocorreram.
A decisão pelo cancelamento das partidas se
deu para a proteção dos associados e familiares, seguindo as orientações dos órgãos de
saúde. Atualizações sobre as próximas etapas
podem ser conferidas nas redes sociais e no
site da Afresp.
As etapas do 6º Ranking Hold’em da Capital
acontecem mensalmente, na sede da Afresp, e
são exclusivas para associados e familiares.
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A P O S E N TA D O S

MULHERES QUE INSPIRAM: A FORÇA DA AFR
por Aliana Brito | Foto: Acervo Afresp

Em março, a Diretoria de Aposentados celebrou o mês dedicado às mulheres com a campanha Mulheres que Inspiram.
A ação apresentou as histórias de inspiração das AFRs Mônica Paim, da Capital, e Toyomi Kamura, de Jundiaí.
A luta da associada Mônica Paim pela categoria da
qual faz parte é o que impacta e incentiva outras pessoas. Ao aceitar o desafio de integrar o Sindicato dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp), como diretora de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais, ela viu a oportunidade de seguir
trabalhando em prol da classe. Sua atividade no sindicato tem sempre o objetivo de acompanhar e antecipar
as ações que podem afetar os agentes fiscais de rendas.
Segundo ela, uma de suas realizações marcantes enquanto diretora da instituição foi estar junto aos colegas
na conquista da PEC-5.
A história de inspiração da AFR Toyomi Kamura, por sua
vez, é marcada por sua dedicação ao serviço voluntário. Ao se aposentar em 2002, ela passou a se dedicar
integralmente a ações de cuidado ao próximo. Entre os
diversos trabalhos que desenvolve está a atuação como
tesoureira no Clube da Lady, do qual é sócia há mais de
30 anos, auxiliando na realização de eventos sociais
e culturais para a arrecadação de recursos financeiros
para promover doações de medicamentos, alimentos,
fraldas e cadeiras de rodas. A associada também é voluntária no Instituto Jundiaiense Luiz Braille, no qual atua
como vice-presidente. A entidade promove um trabalho
gratuito de reabilitação de pessoas com deficiência visual e baixa visão, com o ensino de braile, orientação
para o uso de bengalas, como se portar em casa e na
rua e assistência médica.

DONNA SUMMER MUSICAL
por Aliana Brito

No dia 08 de março, os associados aposentados da Afresp
assistiram ao musical Donna Summer, no teatro Santander,
na Capital. O passeio foi organizado pela Diretoria de
Aposentados (DRTCs I, II, III e Predião).
No espetáculo, os AFRs puderam conhecer um pouco mais
sobre a história de vida da rainha da disco music, Donna Summer, por meio de seus hits, como Love to love you
baby, Bad girls, Last dance, I feel love e Hot stuff. O passeio
foi encerrado com um jantar no restaurante Ráscal.
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“Tenho participado sempre
de serviços voluntários,
desde quando trabalhava
com educação.
Atualmente também faço
parte da diretoria do Rotary
Clube de Jundiaí, onde o
objetivo é dar de si antes de
pensar em si, pensando em
fomentar a paz mundial e
também criar maneiras de
ajudar ao próximo. Fazemos
campanhas, eventos
e festas, e atuo colocando
a mão na massa.
Aproveito para pedir a
colaboração de todos
que podem ajudar nesses
trabalhos.”

Toyomi Kamura
“Minha motivação
maior é o orgulho
e dedicação que
sempre tive pelo
meu trabalho e por
pertencer a essa
categoria formada
pelos melhores
profissionais
do mercado,
pessoas que
mostram a cada
dia sua competência e
dedicação.
Acredito firmemente que toda a luta vale
a pena e que a vida é uma construção.
Podemos até errar num determinado
momento, mas sabedores que somos, não
podemos desistir e deixar de acreditar,
porque em última análise o que fica de
nossas vidas são as nossas obras.”

Monica Paim
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SPPREV REALIZA ATENDIMENTO DIFERENCIADO
DURANTE A QUARENTENA
por Aliana Brito

Por conta da pandemia do coronavírus, o atendimento da SPPrev
está sendo realizado em um horário diferenciado. Conforme o comunicado DRS nº 01/2020, que disciplina o recebimento digital
de pedidos de habilitação de pensão por morte civil e militar e de
liberação de pagamento suspenso de aposentados e pensionistas
civis e militares da SPPrev, esses serviços serão feitos, preferencialmente, por meio do canal digital oficial do órgão.

A obrigatoriedade do recadastramento está suspensa
temporariamente. A determinação da suspensão se deu
mediante portaria SPPrev nº 121, de 13 de março de
2020, e é válida por 60 dias a partir da data da publicação. Os beneficiários com pagamento suspenso por
falta de recadastramento devem, preferencialmente, realizar o processo nas agências do Banco do Brasil.

O atendimento presencial será realizado somente em casos excepcionais,
das 11h às 15h, e deve ser, obrigatoriamente, agendado pelos telefones:
0800 777 7738 e (11) 2810-7050. O serviço on-line é realizado por meio
do site: www.spprev.sp.gov.br e do aplicativo da SPPrev.

