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EXPEDIENTE

INFORMAÇÕES

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$ 595,00 
(quinhentos e noventa e cinco reais), reduzindo o valor anteriormente cobrado; c) cota Fundafresp = 
R$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondentes à contribuição mínima de 
20 (vinte) cotas no valor unitário de R$ 1,9208 (janeiro/2019).

Informamos ainda que os citados valores estão vigentes desde 01/06/2020.

Abril Maio Junho

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

Cota Amafresp 630,00 625,00 595,00 

Cota Fundafresp 38,42 38,42 38,42



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

3

Resultado de todo esforço e tempo dedicados ao longo 
de mais de 70 anos, o patrimônio da Afresp, construído 
pela união de todos os associados, está em destaque nesta 
edição do Jornal. Em respeito ao que já foi conquistado e 
também pensando em garantir a solidez e sustentabilidade 
de nossa associação, foi realizado um estudo de um novo 
investimento das nossas reservas financeiras atuais.

Nas próximas páginas, apresentamos detalhes do projeto, 
cujo objetivo é manter seguro nosso patrimônio, assim como 
rentabilizá-lo da melhor forma. A proposta trata de um in-
vestimento na área da saúde, o que também traz o benefício 
da sinergia com a Amafresp. A concretização do projeto 
dependerá do voto dos associados e, por esse motivo, reu-
nimos informações fundamentais para que juntos possamos 
decidir qual o melhor caminho para a associação. 

Além disso, trazemos notícias que mostram a atuação 
contínua da Afresp, mesmo diante dos impasses causados 
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UM PATRIMÔNIO 
SÓLIDO, QUE NOS 
LEVA PARA FRENTE

pela pandemia de Covid-19. O Conselho Deliberativo se 
reuniu em três sessões realizadas por videoconferência. 
A busca pela conservação dos direitos da classe também 
continuou por meio de ações judiciais da Afresp junta-
mente ao FOCAE-SP, referentes à reforma da Previdência. 
A discussão da reforma tributária continua, com a partici-
pação ativa do Movimento Viva, agora em versão virtual, 
por meio de webinars.

Destacamos ainda o Fundafresp que, no mês de junho, 
completou 25 anos ajudando pessoas que são impacta-
das pela desigualdade social marcante no Brasil. E lem-
bramos de benefícios tão importantes para os colegas, 
oferecidos pelo InvestAfresp, Amafresp e Convênios, de 
eventos que, mesmo à distância, continuam promovendo 
momentos de interação e descontração dos associados 
com os torneios de poker on-line.

Boa leitura!
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Compre produtos da Electrolux com descontos
de até 40% + frete grátis pela loja on-line do ShopClub.

Educação de qualidade com até 30% de desconto nas 
mensalidades dos cursos de Educação Infantil, Ensino Funda-

mental, Ensino Médio, Línguas Estrangeiras e Pós-Graduação.

Na loja oficial você adquire celulares com até 18% de desconto! 
Basta resgatar seu voucher e inserir no carrinho de compras.

APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DISPONÍVEIS 
PARA ASSOCIADOS. ACESSE ESSAS E OUTRAS OFERTAS 

EM WWW.CONVENIOSAFRESP.ORG.BR

CONVÊN IOS
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http://www.conveniosafresp.org.br
https://www.conveniosafresp.org.br/campanhas/para-adquirir-descontos-exclusivos-acessar-Sb6?query=elec
https://www.conveniosafresp.org.br/campanhas/obtenha-descontos-exclusivos-em-produtos-zuK?query=asus
https://www.conveniosafresp.org.br/campanhas/obtenha-descontos-exclusivos-em-hospedagens-6P7?query=macke
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EVENTOS

3º RANKING HOLD’EM ON-LINE: CONFIRA AS 
CLASSIFICAÇÕES DAS ETAPAS DE MAIO E JUNHO
por Aliana Brito

Mais uma opção de diversão para associados e familia-
res promovida pela Afresp, as disputas do poker on-line 
reúnem competidores de diversas cidades na plataforma 
PokerStars. A etapa de maio contou com 54 competido-
res e a de junho com 55.
 

O AFR Bruno Nakayama foi o vencedor da rodada 
de maio, já no mês de junho o ganhador foi o AFR 
Gladimir Dutra. 

Confira a classificação completa dos premiados das etapas:

Maio
1º  Bruno Nakayama 
2º  José Nascimbem
3º  Felipe Di Donato
4º  Lavínia Schewinsky
5º  Eugênio Kobayashi
6º  Paulo Schneider
7º  Flávio Tomazetti 
8º  Roberto Ortega
9º  Andreas Plath

Junho
1º  Gladimir Dutra
2º  Roberto Helou
3º  Lavínia Schewinsky
4º  Daniel Cavalcante Santos
5º  Flávio Tomazetti 
6º  Thiago Barros
7º  Diego Garcia
8º  José Antônio Schewinsky
9º  André Rodrigues

1º  Bruno Lopes Cunha
2º  Gladimir Dutra 
3º  Ricardo Martins
4º  Bruno Lamounier
5º  Gerson Ota  
6º  Daniel Cavalcante Santos
7º  Vanessa Murayama
8º  André Araújo
9º  Pedro Henrique Duran

CLASSIFICAÇÃO:

Exclusivas para associados e familiares, as rodadas do 3º Ranking Hold’em On-line acontecem uma 
vez por mês e não é necessário ter experiência no poker para jogar. Elas ocorrem na plataforma 
PokerStars, em momentos de descontração, e para participar basta conferir o regulamento oficial e o 
passo a passo de como utilizar a plataforma on-line, disponíveis no site da Afresp: www.afresp.org.br.

As competições do Torneio Quarentena não contam pontos para o 3º Ranking Hold’em 
On-line e para o 6º Ranking Hold’em da Capital. E para participar não é preciso ser 
um frequentador destes jogos já tradicionais na Afresp. O regulamento do torneio é o 
mesmo utilizado para o poker on-line e pode ser conferido no site da Afresp.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA 
2ª EDIÇÃO DO TORNEIO QUARENTENA
por Aliana Brito

Com o objetivo de proporcionar mais uma opção de la-
zer 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 parti-
cipação neste novo torneio também não exigiu a presen-
ça assídua nesses já tradicionais.

CONFIRA OS PREMIADOS DO TORNEIO:

https://afresp.org.br/poker-online-torneio-quarentena/
https://afresp.org.br


     DOS BENEFICIÁRIOS 
AVALIAM POSITIVAMENTE A AMAFRESP

AMAFRESP

por Flávia Sapienza | Foto: Shutterstock

A Pesquisa de Satisfação 2020 realizada pela Ama-
fresp trouxe avaliações muito consistentes em relação à 
qualidade dos serviços prestados pelo plano de saúde, 
como o atendimento, cobertura e a capacidade de re-
solução de problemas.

A amostra da pesquisa obedeceu a todos os requisitos 
estatísticos e foi composta por 376 filiados maiores de 18 
anos, contatados por telefone pela Colectta Consultoria 
em Estatísticas, que fez a avaliação de forma terceirizada 
para a Amafresp.

E o resultado geral foi bastante positivo: segundo a pes-
quisa, 94% dos beneficiários avaliaram positivamente a 
Amafresp. Além disso, nessa mesma amostra, 85% dos as-

sociados afirmaram que recomendariam o plano.

Com relação às reclamações, a pesquisa apontou que 
a grande maioria dos beneficiários Amafresp (86,17%) 
nunca reclamou sobre os serviços. Entre aqueles que fi-
zeram reclamações, 80,77% declararam que tiveram sua 
demanda resolvida.

