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EXPEDIENTE

INFORMAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO

O comunicado nº 09 de 2020, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguintes cotas 
para o mês de setembro/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$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), 
reduzindo o valor anteriormente cobrado; c) cota Fundafresp = R$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois cen-
tavos), 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 01/09/2020.

Julho Agosto Setembro

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

Cota Amafresp 550,00 490,00 470,00

Cota Fundafresp 38,42 38,42 38,42
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J O R N A L  D A  A F R E S P

Alicerçada em sua missão de zelar pelo desenvolvimento e bem-
-estar de seus associados e dependentes, a Afresp está sempre 
em busca de inovar nos serviços que presta, incluindo os volta-
dos para segurança financeira do associado. Como matéria de 
capa desta edição do jornal, anunciamos a chegada de mais um 
produto ao portfólio do InvestAfresp, reforçando sua posição de 
garantir as melhores condições em relação ao mercado.

Nas próximas páginas, apresentamos novo serviço de investimen-
tos, realizado em parceria com a Órama, empresa premiada e 
reconhecida no mercado financeiro. Em meio ao cenário econô-
mico atual com taxa de juros em baixa, o objetivo é oferecer aos 
associados mais uma opção para investir e obter maiores rendi-
mentos, com a facilidade de uma plataforma totalmente on-line.

Destacamos, ainda, o Edital das Eleições 2020 da Afresp, que 
traz informações sobre a data e os locais de votação para a esco-
lha da nova Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, além 
da realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) no final de 
agosto, que aprovou as contas da associação relativas ao ano de 

2019 em uma reunião, excepcionalmente, em formato virtual por 
conta da pandemia de Covid-19.

Você também poderá conferir o processo de reabertura parcial 
dos Centros de Convivência, apoiado nos planos de retomada 
econômica estadual e municipal e condicionado a protocolos de 
saúde; informações sobre como é calculada e por que é cobrada 
a taxa administrativa da Amafresp e como acessar os relatórios 
financeiros do plano de saúde, disponíveis em seu site.

Ainda compõem as páginas deste jornal, notícias sobre as lives 
promovidas pelo Movimento Viva para discutir projetos de refor-
ma tributária, e que contaram com importantes tributaristas e ato-
res políticos envolvidos no processo, assim como registros de al-
gumas histórias de associados: exemplos de AFRs que promovem 
o cuidado ao próximo por meio de contribuição ao Fundafresp 
e que aproveitam a aposentadoria para se dedicarem a novas 
causas e atividades.

BOA LEITURA!

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

E D I T O R I A L

INVESTINDO 
NO FUTURO
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A F R E S P

Designada pelo Conselho Deliberativo em reunião ordinária re-
alizada em 6 de junho, a Comissão Eleitoral divulgou, no dia 31 
de agosto, o Edital para as Eleições de membros da Diretoria 
Executiva e do Conselho Deliberativo para o triênio 2021-2023. 
Conheça os AFRs que compõem a comissão e veja as datas mais 
importantes do pleito eleitoral.

COMISSÃO ELEITORAL 
DIVULGA EDITAL PARA 
AS ELEIÇÕES DE 2020
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp e Shutterstock

Ivan Netto Moreno (Presi-
dente) ingressou na Secretaria 
da Fazenda em 1963, exerceu 
cargo na fiscalização externa na 
Capital, foi assistente fiscal-chefe 
da Assistência de Promoção Tri-
butária (APT), juiz do Tribunal de 
Impostos e Taxas (TIT) e inspetor 
fiscal em Pinheiros e Santo Ama-
ro. Foi diretor de TI, Comunica-
ção e Esportes da Afresp (2000-
2002), conselheiro da Afresp 
(2003-2005) e presidente do 
Sinafresp (2010-2012).

DATAS PARA AS ELEIÇÕES 2020

DE DEZEMBRO

das 9h às 17h
(de forma ininterrupta)DE OUTUBRO

Antonio Carlos Fernandes 
(Secretário) ingressou na Secre-
taria da Fazenda em 1988, atuou 
na fiscalização de fronteira nos 
postos de Pirapozinho, Barão de 
Antonina e Águas de Prata, foi 
chefe do Posto Fiscal de Itapevi 
(DRT-14) e do Posto Fiscal em Pi-
nheiros, Santo Amaro e Sé, e ins-
petor fiscal na DRT-12.  

Flávia Maroni Simonsen (Se-
cretária) ingressante na Secreta-
ria da Fazenda no ano de 1986, 
exerceu cargos na fiscalização 
de fronteira nos municípios de 
Ourinhos e Taciba, atuou no Ser-
viço Programação Fiscal (SPF), 
no Posto Fiscal Administrativo de 
Pinheiros, na Inspetoria Seccional 
de Fiscalização e fez parte da fis-
calização externa de tributos na 
Bela Vista. Foi também assistente 
fiscal nas DRTCs I, II e III. 

De 01 de outubro
a 10 de novembro, 
às 17h

Data limite* para 
atualizações cadastrais 
(domicílio eleitoral):

Período  para inscrições 
(chapas e conselho):

Dia da votação:

*Conforme estatuto, 
60 dias antes das 
eleições
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J O R N A L  D A  A F R E S P

A Comissão Eleitoral, composta nos termos do artigo 86 do Es-
tatuto Social da ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE 
RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFRESP, pelos 
Agentes Fiscais de Rendas IVAN NETTO MORENO, ANTONIO 
CARLOS FERNANDES e FLÁVIA MARONI SIMONSEN, em 
obediência ao que dispõe os incisos I e II do artigo 87, expede 
o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS ASSOCIADOS 
DA AFRESP PARA AS ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CON-
SELHO DELIBERATIVO E DA DIRETORIA EXECUTIVA, que 
serão realizadas no dia 10 de dezembro de 2020 (quinta-feira), 
em período ininterrupto, das 9:00 às 17:00 horas, por votação 
direta e em escrutínio secreto, de acordo com o que determina 
o artigo 79 do Estatuto Social. É vedado o voto por procuração 
conforme disposto no § 1º do artigo 79 e permitido o voto em 
trânsito pelo artigo 94, ambos do Estatuto Social da AFRESP. Os 
locais de votação são os dispostos na sequência. SÃO PAULO 
– Capital, na SEDE SOCIAL DA AFRESP – Av. Brigadeiro Luís 
Antônio, nº 4843, no PRÉDIO central da SEFAZ – Av. Rangel Pes-
tana, nº 300, na DRTC/I-Capital – Rua Francisco Marengo, nº 
1932 – Tatuapé, na DRTC/II-Capital – Rua Afonso Sardinha, 
nº 67- Lapa, e na DRTC-III-Capital- Rua Butantã, nº 260 – Pi-
nheiros; na DRT-2 – SANTOS – Praça Antonio Telles, nº 28  e 
Av. Conselheiro Nébias, nº 576 , ambos em Santos; na DRT-3 
– VALE DO PARAÍBA – Rua José Dias de Carvalho, nº 130 – 
Taubaté e Rua Euclides Miragaia, nº 660, sala 31 – São José dos 
Campos; na DRT-4-SOROCABA – Av. Adolpho Massaglia, nº 
350 – Sorocaba; na DRT-5-CAMPINAS – Av. Dr. Alberto Sar-
mento, nº 04 – Campinas, Praça XV de Novembro, nº 94 – Ame-
ricana, Rua Senador Vergueiro, nº 250 – Limeira e Rua Treze de 
Maio, nº 356 – Piracicaba; na DRT-6-RIBEIRÃO PRETO – Av. 
Presidente Kennedy, nº 1550 – Ribeirão Preto, Rua Argentina, 
nº 1681, Barretos e Rua Campos Sales, nº 1485 – Franca; na 
DRT-7- BAURU – Rua Afonso Pena, nº 450 – Bauru; na DRT-
-8-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 
5715 – São José do Rio Preto, Rua Tanabi, nº 46 – Catanduva, 
Rua Paraíba, nº 2432 – Votuporanga e Rua 5 (cinco), nº 2828 
– Jales;  na DRT-9-ARAÇATUBA – Rua São Paulo, 510 – Ara-
çatuba, Rua Paes Leme, nº 1951 -Andradina e Av. Bento da Cruz, 
nº 568 – Penápolis; na DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE: 
Rua Siqueira Campos, nº 36, 2º andar  – Presidente Prudente; na 
DRT 11 – MARÍLIA: Rua Paes Leme, nº 47, 2º andar, sala 21 – 
Marília e Av. Antonio de Almeida Leite, nº 1117 – Ourinhos; DRT 
12 – ABCD: Rua Dr. Dupré, nº 50 – São Bernardo do Campo; 
DRT 13 – GUARULHOS: Av. Doutor Timóteo Penteado, 531 – 
Guarulhos; na DRT 14 – OSASCO: Rua José Cianciarullo, nº 
200, 3º andar – Osasco; na DRT 15 – ARARAQUARA: Av. 
Espanha, nº 188, 2º andar – Araraquara, Av. Dr. Carlos Botelho, 