CHUTEIRAS PENDURADAS
01/02 Antônio Roberto Ruffino

10/03 Ariovaldo Xavier

07/04 Eduardo Alfredo de Oliveira

01/02 Oswanil Vieira Pinto

10/03 Tadeu Abril Lapadula

07/04 Eduardo Luiz de Laet Lapinha

11/02 Cláudio P. de Azevedo Melo

10/03 Luiz Celso Afaz

07/04 Flávio Cavalletti Auriema

05/03 Paulo Fábio Santoro

01/04 Ademar Yamasaki

07/04 Maria J. de Assunção e Amaral

05/03 Ricardo Iki Chiota

03/04 Marli Ferreira Ladeira Teixeira

07/04 Roseny Longhi Mariano

05/03 Francisco Assis de Queiroz

07/04 Willy Zirr

10/03 Eduardo Ernesto Posselt

07/04 Casimiro Moisés Rodrigues

O TEMPO PASSA....

Foto: Acervo Afresp

Na imagem, colegas se reúnem na festa Afresp traz o Brasil até você, em comemoração
aos 59 anos da associação. O evento ocorreu em março de 2007, no Centro de
Convivência da Regional de Osasco.
O registro foi resgatado e enviado pelo AFR José Carlos Vani.

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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REGIONAIS

EVENTOS COMEMORARAM O MÊS INTERNACIONAL
DA MULHER PELAS REGIONAIS
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo pessoal

No início do mês de março, as regionais de Guarulhos e
do ABCD realizaram encontros para felicitar associadas e
familiares pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no
dia 8 de março. Na DRT de Guarulhos, as AFRs e convidadas participaram de um brunch comemorativo no dia 9. Já
na regional do ABCD, as colegas da região reuniram-se
dois dias depois para almoço comemorativo. Ambos os
eventos ocorreram antes das medidas de isolamento adotadas pelas autoridades e também pela Afresp.
A diretora Evelyn, Leila, Sônia e as AFRs Evelyn e Isabel também
compareceram ao evento

Debora, Laura e a pequena Catarina prestigiaram o evento

A ex-diretora Sônia ao lado de Nádia e Marlene durante o almoço
comemorativo
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As AFRs Mara e Maria Inês e as diretoras Lenise e Alda marcaram
presença no brunch

Mirian, Flávia, Eliana e Adriana celebraram a data na regional
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SEGURO DE VIDA DO INVESTAFRESP OFERECE
COBERTURA PARA MORTES CAUSADAS POR
COVID-19
por Aliana Brito | Foto: Acervo pessoal

Com a pandemia do novo coronavírus,
vivemos um momento delicado em que
proteção e prevenção são palavras
de ordem. Dessa maneira, para oferecer mais um benefício que garanta a
segurança de seus clientes, o Seguro
de Vida do InvestAfresp, realizado em
parceria com a Mapfre, passa a cobrir
mortes causadas pela Covid-19.
“Em geral, o mercado exclui mortes
decorrentes de pandemias, mas a Mapfre, parceira garantidora da apólice
do InvestAfresp, está assegurando essa

SEGURO DE VIDA
INVESTAFRESP:
QUALIDADE APROVADA

“Contratei o Seguro de Vida
InvestAfresp recentemente. Eu
já tinha um seguro de outra
corretora com as mesmas
condições, porém eu resolvi
cotar com a Afresp e vi que
era o mesmo valor, mas
com o prêmio de um valor
consideravelmente superior.
Desta forma, optei por mudar
de seguradora e seguir com o
meu objetivo de garantir mais
segurança para minha família,
caso eu venha a faltar.”
Eduardo Hirata
AFR da Capital

cobertura. Em um momento tão crítico
como o que atravessamos é um respaldo importante ter essa proteção financeira, afinal todos estamos expostos,
independentemente da idade. Nosso
objetivo é sempre oferecer os melhores
produtos, de acordo com a necessidade de nossos segurados, e nesse momento não seria diferente”, explica o
diretor do InvestAfresp, Denis Mângia.

nanceira do InvestAfresp, com exceção
do Seguro para Acidentes Pessoais. Ela
se aplica às apólices em vigência, assim como a novas contratações.

A cobertura para as mortes causadas
pelo coronavírus se soma aos diversos
benefícios dos planos de proteção fi-

PARA CONTRATAR O SEGURO
DE VIDA INVESTAFRESP
OU TIRAR DÚVIDAS, ENTRE
EM CONTATO COM NOSSA
EQUIPE:

segurodevida@afresp.org.br
0800 772 4747
(11) 95079-5273
(WhatsApp)