“Quero primeiro agradecer a todos os filiados que oferece-
ram o seu tempo e puderam responder às perguntas desta 
pesquisa. Foi grande a satisfação com que nós recebemos 
esses resultados. Em 2019, tivemos uma satisfação de 92% 
e este ano ainda conseguimos aumentar para 94%. São 
marcas expressivas, difíceis de serem alcançadas, mas te-
mos a certeza de que todos os novos serviços que temos 

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP   -                             2020 ( 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

Devoluções 
Cotas

Descontos
Obtidos

Cobrança
Coparticipações 

Cobrança 
Reciprocidade

Taxa ADM.
7,0%

Despesa 
Total

Qtde. de
Cotas

Valor da
Cota Real

JAN 1.071.026,96 3.145.257,10 2.057.839,17 13.232.099,27 68.082,92 403.255,16 2.247.729,48 87.250,56 243.989,11 0,00 0,00 1.362.280,11  (923.936,51) 29.067,28  (7.087,41)  (218.157,27)  (1.294.961,30)  1.607.124,50  23.110.859,13  36.007,70  641,83 

FEV 1.072.266,75 3.316.035,46 1.852.455,17 10.958.014,12 80.591,82 416.017,43 1.730.330,64 86.798,91 120.833,01 0,00 0,00 2.125.031,16  (986.456,85) 30.743,58  (0,88)  (43.302,99)  (2.185.268,44)  1.474.286,79  20.048.375,68  35.882,20  558,73 

MAR 909.290,27 3.359.550,07 2.018.630,14 11.949.915,25 87.889,48 412.184,37 1.881.734,71 86.128,05 118.734,76 0,00 32986,54 1.203.037,27  (1.025.984,50)  50.386,15  (0,07)  (413.132,01)  (1.504.505,69)  1.619.036,56  20.785.881,35 35.716,2  581,97 

ABR 877.972,62 3.087.845,53 1.630.072,10 11.124.942,26 187.851,29 324.470,23 1.956.421,93 85.921,44 121.194,25 0,00 0,00 1.141.060,74   (955.372,66)   9.350,73 (0,94)   (87.721,44)   (1.271.308,67)   1.544.629,57   19.777.328,98   35.685,30   554,22 

TOT. 3.930.556,60 12.908.688,16 7.558.996,58 47.264.970,90 424.415,51 1.555.927,19 7.816.216,76 346.098,96 604.751,13 0,00 32.986,54 5.831.409,28 -3.891.750,52 119.547,74 -7.089,30 -762.313,71 -6.256.044,10 6.245.077,42 83.722.445,14

94%
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oferecido, além do comprometimento e capacidade dos 
nossos colaboradores, fazem a diferença para o nosso as-
sociado”, comenta o diretor Renato Chan.

De acordo com o resultado final, os beneficiários tam-
bém apontaram dois pontos em que o plano pode me-
lhorar. O primeiro deles é facilitar o acesso à lista dos 
prestadores de serviços, já que 37,23% dos responden-
tes afirmaram que nunca acessaram as listas de presta-
dores de serviços e que não têm segurança sobre em 
qual meio estão disponíveis.

Além disso, 50,8% dos filiados também afirmaram que não 
são orientados pela Amafresp da forma como gostariam 
sobre a necessidade de exames preventivos.

“Ainda precisamos encontrar a melhor forma de nos comuni-
car com o nosso associado em relação aos nossos informati-
vos de prevenção. Para diminuirmos os custos de impressão 
e correio, as orientações passaram a ser feitas através dos 
nossos canais eletrônicos, mas essa migração para o digital 
diminuiu o alcance dos nossos comunicados, o que gerou 
esse alerta apontado nesta pesquisa”, explica Chan.

Quer conferir o resultado completo da Pesquisa de Satisfação 2020? Acesse 
o conteúdo em nosso site: www.amafresp.org.br.

Acompanhe também todas as novidades em nossa página oficial no 
Facebook: facebook.com/Amafresp

Conversar com os associados da Afresp é fundamental 
para entender as suas necessidades na atual conjuntura 
e também uma oportunidade de identificar pontos de 
melhoria em todos os tipos de serviços prestados pela 
associação. Pensando nisso, a Afresp e a Amafresp, 
aproveitando o momento em que muitos associados pre-
cisam ficar em casa devido à pandemia de Covid-19, 
iniciaram uma série de ligações por telefone com o in-
tuito de ouvir o público mais idoso.

A primeira etapa começou em 12 de maio. Nela, as-
sistentes sociais da Amafresp e também colaboradores 
das Regionais estão entrando em contato por telefone 
com associados titulares a partir dos 60 anos de idade.

A gerente de Relacionamento da Amafresp, Rosange-
la Lázaro, responsável pela iniciativa, explicou que a 
ideia é realmente ouvir o associado, reforçar a preo-
cupação da associação e também fortalecer o relacio-
namento entre as partes: “Achamos importante apro-

veitar o momento da pandemia para escutar o que o 
associado tem a dizer sobre suas expectativas, orientar 
sobre todos os serviços disponíveis na Afresp, se ele 
está satisfeito e também se tem sugestões de melhoria. 
Se necessário, tiramos dúvidas sobre a Covid-19, te-
lemedicina, médicos de família, ou simplesmente nos 
portamos como um ouvido amigo para o associado. 
Não estabelecemos metas diárias de ligações justamen-
te para que a conversa dure o quanto for necessário 
para entendermos a realidade de cada pessoa. O mais 
importante é mostrar ao associado que estamos próxi-
mos e preocupados com ele”.

Até o fechamento desta edição do Jornal da Afresp, 
1.247 associados deram suas opiniões sobre a Afresp. 
Tudo está sendo registrado em sistema, junto às infor-
mações cadastrais dos associados. Após a finalização 
da primeira etapa, a Afresp vai consolidar os dados e 
estabelecer ações direcionadas com base nas sugestões 
de melhorias e reclamações. 

TRABALHO LIDERADO PELA AMAFRESP LEVA 
ACOLHIMENTO E ATENÇÃO AOS FILIADOS IDOSOS
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APOSENTADOS

CHUTEIRAS PENDURADAS 
05/05 Carla Bevenino Nunes

Em atendimento ao Decreto nº 64.937/2020, a SPPrev 
suspendeu a antecipação do pagamento do 13º salário de 
aposentados civis, militares inativos e pensionistas civis e 
militares do estado de São Paulo. A medida foi aplicada a 
partir da folha de pagamento de competência de abril de 
2020, contemplando os beneficiários que fazem aniversário 
a partir do mês de maio.

A suspensão é válida enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública, implantado devido à pandemia 
da Covid-19, reconhecido por meio do Decreto nº 
64.879/2020 e do Decreto Legislativo nº 2.493/2020. 
A medida se deu por conta da priorização do Estado em 

Devido à reforma da Previdência dos servidores 
estaduais, as alíquotas de contribuição previdenciária 
foram alteradas desde o mês de junho. Aposentados e 
pensionistas que recebem abaixo do teto do RGPS (R$ 
6.101,06) passaram a ser isentos de contribuição. Para os 
beneficiários que recebem acima do teto, a contribuição 

SPPREV ALTERA SERVIÇOS POR CONTA DA 
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

NOVA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA É APLICADA PARA APOSENTADOS

por Aliana Brito 

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.

Esta imagem registra a final do II Campeonato de Futebol da Afresp em 1975, que aconteceu no campo da fábrica 
Rigesa, em Valinhos. O evento contou com a presença de mais de 1.500 pessoas, entre fiscais e familiares, para 
assistir à partida que terminou com a vitória da equipe de Campinas sobre o time da DRTC-I. Na foto, da direita 
para a esquerda: Reinaldo Cicone, Benedito Franco da Silveira Filho (i.m.), Dirceu Pereira, Vandeslau (i.m.), Antonio 
Fernandes, que aperta a mão de Paulo Vaz Dias, de camisa branca. 
O registro é do acervo do AFR Antônio Fernandes.

O TEMPO PASSA....

direcionar recursos para o combate ao coronavírus.

Além disso, a suspensão da obrigatoriedade do recadas-
tramento para aposentados e pensionistas foi prorroga-
da. A determinação da prorrogação se deu por meio da 
Portaria SPPrev nº 166, de 05 de maio de 2020, sendo 
válida por mais 60 dias a contar da data da publicação. 
Após esse período, o recadastramento volta a ser obriga-
tório, caso não haja uma nova determinação.

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações, os be-
neficiários podem entrar em contato com a SPPrev por 
meio dos telefones:  0800 777 7738 e (11) 2810-7050.

passou a ser de 16% sobre o valor que exceder o teto.

A vigência das novas alíquotas de contribuição se 
deu desde 5 de junho e os descontos foram lançados 
proporcionalmente na folha de vencimento deste mês, 
com pagamento no 5º dia útil de julho.

05/05 Sérgio Manoel Sanches Mumare
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VIDEOAULAS DE GINÁSTICA SÃO OPÇÃO 
PARA QUE OS ASSOCIADOS MANTENHAM-SE 
ATIVOS DURANTE A PANDEMIA 
por Rafael DeLuca | Foto: Shutterstock 

Para manter o bem-estar, a saúde física e mental de 
seus associados e familiares em meio à pandemia do 
novo coronavírus, a Diretoria de Esportes da Afresp dis-
ponibiliza desde o início de abril, às quartas-feiras e 
aos sábados, aulas de ginástica com exercícios práti-
cos e acessíveis a todos os públicos da associação, de 
jovens a aposentados.