nº 1701 – São Carlos, Av. Ulisses Guimarães, nº 20 – Rio Claro 
e Rua Duque de Caxias, nº 1511 – Pirassununga;  na  DRT 16 – 
JUNDIAÍ: Av. Prefeito Luiz Latorre, nº 4200 - Jundiaí e Rua Co-
ronel João Leme, nº 560 – Bragança Paulista. Nos termos do § 
2º do artigo 79 do Estatuto da AFRESP, somente poderão ser vo-
tados os AFRs associados que na data das suas inscrições junto 
à Comissão Eleitoral figurem como associados há mais de 1 (um) 
ano e há mais de 3 (três) anos, respectivamente, para os cargos 
do Conselho Deliberativo e para os cargos da Diretoria Execu-
tiva. Os AFRs associados, conforme determinado pelo disposto 
no artigo 5º, I c\com artigo 8º do Estatuto Social da AFRESP, 
somente poderão votar e serem votados se estiverem quites com 
suas obrigações financeiras. A inscrição dos candidatos far-se-á 
mediante o preenchimento de formulário próprio a ser encami-
nhado por e-mail à Comissão Eleitoral no endereço: comissao-
eleitoral2020@afresp.org.br, a partir do dia 01 de outubro de 
2020 e término impreterível às 17h do dia 10 de novembro de 
2020, conforme artigo 81 do Estatuto Social.  A inscrição para a 
disputa de cargos da Diretoria Executiva será feita, obrigatoria-
mente, sob a forma de chapa completa, vedada a participação 
do candidato em mais de uma chapa (art. 81, § 1º). Para o cargo 
de Conselheiro e respectivo Suplente a inscrição será individual, 
sendo vedada qualquer vinculação com a chapa de candidatos 
à Diretoria Executiva (artigo 81, § 2º). O voto dado ao candida-
to ao cargo de Conselheiro é vinculado ao do respectivo Suplen-
te (parágrafo único do art. 84). Para o Conselho Deliberativo, o 
associado votará apenas em um dos candidatos inscritos na sua 
respectiva região administrativa, salvo na Capital, onde cada as-
sociado votará em até seis candidatos (art. 82). Para as eleições, 
considera-se domicílio eleitoral do associado a região adminis-
trativa onde se situa o endereço declarado pelo associado como 
sendo de sua residência e constante do cadastro da AFRESP no 
último dia do mês anterior ao da eleição. Em até 60 (sessenta) 
dias antes da eleição o associado poderá optar por outro domi-
cílio eleitoral que não o da sua residência desde que o declare 
formalmente à AFRESP (art. 83 caput e § 2º do Estatuto Social). 
Toda e qualquer comunicação com a Comissão Eleitoral será re-
alizada pelo e-mail comissaoeleitoral2020@afresp.org.br, e/ou 
por qualquer outro meio desde que previamente estabelecido e 
divulgado pela Comissão Eleitoral na página oficial da Eleição 
no Site da AFRESP. Todos os dispositivos normativos citados neste 
edital pertencem ao Estatuto Social da Associação dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo – AFRESP. 

São Paulo, 31 de agosto de 2020
Ivan Netto Moreno
Presidente da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES 
FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFRESP – ELEIÇÕES 2020
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As contas e os relatórios da Comissão Fiscal, do Conselho Deli-
berativo e da Diretoria Executiva da Afresp, relativos ao ano de 
2019, foram aprovados no dia 29 de agosto, durante a  Assem-
bleia Geral Ordinária (AGO). Em 2020, excepcionalmente, a 
AGO foi realizada em formato de reunião virtual para proteção 
da saúde dos participantes diante da pandemia de Covid-19. O 
quórum total foi de 352 associados.

Após a abertura da reunião virtual pelo presidente da Afresp, Ro-
drigo Spada, e a leitura da convocação, o AFR Marcelo Arnoni 
Penteado, diretor-adjunto do CCU, foi nomeado como presidente 
da assembleia por aclamação. Como secretários, participaram da 
Mesa Diretora, convidados pelo presidente Arnoni, os AFRs Cleo 
de Araújo Ferreira, diretor regional de Sorocaba, e Renato Novel-
letto Junior, diretor regional de Taubaté.

O diretor financeiro da Afresp, Luan Zacharias, apresentou o resu-
mo das contas do exercício de 2019, incluindo receitas, despesas 
e investimentos, reforçando que o conteúdo completo das contas 
de 2019 foi disponibilizado em formato impresso e digital para to-
dos os associados no Relatório Anual 2019. Na sequência, Jéssica 
Rodrigues, da PGBR Rodyos Auditores Independentes, realizou a 
leitura das principais informações do Relatório dos Auditores Inde-
pendentes sobre as Demonstrações Contábeis.

O presidente da Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo, Pedro 
Ventura Esteves, e o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Car-

los Toloi Junior, também compuseram a mesa da assembleia e re-
alizaram a leitura dos pareceres da Comissão e do Conselho, que 
aprovaram as contas relativas ao exercício de 2019: “Após apre-
sentação da Comissão Fiscal, o assunto foi amplamente discutido, 
onde o Conselho deliberou, por unanimidade dos votos, aprovar 
o Balanço Anual da Afresp referente ao exercício de 2019, bem 
como o parecer elaborado pela Comissão Fiscal”, concluiu Toloi. 

A votação aconteceu pela 
plataforma Megavote 
após as apresentações 
da mesa, e o resultado foi 
acompanhado em tempo 
real pelos participantes: 
99% dos votos aprovaram 
as contas relativas a 2019, 
com 1% de abstenções.

Para finalizar a assem-
bleia, Denis Mângia, 1º 
vice-presidente da Afresp, 
representando o presiden-

te da Afresp, agradeceu em nome de toda a Diretoria Executiva a 
presença dos associados participantes, assim como pela atuação 
da gerente financeira da Afresp Raquel Gonçalez, da PGBR Ro-
dyos Auditores Independentes, da Comissão Fiscal, do Conselho 
Deliberativo e dos diretores regionais. 

ASSOCIADOS APROVAM CONTAS DE 2019 EM AGO VIRTUAL
por Flávia Sapienza | Fotos: Acervo Afresp
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Associado, mantenha seu 
domicílio eleitoral atualizado 

para as eleições da Afresp

Saiba como em
www.afresp.org.br



O pagamento da taxa de administração pela Amafresp à Afresp é 
um assunto que gera muitas dúvidas e questionamentos dos bene-
ficiários do plano de saúde. Entretanto, essa taxa de administração 
é prevista nos termos do artigo 7º do regulamento da Amafresp, 
e o valor atual de 7% passou a viger em 2013, após aprovação 
unânime pelo Conselho Deliberativo. A Amafresp paga a taxa de 
administração mensal à Afresp para reembolsá-la pelas despesas 
administrativas que a associação já financiou em nome do plano 
de saúde, isto é, a Afresp não aufere lucro cobrando a taxa de 
administração da Amafresp. Atualmente, a taxa é apurada men-
salmente aplicando-se essa alíquota de 7% sobre os custos assis-
tenciais (consultas, exames, internações, entre outros) e compõe o 
cálculo do valor da cota cobrada pelo plano.

Na prática, o principal benefício do modelo de taxa de admi-
nistração implantado na Amafresp é a otimização dos recursos 
utilizados, já que o departamento paga apenas uma fração do 
que realmente utiliza em vez do custo de recursos integrais, que 
poderiam ser, inclusive, subutilizados. É importante ressaltar que a 
taxa de administração paga pela Amafresp é a menor entre todas 
as operadoras de saúde de autogestão brasileiras e também de 
outros planos de saúde comerciais, como a Unimed, que também 
cobram um percentual de seus filiados sobre os custos assistenciais 
(veja os detalhes no gráfico abaixo).

ENTENDA MELHOR O FUNCIONAMENTO DA  TAXA 
DE ADMINISTRAÇÃO AMAFRESP
por Flávia Sapienza | Foto: Shutterstock

Operadoras de Autogestão

EXEMPLOS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
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A fim de se calcular o total das despesas administrativas, utili-
za-se um modelo de contabilidade de custos, com base em alo-
cação de despesas, que permite identificar o responsável pelo 
consumo de cada gasto dentro da Afresp. Para que esses custos 
pudessem ser calculados e repassados de maneira mais real e 
fiel, no ano de 2013 o departamento Financeiro da Afresp con-
tou com a consultoria de um especialista em Controladoria e 
Contabilidade da USP. 

Compõem o cálculo de alocação de despesas da Amafresp, as 
quais serão confrontadas com os 7% cobrados pela taxa de ad-
ministração, as despesas administrativas diretas e as indiretas. As 
diretas incluem custos da equipe de colaboradores Amafresp, de 
sistemas de autorização e autenticação de beneficiário, assessoria 
jurídica, licenças de softwares, consultorias, central de atendimen-
to e custos diversos de natureza puramente administrativa, como 
materiais de escritório, energia elétrica, água, equipamentos e o 

O custo de oportunidade se refere ao valor pago pela utilização 
de todos os espaços da Afresp pela Amafresp, sendo considerada 
parte da sede e também das Regionais. Devido ao fato de o pa-
trimônio ser pertencente à Afresp, estorna-se o valor equivalente à 
depreciação dos ativos, reduzindo, efetivamente, o valor do custo 
de oportunidade.

O custo de oportunidade deve ser considerado, já que a Ama-
fresp não possui patrimônio próprio e, se funcionasse em imóveis 
fora da Afresp, existiriam custos de localização (como aluguel e 
condomínio, por exemplo). Além disso, gerencialmente, os recur-
sos da Afresp e da Amafresp são distintos (inclusive por exigência 
estatutária) e nem todos os associados da associação fazem parte 
do plano de saúde, motivo que reforça a apuração do custo de 
oportunidade.