“Acabo de contratar o seguro e alguns detalhes me
fizeram decidir pelo InvestAfresp: apoiar e fortalecer a associação da qual faço parte; a facilidade
e proximidade com o segurado para qualquer dúvida ou problema, trazendo um atendimento mais
direto e personalizado; desde 2014, eu e meus
pais já utilizamos o seguro veicular do InvestAfresp
e não temos do que reclamar; os valores oferecidos
estão de acordo com o mercado e até um pouco melhores que outro que cotei com a SPPREVCOM. Gostei muito do atendimento
e atenção dados ao meu caso.
Decidi pela contratação agora porque ingressei na carreira em 2013, mas
já era servidor de outra esfera. Nessa situação, o estado nos colocou em um
novo regime de previdência. Na época, muitos colegas na mesma situação
queriam permanecer no regime anterior e o Sinafresp ingressou com uma
ação pleiteando o direito de escolhermos o regime. Conforme decisão judicial, teríamos que escolher no mês de abril. Após as últimas mudanças na
legislação previdenciária, a maioria dos colegas desistiu e optou por ficar
no novo regime. Como o antigo dava maiores garantias em caso de algum
infortúnio, busquei um seguro para compensar essa perda.
Aos 22 anos, em 2002, sofri uma lesão medular que me deixou numa cadeira de rodas. E sabendo que, possivelmente, teria problemas de aceitação
com o seguro, também preferi a Afresp para poder explicar com mais particularidades a situação. Para minha grata surpresa, não tive nenhum problema.
Se houve, foi resolvido pela própria Afresp e nem chegou até mim.”
André Mortari – AFR da Capital
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SEGURO RESIDENCIAL:
GARANTA A SEGURANÇA DO SEU LAR
por Aliana Brito | Foto: Shutterstock e Acervo pessoal

Para que o seu lar seja, de fato, um lugar de acolhimento, conforto e paz é essencial que seja também seguro. Como garantir
essa segurança e por um valor acessível? O Seguro Residencial
é a melhor opção, pois é um produto com coberturas de multirriscos e investimento inferior a 1% do valor do imóvel.
O InvestAfresp oferece planos para garantir a segurança e
a tranquilidade em casas e apartamentos, de uso habitual
ou de veraneio, com coberturas para acidentes impostos
pela natureza e para os imprevistos do dia a dia. Além
de assegurar os bens em casos de incêndios, desmoronamentos, vendavais e roubos ou furtos, também está incluso
assistência 24h com serviços, como chaveiro, encanador,
eletricista, conserto de eletrodomésticos, instalações e manutenção, de acordo com as necessidades do segurado.
“Trabalhamos em parceria com as principais seguradoras
do mercado e temos uma equipe de atendimento especializada, sempre pronta a auxiliar os segurados de maneira
ágil. Isso nos garante diferenciais como segurança, transparência e confiança e nos possibilita oferecer um produto
de excelência e com um ótimo custo-benefício”, ressalta o
gerente do InvestAfresp, Welington Santos.
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O Seguro Residencial InvestAfresp é completo e, neste cenário
de isolamento social, torna-se mais uma ferramenta para garantir a segurança do lugar que nos protege e onde devemos permanecer para nos prevenir do coronavírus. A cobertura para
diversos imprevistos, a manutenção que permite a economia
em serviços básicos garantida pela assistência 24h e o conforto de uma casa em ordem possibilitam que este momento de
incertezas seja vivido com um pouco mais de tranquilidade.

SEGURO COM QUALIDADE AFRESP:
O atendimento da equipe do InvestAfresp também
é destaque para a segurada Leda Aparecida de
Mattos Salvador. “Eu não sei ficar sem seguro,
não ficaria tranquila. Eu tenho o seguro há mais
de cinco anos e sempre fui muito bem atendida
pelo InvestAfresp. O atendimento é muito bom e
a equipe nos dá muito respaldo no contato com a
seguradora.”

JORNAL DA AFRESP

Ao escolher um seguro para sua residência, o cirurgião dentista Gustavo Luis de Oliveira Zampronho não teve dúvidas: seguiu o conselho do pai, o
AFR Luiz Veroneze Neto, e optou pela qualidade
Afresp. “Meu pai sempre trabalhou com esse seguro por ser fiscal de rendas e me falou muito bem do
custo-benefício. Tenho o seguro há cerca de quatro
anos e quando precisei acioná-lo, para alguns reparos na minha casa, fui muito bem atendido. O
atendimento é sempre muito tranquilo.”

O INVESTAFRESP GARANTE A SEGURANÇA
E O CONFORTO DO SEU LAR EM TODOS OS
MOMENTOS. PARA ISSO, CONTA COM A
PARCERIA DAS MELHORES SEGURADORAS:

Porto Seguro
SulAmérica
Liberty

Mapfre
HDI
Tokio Marine

SAUDADES

Para o AFR de Sorocaba Fábio
Borges Marques o que mais
chama a atenção no Seguro
Residencial do InvestAfresp é o
atendimento oferecido nas Regionais. “É um excelente produto, mas o maior diferencial é o
atendimento regionalizado da
Afresp, que sempre age com
bastante presteza quando necessitamos de ajuda. Além do
Residencial, tenho também o
Seguro Auto.”

TOKIO MARINE É A NOVA PARCEIRA DO
INVESTAFRESP
Uma das 10 maiores seguradoras do mercado brasileiro, a
Tokio Marine é a mais nova parceira do InvestAfresp. Com um
portfólio que conta com mais de 40 produtos, a seguradora
somará sua missão em proporcionar tranquilidade e segurança
à excelência em atendimento e à qualidade Afresp.
A parceria oferecerá aos associados produtos como Seguro
Auto, Seguro Residencial, Seguro Empresarial e Riscos Diversos (condomínio, imobiliário, aluguel, responsabilidade civil,
RC obras e riscos de engenharia).