Paulo de Carvalho, educador físico responsável pelos víde-
os publicados nos Stories do Instagram da Afresp, explica 

E SPORT E S

PARA ACOMPANHAR TODOS OS MATERIAIS PUBLICADOS, 
SIGA O INSTAGRAM DA AFRESP.

que os conteúdos foram desenvolvidos para ambientes in-
ternos de casas e apartamentos, utilizando objetos do co-
tidiano, como cadeiras e pacotes de alimentos não perecí-
veis, para aumentar a dificuldade das atividades e manter 
a saúde dos colegas em dia. “Os vídeos foram pensados 
para que todos os públicos se mantenham ativos durante o 
isolamento social. Trabalhamos o fortalecimento, a flexibili-
dade e a coordenação motora para evitar o sedentarismo 
e doenças relacionadas à saúde mental que podem surgir 
nesse momento”, explicou.

O AFR Sérgio Assami, que realiza as aulas junto aos seus familiares, apontou os 
benefícios trazidos pelas atividades oferecidas pela Afresp. “Os exercícios são 
simples e não só aumentam a nossa motivação, mas aumentam também a nossa 
imunidade, tão importante neste momento. Ajudam a combater a ansiedade e 
a depressão que podem surgir com o isolamento social e a mudança brusca da 
nossa rotina sem um período de adaptação adequado. Acompanhar as aulas, 
com orientações e vídeos explicativos, foi um estímulo para manter uma rotina 
diária de treinos durante esse período de isolamento”, afirmou.

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

9

https://www.instagram.com/afresp_oficial/?hl=pt-br


FUNDAFRESP COMPLETA 25 ANOS COM MAIS 
DE R$ 21 MILHÕES DOADOS

FUNDAFRESP

por Flávia Sapienza | Fotos: Acervo Afresp 

Em 1995, um grupo de AFRs associados à Afresp se uniu para 
agir diretamente em prol de crianças, adolescentes e idosos 
em situação de vulnerabilidade social, espalhados por todo 
o estado de São Paulo. Atualmente, nosso país segue com 
uma grande porcentagem de pessoas em situação de vulne-
rabilidade, ou seja, que possuem poucos recursos financeiros, 
de moradia, assim como acesso reduzido à educação e a 
oportunidades em comparação a outros grupos na sociedade. 

Segundo relatório divulgado pelo Pnud (Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento) no final de 2019, o 
Brasil é considerado o sétimo país mais desigual do mundo, 
ficando atrás apenas de nações do continente africano. Des-
de a criação oficial do Fundafresp, em 27 de junho de 1995, 
os colegas, preocupados com o impacto dessa desigualdade 
na vida das pessoas, já ajudaram mais de 1.400 instituições 
sem fins lucrativos, por meio de doações mensais e editais.

No total, R$ 21.700.520,00 foram doados por meio das ini-
ciativas do Fundafresp, valor reunido graças às doações dos 
AFRs associados ao fundo, assim como doações pontuais fei-
tas por qualquer pessoa física ou jurídica. Ao longo desses 25 
anos, cada doação mínima (hoje representada por R$ 38,42) 
fez a diferença na vida de milhares de pessoas que precisa-
ram e ainda precisam de apoio da sociedade como um todo.

O Fundafresp age com base em seu regulamento aprova-
do pelo Conselho Deliberativo e critérios preestabelecidos, 
que são, inclusive, validados por sua Comissão e também 
por auditoria. Todas as instituições que recebem doações 
são indicadas pelos próprios AFRs e, para que sejam sele-

cionadas, devem apresentar uma série de documentos, as-
sim como prestação de contas para comprovar a aplicação 
dos valores recebidos em seus projetos.

O coordenador do Fundafresp, José Roberto Rosa, faz par-
te do grupo desde 1995 e acredita que as doações são 
fundamentais para as entidades apoiadas: “Como é bom 
recordar o começo do Fundafresp, quando, em 1995, ain-
da na velha casa alugada na rua Joaquim Eugênio de Lima, 
enquanto se construía a sede atual da Afresp, ocorriam as 
reuniões para dar vida a esse projeto que já ajudou a tanta 
gente. Lembro do zelo e dedicação do Sérgio Reinhardt, 
um dos idealizadores, da motivação do João Eduardo, da 
Bernadete Ferreira, Mara, Barbieri, Júlio, Gilberto, Soares, 
Sandra, Paulo Bueno, Edgard, Celso e muitos outros. Foi 
uma construção coletiva onde todos foram muito importan-
tes; seja quem atuava na Comissão, seja quem angariava 
doadores nas várias regiões, postos fiscais e delegacias do 
estado no predião, nas salas da Fazesp, nas assembleias 
da Afresp. E, não menos importantes, os colegas que visita-
vam as entidades, atestando sua honestidade e eficiência 
e propondo o auxílio.  Acima de tudo, pairava a certeza 
de que o Fundafresp é uma atitude de classe voltada ao 
bem de crianças, adolescentes e idosos em situação de 
vulnerabilidade social, acima de quaisquer divergências 
pessoais, ideológicas, políticas. Em torno do Fundafresp, 
somos unidos. E os muitos de nós que já testemunhamos o 
sorriso de uma criança, de um jovem ou de um idoso que 
recebeu nosso auxílio, sabe o quanto vale a pena lutar por 
essa ideia. Parabéns a todos que já participaram, que par-
ticipam e aos que irão se juntar a essa luta”.
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FAÇA A DIFERENÇA JUNTO AO FUNDAFRESP!

Se você ainda não faz parte do Fundafresp, seja integrante desse movimento! As doações mensais cabem no 
seu bolso, a partir de apenas R$ 38,42. 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. Lá, você que já contribui também pode aumentar 
o valor das suas doações mensais: https://afresp.org.br/fundafresp/como-contribuir/

Em caso de dúvidas, envie e-mail para fundafresp@afresp.org.br.

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

EM 25 ANOS, O FUNDAFRESP: 
• Doou, no total, R$ 21.700.520,00, sendo:
 R$ 15.846.520,00 em doações mensais; 
 R$ 5.854.000,00 por meio dos editais.
• Ajudou mais de 1.400 entidades sem fins lucrativos;
• Possui mais de 2.100 AFRs associados, que contri- 
   buem com doações todos os meses;
• Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, criou        
  em tempo recorde o edital emergencial que doou R$    
  1.025.000 para compra de alimentos, materiais de    
  higiene, limpeza e outros itens essenciais.
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AFRESP CONCLUI 
ESTUDOS PARA 
INVESTIMENTO NA 
ÁREA DA SAÚDE

Sustentabilidade da Afresp, prestação de serviços com 
qualidade, atendimento com excelência e acolhimento. Esses 
são alguns dos pilares que sustentam as ações e decisões 
da Diretoria Executiva e que norteiam a prospecção por 
investimentos que possibilitem garantir a solidez da associação.

Sempre atenta em buscar as melhores oportunidades, a política 
de investimentos da Afresp tem como foco a preservação do 
patrimônio do associado, sendo a sua totalidade realizada 
em aplicações financeiras conservadoras. Com o passar dos 
últimos anos e a diminuição sistemática dos juros para os seus 
menores patamares históricos, os mesmos investimentos que 
conseguiram ampliar essa reserva deixaram de apresentar 
rentabilidade real.

Foi por isso que, em 2019, a Diretoria iniciou estudos em busca 
de oportunidades estratégicas que aliassem maior rentabilidade 
à missão e aos valores da Afresp, sinergia com os atuais serviços, 
além da garantia de um patrimônio seguro a longo prazo. 

Propostas para a realização de avaliação de mercado foram 
apresentadas por três consultorias e, após esse processo, uma 
delas foi selecionada para prosseguir com o aprofundamento 
do estudo. A partir da aprovação do Conselho Deliberativo, 
em setembro de 2019, a Compass, empresa especializada 
em consultoria estratégica e operacional no setor de saúde, 
apresentou uma proposta de investimento consolidado na área 
de saúde, segmento com forte relação à Afresp e que traz um 
grande potencial de redução de custos para a Amafresp. 

PROPOSTA DE INVESTIMENTO EM 
SAÚDE

A proposta do investimento consiste na construção de um novo 
prédio ao lado da sede, em São Paulo, no terreno já pertencente 
à associação e que prestaria três serviços de saúde diferentes 
em alto padrão, abertos para o público em geral: um hospital 
de transição (hospital para casos de baixa complexidade), uma 
clínica de infusão e um ambulatório do idoso.

A escolha pela área da saúde foi feita com base nos estudos de 
mercado, e o investimento no segmento apresentou a maior 
rentabilidade e probabilidade de sucesso em comparação com 
outros três negócios alternativos avaliados: estacionamento, 
hotel e conjunto de escritórios. O sucesso do negócio também 
partiria do conhecimento e experiência já acumulados no setor 
de saúde pela Amafresp. 