COMO A TAXA ADMINISTRATIVA É CALCULADA?

A taxa de administração da Amafresp é calculada a partir do total 
do custo assistencial efetivo de cada mês com a rede credenciada, 
aplicando-se 7% sobre esse valor. A cobrança mensal da taxa ad-
ministrativa tem o objetivo de manter um percentual fixo capaz de 
absorver oscilações de custos não recorrentes da Amafresp, tais 
como estudos, consultorias, serviços técnicos pontuais, sem gerar 
impactos na cota cobrada do associado.

No mês de abril de cada ano, a Afresp realiza o cálculo real das 
despesas administrativas da Amafresp no ano anterior, que já fo-
ram pagas pela associação. Caso o resultado aponte que o plano 
teve um total de despesas inferior aos 7% da taxa administrativa, 
considerando a soma dos 12 meses do ano anterior, a Afresp res-
titui o valor excedente para a Amafresp, que é o que tem ocorrido 
desde a implantação do atual modelo, conforme é possível verifi-
car no gráfico a seguir.

Taxa 
efetiva

Devolução 
(R$ milhões)

Devolução

6,82%

0,18%

2013

0,25

0,24%

2014

6,76%

2,34

0,40%

2015

6,60%

0,66

0,58%

2016

6,44%

1,1

0,28%

2017

6,72%

0,6

1,03%

2018

5,97%

2,3%

0,92%

2019

6,08%

2,3

RESULTADO AMAFRESP

Receita 17.573.128,94

Despesa 14.233.643,08

Superavit/Deficit 3.349.485,86

(-) Custo de Oportunidade 1.244.978,47

(+) Depreciação 215.293,48

Resultado Econômico 2.319.860,87

Valor a ser devolvido para a 
Amafresp durante 2020

Evolução da taxa de administração real da Amafresp
(% do custo assistencial)

0,52

Média

6,48

Desde 2013, na implantação do modelo, a taxa efetiva 
média foi de 6,48%. 0,52% foram devolvidos à Amafresp. 

custo de oportunidade – representado pelo valor de utilização do 
espaço físico da Afresp. Além desses, existem também os custos 
de despesas indiretas, originadas dos serviços que os outros de-
partamentos da associação prestam para a Amafresp, entre eles a 
Contabilidade, o Financeiro, a Tecnologia da Informação, a Co-
municação e as Regionais. 

“A taxa de administração nada mais é do que o reembolso, por 
parte da Amafresp, pelo que efetivamente custou à Afresp. Ela 
engloba, principalmente, a remuneração dos colaboradores e as 
despesas administrativas de funcionamento. O fato de se apurar 
a taxa mensalmente confere maior segurança financeira à Ama-
fresp, que dilui o valor entre os filiados do plano, ao passo que 
já repassa à associação os valores mês a mês. No ano seguinte, 
é feita a alocação de custos e o valor eventualmente recebido a 
mais pela Afresp é devolvido à Amafresp, representando, portan-
to, um modelo justo de custeio, principalmente porque o valor de-
volvido é utilizado no abatimento do valor das cotas futuras do 
plano”, explicou o diretor financeiro da Afresp, Luan Zacharias.

Na tabela abaixo é apresentada a apuração da taxa de admi-
nistração relativa ao exercício de 2019. O valor relativo ao item 
Receita representa o valor total que a Amafresp pagou à Afresp 
no ano de 2019. Já o item Despesa representa o valor do custo 
administrativo do departamento:

J O R N A L  D A  A F R E S P
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PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP  -                                                    2020 ( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA )

MÊS Consultas Exames Terapias Internações
Atendimentos 

em outros Estados
Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistenciais

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 32.986,54 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  35.716,20  581,97 

ABR 877.972,62 3.088.245,53 1.630.072,10 11.124.942,26 187.851,29 324.470,23 1.975.045,42 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  19.796.352,47  35.685,30  554,75 

MAI 443.747,44 1.400.485,74 1.951.322,60 9.780.389,60 44.483,99 296.054,67 1.346.100,11 85.759,08 111.542,22 0,00 -3.685,55 1.071.487,83  (1.222.410,25)  27.053,13  (3.056,00)  (450.126,53)  (1.214.216,52)  1.220.958,87  14.885.890,43  35.609,70  418,03 

JUN 427.569,26 1.472.558,92 1.479.444,90 8.001.779,13 55.498,60 281.423,99 1.497.056,70 85.702,23 6.822,11 0,00 22.268,33 981.788,93  (424.261,21)  97.609,55  (40.722,04)
 

(1.518.404,09)
 (1.060.948,58)  1.040.020,39  12.405.207,12  35.552,60  348,93 

TOT. 4.801.873,30 15.782.132,82 10.989.764,08 65.047.139,63 524.398,10 2.133.405,85 10.677.997,06 517.560,27 723.115,46 0,00 51.569,32 7.884.686,04 -5.538.421,98 244.210,42 -50.867,34 -2.730.844,33 -8.531.209,20 8.506.056,68 111.032.566,18

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO É COMPOSTA POR:

Equipe de 
colaboradores 
Amafresp

Consumo de energia elétrica, 
água, equipamentos, materiais 
de escritório e outras despesas 
administrativas

Custo de oportunidade 
(utilização do espaço físico)

Serviços prestados 
por outras áreas 
da Afresp

POR QUE A AMAFRESP PRECISA PAGAR A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO? 

A Amafresp paga esse valor à Afresp porque, assim, ela arca com 
as despesas que lhe são pertinentes. Se a Amafresp tivesse um 
CNPJ próprio (o que não é o caso atualmente), ela desembolsa-
ria esses valores efetivamente para cada tipo de operação, isto 
é, pagamento de seus funcionários próprios, conta de energia e 
água, materiais de escritório, serviços de informática, consultorias 
diversas e honorários advocatícios, entre outros.

Além disso, o plano de saúde deveria estruturar diversos outros 
departamentos, como, por exemplo, Financeiro/Contabilidade, 
Comunicação e Marketing, TI, RH e departamento Administrativo, 
com portaria, limpeza, manutenção. Enquanto compartilha essas 
funções com a Afresp, reduz a subutilização dos serviços e pode 
se dedicar totalmente à área da saúde, que é o que faz com ex-
celência.

“Desde que iniciamos a discussão sobre as mudanças da Ama-
fresp, houve muitas dúvidas sobre o que seria a taxa de admi-
nistração e os nossos filiados enxergavam uma oportunidade de 
redução da cota com a simples cessação do pagamento desta 

taxa para a associação, acreditando que não faria sentido essa 
cobrança porque a Amafresp é parte da Afresp. Acontece que 
este valor é utilizado para pagar serviços administrativos essen-
ciais para o funcionamento de um plano de saúde, não dá para 
simplesmente parar de pagar. Seja na Afresp ou diretamente na 
Amafresp, esse custo vai ser alocado em algum lugar”, explicou o 
diretor da Amafresp, Renato Chan, complementando: “Nós nunca 
nos acomodamos. Aceitamos críticas em busca de sempre melho-
rar, mas o nosso beneficiário tem que se orgulhar da gestão que é 
feita na Amafresp, pois nosso custo administrativo é um dos meno-
res do mercado, fruto de equipe e processos eficientes”.

CONFIRA O REGULAMENTO DA AMAFRESP 
COMPLETO NO SITE 

WWW.AMAFRESP.ORG.BR/REGULAMENTO
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J O R N A L  D A  A F R E S P

Uma das premissas da Amafresp é possibilitar transparência ad-
ministrativa aos seus associados. Por isso, o plano de saúde dispo-
nibiliza, dentro da área restrita do site www.amafresp.org.br, os 
seus relatórios financeiros mais recentes, atendendo, inclusive, às 
exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
 
Nessa área, os associados podem consultar relatórios financei-
ros importantes sobre o plano de saúde, tais como: 20 maiores 
prestadores de serviços; 15 pacientes com maiores custos, con-
forme patologia; composição das despesas de saúde, distribu-

ídas por tipo de despesa (internação, consultas, exames, tera-
pias); planilha de custos da Amafresp, e outros dados.
 
“Infelizmente, esta é uma área pouco acessada pelos filiados. 
Gostaríamos que nossos associados participassem mais ativa-
mente das informações disponibilizadas nos canais de infor-
mação da Amafresp. São dados importantes sobre a gestão 
do plano e que todo filiado deveria acompanhar”, explicou a 
gerente de Relacionamento com o Associado da Amafresp, Ro-
sangela Lazaro. 