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

14/01

Alice Veiga de Souza Peluqui

81 anos

Campinas

16/01

Antônio Jorge Barreto dos Santos

68 anos

São Paulo

22/02

Manoel Bellido Sanches

70 anos

Junqueirópolis

23/02

Jorge Higashi

70 anos

São Paulo

21/03

Adermir Ramos da Silva

83 anos

São Paulo

23/03

Ragueb Helou

89 anos

São Paulo

25/03

Masashi Aota

75 anos

Mogi das Cruzes

29/03

Paulo Roberto Giosa Alonso

77 anos

Santos

01/04

Francisco Mamoru Yamashita

70 anos

São Paulo

09/04

Aluízio de Moraes Caspar

83 anos

São Paulo

09/04

Sumio Itano

84 anos

Sorocaba

09/04

Vitor Sapienza

86 anos

São Paulo

16/04

Hélio Júlio Barbosa

77 anos

Itatiba

18/04

Tercílio Nespoli

89 anos

São José do Rio Preto

20/04

Rafael Hirata

75 anos

Igarapava

20/04

Benedito Júlio Bulcao Artese

79 anos

São Paulo

21/04

Lázaro Norte de Moraes Filho

89 anos

Tatuí

23/04

Geraldo dos Santos Salzedas

87 anos

Bauru
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MOVIMENTO VIVA URGENTE E EGESP
ENCAMINHAM AO GOVERNO ESTADUAL PROPOSTAS
PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE DE COVID-19
Por Rafael DeLuca

De sociedades em desenvolvimento a países ricos, a Covid-19 não encontrou barreiras para, em menos de três meses, chegar a todos os continentes, parando economias e
mudando relações sociais em todos os segmentos. Segundo
previsão de abril do Fundo Monetário Internacional (FMI),
o PIB mundial deverá sofrer retração de 3% em 2020, pior
cenário desde a crise da bolsa de Nova Iorque, em 1929.
Para o Brasil, o Banco Mundial trouxe dados adversos,
como a queda de 5% do Produto Interno Bruto. Além da queda de arrecadação, é esperado também aumento na taxa
de desemprego, que até fim do ano, alcançaria 17,8% da
população segundo a Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).
Ante esse cenário, o Movimento Viva, idealizado em 2015
para discutir e aprimorar o sistema tributário nacional, voltou-se para análise da crise causada pela pandemia, configurando-se momentaneamente como Movimento Viva

Urgente. Iniciativa que representa uma das ações da categoria dos agentes fiscais de rendas do estado de São Paulo
mediante à pandemia, o documento lançado no dia 15
de abril em conjunto com a Escola de Governo do
Estado de São Paulo (EGESP) apresentou 12 propostas tributárias urgentes para mitigação dos efeitos negativos causados à
economia do estado de São Paulo, sobretudo àqueles em
situação de maior vulnerabilidade social e econômica.
Segundo o AFR José Roberto Lobato, diretor de Assuntos
Estratégicos da Afresp e um dos responsáveis pelas proposições, “as medidas criadas pelo Movimento Viva Urgente foram pensadas para atender rapidamente toda a
população carente do estado”. Por meio de desonerações
e direcionamentos de verbas já existentes, os instrumentos
tributários buscam “levar renda para quem mais precisa
durante a crise”, complementou.

CONFIRA AS 12 MEDIDAS QUE PRIORIZAM AÇÕES
DE CURTO E MÉDIO PRAZO VOLTADAS PARA SETORES
MAIS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE E DA ECONOMIA
Implantação, em três meses, do projeto do ICMS-Personalizado, ou Isenção Personalizada do
ICMS. Com ele, os valores do imposto arrecadado com o consumo da população mais pobre
poderão ser devolvidos ao consumidor, total ou parcialmente, um mês após o consumo;
Extinção parcial do mecanismo da Substituição Tributária para produtos de consumo popular.
O objetivo é aumentar a liquidez dos contribuintes por ela afetados. Não representam renúncia
fiscal, mas tão somente diferimento do imposto. Essa proposta beneficiará diretamente cerca de
1.300.000 contribuintes;
Suspensão parcial dos benefícios do Programa Nota fiscal Paulista, resguardando apenas os
créditos destinados a ONGs e entidades com fins assistenciais. Os recursos destinados a pessoas
físicas serão inteiramente transferidos para o ICMS-Personalizado;
Transferência, total ou parcial, da renúncia fiscal dos produtos da cesta básica para as famílias
de baixa renda que compõem o Programa Bolsa Família. Apenas com os valores da renúncia
fiscal desses produtos, as famílias beneficiadas teriam uma isenção total do ICMS na sua cesta de
consumo da ordem de R$ 110,00/mês;
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Suspensão de prazos administrativos/processuais e de atendimento de notificações fiscais;
Parcelamento do ICMS apurado durante o período de afastamento social em condições diferenciadas, com base no porte econômico e na queda de vendas observada;
Liberação, por prazo determinado e prorrogável, de importação de medicamentos e material
hospitalar de consumo, sem prévio recolhimento de ICMS;
Mapeamento setorial e por atividade econômica do impacto da crise nas vendas e de eventuais
renúncias fiscais vigentes, por meio das bases de dados da Secretaria da Fazenda e notas fiscais
eletrônicas, com o objetivo de subsidiar decisões relativas a programas de apoio setorial baseados em critérios técnicos, permitindo, inclusive, dar subsídios à destinação de financiamentos
pelos bancos de fomento;
Suspensão dos benefícios fiscais que não alcançaram as metas propostas para sua concessão;
Aumento da alíquota estadual do ITCMD para o limite nacional de 8%;
Identificação de níveis de produção e de estoques, permitindo que o Estado possa intervir na
compra ou estimular a produção de determinados insumos necessários à superação do estado
de calamidade;
Criação de fórum com participantes da sociedade civil organizada para a articulação de medidas adicionais, tecnicamente viáveis e alinhadas com as necessidades deste momento de crise.