“É importante reforçar que nesta proposta de investimento vamos 
aplicar apenas um terço das reservas financeiras da Afresp, e o 
valor para construção do projeto está inserido em uma parcela 
do patrimônio que é própria para ser rentabilizada em aplicações, 
tirando dessa conta valores vinculados à Afresp, à Amafresp 
e ao Fundafresp, por exemplo. Além disso, não vamos nos 
descapitalizar totalmente de todas as nossas reservas financeiras 
líquidas, já que utilizaremos 75% do valor disponível para 
aplicações. Outro ponto que nos traz mais segurança é que, por 
meio desse novo investimento, conseguiremos imobilizar parte do 
nosso patrimônio para que seja preservado durante muitos anos. 
Isso representa uma reserva de valor para a Afresp e que pode, 
inclusive, valorizar-se ao longo dos anos, dada a sua localização 
privilegiada”, explicou o diretor financeiro Luan Zacharias.

Estima-se que o negócio, a longo prazo, possa gerar cinco 
vezes mais rentabilidade em comparação aos investimentos 
financeiros atuais. Além de rentabilizar e proteger o patrimônio 
da associação e dos associados, os serviços desse complexo 
de saúde beneficiarão os próprios filiados da Amafresp de 
duas maneiras: a Amafresp consumirá os serviços de saúde 
desse complexo da Afresp a preços competitivos; além disso, 
os associados usuários deste conjunto poderão usufruir da 
qualidade e atenção similares aos já oferecidos pela Amafresp. A 
utilização dessa estrutura pelos próprios filiados permitirá uma 
redução nos custos do plano de saúde e, consequentemente, 
na mensalidade de todos os beneficiários.

44 LEITOS 

22 POLTRONAS DE INFUSÃO 

2 CONSULTÓRIOS

1 SALA DE INFUSÃO PRIVATIVA 

60 VAGAS

ESPAÇO PARA MOTOCICLETAS 

ESPAÇO PARA BICICLETAS

ÁREA CONSTRUÍDA SERÁ DE 6.657M²

O HOSPITAL

por Flávia Sapienza | Fotos: Gustavo Arissa
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O rápido retorno 
do investimento 
necessário que o 
plano de negócios 
demonstra se dará 
em poucos anos, 
e nos faz crer 
na relevância do 
projeto. 

“

”Indo além, o consumo desses serviços pela Amafresp, 
especialmente no início do empreendimento, contribuiria 
com a sustentabilidade do negócio diminuindo os riscos do 
investimento da Afresp. 

“Serviços de saúde sempre serão necessários para a população e 
conseguimos identificar uma grande oportunidade para a Afresp 
pelo potencial de crescimento deste tipo de serviço relativamente 
recente no Brasil, que são os hospitais de transição. Na Amafresp, 
é cada vez mais frequente um paciente sair de um hospital geral 
para ir ao hospital de transição, onde terá uma atenção maior 
para a sua recuperação plena”, explicou o diretor da Amafresp, 
Renato Chan.

ENTENDA AS FRENTES DO 
INVESTIMENTO EM SAÚDE

O novo prédio, construído no terreno pertencente à Afresp, 
ao lado da sede, oferecerá, caso o projeto seja aprovado pelo 
Conselho Deliberativo e em Assembleia Geral, três serviços de 
saúde: hospital de transição, clínica de infusão e ambulatório do 
idoso. Confira a seguir detalhes de cada frente:

HOSPITAL DE
TRANSIÇÃO
O que é?

O hospital de transição recebe pacientes que precisam continuar 
internados com cuidados hospitalares, mas que se encontram 
estáveis e, dessa forma, não precisam continuar em unidades 
intensivas de tratamento. O foco, nesse caso, é o de reabilitação 
do paciente, mas também é utilizado na manutenção de 
cuidados paliativos em estados terminais. 

A principal diferença do hospital de transição em relação ao 
hospital geral de alta complexidade é a equipe envolvida e 
o tempo dispensado pelos profissionais para um cuidado 
prolongado que os pacientes demandam, principalmente 
idosos e pessoas com doenças crônicas.

Além disso, a permanência em um hospital geral normalmente 
tende ao agravamento das condições físicas e psicológicas dos 
pacientes. Por esse motivo, tem sido evidenciada a necessidade 
de oferecer hospitais de transição, uma tendência mundial. No 
Canadá, por exemplo, 49% dos internados são indicados para 
hospitais de transição; na Austrália, o modelo de transição existe 
há dez anos; e em Portugal, o governo criou recentemente a 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, composta 
por unidades que prestam cuidados continuados de saúde e de 
apoio social a pessoas com falta ou perda de autonomia.

VANTAGENS

• Economia:  para pacientes  estáveis, não há necessidade 
de atendimento em hospitais gerais, capazes de 
atendimento de alta complexidade. Desta forma, o 
custo da internação é menor, o que gera economia para 
a Amafresp e seu associado, e uma receita para a Afresp, 
dona do negócio;
•Recuperação melhor e mais rápida: os pacientes 
internados no hospital de transição recebem ainda mais 
dedicação e foco em sua recuperação, em comparação 
com um hospital geral. Dessa forma, podem se 
recuperar melhor e mais rápido;
•Alto padrão: o serviço oferecerá suítes individuais e 
tratamento especializado de alto nível para os pacientes, 
e o foco é trazer filiados Amafresp para um ambiente 
que respeite e atenda suas expectativas de qualidade.

Presidente da Afresp, Rodrigo Spada



CLÍNICA DE
INFUSÃO
O que é?

A clínica de infusão é direcionada ao atendimento de pacientes 
com doenças que necessitam de medicamentos endovenosos, 
subcutâneos ou intramusculares, como anemia, artrite, 
esclerose múltipla e lúpus.

VANTAGENS

•Atração de pacientes do mercado: poucas clínicas 
de infusão em São Paulo oferecem o atendimento de 
alto padrão esperado pelos pacientes que buscam esse 
serviço. Ao oferecer mais qualidade no serviço, a clínica 
deve ganhar vantagem frente à concorrência e atrair 
mais pessoas;
•Relevância do serviço e segurança: com profissionais 
bem treinados, qualificados e comprometidos com 
os objetivos da clínica, o negócio da Afresp ganhará 
ainda mais relevância nesse mercado, o que garante a 
segurança do investimento.

AMBULATÓRIO
DO IDOSO
O que é?

O serviço do ambulatório do idoso é especializado em tratar 
e acompanhar pacientes da terceira idade, que demandam 
cuidados constantes. Dessa forma, o objetivo do ambulatório 
é, além de tratar condições pontuais, também acompanhar o 
idoso de forma preventiva, reunindo seu histórico de saúde 
e direcionando ações para a preservação do bem-estar do 
paciente. Outra função importante do serviço é permitir a 
reabilitação do idoso após a alta hospitalar.

VANTAGENS

•Redução de custos Amafresp: grande parcela dos 
beneficiários da Amafresp são idosos, que muitas vezes 
passam por internações e procedimentos desnecessários 
por falta de acompanhamento especializado. Ao utilizar 
os serviços do ambulatório, a perspectiva é que os 
custos de uso dos beneficiários Amafresp caiam, já que 
o paciente ganhará em qualidade de vida e saúde. Desse 
modo, com menos gastos, a mensalidade dos filiados 
deve cair;
•Economia dos planos e atratividade: a redução de 
gastos é uma busca não só da Amafresp, mas também 
de todos os planos de saúde. Dessa forma, estabelecer 
um serviço que permita economia dos planos de saúde 
deve atrair ainda mais a atenção das seguradoras e, 
consequentemente, do público-alvo, promovendo a 
sustentabilidade do negócio e fidelização do serviço.

PRÓXIMOS PASSOS: COMO O 
INVESTIMENTO SERÁ CONSOLIDADO?

O patrimônio da Afresp pertence a todos os AFRs associados 
e, portanto, o investimento só será aprovado ao passar pela 
validação do Conselho Deliberativo e também dos associados, 

por meio de votação na Assembleia Geral Extraordinária, que 
acontecerá no final do mês de agosto.

Durante o mês de julho, o projeto será amplamente divulgado 
em diversas ações preparadas pela Afresp, que incluem a 
realização de transmissões ao vivo na página oficial da Afresp 
no Facebook (@Afresp) e envio de comunicações por e-mail 
marketing.

O período de divulgações que antecede a assembleia será 
fundamental para transmitir a proposta da iniciativa a todos os 
associados, além de tirar dúvidas que vão surgir ao longo do 
caminho.
 
O presidente da Afresp, Rodrigo Spada, explicou que o grande 
objetivo do novo investimento é garantir, para os anos futuros, 
as atuais força e sustentabilidade da Afresp: “A manutenção 
dos atuais benefícios e diferenciais que a Afresp oferece é 
nossa preocupação primeira. Mais que isso, desejamos conferir 
permanentes inovação e excelência nos serviços. O cenário de 
redução de associados nas próximas décadas que decorrerá 
da falta de concursos precisa ser enfrentado”.