TRANSPARÊNCIA AMAFRESP: SAIBA ONDE ENCONTRAR 
CONTEÚDOS DISPONÍVEIS ON-LINE
por Flávia Sapienza | Foto: Acervo Afresp

PLANILHA DE CUSTOS AMAFRESP  -                                                    2020 ( REGIME CONTÁBIL - COMPETÊNCIA )

MÊS Consultas Exames Terapias Internações
Atendimentos 

em outros Estados
Outros Atend.
Ambulatoriais

Demais Desp.
Assistenciais

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 32.986,54 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  35.716,20  581,97 

ABR 877.972,62 3.088.245,53 1.630.072,10 11.124.942,26 187.851,29 324.470,23 1.975.045,42 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  19.796.352,47  35.685,30  554,75 

MAI 443.747,44 1.400.485,74 1.951.322,60 9.780.389,60 44.483,99 296.054,67 1.346.100,11 85.759,08 111.542,22 0,00 -3.685,55 1.071.487,83  (1.222.410,25)  27.053,13  (3.056,00)  (450.126,53)  (1.214.216,52)  1.220.958,87  14.885.890,43  35.609,70  418,03 

JUN 427.569,26 1.472.558,92 1.479.444,90 8.001.779,13 55.498,60 281.423,99 1.497.056,70 85.702,23 6.822,11 0,00 22.268,33 981.788,93  (424.261,21)  97.609,55  (40.722,04)
 

(1.518.404,09)
 (1.060.948,58)  1.040.020,39  12.405.207,12  35.552,60  348,93 

TOT. 4.801.873,30 15.782.132,82 10.989.764,08 65.047.139,63 524.398,10 2.133.405,85 10.677.997,06 517.560,27 723.115,46 0,00 51.569,32 7.884.686,04 -5.538.421,98 244.210,42 -50.867,34 -2.730.844,33 -8.531.209,20 8.506.056,68 111.032.566,18

EXTRATO DE UTILIZAÇÃO 

Além de disponibilizar os relatórios financeiros, a Amafresp 
permite que todos os associados acessem, por meio do apli-
cativo Amafresp Mobile Saúde, os seus extratos de utilização. 

Nessa seção do aplicativo, é possível consultar todo o histó-
rico de uso do beneficiário, incluindo prestadores utilizados 
e os valores cobrados nos atendimentos. Dessa forma, cada 
filiado pode verificar seu consumo e entender os cálculos de 
cobrança, incluindo coparticipações e franquias.

BAIXE O APLICATIVO AMAFRESP E 
CONSULTE SEU EXTRATO DE UTILIZAÇÃO!

Baixe no iPhone: Baixe no Android: 

*Disponível para Android e IOS.
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R E G I O N A I S

CENTROS DE CONVIVÊNCIA INICIAM PROCESSO DE 
REABERTURA PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES

DIRETRIZES GERAIS PARA A REABERTURA*

por Rafael DeLuca 

Com o avanço do estado em relação às diretrizes de flexibili-
zação e retomada econômica definidas pelo Plano São Paulo, 
a Diretoria Executiva da Afresp autorizou, a partir de 17 de 
agosto, a reabertura parcial dos Centros de Convivência da 
associação, fechados totalmente desde o início da pandemia 
de Covid-19 em março.

Apoiada também em diretrizes de saúde definidas por cada municí-
pio, a reabertura dos C.C.s para associados e dependentes permitirá 
o uso de quadras de tênis e quiosques e estará condicionada a pro-

tocolos de saúde definidos de acordo com a estrutura de cada local.

De acordo com o diretor de Regionais, Denis Mângia, o cum-
primento dos protocolos é fundamental para proteção da saúde 
de associados, dependentes e colaboradores. “Juntamente com 
a Diretoria Executiva, optamos por permitir o uso de quadras de 
tênis e quiosques, respeitando as regras definidas pela diretoria 
e também as diretrizes de saúde dos municípios e do estado por 
meio do Plano São Paulo. Todos precisam se proteger para rea-
brirmos de forma segura e bem-sucedida”, explicou.

ENTENDA COMO SERÁ A REABERTURA PARCIAL DOS CENTROS:

O que está permitido O que segue fechado

Quadras de tênis

Uso de quiosques
(por um mesmo grupo familiar)

Piscinas

Campos de futebol 
e quadras de vôlei

Eventos, festas e 
confraternizações

Utilização de 
vestiários para 
banho

Uso obrigatório de máscara

Higienização constante das mãos

Agendamento prévio de dependências 

Chegar no horário marcado (quiosques)

Evitar aglomerações

*podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de cada Centro de Convivência

Não compartilhar copos, garrafas, toalhas ou equi-
pamentos esportivos

Aguardar o término da partida em local aberto 

Chegar ao centro já com a roupa para prática 
esportiva

Vestiários não estão abertos para banho
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J O R N A L  D A  A F R E S P

18º POKER GOLDEN NIGHT AFRESP SOROCABA
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo pessoal

Realizada de forma remota por conta da pandemia de Covid-19, 
a 18ª edição do tradicional torneio Poker Golden Night, promo-
vido pela Regional de Sorocaba, aconteceu em 2 de julho por 
meio da plataforma on-line PokerStars e reuniu 71 jogadores para 
disputa de evento marcado pela confraternização de associados e 
convidados de diversas partes do estado de São Paulo.  

Ao término da competição, o AFR Elias Tibúrcio garantiu o troféu 
de campeão e premiação em dinheiro, paga proporcionalmente 
também aos nove primeiros colocados do evento. A próxima edi-
ção do torneio ocorrerá no mês de dezembro.

CONFIRA OS PREMIADOS: 
1º  Elias Tibúrcio (Sorocaba)
2º  Roberto Ortega Eboli (São Paulo)
3º  André Fernando Rodrigues (Cruzeiro)
4º  Wagner José Ferreira (Itapetininga)
5º  Roberto Helou (Osasco)
6º  Rodrigo Cesar Afonso (Sorocaba)
7º  Murilo Gustavo Pereira (Sorocaba)
8º  André Eduardo Belluco (Piracicaba)
9º  Almir Leis Junior (Sorocaba)

S A U D A D E S Com pesar, a Afresp comunica o falecimento  
dos seguintes colegas:

02/06/2020 Francisco Dantas Vilar Horta 84 anos Fernandópolis

02/06/2020 Osamu Wada 92 anos São Paulo

05/06/2020 Walter Alberto Martins 75 anos São Paulo

11/06/2020 José Eduardo Bradachia Romagnoli 74 anos São Paulo

12/06/2020 Hideo Takeda 82 anos São Paulo

13/06/2020 Edson Kyotada Onaga 77 anos São Paulo

18/06/2020 Alberto Segura Athayde 73 anos São Paulo

18/06/2020 Pedro Paulo Zuccari 97 anos Botucatu

25/06/2020 Francisco Feijoo Ares 72 anos Santos

28/06/2020 Dilceu Do Amaral 90 anos Santos

28/06/2020 Bernardino Nilson Albanez 82 anos Adamantina

02/07/2020 Carlos Benedicto Hespanhol 88 anos Valinhos

05/07/2020 Mario Batista 93 anos São Paulo

11/07/2020 Celso Araújo 70 anos Santos

13/07/2020 José Octavio Boretti 81 anos Itapira

14/07/2020 Diogo Cespedes Braz 97 anos São Paulo

23/07/2020 João Sobenko 94 anos São Paulo

23/07/2020 Armando Carlos Machado Dos Santos 86 anos Piracicaba

23/07/2020 Octavio Fernando Lusvarghi 82 anos Rondonópolis
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E S P O R T E S

“EU SEMPRE ESTIMULO TODO MUNDO A FAZER 
ATIVIDADE FÍSICA”
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

“Se dependesse de mim, seguiria trabalhando.” A frase cheia 
de energia foi do associado André Navarro Grandi, de 79 anos 
e aposentado há nove. Além de manter o pique de quando atu-
ava na Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de 
Dívida (DICAR) da Secretaria da Fazenda, em São Paulo, André 
esbanja saúde para continuar com uma rotina de atleta, mesmo 
em meio à pandemia.

Ingressante no concurso de 1986, André iniciou sua caminhada 
como AFR no posto de fronteira de Florínea, próximo à cidade 
de Marília. “Eu fui chamado em 1990 e pouco tempo depois me 
instalei em Ourinhos. Até que consegui a convocação para atuar 
também na capital, em 1994, e desde então participo das ativi-
dades promovidas pela Afresp.”

Desde a década de 1990, “Seu André” se tornou figurinha carim-
bada em campeonatos de futebol e outros eventos da entidade. 
“À época em que eu estava na ativa, eu já tratava de carregar 
o pessoal novo para os jogos. Até doente eu já cheguei a jogar. 
Antes da pandemia, eu fazia academia duas vezes na semana 
na sede [da Afresp] e jogava bola semanalmente na quadra da 
Secretaria da Fazenda também”, disse o senhor que costumeira-
mente cruzava a cidade para jogar com outros colegas no Centro 
de Convivência de Guarulhos. 

Durante a conversa de pouco mais de meia hora, André revela a 
primeira receita para manter a longevidade: “Fazer exercício, se 
possível fazer esporte, para manter o preparo físico para o dia 
a dia”. Segundo ele, mesmo uma caminhada simples já é funda-
mental para afastar o sedentarismo, palavra proibida no vocabu-
lário do atleta de 79 anos. 

Desde que me associei, eu sempre vi o 
esporte como essencial à classe. E não 
só o futebol, mas os outros esportes, 
inclusive para as mulheres, são muito 

importantes porque melhoram o 
contato entre as pessoas, abrem portas 

e deixam tudo muito mais divertido.

André Navarro Grandi, AFR aposentado

Sem tantas atividades presenciais por conta da pandemia, seria 
possível manter a rotina de exercícios? Para André, com certeza. 
“Em casa faço uns alongamentos, uns abdominais, uma muscu-
lação mais leve e passei até a ajudar meu filho na empresa dele. 
Você não faz ideia como muda a cabeça, é excelente. A cabeça 
quando para acaba atrofiando, né? Precisa tomar cuidado com 
isso aí”, comentou.