Para conhecer mais a fundo todas as propostas, acesse
afresp.org.br/Movimento-Viva-Urgente1.pdf

“MOMENTO É DE MUDANÇA”

a crise sanitária, mas para a crise social que vivemos”.

Envolvido diretamente com a idealização das medidas,
Rodrigo Spada, presidente da Afresp, definiu como “fundamentais para passarmos por esse período” as propostas
encaminhadas ao governador e à Alesp.

O documento desenvolvido em conjunto com a EGESP foi
encaminhado para deputados estaduais, para o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), e para o governador
correligionário João Doria. Autoridades da Secretaria da
Fazenda e da Coordenadoria da Administração Tributária
também receberam as propostas.

“Nossa classe continua trabalhando para que os prejuízos
sejam refreados, mas sempre preocupados com as parcelas mais vulneráveis da população paulista”, explicou.
Em pronunciamento no dia 14 de abril, o governador do
estado, João Doria, anunciou previsão de 10 bilhões em
déficit no mês de abril. Mesmo com a queda grande de arrecadação, Spada ressalta que “as medidas foram pensadas
para uso de recursos e ferramentas já existentes”. Segundo
ele “o momento é de auxílio social aos mais desamparados.
Precisamos usar os recursos do estado para que nenhuma
vida seja perdida. O momento é de mudança, não só para

FIQUE POR DENTRO
Para conhecer melhor
as propostas, acompanhe
os webinars sobre o tema
na página do Movimento
Viva no YouTube.
Aproveite e inscreva-se
no canal.
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ESPORTES

Em pé: Abraão, Leandro, Thiago, Rodrigo, Trombini, Roger e Idalton
Agachados: Robinho, Cesar, Pedrinho, Milton, Ortega, Henry e Jorge

1º INTERFOCAE
AFRESP CONQUISTA TORNEIO DE FUTEBOL NA
PRIMEIRA EDIÇÃO DOS JOGOS
por Rafael DeLuca | Foto: Rafael DeLuca

Evento esportivo concebido para confraternização de carreiras
importantes para o serviço público estadual, os jogos InterFOCAE teve sua primeira edição realizada no dia 14 de março.
Sediado no Centro de Convivência de Guarulhos, ainda
antes da adoção de medidas de isolamento social, o evento contou com a participação de 10 entidades representantes do funcionalismo público que integram o Fórum Permanente das Carreiras de Estado - FOCAE-SP.

AFRESP

APADEP

APADEP

APADEP

APADEP

ALESP

Os atletas disputaram medalha em seis modalidades: futebol
society, vôlei de areia, tênis de mesa, tênis de quadra, pebolim e truco. Com 26 atletas, a delegação da Afresp chegou
a duas finais, conquistando o título no futebol e o vice no
truco com os AFRs Eugênio Fernandes e Roberto Augusto.

APAMAGIS

APAMAGIS

SINPCRESP

ALESP

Representante da Afresp no tênis e campeão no futebol, o
AFR Nelson Trombini destacou a “grande honra” em representar a associação no torneio. “O evento foi bem organizado, a estrutura do C.C. de Guarulhos é excelente e foi
bastante elogiada pelas outras carreiras”, declarou.

SINPCRESP

AFRESP

Responsável pela organização do evento, o AFR João Alves
Pereira, diretor de Esportes da Afresp, ressaltou o espírito de
confraternização da competição, a qualidade dos jogos e a
estrutura do C.C. de Guarulhos. “Foi uma grande realização.
Ressaltamos o empenho de todos os atletas e de todas as entidades que participaram. Foi um grande evento”, complementou.

CONFIRA MAIS FOTOS
DO EVENTO:

Entidades: AFRESP, AMLESP, APADEP, APAMAGIS, APESP, APMP, SINDALESP,
SINDPESP, SINDPFSP, SINPCRESP. Total de atletas participantes: 169
19

NOTÍCIAS

RODRIGO SPADA ASSUME
PRESIDÊNCIA DA FEBRAFITE
por Rafael DeLuca | Foto: Divulgação/Febrafite

“Na história, a Febrafite sempre participou da luta por direitos. E ela vai continuar participando. Defendemos uma
classe importante para o Estado e temos a convicção de
que o fortalecimento dos Auditores Fiscais é fundamental.”
Essas foram as primeiras palavras de Rodrigo Spada como
presidente eleito da Febrafite para o biênio de 2020-2022.
Em decorrência das medidas de isolamento social adotadas
pelo alastramento do coronavírus, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) e a eleição da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais foram realizadas,
pela primeira vez, via teleconferência no dia 17 de março.

medidas tributárias emergenciais para reduzir impactos econômicos negativos decorrentes da pandemia e que afetam
de forma dura as famílias mais vulneráveis do país.
10 MEDIDAS TRIBUTÁRIAS EMERGENCIAIS
Divididas entre propostas de desoneração e de incremento na
arrecadação, Anfip, Febrafite, Fenafim, Fenafisco, Sindifisco e
Unafisco formularam 10 medidas tributárias emergenciais para
majorar a arrecadação e auxiliar famílias em situação de maior
vulnerabilidade social nos estados e municípios do Brasil.