Spada falou também da importância de uma nova estratégia 
financeira para a associação. “Sempre foi nossa preocupação, 
desde que assumi a diretoria financeira em 2012, rentabilizar 
nossas reservas por meio de investimentos conservadores como 
maneira de garantir as receitas e estruturas da Afresp. Contudo, 
em decorrência da drástica queda da taxa Selic, precisamos 
buscar alternativas que garantam bons rendimentos para o 
capital da Afresp. O rápido retorno do investimento necessário 
que o plano de negócios demonstra se dará em poucos anos, e 
nos faz crer na relevância do projeto.” 

O presidente reforçou que o investimento na área de saúde é 
uma grande oportunidade de sinergia entre Afresp e Amafresp: 
“Com apoio de consultoria altamente especializada na área de 
saúde e com experiência em projetos para grandes hospitais 
como o Albert Einstein, vimos que o investimento na área da 
saúde se torna a melhor decisão da Afresp. A Compass analisou 
mais de 14 frentes de investimento em saúde dentro do valor 
previamente estipulado por nós (sem comprometer fluxo de 
caixa e garantindo segurança financeira da nossa associação) e a 
escolha desse projeto que combina hospital de transição, clínica 
de infusão e ambulatório do idoso mostrou-se a mais segura 
e inteligente opção. Experiências anteriores nos mostram que 
ainda que os mercados estejam em crise, o setor da saúde se 
mantém vigoroso diante da prioridade que representa na vida 
das pessoas. Sabemos que a utilização que a Amafresp fará 
dos serviços prestados por esse complexo hospitalar, já a partir 
da inauguração, garantirá rápido crescimento nas taxas de 
ocupação e de utilização. Esse é um diferencial competitivo que 
nos traz ainda mais convicção da segurança e da oportunidade 
do investimento”. 

“Desejamos legar para a próxima gestão a execução desse 
projeto que resultará em aumentos da solidez financeira e 
da excelência nos serviços prestados para os agentes fiscais 
de rendas e para a sociedade, e pelos quais a Afresp já é 
reconhecida”, complementou Spada. 

SAIBA MAIS EM:

             www.nossahoraeagoraafresp.org.br
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I NVES TA FRE SP

SUA FAMÍLIA TAMBÉM PODE USUFRUIR DE PROTEÇÃO 
E CONFORTO COM OS SEGUROS DO INVESTAFRESP
por Aliana Brito

“Tenho o Seguro Auto há mais de 10 anos, e a equipe sempre foi muito prestativa. Para sinistro sempre falo 
com o Elviro, que está há muitos anos me atendendo. Tanto o atendimento quanto os preços, que são sempre 
os melhores quando preciso renovar meu seguro, são os motivos da minha escolha pelo InvestAfresp. É 
ótimo contar com o serviço para familiares, e meus irmãos e alguns sobrinhos também o utilizam.”

Jussara Ferreira dos Santos - Cliente da Capital

“Sou muito bem atendida, e o pessoal do InvestAfresp é muito atencioso. Uso o seguro para o meu 
carro há cerca de quatro anos e gosto bastante, sempre que precisei fui muito bem atendida.”

Isabel Cristina de Castro Bacile - Cliente da Capital

Garantir segurança, proteção e conforto em todos os mo-
mentos. Esse é o objetivo do InvestAfresp ao oferecer os 
melhores produtos e serviços em seguros aos associados 
da Afresp. E o melhor, as vantagens e benefícios se esten-
dem também aos familiares.

A contratação dos produtos do portfólio, que inclui Se-
guro de Vida, Seguro Residencial, Seguro Automóvel, 
Seguro Viagem, Seguro Pet, Previdência Privada, Con-
sórcio e Demais Ramos, pode ser realizada por familia-
res até o 4º grau de consanguinidade: cônjuge, filhos, 
pais, avós, tios, irmãos, primos e sobrinhos. Também 

podem usufruir dos serviços as pessoas com parentes-
co até o 2º grau por afinidade: sogros, genros, noras, 
cunhados e ex-esposas.

Assim, associados e seus familiares têm garantida sua proteção 
com uma vantagem exclusiva, a qualidade Afresp. “Nosso tra-
balho é focado sempre em assegurar tranquilidade aos nossos 
clientes por meio de parcerias com as melhores seguradoras 
do mercado e uma equipe de especialistas sempre pronta a 
auxiliar. E para que esse trabalho seja completo, não pode-
ríamos deixar de atender também as famílias dos associados 
da Afresp”, ressalta o diretor do InvestAfresp, Denis Mângia.

ATENDIMENTO COM QUALIDADE AFRESP:

AFINIDADE

CÔNJUGE

PAIS

TIOS

PRIMOS

FILHOS(AS)

AVÓS

IRMÃOS

CUNHADO

NORA

GENRO

SOGRO(A)

ASSOCIADO

SSOBRINHO

ASSOCIADO

EX-ESPOSA*
*DO ASSOCIADO

CONSANGUINIDADE

(A)

J O R N A L  D A  A F R E S P
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O Seguro de Vida é uma proteção financeira que garante 
a segurança e o conforto do segurado e de sua família nas 
mais diversas situações. E o seguro oferecido pelo InvestA-
fresp, em parceria com a Mapfre, conta com quatro opções 
de planos que podem ser contratados e combinados de 
acordo com a necessidade do segurado.

Entre as principais coberturas estão diagnósticos de doen-
ças graves, como câncer, infarto e AVC; diárias por inca-
pacidade temporária; morte por qualquer causa; diárias 

SEGURO DE VIDA: 
GARANTIA DE SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
por Aliana Brito | Foto: Shutterstock

SEGURO DE VIDA COM O MELHOR PREÇO E COBERTURA!

“Após pesquisar em instituições bancárias e outras que consultei, vi que o Seguro de Vida do InvestAfresp 
tem melhores coberturas e preços em comparação ao mercado. Achei o valor da mensalidade bem bacana 
e eu segui a orientação da consultora do InvestAfresp em fazer a mescla entre dois planos, com coberturas 
parecidas, mas que podem permitir ao segurado receber em dobro depois, dependendo da situação. O 
objetivo ao contratar o seguro é a proteção à minha família.”

Gerson Fabre Marção - AFR de Taubaté

por internação hospitalar e invalidez total e parcial.  E 
diante da pandemia do novo coronavírus, o seguro passou 
a cobrir também as mortes causadas pela Covid-19.

Outra novidade é a atualização dos limites de capital, com 
um aumento do valor máximo de contratação do produto, 
para segurados até 45 anos. Agora, para os planos Mais 
Proteção, Proteção Familiar e Proteção Profissional, o capi-
tal máximo é de R$ 2 milhões; já para Acidentes Pessoais 
é de R$ 3 milhões.
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“Eu tinha um seguro de vida, desde 2013, quando minha filha nasceu e, na época, o InvestAfresp 
não tinha esse produto. Esse seguro era de uma empresa americana e o valor pago era dividido 
em duas partes, o seguro e um investimento, o que me pareceu interessante na época. Fiquei qua-
se sete anos com ele, mas o dólar aumentou muito nos últimos anos e começou a ficar pesado o 
prêmio mensal. No ano passado, o InvestAfresp apresentou seu Seguro de Vida na minha DRT e eu 
conversei com o Denis [diretor do InvestAfresp]. Muitos colegas contrataram e, quando comparei 
o valor que pagava, percebi que estava pagando muito em um produto similar, mesmo contando 
também com o investimento. E como tivemos algumas perdas na nossa classe nos últimos anos, eu 
queria reduzir o valor que eu pagava, mas mantendo a proteção da minha família. Então, eu en-
trei em contato com o InvestAfresp e fechei a contratação por dois motivos: o valor, que em relação 
a outros seguros do mercado é mais barato, e os tipos de seguro oferecidos, por isso acabei con-
tratando três. Contratei um seguro para resguardar minha família, além do Doenças Graves, que 
pode me ajudar caso eu tenha alguma doença em vida, e o seguro que cobre a impossibilidade 
de trabalho, porque temos perdas quando precisamos de licenças. Esses seguros protegem minha 
família, caso algo aconteça comigo, e me protegem em vida, na hipótese de alguma doença ao 
longo dos anos ou alguma fatalidade me impeça de trabalhar.”