O cuidado com a saúde mental, principalmente depois da apo-
sentadoria, foi a segunda grande dica oferecida pelo associado 
para não deixar o comodismo tomar conta. Na parte final da en-
trevista, o também ex-jogador amador de vôlei, basquete e tênis 
- esportes que hoje não pratica por conta de alguns problemas no 
ombro, ofereceu uma dica final para longevidade e um incentivo 
para que todos os associados participem de atividades esportivas 
oferecidas pela entidade quando a pandemia passar. 

“Minha própria condição, de estar entrando nos 80 anos e ain-
da ter força física para fazer algum tipo de esporte, é um incen-
tivo. É vital fazer exercício físico. O sedentarismo é uma espécie 
de doença.”
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E V E N T O S

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DAS ETAPAS DE JULHO E 
AGOSTO DO 3º RANKING HOLD ’EM ON-LINE

TORNEIO QUARENTENA:  VEJA A CLASSIFICAÇÃO DAS 
ÚLTIMAS EDIÇÕES

por Aliana Brito | Foto: Shutterstock

por Aliana Brito

As disputas seguem acirradas entre os competidores do poker 
on-line da Afresp. As etapas de julho e agosto reuniram, respec-
tivamente, 52 e 49 jogadores na plataforma PokerStars. 

A vencedora da rodada de julho foi Lavínia Schewinsky, já em 
agosto o ganhador foi Felipe Miranda.

As rodadas do 3º Ranking Hold’em On-line acontecem uma vez 
por mês, na plataforma on-line PokerStars, e são exclusivas para 
associados e familiares. Não é necessário ter experiência no 
poker para jogar e para participar do torneio basta conferir o re-
gulamento oficial e o passo a passo de como usar a plataforma 
on-line, disponível no site da Afresp.

Idealizado para ser mais uma opção de lazer para associados e 
familiares, o Torneio Quarentena segue proporcionando momen-
tos de descontração em jogos disputados, enquanto eventos pre-
senciais ainda não estão permitidos. As últimas edições do torneio 
reuniram 51 competidores em junho*, 44 em julho e 41 em agosto.

As disputas do Torneio Quarentena não contam pontos para o 3º 
Ranking Hold’em On-line e para o 6º Ranking Hold’em da Capital. 
Não é preciso ser um frequentador assíduo destes jogos tradicio-
nais para participar. O regulamento do torneio é o mesmo usado 
para o poker on-line e pode ser conferido no site da Afresp.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA 
DAS ETAPAS:

AGOSTO
1º Felipe Miranda

2º Ivan Carvalho

3º Roberto Martins

4º Fábio Hatano

5º Caio Blank

6º Gladimir Dutra

7º Roberto Ortega

8º Lavínia Schewinsky

9º Bruno Lamounier

AGOSTO
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Eugênio Kobayashi

Walter Ruffo  

Gladimir Dutra 

Felipe Donato 

Ricardo Martins 

Diobel Travessa

Bruno Nakayama 

José Albano Júnior 

João Henrique Souza

JULHO
1º Lavínia Schewinsky

2º Fábio Hatano

3º Marcelo Andrade 

4º Felipe Donato

5º Paulo Schneider 

6º Andreas Plath 

7º Olavo Agnelli

8º Guilherme Jacob

9º Bruno Nakayama

JULHO
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Felipe Donato

Diobel Travessa

Lavínia Schewinsky

Miguel Costa

José Albano Júnior

Felipe Miranda

Eugênio Kobayashi

Leandro Pavan
José Schewinsky

JUNHO
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Lavínia Schewinsky

José Schewinsky Júnior 

Paulo Schneider

Felipe Donato 

Gladimir Dutra

Bruno Nakayama

Roberto Ortega 

Roberto Martins
Thiago Barros

*A última edição do Jornal da Afresp foi 
fechada antes do resultado da etapa de junho.

CONFIRA O PASSO A PASSO 
DO POKER ON-LINE:

CONFIRA O 
REGULAMENTO 
DO TORNEIO:

J O R N A L  D A  A F R E S P
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I N V E S T A F R E S P

SEM COMPLICAÇÕES
por Aliana Brito| Fotos: Acervo pessoal e Shutterstock

INVISTA
InvestAfresp firma parceria com a Órama para oferecer 
serviço de investimentos totalmente digital

SEM COMPLICAÇÕES
INVISTA
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J O R N A L  D A  A F R E S P

Agregar inovação ao seu portfólio para oferecer um serviço ain-
da melhor aos associados. Com esse objetivo, o InvestAfresp fir-
mou parceria com a Órama Investimentos, empresa reconhecida e 
premiada como uma das melhores e mais inovadoras em serviços 
financeiros do país.

Com a parceria, será possível fazer investimentos de maneira 
simples, segura e totalmente digital, por meio de aplicativo 
que pode ser usado no celular, tablet ou computador. O novo 
serviço visa a um resultado: fazer o dinheiro do investidor ren-
der mais e de forma mais rápida. Para isso, o associado terá à 
sua disposição as melhores opções em fundos de investimento 
e de previdência privada, com a curadoria de especialistas 
no assunto.

POR QUE INVESTIR?
Estar preparado para imprevistos é fundamental e manter uma 
reserva de emergência é a melhor forma para resolvê-los com 
tranquilidade.

Diante das incertezas do cenário econômico, como podemos 
nos enxergar daqui a 10, 20 ou 30 anos? Um investimento 
pode garantir independência financeira no futuro e isso pode 
ser feito agora.

Investir também pode ser o caminho certo para realizar sonhos, 
seja a compra de uma casa ou de uma viagem.

COMO INVESTIR?
Com o novo serviço do InvestAfresp em parceria com a Órama, 
o associado terá acesso a uma Plataforma de Investimento, onde 
fará seu cadastro e, se nunca investiu, descobrir seu perfil de in-
vestidor. Esse perfil pode ser conservador, moderado ou arrojado. 

Após o cadastro e com seu perfil definido, o investidor terá à 
sua disposição uma assessoria especializada e exclusiva da 
Órama para entender seus objetivos e direcioná-lo na esco-
lha das melhores aplicações. Além da curadoria da corretora, 
os associados contarão com a especialista em investimentos e 
previdência privada Lara Maris para um atendimento persona-
lizado, com a excelência já conhecida do departamento.

TIPOS DE PERFIL 
DE INVESTIDOR

VADOR

MODE
RADO

JADO

Investidor que procura aplicações de bai-
xo risco, pois considera que a segurança 
vem em primeiro lugar.

Investidor que procura o equilíbrio entre 
segurança e lucro acima da média, com 
a maior parte dos seus investimentos em 
aplicações conservadoras.

Investidor que entende que as oscilações 
e possíveis perdas em curto prazo são ne-
cessárias para que aproveite lucros mais 
altos. Esse perfil deseja ganhos que supe-
rem a média do mercado, mas ele deve já 
possuir uma reserva de emergência.

Construímos essa parceria com o ob-
jetivo de oferecer aos associados um 
serviço de assessoria de alto nível em 

investimentos, e a Órama atende a todos 
os requisitos que buscamos para isso. A 
qualidade do atendimento da empresa 

permitirá uma experiência de excelência 
na contratação de fundos de investimen-

tos e previdência privada       , ressalta o 
diretor do InvestAfresp, Denis Mângia.

ARRO

CONSER
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DÚVIDAS QUE PODEM SURGIR NA HORA 
DA CONTRATAÇÃO:

Existe um valor mínimo para investir nos fundos dis-
ponibilizados pela Órama?

Para todos os fundos Órama não há valor mínimo de aplica-
ção, assim o investidor tem acesso a produtos como o Órama 
DI, Órama Ouro e Órama Debêntures investindo o valor que 
quiser. Já para os fundos de outros gestores, é preciso checar 
o valor mínimo de aplicação, acessando as características es-
pecíficas do fundo desejado em seu respectivo regulamento.

Existe algum custo para ter uma conta Órama?

Não há qualquer tipo de custo para ter uma conta Órama. 
Mas é importante lembrar que produtos como fundos de inves-
timento têm taxa própria de administração e para operação de 
renda variável há o custo de corretagem. 

Como acessar a plataforma white label da Afresp se 
o investidor já possui uma conta na Órama?

É fácil, basta enviar um e-mail para atendimento@orama.com.
br solicitando alocação na base da Afresp.

É possível transferir investimentos de outra correto-
ra para a Órama?

Sim, desde que a Órama tenha os produtos disponibilizados 
pela outra corretora. A Órama possui uma plataforma comple-
ta de produtos, com a maior variedade de fundos de investi-
mento do mercado.

As opções para fazer seu dinheiro trabalhar por você são diversas:

TESOURO DIRETO

RENDA VARIÁVEL

RENDA FIXA

FUNDOS DE INVESTIMENTO

COE (Certificado de 
Operações Estruturadas)

PREVIDÊNCIA PRIVADA

ONDE INVESTIR?

18



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

INVESTIDORES PREMIADOS
O novo serviço do InvestAfresp já é um sucesso e, como anun-
ciado na live de lançamento, os três primeiros associados que o 
contrataram receberam prêmios, com patrocínio da SulAmérica, 
outra importante parceira do departamento. O primeiro cliente da 
plataforma ganhou um fone de ouvido JBL, já o segundo e o tercei-
ro receberam uma cesta de chocolates Sweet Treats. Os premia-
dos foram Pedro Ventura Esteves, Paulo Henrique do Nascimento 
e Oliver Christian Bruno Scheepmaker.