Vice-presidente na gestão anterior, presidida por Juracy Soares, Rodrigo Spada assumiu a presidência reforçando a
união da classe e a manutenção das ações adotadas até
aqui pela federação. “Fico muito grato e agradeço a confiança. Peço a participação de todos para levar a busca
por direitos sociais a todo o país”, afirmou.

“Foram identificados contribuintes e setores com capacidade contributiva, cabendo-lhes maior contribuição em prol do
conjunto da sociedade.” Além de utilizar receitas já existentes, como destacado no trecho do manifesto assinado por
todos os entes fiscais envolvidos, o conjunto de propostas
que representaria arrecadação de R$ 244 a 267 bilhões ao
ano inclui aumento de alíquotas para setores mais abastados e com aumento de lucro mais expressivo neste período,
imposto sobre grandes fortunas (IGF), alteração da alíquota
máxima do ITCMD para 30% e tributação do ganho cambial para setores da exportação.

Em meio à grave crise sanitária da Covid-19, a nova diretoria, juntamente a outras entidades do fisco federal, estadual,
municipal e distrital, encaminhou a autoridades políticas 10

Para conhecer todas as propostas, acesse
o site www.10medidastributarias.
org.br

Com a presença de 24 representantes de entes federados do
fisco de todo o Brasil, a AGO, dentre outros assuntos, definiu
a nova diretoria, que iniciou seus trabalhos no dia 1º de abril.

20

JORNAL DA AFRESP

C O N S E L H O D E L I B E R AT I V O

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO
DELIBERATIVO Nº 53 - MARÇO / ABRIL DE 2020
por Rafael DeLuca

Em decorrência da pandemia da Covid-19, a Mesa Diretora, composta pelo Presidente do C.D. Luiz Carlos Toloi Junior, Vice-presidente Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1ª
Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e 2º Secretário
Pedro de Oliveira Abrahão, após consulta via WhatsApp
aos membros do C.D., optou por medidas protetivas à saúde de todos os conselheiros e demais associados da Afresp,
cancelando as reuniões presenciais do Conselho Deliberativo agendadas para os dias 27 e 28 de março e 25 de
abril. No entanto, a Mesa Diretora e as Comissões de Saúde
e Fiscal do Conselho Deliberativo continuam ativas e vêm
tratando principalmente sobre os seguintes assuntos:
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
DA AMAFRESP
No mês de fevereiro, o Conselho Deliberativo recebeu da Diretoria Executiva proposta de alteração do Regulamento da
Amafresp, a qual a Mesa Diretora encaminhou a todos os
conselheiros para conhecimento e estudo junto aos associados de suas Regionais, antes de deliberação em plenário.
Devido à atual situação e à impossibilidade de discussões nas
Regionais, inclusive através de reuniões on-line, pela complexidade da matéria, a discussão do assunto foi suspensa. Estamos estudando a melhor forma para deliberar sobre o tema.
A Mesa Diretora, com a participação de membros da Comissão de Saúde e Fiscal, efetuou uma análise prévia da
proposta, concluindo ser necessária reunião com a Diretoria Executiva, para ponderações e esclarecimentos. A reunião ocorreu de forma virtual em 27 de abril.
Na reunião, foram ponderados à Diretoria vários aspectos
que dificultam o debate da matéria, tais como: a incerteza
sobre a eficácia e oportunidades das medidas propostas; a
preocupação em relação às questões salariais do AFR, inclusive possibilidade de redução, até mesmo pelo aumento
da alíquota da previdência; dificuldades dos conselheiros
em se reunirem com colegas nas Regionais, entre outras.
A reunião foi muito produtiva, sendo solicitado à Diretoria
Executiva, como sugestão, a contratação de empresa de
consultoria especializada em saúde para análise geral da
carteira, no sentido de apontar opções e soluções à viabilidade da Amafresp, frente às atuais e futuras ameaças