Luiz Muniz – AFR de Jundiaí

18/01  Roberto Parente  92 anos  Garça

05/04  Benedito Bicudo de Lima  90 anos  Santa Isabel

09/04  Mário Meliani  81 anos  S. Bernardo do Campo

22/04  Nicolau João Isaac  89 anos  Santos

11/05  Pedro Cardoso  86 anos  Dois Córregos

20/05  Edwar Bueno dos Santos  96 anos  São José do Rio Preto

21/05  Rubens Hoeppner  84 anos  São Paulo

24/05  Fernando Torrano Gomes  76 anos  São Paulo

25/05  Olívio Piao  82 anos  São Paulo

30/05  Walter Kugler  88 anos  Santos

31/05  Fernando Horácio Pinto  83 anos  São Paulo

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

Para contratar o Seguro de Vida 
InvestAfresp, tirar dúvidas ou ter mais 
informações sobre os benefícios, 
entre em contato com nossa equipe:

segurodevida@afresp.org.br

0800 772 4747 

(11) 95079-5273 (WhatsApp)

J O R N A L  D A  A F R E S P
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CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

Na primeira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 
da Afresp realizada por videoconferência, em 06 de junho 
de 2020, estiveram presentes 21 conselheiros titulares e 
01 suplente, além de associados que acompanharama reu-
nião como ouvintes.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., 
Luiz Carlos Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, com-
posta pelo Vice-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Sil-
va, 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e o 2º 
Secretário Pedro de Oliveira Abrahão.

Antes de iniciar os assuntos pautados, o Presidente do 
Conselho Deliberativo, Toloi Junior, ofereceu homenagem 
póstuma ao AFR Vitor Sapienza, Deputado Estadual, Ex-
-Presidente do Conselho Deliberativo da Afresp de 1982 a 
1984 e Secretário Geral da Diretoria Executiva no período 
de 1985 a 1987.

A reunião teve duração de 3 horas e 15 minutos e tratou 
sobre os seguintes assuntos:

Análise e votação das Atas das Reuniões Extra-
ordinárias dos dias 31.01 e 01.02.2020:

Após análise e discussão, o plenário aprovou as atas em 
questão por maioria de votos, tendo apenas 01 abstenção.

Composição da Comissão Eleitoral da AFRESP 

Seguindo as competências do C.D., previstas no artigo 86 
do Estatuto Social, em relação à escolha dos nomes para 
compor a Comissão Eleitoral da Afresp para a eleição da 
Diretoria Executiva e de conselheiros para o triênio 2021-
-2023, a Mesa Diretora encaminhou sugestão de nomes 
para apreciação do plenário e, por unanimidade, foi apro-
vada a Comissão Eleitoral da AFRESP para 2020, formada 
pelos Associados:

Ivan Netto Moreno (Presidente), Antônio Carlos Fernandes 
(Secretário) e Flávia Maroni Simonsen (Secretária). 

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO Nº 54 - 06 DE JUNHO DE 2020
por Rafael DeLuca 

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

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); 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); Suplente: Wilson Alves Baptista (Guarulhos).

Regionais não representadas nesta reunião: São José do Rio Preto e Jundiaí, devidamente justificadas.

Processo C.D. n°04/2020 – Recurso apresentado 
por associado em 25.03.2015 e Ratificação em 
26.03.2015/Denúncia:

Nos termos do artigo 58 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo foi instaurado o Processo C.D. n° 04/2020, sendo 
acolhido pelo Presidente Luiz Carlos Toloi Junior como Denún-
cia o Recurso e Retificação, datados de 25 e 26 de março de 
2015, respectivamente, apresentados por associado. Em segui-
da foram lidas no expediente, conforme determina o Regimento.

Nos termos do parágrafo 2° do mesmo artigo 58 do Regi-
mento Interno, o Presidente do C.D., Toloi Junior, designou 
a Conselheira e Presidente da Comissão de Assessoria Le-
gislativa do Conselho, Luciana Moscardi Grillo, como Re-
latora deste processo. Ato este que foi aprovado de forma 
unânime pelo plenário.

Processo C.D. n°16/2019: Dados Sobre AMA-
FRESP – “Apresentação de resumo da Análise 
das Respostas da Diretoria da Afresp aos nossos 
questionamentos”:

O Conselho Deliberativo, atendendo a solicitação de Associa-
dos, datada de 05 de março de 2020, recebeu a advogada 
Dra. Edna Regina Uip, que apresentou ao plenário um resumo 
da análise das respostas da Diretoria Executiva da Afresp aos 
questionamentos de Associados sobre dados da Amafresp. 
Em sua explanação de cerca de uma hora, Edna Regina Uip, 
compartilhou suas percepções e discordâncias acerca dos da-
dos apresentados pela Diretoria Executiva.

Demais assuntos relacionados à Classe:

O Presidente do C.D., Toloi Junior, comunicou aos presentes 
que novas reuniões serão agendadas para essa semana.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente 
do C.D. agradeceu a participação de todos, a presença 
dos ouvintes e saudou os colaboradores que auxiliaram 
na realização da videoconferência, encerrando a reunião.
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CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

O Conselho Deliberativo da Afresp realizou, nos dias 10 
e 13 de junho, 02 (duas) Reuniões Extraordinárias via tele-
conferência para deliberação acerca dos temas pautados. 
No dia 10, estiveram presentes 18 conselheiros titulares, 
04 suplentes e o Diretor Financeiro da Afresp, Luan Zacha-
rias. Já em 13 de junho, compareceram 18 conselheiros 
titulares e 04 suplentes, além do Diretor da Amafresp, Re-
nato Chan, e Luan Zacharias, convidados pelo C.D.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., 
Luiz Carlos Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, com-
posta pelo Vice-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Sil-
va, 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e o 2º 
Secretário Pedro de Oliveira Abrahão.

Com duração de 1 hora e 10 minutos no dia 10/06 e 3 
horas e 20 minutos no dia 13/06, as reuniões trataram 
sobre os seguintes assuntos:

Processo C.D. n° 17/2019 – Contratação da nova 
empresa de Auditoria Externa (10/06):

Refere-se à análise e deliberação sobre o processo de con-
tratação da nova empresa de Auditoria Externa, iniciado 
após aprovação do C.D. em 30/11/2019 e segundo 
o disposto no inciso VI do Art. 52 do Estatuto Social da 
Afresp, no qual o Conselho participaria junto à Diretoria 
Executiva do processo de contratação.

A Comissão Fiscal do C.D., composta pelos conselheiros 
Pedro Ventura Esteves, Alexandre Lania Gonçalves e Ger-
son Alanis Lamera, apresentou o parecer técnico sobre o 
contrato firmado pela Diretoria Executiva com a empresa 
Grunitzky em abril de 2020, com duração de um ano e 
que permitirá economia de R$ 1.286,37/ mês em relação 
ao contrato com a Rodyo’s, empresa que durante 23 anos 
prestou serviços à associação.

Após debate envolvendo todos os presentes, a Mesa Dire-
tora encaminhou o tema para votação em plenário e, por 
unanimidade, o parecer e o processo de contratação da 
empresa Grunitzky foram aprovados.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Toloi Junior, desta-
cou o trabalho realizado pela Comissão Fiscal em conjunto 

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO Nº 55 – 10 E 13 DE JUNHO/2020
por Rafael DeLuca | Foto: Acervo Afresp 

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

Reuniões Extraordinárias do Conselho Deliberativo por videoconferência nos dias 10.06 e 13.06:

Participantes: Houve quórum elevado em ambas as reuniões.

Regionais não representadas em ambas as reuniões: Osasco e São José do Rio Preto, devidamente justificadas.

com a Diretoria Executiva e apontou o legado positivo da 
troca de Auditoria Externa para a Afresp e seus associados.

Fundo de Solidariedade da Amafresp (13/06):

Trata-se de proposta da Diretoria Executiva para inclusão 
de artigo no regulamento do Fundo de Solidariedade da 
Amafresp para definir o reembolso do deficit financeiro do 
fundo junto ao plano. Convidado pelo Conselho Delibera-
tivo, Renato Chan, Diretor da Amafresp, explanou breve-
mente sobre o histórico do fundo, a reunião que teve com 
seus participantes em 11 de janeiro e detalhou questões 
técnicas sobre o saldo devedor que, segundo a proposta 
da Diretoria Executiva, seria rateado e cobrado igualmente 
entre os usuários do fundo a quantia de, aproximadamen-
te, R$300,00, com possibilidade de parcelamento, para 
sanar o deficit de R$ 962.115,68 junto à Amafresp. 

Após longo debate em plenário sobre a proposta, o assun-
to foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 
pelos conselheiros presentes.  

Também foram analisadas e aprovadas em plenário duas 
propostas das conselheiras Ana Paula Galletta Macha-
do (Capital) e Luciana Moscardi Grillo (Bauru), as quais 
sugerem, respectivamente, que o Presidente da Afresp, 
nos termos no artigo 4º do Regulamento do Fundo de So-
lidariedade, designe integrantes do fundo para comissão 
conjunta com Diretor da Amafresp para dar continuidade 
às ações futuras relacionadas ao fundo e que a Diretoria 
Executiva consulte formalmente o escritório de advocacia 
Toro & Advogados Associados para estudo de alternati-
vas legais para viabilizar a extinção do fundo. 