DEPOIMENTOS

FAÇA SEU DINHEIRO 
RENDER MAIS COM O 
INVESTAFRESP E A ÓRAMA
Cadastre-se na Plataforma de 
Investimentos e conheça todas as 
opções de fundos:

Para esclarecer dúvidas e conhecer todas as 
vantagens do novo serviço, a consultora Lara 
Maris, especialista em investimentos e previdência 

privada, passou a integrar a equipe do InvestAfresp 
para assessorar os associados com a excelência e 

qualidade Afresp de sempre.

 (11) 94183-6521
 investimentos@afresp.org.br

“Achei muito boa e positiva a parceria 
que a Afresp fez com a Órama, pois é 
uma conceituada e experiente plataforma 
de investimentos com diversas opções de 
produtos para todo tipo de perfil e bolso 
de investidor. Ela é totalmente digital, mui-
to intuitiva e fácil de usar e se precisar de 
ajuda, a Órama tem consultores à disposi-
ção para auxiliar na melhor escolha.”

“Eu migrei parte dos meus investimentos 
para a Órama há uns dois meses por in-
dicação de outro colega associado da 
Afresp também. Em contato com a Lara, 
a especialista de investimentos do Inves-
tAfresp, fiquei sabendo da parceria e de-
pois da live de lançamento migrei para a 
base da Afresp. Estou muito satisfeito com 
a Órama e penso que essa parceria pode 
trazer muitos benefícios aos associados. 
O principal deles é ter uma consultoria 
financeira isenta e comprometida com 
os objetivos de cada um. Além do que, 
através da Afresp, poderemos ter um 
atendimento na Órama ainda mais per-
sonalizado.”

“Os fundos de investimentos da Órama 
são muito interessantes, o que já me fez 
ingressar como cliente, ela tem um custo 
atrativo de taxa de corretagem de renda 
variável, se comparada às demais cor-
retoras que oferecem essa possibilidade. 
Acredito que essa parceria será positiva. 
Assim que fiz a vinculação da minha 
conta com a base da Afresp, a assesso-
ria de investimentos da corretora já me 
ligou procurando me auxiliar e entender 
minhas necessidades e expectativas em 
relação a investimentos. Isso já demons-
tra que o associado terá um suporte di-
ferenciado.”

Pedro Ventura Esteves
AFR de Sorocaba

Paulo Henrique 
do Nascimento
AFR de Araçatuba

Oliver Christian 
Bruno Scheepmaker
AFR da Capital

LANÇAMENTO INVESTAFRESP + ÓRAMA
O lançamento da parceria entre o InvestAfresp e a Órama Investimentos foi feito, no dia 19 de agosto, por 
meio de uma live no canal da Afresp no YouTube, com um bate-papo entre o diretor Denis Mângia e o head 
comercial Hugo Azevedo sobre como investir com a taxa de juros atual. Eles também responderam dúvidas 
dos associados sobre o assunto. Se você não conseguiu acompanhar, confira o vídeo.
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Atualmente, quem utiliza a academia Bio Ritmo é o meu 
filho, desde janeiro/2020, e ele tem gostado muito. A 
academia Bio Ritmo dispensa comentários, é excelente, 
tanto a estrutura como seus profissionais capacitados. A 
equipe da Afresp, especialmente a Amanda, é sempre 
muito educada e super acessível para qualquer proble-
ma ou dúvida que se tenha. Um dos descontos ofereci-
dos ainda permite a utilização de praticamente todas 
as unidades, com exceção das unidades corporativas, o 
que acaba tornando o plano bem vantajoso.

Paulo Erick Lopes, associado da capital

Utilizo o convênio da Afresp com a Bio Ritmo há 1 ano. 
Ter o desconto na mensalidade por conta do convênio 
foi decisivo na minha escolha pela academia. O des-
conto acabou sendo superior ao maior desconto que a 
academia oferecia para as pessoas que não possuem 
qualquer tipo de convênio. Estou muito satisfeito com 
a academia e com a Afresp. Espero que essa parceria 
dure por muito tempo, pois faz toda a diferença para 
nós, associados.

Diego Rezk Calil, associado da capital

ACADEMIA COM DESCONTOS DE ATÉ 12% 
PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES!
Acesse www.conveniosafresp.org.br para obter seu desconto.

C O N V Ê N I O S

DEPOIMENTOS DE QUEM USA NOSSO CONVÊNIO:

CUPONS DE DESCONTO 
DE ATÉ R$ 450,00 NA 
COMPRA DE NOTEBOOKS, 
MONITORES E ACESSÓRIOS!
Acesse www.conveniosafresp.org.br e 
retire seu cupom

ACESSE WWW.CONVENIOSAFRESP.ORG.BR E 
CONFIRA ESSES E MUITOS OUTROS DESCONTOS.
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A P O S E N T A D O S

CHUTEIRAS PENDURADAS 

02/06 

02/06 

02/06 

02/06 

17/06

17/06

17/06

17/06

Por conta da pandemia da Covid-19, a obrigatoriedade do reca-
dastramento segue temporariamente suspensa. A Portaria SPPrev 
nº 178, de 29 de junho de 2020, prorrogou a suspensão enquan-
to perdurar o estado de calamidade pública e a quarentena de-
cretada pelo governo do estado.

Os serviços da SPPrev também seguem com realização em horário 
diferenciado. No momento, somente serão atendidos pedidos de 
habilitação de pensão por morte e beneficiários com pagamento 
suspenso. Esses serviços devem ser feitos, preferencialmente, por 
meio dos canais digitais da autarquia: o site www.spprev.sp.gov.
br e o aplicativo. Em casos de impossibilidade de comunicação 
eletrônica, o atendimento presencial, realizado das 11h às 15h, 
deve ser, obrigatoriamente, agendado por meio dos telefones: 
0800 777 7738 e (11) 2810 – 7050.

RECADASTRAMENTO SEGUE 
TEMPORARIAMENTE 
SUSPENSO
por Aliana Brito

A Afresp e as demais entidades que compõem o 
FOCAE-SP (Fórum Permanente das Carreiras de Es-
tado – São Paulo) ingressaram em 25 de junho uma 
Representação de Inconstitucionalidade no Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), com pedido liminar 
contra a incidência da contribuição previdenciária 
de aposentados e pensionistas sobre a parcela dos 
benefícios que ultrapassam o salário mínimo (R$ 
1.045,00). A ação foi deferida pelo TJSP em 8 de 
julho, sendo acolhido na íntegra o pedido liminar 
constante na Representação de Inconstitucionalida-
de. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
suspendeu a decisão em 16 de julho. Assim, aposen-
tados e pensionistas seguem sujeitos à nova alíquo-
ta de contribuição, porém o FOCAE constituiu uma 
nova banca de advogados que dará continuidade 
à ação judicial.

AFRESP E FOCAE-SP 
A JUÍZAM AÇÃO CONTRA 
NOVA ALÍQUOTA 
DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA
por Aliana Brito

Gilmar José Cola

João Augusto Valente De Castro Pereira

José Mauro Progiante

Tetsuo Kondo

Fernando Dos Santos Filho

José Maciel De Lima

José Pinto Pinheiro Neto

Lino De Mores Leme Neto

Foto: Shutterstock
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“Querer ajudar é uma postura de vida, não uma mera vontade.” 
Assim a AFR aposentada de São Bernardo do Campo Marlene 
Brasílio Braga define a dedicação à causa animal. Ela sempre 
gostou muito de animais, mas o amor pela defesa e proteção nas-
ceu há mais de 20 anos quando adotou seu primeiro gato. A partir 
daí passou a contribuir com instituições e, após aposentar-se,  de-
dica parte de seu tempo para isso.

“Com a aposentadoria você fica mais atenta a essas coisas, mais 
meditativa e percebe como é importante essa luta pelos animais 
e pelo meio ambiente. A aposentadoria me trouxe essa vontade 
de estar mais próxima da natureza e entender que realmente é 
importante. E os animais fazem uma companhia fantástica para 
a gente.”

A associada contribui há mais de 10 anos com a ONG Associação 
Bem-Estar Animal Amigos da Célia (ABEAC), além de colaborar 
fazendo o transporte dos bichinhos. Uma das histórias mais mar-
cantes em sua dedicação à causa animal foi o resgate da cadela 
Chiquinha, feito junto com uma amiga, há dois anos. O animal foi 
encontrado com todas as costelas quebradas e patas fraturadas e 
ficou internada por cerca de 3 meses para se recuperar.

“Foi um resgate muito significativo. Eu e minha amiga temos a 
guarda compartilhada dela. Na ocasião ela me chamou para 
ajudar a buscar a Chiquinha e a encontramos quase morta, não 
acreditamos que ela conseguiria se recuperar e agora é o nosso 
xodó. Ela costuma ficar três dias por semana comigo e dividimos 
todas as despesas, mas com a pandemia ela não tem vindo. A 
Chiquinha é uma fofura.”

Além da Chiquinha, a AFR tem quatros gatos, todos adotados. 
“Tenho a convicção de que temos que adotar porque tem muitos 
bichinhos precisando de um lar. Quando adotamos mostramos 
que realmente amamos o animal e não a raça.”