e também sobre as propostas apresentadas pela Diretoria
ao Conselho. A Diretoria entendeu a preocupação e se
prontificou a contratar a assessoria. Na sequência, será
analisada a possibilidade de avançar a discussão.
REUNIÃO DA COMISSÃO FISCAL SOBRE A NOVA
AUDITORIA EXTERNA
Em reunião realizada em 30/11/2019 foi deliberado e
aprovado que o Conselho Deliberativo participaria junto
com a Diretoria Executiva de todo processo de contratação de nova empresa de Auditoria Externa, de acordo com
o disposto no inciso VI do Art. 52 do Estatuto Social da
Afresp, bem como de todo planejamento e cronograma
anual de trabalho da auditoria. Com isso, o Conselho estaria exercendo seu potencial papel fiscalizatório e deixando
um legado mais transparente.
A Diretoria Executiva informou que o contrato da empresa
atual, Rodyo’s, seria encerrado no dia 30 de abril.
A Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo reuniu-se, dia
13 de março na sede da Afresp, com o diretor Administrativo e Financeiro da Afresp, Luan Zacharias, para análise
das propostas de seis empresas de auditoria, solicitadas
pela Diretoria. Após minucioso estudo de custos e qualidade do serviço, a Comissão Fiscal e a Diretoria Executiva
selecionaram três das seis propostas para negociação de
valores e detalhamento das mesmas.
Nova reunião, dessa vez virtual, foi realizada no dia 29 de
abril entre a Comissão Fiscal composta pelos AFR’s Alexandre Lania Gonçalves, Gerson Alanis Lamera e Pedro Ventura
Esteves e a Diretoria Executiva, na qual foi definida a melhor
empresa para a prestação do serviço, por possuir estrutura,
histórico e expertise na área da saúde, apresentando, entre
seus clientes, hospitais, clínicas e operadoras de planos de
saúde. O valor da proposta é completamente sustentado pelo
orçamento aprovado pelo Conselho para o ano de 2020.
A minuta do contrato foi solicitada pela Diretoria Executiva
e submetida ao Departamento Jurídico da Afresp, que passará também pela Comissão Fiscal e depois pelo Conselho
para deliberação nos termos do inciso IX do artigo 30 do
Estatuto Social da Afresp.

Membros do Conselho Deliberativo
Mesa diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), Vice-Presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas), 1ª Secretária: Márcia
Maria Marchetti do Couto (Capital) 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); Gilmar
Domingos Macarini (Presidente Prudente); Guglelmo Foa (Osasco); Hugo Brandão Uchoa (São José do Rio Preto); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo
Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos).
ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO DELIBERATIVO DA AFRESP: (11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2020
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata
Aplicações Financeiras
Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas
Cotas de Fundos de Investimentos - ANS
Aplicações Não Vinculadas
Renda Fixa

PASSIVO
132.108.279,75
402.436,37
402.436,37

23.837.851,56

Provisão de Eventos a Liquidar

16.678.814,38

Débitos de Op. De Assist. à Saúde

95.346.039,99

Atendimentos em Outros Estados

20.159.326,45

Outros Débitos Operacionais

20.159.326,45

Convênio Odontológico

75.186.713,54

Devoluções de Cotas/Coparticipação

75.186.713,54

Taxa de Administração Amafresp

Cotas de Fundos de Investimentos

73.216.153,50

Outros Titulos de Renda Fixa - CDB

1.970.560,04

Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde

CIRCULANTE

Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Tributos e Contribuições

1.843.947,89
15.248,16
0,00
208.369,76
1.293,41
1.619.036,56
702.782,61
74.243,50

27.439.948,44

F.G.T.S a Recolher

63.730,31

Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência

25.334.333,08

COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher

10.513,19

Provisão Para Devedores Duvidosos

(2.574.695,20)

Retenções de Impostos e Contribuições

628.539,11

Coparticipação Amafresp

1.085.169,19

I.R.R.F a Recolher - Afresp

76.966,18

Provisão Para Perdas Sobre Crédito

(622.886,62)

I.R.R.F a Recolher - Amafresp

81.665,33

Contraprestação Corresponsabilidade Assumida

3.287.620,63

I.S.S a Recolher - Afresp

Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde

1.282.859,00

I.S.S a Recolher - Amafresp

Provisão Para Perdas Sobre Crédito

(352.451,64)

CSLL a Recolher - Amafresp

Créditos Tributários e Previdenciários
Crédito de Previdência Social
Bens e Títulos a Receber
Almoxarifado
Aluguéis a Receber
Adiantamentos
Outros Créditos ou Bens a Receber

972,20
997,57

1.610.028,33

PIS a Recolher - Amafresp

1.610.028,33

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp

1.392.158,55

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp

150.756,71

Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários

284.715,89

145.080,64
131.731,73
1.115.346,18
5.748.582,49

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

636,03
5.112,72

123,20
26.593,28
4.549.449,63

Mensalidades Afresp

994.185,52

Obrigações com Pessoal

2.086.222,59

Mensalidades - Fundafresp

135.837,81

Fornecedores

2.463.227,04

Mensalidades - Seguro de Vida
Cia Vera Cruz Seguradora
Taxa de Adm.Amafresp
Outros Valores a Receber
Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos
Provisão Para Devedores Duvidosos

2.083.788,64

62.857,05

883.520,43
1.619.036,56
32.213,53
(286.020,40)
(286.020,40)

Despesas Antecipadas

455.105,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE

35.787.199,22

Realizável a Longo Prazo

1.954.538,46

Aplicações Financeiras

96.227,48

Títulos de Renda Fixa

96.227,48

Créditos Tributários e Previdenciários

Outros Débitos a pagar

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões
Contingências Amafresp
Contingências Trabalhistas
DÉBITOS DIVERSOS
Fundafresp