J O R N A L  D A  A F R E S P
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CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

O Conselho Deliberativo da Afresp realizou mais 02 (duas) 
reuniões, nos dias 24 e 27, totalizando neste mês de junho 
05 (cinco) reuniões via teleconferência para deliberação 
acerca dos temas pautados contando, inclusive, com a par-
ticipação de associados-ouvintes.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., 
Luiz Carlos Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, com-
posta pelo Vice-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Sil-
va, 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e o 2º 
Secretário Pedro de Oliveira Abrahão.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24/06: 

Contou com a presença de 20 conselheiros titulares e 01 
suplente, do Diretor Financeiro da Afresp, Luan Zacharias 
Silva, e do Diretor Designado do Departamento Jurídico, 
Carlos Roque Gomes. Com duração de 2 horas, foram dis-
cutidos e deliberados os seguintes assuntos:

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO Nº 56 – 24 E 27 DE JUNHO/2020
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

Análise e votação das Atas da Reunião Ordinária 
do dia 06 de junho e da Reunião Extraordinária 
do dia 10 de junho: 

Após análise e discussão, as duas atas foram aprovadas 
por maioria de votos dos conselheiros presentes, tendo abs-
tenções daqueles que não participaram.

Processo C.D. n° 09/2020 – Ofício AFRESP – P n° 
020/20 - Contratos firmado FA Consultores Ltda 
e Farag Advogados Associados - Terceirização 
dos Serviços Jurídicos da Afresp:

Trata-se de 2 (dois) contratos: o primeiro refere-se ao 
contrato de convênio, que atenderá a demandas par-
ticulares de associados a custo reduzido de 50% em 
relação à tabela da OAB. Sem custo para a entida-
de. Ainda em caso de recebimento de sucumbências 
pelo escritório, será repassado à Afresp 30%.  Já o 
segundo, foi um termo aditivo ao contrato celebrado 
em 1º/12/19, para prorrogação por mais 2 anos, na 
prestação de serviços advocatícios à Afresp, em subs-
tituição (terceirização) do Departamento Jurídico da 
Associação. Com esse contrato a Afresp já tem uma 
economia mensal de mais de R$ 32.500,00 quanto ao 
custo anterior do Departamento Jurídico. Após exposi-
ção dos pareceres das Comissões Fiscal e Assessoria 
Legislativa do Conselho, o plenário discutiu amplamen-
te o assunto e deliberou, por maioria dos votos, apro-
vando o contrato e seu respectivo aditivo.
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ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO DELIBERATIVO DA AFRESP:  (11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br

Reuniões do Conselho Deliberativo por videoconferência nos dias 24.06 (Extraordinária) e 27.06 (Ordinária):

Participantes: Houve quórum elevado em ambas as reuniões.

Regionais não representadas na reunião extraordinária do dia 24 de junho: Presidente Prudente, Osasco e São José do Rio Preto, 
devidamente justificadas.

Regionais não representadas na reunião ordinária do dia 27 de junho: Marília, Presidente Prudente, Osasco e São José do Rio Preto, 
devidamente justificadas.
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Processo C.D. n° 10/2020 – Ofício AFRESP – P n° 
021/20 – Termo Aditivo do Contrato FA Consul-
tores Ltda e Farag Advogados Associados (Teto 
Remuneratório Único dos Servidores Públicos do 
Estado de São Paulo):

Trata-se do aditivo ao contrato firmado com a FA e Fa-
rag Advogados Associados, pela Diretoria Executiva em 
11/18 para defesa da Emenda Constitucional de São Pau-
lo Nº 46/2018 (Teto Remuneratório), que amplia escopo 
em relação ao recebimento de honorários no êxito somen-
te após proveito econômico dos associados, inclusive de 
outros êxitos obtidos nas ações no STF, sendo elas: ADI 
6392, ADI 6400, ADPF 646 e ADPF 545. Após explica-
ções detalhadas da Comissão Legislativa, foi apontado o 
parecer positivo sobre a atuação judicial fundamental para 
interesses da classe. O assunto foi amplamente debatido 
em plenário e aprovado por maioria de votos.

Processo C.D. n° 05/2020 – Contratos de Prestação 
de Serviços - Escritório Marcos da Costa Advogados:

Refere-se aos 2 (dois) contratos e respectivos aditivos firmados 
pela Diretoria Executiva com o escritório Marcos da Costa 
Advogados Associados Ltda para Representação Judicial jun-
to ao STF (amicus curiae na ADPF 646 proposta pela CO-
NACATE e na ADI 6404 – do PTB) e para consultoria, sem 
atuação judicial, ao escritório Farag Advogados, nas ações 
movidas no STF (e ingresso de amicus curiae na ADPF 646 
e ADI 6401). Os aditivos referem-se à alteração de remune-
ração em caso de êxito, ou seja, só será pago após provei-
to econômico dos associados. Em parecer apresentado pelo 
Presidente da Comissão Fiscal, Pedro Ventura Esteves, foi ve-
rificado que os valores dos contratos se enquadram no orça-
mento anual aprovado pelo C.D. Foi apresentado pela Presi-
denta da Comissão Legislativa, Luciana Moscardi Grillo, que 
os contratos representam importante atuação jurídica para a 
classe dos Agentes Fiscais de Rendas.  Debatido em plenário, 
o tema foi encaminhado para votação pela Mesa Diretora e, 
por unanimidade, foi aprovado pelos conselheiros presentes.  

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27/06: 

Contou com a participação de 18 conselheiros titulares, 
02 suplentes, além do Diretor Financeiro Luan Zacharias 
Silva e Raquel Gonçalez de Almeida, gerente financeira da 
Associação.  Por 3 horas e 30 minutos foram discutidos e 
deliberados os seguintes temas:

Análise e votação da Ata da Reunião Extraordi-
nária do dia 13 de junho:

Após análise e discussão, a ata foi aprovada por maioria 
de votos dos conselheiros presentes, tendo abstenções da-
queles que não participaram.

Processo C.D n° 03/20 – Balanço Anual da Afresp 
do exercício de 2019:

Tratou da análise acerca do balanço patrimonial, prestação 
de contas e execução orçamentária da Afresp referente ao 
ano de 2019. Considerando o relatório de auditoria exter-
na realizado pela empresa Rodyo’s, o parecer da Comissão 
Fiscal e anexo com mais de 30 páginas foi analisado e 
apresentado em plenário pelos conselheiros Pedro Ventura 
Esteves, Gerson Lamera e Alexandre Lania. O assunto foi 
amplamente debatido. Após, foi levado à votação e aprova-
do, por unanimidade, o Balanço Anual da Afresp, referente 
ao exercício de 2019 com as seguintes recomendações:

- Que a Diretoria Executiva reduza os custos operacionais/
administrativos da entidade, sem alterar a qualidade dos 
serviços prestados e,

- Quanto aos investimentos, que seja observado o orça-
mento anual aprovado pelo Conselho Deliberativo, onde, 
havendo necessidade de suprimento de verba, será segui-
do os trâmites previstos no Estatuto Social.

Demais assuntos relacionados à classe:

Foi aprovado por maioria dos votos que o Conselho Deli-
berativo irá receber todas as chapas eleitorais concorrentes 
à Diretoria Executiva da Afresp, a partir da formalização 
delas, possibilitando apresentação das ideias e disponibili-
zando espaço democrático para os colegas no C.D.



NOT Í C I A S

LIVES COM PARTICIPAÇÃO DE ESPECIALISTAS DO 
FISCO REPERCUTEM NA IMPRENSA NACIONAL

Em meio ao cancelamento de eventos e debates presen-
ciais por conta da pandemia, assuntos relevantes para o 
Brasil, como a reforma tributária, ganharam as redes so-
ciais e encontraram em novas ferramentas, como lives e 
webinars, locais democráticos para serem debatidos por 
especialistas diante da sociedade. 