Para contribuir com a ABEAC, basta entrar no site da instituição e 
conferir a melhor maneira de ajudar, que pode ser com doações 
de produtos de cuidados e alimentos para os animais, além de ser 
possível também usar parte do que é gasto com cartão de crédito 
para reverter para a causa animal. 

DEDICAÇÃO À  CAUSA ANIMAL
por Aliana Brito| Fotos: Acervo pessoal

ACESSE O SITE DA ABEAC 
E CONTRIBUA!
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O cultivo de orquídeas exige duas coisas, além do amor por sua 
beleza: dedicação e paciência. E isso não falta ao AFR aposen-
tado Shozi Kawazoe, que começou a se interessar pela planta 
ainda na ativa.

Influenciado por sua esposa, ele passou a se dedicar ao cultivo 
das flores há cerca de 20 anos. Assim, passaram a frequentar 
uma associação orquidófila, onde aprenderam a cuidar das or-
quídeas, e também participar de exposições em São Paulo e ou-
tros estados como Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina.  

“Nós viajávamos aos finais de semana para exposições e com 
isso fizemos muitas amizades com pessoas que também culti-
vam e se dedicam às orquídeas. Isso é interessante e enrique-
cedor porque cada local tem suas espécies.”

Com a aposentadoria, o AFR passou a se dedicar um pouco mais 
ao cuidado das orquídeas. E o resultado de todos esses anos de 
dedicação é um orquidário repleto de cores, formas e beleza 
com cerca de duas mil plantas, entre espécies de Cattleyas e 

Bulbophyllum, além de diversos troféus recebidos nos eventos em 
que participou expondo suas flores.

“A planta nos dá muita satisfação. Ela escolhe onde quer ficar, 
se quer mais sol ou se prefere sombra, isso influencia na florada 
e no cuidado e atenção que devemos lhe dar. Eu gosto muito 
de cuidar das orquídeas, pois as plantas nos acalmam e nos 
trazem alegria.”

CULTIVO DE ORQUÍDEAS: CORES, BELEZA E 
PACIÊNCIA
por Aliana Brito| Fotos: Acervo pessoal

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 o trabalho dos AFRs José Osvaldo Kurihara, Ataide Higino de Cuba e 
Ivan Aurélio Ferrari de Senço em trailer da Secretaria da Fazenda, em Miguelópolis, em 1989.
O registro é do acervo do AFR Ivan Aurélio Ferrari de Senço.

O TEMPO PASSA. . . .

J O R N A L  D A  A F R E S P
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C O N S E L H O  D E L I B E R A T I V O

Em 1º de agosto, o Conselho Deliberativo da Afresp realizou, atra-
vés de ferramenta de videoconferência, Reunião Ordinária na qual 
estiveram presentes 23 conselheiros titulares e 01 suplente, além 
de associados que acompanharam a reunião como ouvintes.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Luiz Car-
los Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, composta pelo Vice-
-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1ª Secretária Már-
cia Maria Marchetti do Couto e o 2º Secretário Pedro de Oliveira 
Abrahão.

A convite do C.D., também participaram do encontro os membros 
da Comissão Eleitoral 2020, composta por Ivan Neto Moreno 
(Presidente), Flávia Simonsen e Antônio Carlos Fernandes; e Luan 
Zacharias, diretor financeiro da Afresp que representou a Diretoria 
Executiva. 

A reunião teve duração de 3 horas e tratou sobre os seguintes as-
suntos:

Alteração de Titularidade do Conselheiro Representan-
te da DRT-14 – Osasco:
Tratou da oficialização da substituição de titularidade do conse-
lheiro representante da DRT-14 (Osasco). Em virtude de transferên-
cia de delegacia do então titular, AFR Guglelmo Foa, o AFR Hélio 
Bandeira teve sua posse como novo conselheiro titular legitimada 
perante os membros do Conselho Deliberativo da Afresp. 

Análise e votação das Atas da Reunião Extraordinária 
realizada em 24.06.2020 e Reunião Ordinária do dia 
27.06.2020:
Foram analisadas e encaminhadas para votação em plenário as 
atas das reuniões realizadas pelo C.D. nos dias 24 (Extraordiná-
ria) e 27 de julho (Ordinária). Após deliberação, ambas as atas 
foram aprovadas por ampla maioria de votos. 

Processo C.D n° 12/20 – Recurso de Reembolso da 
Amafresp - Processo Amafresp n° 1793964:

Refere-se ao recurso de reembolso apresentado por associada 
relativo à Amafresp, no qual busca ressarcimento por gastos com 
procedimento cirúrgico realizado com médico particular.  Após 
apresentação de todo histórico do pedido, que anteriormente 
havia sido indeferido pela Diretoria Executiva, e do parecer da 
Comissão Técnica de Saúde do Conselho Deliberativo, compos-
ta pelos conselheiros Carlos Doro Filho (Presidente), Everaldo de 
Melo Brandão e Paulo Henrique do Nascimento, o recurso foi en-
caminhado para debate e votação em plenário, onde foi indeferi-
do (negado) por unanimidade pelos conselheiros.  

Processo C.D. n° 13/20 - Comissão Eleitoral - Eleições 
Virtuais da Afresp 2020:
O Presidente da Comissão Eleitoral, o AFR Ivan Neto Moreno, 
encaminhou e-mail ao Presidente do Conselho Deliberativo, soli-
citando homologação dos conselheiros para realização das elei-
ções da Afresp deste ano de forma virtual.

A convite do Conselho Deliberativo, os membros da Comissão 
Eleitoral 2020 puderam apresentar alternativas e justificativas, 
além da viabilidade técnica para realização da votação das Elei-
ções 2020 da Afresp de forma virtual por conta da pandemia de 
Covid-19.

Após explanação do Presidente da Comissão Eleitoral, houve tam-
bém a explicação do parecer da Comissão Legislativa do C.D., 
composta pelos conselheiros Luciana Grillo (Presidente), Marcelo 
Henrique Yasuda Ketelhuth e Hugo Brandão Uchoa, que dispõe 
sobre a falta de previsão estatutária deste processo e seus possí-
veis impactos jurídicos.

Considerando a necessidade de assegurar a segurança jurídica 
para conferir legitimidade, direito universal ao sufrágio e garantia 
de personificação do voto por parte dos associados, o Presidente 
do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior, utilizando prerrogativa regula-
mentar, retirou o assunto da pauta para encaminhamento do as-
sunto ao escritório de advocacia contratado pela Afresp, FA Con-
sultores/Farag Advogados Associados. 

Com isso, o assunto foi encaminhado para que a Diretoria Execu-
tiva solicite ao referido escritório jurídico parecer técnico sobre o 
Estatuto Social e outras questões para garantir a legitimidade e a 
segurança jurídica de uma possível votação remota da entidade 
neste ano.

Demais assuntos:
Após o encerramento dos assuntos pautados, os conselheiros vol-
taram a apresentar suas impressões sobre as Eleições da Afresp 
para que o pleito eleitoral seja realizado de forma democrática e 
legítima para todos os associados.

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO  Nº 57 - 1º DE AGOSTO/2020
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp
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Através de ferramenta de videoconferência, o Conselho Delibera-
tivo da Afresp realizou, em 12 de agosto, Reunião Extraordinária 
na qual estiveram presentes 21 conselheiros titulares e 03 suplen-
tes, totalizando 24 conselheiros, sendo apenas 23 conselheiros 
com direito de voto, além de 07 associados que acompanharam a 
reunião como ouvintes.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Luiz Car-
los Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, composta pelo Vice-
-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1ª Secretária Már-
cia Maria Marchetti do Couto e o 2º Secretário Pedro de Oliveira 
Abrahão.

A convite do C.D., também participaram do encontro os membros 
da Comissão Eleitoral 2020, composta por Ivan Neto Moreno 
(Presidente), Flávia Simonsen e Antônio Carlos Fernandes; e o Di-
retor Luan Zacharias (Financeiro) representando a Diretoria Exe-
cutiva. 

A reunião teve duração de 2 horas e tratou do seguinte assunto:

Processo C.D. n° 13/20 - Comissão Eleitoral - Eleições 
Virtuais da Afresp 2020:
Foi dada continuidade à discussão iniciada na Reunião Ordinária 

realizada em 1º de agosto, na qual o Presidente do C.D., Luiz Car-
los Toloi Junior, utilizando-se de prerrogativa regulamentar, retirou 
o pedido encaminhado pela Comissão Eleitoral para homologa-
ção do C.D., acerca da possibilidade de realizar eleições virtuais 
nas Eleições da Afresp 2020, tendo em vista a necessidade de as-
segurar a segurança jurídica e conferir legitimidade ao pleito, bem 
como garantir o direito universal ao sufrágio e a personalização 
do voto por parte dos associados.

Com isso, o Conselho Deliberativo encaminhou ofício no dia 3 de 
agosto à Diretoria Executiva a fim de solicitar parecer técnico junto 
ao escritório de advocacia FA Consultores/Farag Advogados As-
sociados sobre a possibilidade de realização de votação remota 
(eleição virtual) neste ano à luz do Estatuto Social da Afresp e de-
mais diplomas legais vigentes.

Iniciando a Reunião Extraordinária de 12 de agosto e após apre-
sentação de histórico completo de pedido de homologação enca-
minhado pelo Presidente da Comissão Eleitoral, o AFR Ivan Neto 
Moreno, o Presidente Toloi Junior expôs ao plenário o parecer 
técnico encaminhado pelo escritório de Advocacia contratado da 
Afresp, o qual concluiu: “Não há subsídio legal ou estatutário que 
permita, neste momento, para que seja realizada qualquer alte-
ração no processo eleitoral determinado pelo Estatuto da Afresp 
(análise realizada sobre os artigos 77, 80, 83, 87, 88, 91, 94, 95 
e 101)”.