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Fundo Social

2.320.603,60
770.975,64
527.327,09
243.648,55
1.549.627,96
1.549.627,96

141.737.023,81
168.251,94

2.358.812,48

Reservas

Crédito Previdência Social

2.358.812,48

Reservas Patrimoniais

Depósitos Judiciais e Fiscais

1.858.310,98

Reservas Estatutárias

10.088.076,62

1.858.310,98

Resultados Acumulados - AFRESP

78.565.657,77

3.332.301,46

Resultados Acumulados - AMAFRESP

37.601.793,80

3.332.301,46

Resultado do Exercício - AFRESP

2.178.761,20

Resultado do Exercício - AMAFRESP

4.102.478,05

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

27.755.847,41

6.127.037,32
16.093.793,06
319.528,56
2.724.396,52
2.724.396,52
703.423,05

Máquinas e Equipamentos

287.367,32

Móveis e Utensílios
Veículos

258.131,20
1.289.894,30
185.580,65

Imobilizações em Curso

1.969.604,09

Obras em Andamento

1.969.604,09

Outras Imobilizações

521.487,86

Benfeitorias em Imóveis de terceiros

521.487,86

INTANGÍVEL

385.699,41

Sistema de Computação
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TOTAL DO ATIVO

9.032.004,43

22.540.358,94

Instalações

Equipamentos de Informática

141.568.771,87

385.699,41
167.895.478,97

TOTAL DO PASSIVO

167.895.478,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A MARÇO DE 2020
Sede
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde

Regionais

L DA AFRESP
Amafresp J O R N AConsolidado

Afresp

0,00

0,00

0,00

255.475.272,82

72.378.133,98

Contraprestações Líquidas

0,00

0,00

0,00

255.475.272,82

72.378.133,98

Contribuições Associativas

0,00

0,00

0,00

244.340.629,67

68.418.742,49

13.162.257,02

4.306.152,72

(1.639.187,59)

(236.564,22)

Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade
( - ) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados
( - ) Devoluções/Cancelamentos
Eventos Indenizáveis Líquidos

0,00

0,00

0,00

(388.426,28)

(110.197,01)

0,00

0,00

0,00

(251.286.349,69)

(63.935.119,18)

Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)

0,00

0,00

0,00

(266.134.953,63)

(67.500.701,00)

Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)

0,00

0,00

0,00

11.766.899,39

2.936.377,86

Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)

0,00

0,00

0,00

3.081.704,55

629.203,96

0,00

0,00

0,00

4.188.923,13

8.443.014,80

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

0,00

0,00

0,00

4.188.923,13

8.443.014,80

(5.515.890,37)

(2.070.864,73)

(7.586.755,10)

0,00

0,00

(3.144.315,90)

(1.075.014,51)

(4.219.330,41)

0,00

0,00

(952.961,19)

(60.815,06)

(1.013.776,25)

0,00

0,00

Despesas com Localização e Funcionamento

(1.093.560,34)

(852.959,56)

(1.946.519,90)

0,00

0,00

Despesas com Public. E Propag. Institucional

(19.996,23)

-

(19.996,23)

0,00

0,00

Despesas com Tributos

(146.387,68)

(59.865,50)

(206.253,18)

0,00

0,00

Despesas Adm. Diversas

(158.669,03)

(22.210,10)

(180.879,13)

0,00

0,00

Outras Receitas Operacionais

9.950.640,45

111.311,35

10.061.951,80

9.109.408,38

159.965,29

Contribuições Associativas

2.481.079,71

0,00

2.481.079,71

0,00

0,00

4.700.447,85

0,00

4.700.447,85

0,00

0,00

2.632.452,29

0,00

2.632.452,29

0,00

0,00

123.137,48

111.311,35

234.448,83

0,00

0,00

13.523,12

0,00

13.523,12

4.933.522,22

638,04

0,00

0,00

0,00

1.864.972,72

159.327,25

Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal Próprio
Despesas com Serviços de Terceiros

Administração Amafresp
Administração de Seguros
Outras Departamentais
Receitas Diversas
Taxa de Inscrição
Outras Receitas
Outras Despesas Operacionais
Provisão Para Perdas Sobre Créditos

0,00

0,00

0,00

2.310.913,44

2.310.913,44

(413.819,65)

(54.979,57)

(468.799,22)

(16.715.645,77)

(4.701.453,08)

(11.599,24)

0,00

(11.599,24)

(550.632,95)

(467.455,25)

(402.220,41)

(54.979,57)

(457.199,98)

(16.165.012,82)

(4.233.997,83)

Encargos Sociais

0,00

0,00

0,00

-

-

Taxa de Adm. Amafresp

0,00

0,00

0,00

(17.573.128,94)

(4.700.447,85)

(128.553,63)

(29.928,90)

0,00

0,00

Outras

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

-

0,00

-

(402.220,41)

(54.979,57)

(457.199,98)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.536.669,75

496.378,92

0,00

0,00

0,00

1.536.669,75

496.378,92

4.020.930,43

(2.014.532,95)

2.006.397,48

(3.417.314,26)

3.901.527,01

70.216,28

3.266,61

73.482,89

2.465.768,54

200.951,04

Receitas Financeiras

105.004,39

3.414,12

108.418,51

2.852.866,87

218.196,80

Despesas Financeiras

(34.788,11)

(147,51)

(34.935,62)

(387.098,33)

(17.245,76)

98.915,08

-34,25

98.880,83

0,00

0,00

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

RESULTADO PATRIMONIAL
Receitas Patrimoniais

108.523,00

0,00

108.523,00

0,00

0,00

Despesas Patrimoniais

(9.607,92)

-34,25

(9.642,17)

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

4.190.061,79

2.011.300,59)

2.178.761,20

(951.545,72)

4.102.478,05

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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