Aproveitando esse novo formato, o Movimento Viva, em 
parceria com a Febrafite e o veículo jornalístico Congresso 
em Foco, promoveu, desde o dia 14 de maio, uma série de 
webinars com a participação de especialistas e personali-
dades políticas que discutiram sobre diversos temas relacio-
nados à atualidade. Preparamos um panorama do que foi 
apresentado nessas lives, mostrando os temas discutidos e 
considerações de alguns participantes, confira:

MEDIDAS TRIBUTÁRIAS PARA SÃO PAULO

Para inaugurar o novo formato, foram levadas ao debate, 
no dia 14 de maio,  12 propostas tributárias emergenciais 
idealizadas pelo Movimento Viva Urgente para combater 
os  prejuízos econômicos causados pela pandemia do novo 
coronavírus. Com a presença de alguns dos nomes respon-
sáveis pelas propostas, entre eles os agentes fiscais de ren-
das José Roberto Lobato, Rodrigo Frota, Jefferson Valentin 
e Ângelo de Angelis, a live detalhou todas as propostas e 
apresentou seu caráter urgente para que a parcela mais vul-
nerável da população possa superar a crise com dignidade. 
Coordenador do Movimento VIVA, José Roberto Lobato, re-
afirmou durante o webinar o papel da classe na proposição 
das medidas ao governo estadual. “Temos que manter o di-
álogo e ouvir a sociedade. Nossa busca é a busca por so-
luções de maior impacto e com o menor prejuízo possível.”

BRAVATAS CONTRA OS SERVIDORES PÚBLICOS

Com a participação do deputado federal Alessandro Molon 
(PSB-RJ), a live realizada no dia 21 de maio teve como as-
sunto central os reiterados ataques sofridos pelos servidores 
públicos, com destaque às falas de Paulo Guedes, que se 
referiu aos servidores como “parasitas” e “saqueadores”, o 
que motivou a ação por danos morais coletivos movida pela 
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Febrafite no começo de maio. Representante da Afresp e da 
Febrafite, Rodrigo Spada, falou mais sobre a ação durante 
o webinar e destacou a atuação dos servidores em meio à 
pandemia. “O que tem sido feito é desmoralizar e atacar o 
serviço público. Esperamos, ao menos, respeito.”

LEI KANDIR - ICMS E TRIBUTAÇÃO DE EXPORTAÇÕES 

No dia 1º de junho, especialistas tributários debateram 
os impactos dos benefícios fiscais concedidos para expor-
tações de produtos primários e semielaborados pela Lei 
Kandir, e também analisaram o acordo homologado pelo 
Supremo Tribunal Federal que definiu que a União com-
pense os 26 estados e o Distrito Federal por perdas de 
arrecadação relativas ao ICMS desde 1996.  

TAXAÇÃO DE RIQUEZA COMO FERRAMENTA PARA 
REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL

Jefferson Valentin, associado especialista em ITCMD (Impos-
to sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), participou 
de debate sobre alternativas tributárias para enfrentamento 
da crise fiscal causada pela Covid-19, no qual apresentou 
para uma audiência de mais de 100 mil pessoas as prin-
cipais características e problemas estruturais do imposto. 
“Hoje, o ITCMD atinge apenas os mais pobres e a classe 
média, não conseguimos taxar quem tem mais renda. E 
isso acontece porque não temos uma lei complementar, e a 
falta dela prejudica os estados, que não conseguem tratar 
de forma específica seus contribuintes”, afirmou na live re-
alizada no dia 5 de junho.

ICMS-PERSONALIZADO: IMPOSTO DIFERENCIADO 
PARA OS MAIS POBRES 

O debate acerca do ICMS-P, uma das propostas encami-
nhadas pelo Movimento Viva Urgente para enfrentamento 
da crise econômica causada pela pandemia do novo co-
ronavírus, contou com a presença de especialistas como o 
coordenador do Movimento Viva, e um dos idealizadores 
da proposta, José Roberto Lobato, e economistas do Centro 
de Cidadania Fiscal (CCIF) com participação na redação 
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da PEC 45/2019. Durante o webinar, Lobato reafirmou 
que a adoção do ICMS-P seria “um ganho social” e defi-
niu a ferramenta como “um modelo tecnicamente elegante, 
politicamente desejável e socialmente justo”. Ao término 
da live, um dos representantes do CCIF, Nelson Machado, 
destacou que o modelo ICMS-P foi acolhido integralmente 
no novo modelo de imposto indireto unificado, o Imposto 
sobre Bens e Serviços (IBS), em debate na Câmara. 

 REFORMA TRIBUTÁRIA – PEC 45

Com a participação de Rodrigo Spada e a presença de 
atores importantes no processo de reforma tributária, como 
o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), Vanessa Canado, assessora especial do Ministé-
rio da Economia para a reforma tributária, e do deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da proposta na Câma-

ra, o webinar ganhou amplo destaque na mídia nacional 
por conta de novidades acerca do trâmite da Proposta de 
Emenda Constitucional 45/2019 no Congresso Nacional, 
que segundo declarou Maia em primeira mão na live, deve 
ser votada até o final de agosto.  Outras questões técnicas, 
como uma possível volta da CPMF (Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira) e a descentralização dos 
recursos em favor dos estados também ganharam especial 
destaque em veículos jornalísticos brasileiros.

Segundo Rodrigo Spada, representante da Afresp e da Fe-
brafite no encontro, “debater um tema tão relevante quanto 
a reforma tributária nas redes sociais é um grande desafio, 
mas também é algo motivador. E fazer parte desse proces-
so de discussão é algo muito importante para a classe do 
fisco, que não podia ficar de fora desse pleito de suma 
importância para o país”.

A Afresp e demais entidades que compõem o Fórum Perma-
nente das Carreiras de Estado (FOCAE-SP) ajuizaram, nos 
meses de maio e junho, duas ações no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ-SP) apontando inconstituciona-
lidades em artigos que tratam da alíquota progressiva de 
contribuição social, aprovada pela reforma da Previdência 
dos servidores públicos de São Paulo sancionada no dia 6 
de março. Por meio de ações que apontam as ilegalidades 
do novo texto, os Agentes Fiscais de Rendas e as demais 
carreiras de estado envolvidas esperam na Justiça restabe-
lecer estes e outros direitos retirados com a reforma.

INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA 
PROGRESSIVA

Apontando ilegalidades nos artigos 30, 31 e 32 da Lei Com-
plementar nº 1.354/2020, que definem as aplicações das 
alíquotas progressivas sobre os rendimentos de servidores ati-
vos e aposentados, as entidades buscaram por meio de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI), impetrada no dia 14 
de maio, a suspensão imediata de seus efeitos até que seja 
julgado o mérito da ação. Para embasamento jurídico, foram 
apontadas pelas carreiras a violação de ao menos seis arti-
gos da Constituição Estadual com a aprovação do texto na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), dentre 
eles o princípio de isonomia, que determina a proporcionali-
dade de remuneração entre todos os servidores.

No dia 26 de maio, o desembargador e relator do proces-
so, Alex Zilenovski, da Corte Especial do TJ-SP, deu prosse-
guimento ao rito processual para que haja resposta célere 
sobre a questão. Sem nenhum recurso por parte do governo, 
ainda não há data definida para julgamento desta ação. 

TRIBUTAÇÃO MAIOR SOBRE PROVENTOS DE APO-
SENTADOS E PENSIONISTAS

Com a edição do Decreto 65.021/2020 por parte do go-
vernador João Doria (PSDB) no dia 20 de junho, no qual 
declarou a insuficiência de recursos para arcar com des-
pesas do regime previdenciário estadual, aposentados e 
pensionistas passariam a ser tributados sobre ganhos que 
superassem o salário mínimo federal, hoje definido em R$ 
1.045,00. Antes, a contribuição previdenciária se dava 
apenas em proventos superiores a R$ 6.101,06, teto do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Diante disso, no dia 25 de junho, as mesmas entidades 
voltaram a entrar na Justiça e, nesta ação, contestaram os 
artigos 1º e 4º do decreto, além de outros dois artigos de 
leis complementares que tratam da previdência estadual. 
Por meio de uma representação de inconstitucionalidade, 
as carreiras almejam mediante liminar derrubar essa inci-
dência majorada de contribuição sobre a qual seriam apli-
cadas as alíquotas escalonadas a partir do mês de setem-
bro. Ainda na ação, a Afresp e demais ingressantes pedem 
a impugnação da supressão, ou o retorno, do direito de 
imunidade à contribuição previdenciária sobre o dobro do 
limite para benefícios do RGPS para aposentados e pensio-
nistas portadores de doenças incapacitantes.

Com a expectativa de votação nas primeiras semanas de 
julho, a Afresp e demais carreiras que compõem o Fórum 
esperam uma resposta rápida do TJ-SP e já preparam no-
vas ações para questionar outros pontos nocivos do novo 
modelo previdenciário como transição, pensão, incapaci-
dade permanente, entre outros. 

Assista a todos os webinars 
pelo canal do Movimento 
Viva no Youtube.

Conheça essa e as demais 
propostas idealizadas pelo 
Movimento Viva Urgente.

J O R N A L  D A  A F R E S P
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https://www.youtube.com/channel/UCFl0fZHp52dv-Hk1CerzEyg
https://afresp.org.br/wp-content/uploads/2020/05/ed414_jornal_afresp.pdf
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