Foi apresentado também o parecer técnico realizado pela Co-
missão Legislativa do C.D., composta pelos conselheiros Luciana 
Moscardi Grillo (Presidente), Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth 
e Hugo Brandão Uchoa, que, em concordância com o escritório, 
apontou impossibilidade estatutária deste processo, além de incer-
tezas legais em casos de realização de votação virtual.

Depois das considerações do Presidente da Comissão Eleitoral, 
Ivan Moreno, contrário aos pareceres, houve amplo debate por 

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO  Nº 58 - 12 DE AGOSTO/2020
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência: 

Mesa Diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), Vice-Presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas), 1ª Secretária: Márcia Maria Mar-
chetti 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); Hélio Bandeira 
(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) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplente: Luís Augusto 
Sanches (Jundiaí).

A conselheira Ana Paula Galletta Machado (Capital) levou ao 
conhecimento de todos o andamento da PEC do Nome, propos-
ta discutida por representantes da classe fiscal junto a deputados 
estaduais da Alesp que trata de unificação e equiparação da 
nomenclatura “Agentes Fiscais de Rendas”, utilizada apenas no 
estado de São Paulo, e que poderia causar algum prejuízo com 

possíveis alterações causadas pela reforma tributária nacional.

Ao encerrar a reunião, o Presidente do C.D., Toloi Junior, reafirmou 
o compromisso democrático do órgão em garantir a legitimidade 
e o cumprimento do Estatuto Social em todas as decisões em prol 
da Afresp e de seus associados. 
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ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO DELIBERATIVO DA AFRESP:  (11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br

Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência: 

Mesa Diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), Vice-Presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas), 1ª Secretária: Márcia Maria Mar-
chetti 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); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hélio Bandeira (Osasco); José Francisco de Almeida 
(Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura 
Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Tiago Gabriel de Oliveira (ABC); Victor Nuncio Aprile 
(Capital) e Márcio Fernandes Lima (Marília). 

Regional não representada nesta reunião: São José do Rio Preto, devidamente justificada.

parte dos membros do C.D., o assunto foi encaminhado para vo-
tação pela Mesa Diretora, e, por ampla maioria de votos, com 
apenas um voto contrário, os membros do Conselho Deliberativo 
decidiram pela não homologação da posição da Comissão Elei-
toral sobre a possibilidade de realização de votação virtual das 
Eleições 2020.

Dessa forma, as Eleições 2020 serão realizadas de forma presen-

cial, conforme previsto no Estatuto da Afresp.

Ao término do encontro, Toloi Junior voltou a elogiar o trabalho re-
alizado pela Comissão Legislativa, em especial da conselheira Lu-
ciana Moscardi Grillo, e também dos demais membros do órgão. 
Toloi ressaltou o papel fundamental do C.D. para proteção do Es-
tatuto e de garantias de direitos da Afresp e de seus associados.

CLASSIFICADOS*

VENDA | APARTAMENTO 
NA CHÁCARA DAS FLORES
160 m², 4 dorm. (1 suíte), 
sala para 4 ambientes, 
armários embutidos, varanda, 
cozinha, despensa, área de 
serviço, playground e área 
de lazer completa | Valor: R$ 
950.000,00 / IPTU: R$ 260,00  
/ Condomínio: R$ 1.430,00 / 
Locação: R$ 4.500,00 + IPTU e 
Condomínio | Contatos: 99971-
2143 (Marinete)/ 99611-5353 
(Rodrigo)

VENDA | APARTAMENTO 
NO PQ. DOM PEDRO II
Ed. Guarany, 13º andar – Pq. 
Dom Pedro II | 100 m² |1 salão 
principal | 2 salas | banheiro | 
cozinha | Excelente localização, 
próximo à Secretaria da 
Fazenda e ao Metrô Sé 
|Ótimo para escritório. | Valor 
negociável | Contato:  (11) 
98101-0924 (Tales)

VENDA | APARTAMENTO 
NO BROOKLIN
Apartamento de 65m² | 3 
dorms., 2 banheiros, sala para 
2 ambientes, varanda, cozinha, 
área de serviço, 2 vagas de 
garagem definitivas, piscina, 
área de lazer completa e gratuita 
(churrasqueira e salão de festas), 
playground, sala de ginástica, 
bicicletário, 2 elevadores. Valor: 
R$ 750.000,00/ IPTU: 10x 
R$ 274,00 | Condomínio: R$ 
905,00/ Locação: R$ 3.500,00 
+ IPTU e Condomínio | Contatos: 
(11) 99971-2143/ (11) 99611-
5353 (Rodrigo) 

VENDA | RENAULT FLUENCE 
DYNAMIQUE
Veículo Renault | Modelo:  
Fluence Dynamique | Ano: 
2015/16 | 61.000km rodados | 
Valor: R$  46.000,00 | Contato: 
(17) 99775-2810 (Laércio)

VENDA | APARTAMENTO EM 
CATANDUVA 
Condomínio Residencial Santa Cruz - centro 
de Catanduva, próximo à praça Nove de 
Julho | 230m² | duplex, sétimo e oitavo 
andar, comunicação interna através de 
uma escada de madeira de lei, 2 suítes e 
2 dormitórios | Valor: R$ 1.800.000,00 
(aceita propostas) | Contato: (17) 99775-
2810 ou (17) 3523-1678 (Laércio)

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

VENDA / ALUGUEL  | 
APARTAMENTO NO 
GUARUJÁ
Praia do Tombo, 88m², 3 quartos,  
1 vaga, mobiliado | Aluguel 
(mensal): R$ 2.500,00 | Venda: 
R$ 400.000,00 | Contato:  (11) 
98264-0868 (Akiko)

VENDA | APARTAMENTO 
NO GUARUJÁ
Apartamento na praia de 
Pitangueiras – Guarujá |a 100 
metros da praia| | 86m² | 3 quartos 
sendo um com suíte, 1 banheiro 
social, varanda integrada com sala 
e cozinha americana | vista para 
o mar | 1 garagem demarcada | 
Valor: R$ 450.000,00 | Contato:  
(11) 98444-8719 (Mônica)
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F U N D A F R E S P

CONHEÇA AFRS QUE  FAZEM A DIFERENÇA 
COM O FUNDAFRESP
por Flávia Sapienza | Fotos: Acervo pessoal

O Fundafresp completou 25 anos em 2020. Desde a sua criação, 
em junho de 1995, mais de 1.400 instituições sem fins lucrativos, 
que ajudam crianças, adolescentes e idosos em situação de vul-
nerabilidade social já receberam apoio do fundo por meio de 
suas doações mensais e editais. 

Nesses 25 anos de história, o Fundafresp conseguiu doar mais 
de 21 milhões de reais e isso só foi possível por meio da união de 
pequenas doações mensais dos AFRs associados. Por isso, nesta 
edição do Jornal da Afresp, apresentamos dois AFRs e um pouco 
de suas histórias com o Fundafresp. Confira!

GUSTAVO MOURA
Sede Regional de Sorocaba

“Aderi ao Fundafresp há muitos anos, 
logo que tomei conhecimento de sua 
existência. Os resultados que as do-
ações estão fazendo são sentidos todo 
mês por muitas instituições no estado todo. 
Se a situação nessa pandemia está complicada para a socie-
dade em geral, imagine a situação dessas entidades que têm de 
matar um leão por dia para sobreviver e continuar ajudando os 
que precisam (e precisam demais). 

Indiquei algumas entidades ao longo desses anos, como o Centro 
Social São José aqui de Sorocaba, que faz um trabalho maravi-
lhoso atendendo mais de mil crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social. Os recursos serviram, nesse caso, para 
a cobertura de um galpão utilizado em cursos e atividades para 
crianças da periferia. Cito esse exemplo apenas para de-
monstrar que você aí, AFR que está lendo esta matéria, 
pode trazer uma ajuda valiosa para uma entidade que 
você conhece da sua cidade. Uma indicação sua pode ajudar 
a tirar uma entidade do sufoco.  
 
O Fundafresp é a parte social da nossa carreira. É, num português 
simples, uma “vaquinha” em que cada um contribui com muito 
pouco, mas que fez e faz uma diferença gigantesca para as enti-
dades sociais contempladas. Por que não contribuir com o Fundo 
de Assistência Social da nossa carreira? O custo é irrisório (um 
almoço por mês), o trabalho é seríssimo e ajuda demais entidades 
que prestam assistência a pessoas tão necessitadas. Ajude!”

GERALDO BOCOLI
Sede Regional de Campinas 

“Participo do Fundafresp há muito tempo. Eu era conselheiro da 
Afresp quando foi criado esse importante instrumento de ajuda 
humanitária. Foi, na ocasião, um apelo a um grupo de colegas 
AFRs, tendo como embrião uma genial ideia do colega Sérgio 
Reinhardt, com quem tive o prazer de trabalhar na Delegacia 
Tributária de Jundiaí. Esse número de colegas, no princípio re-
duzido, foi aumentando gradativamente quando outros colegas 
perceberam a seriedade do projeto e o alcance social que ele te-
ria, chegando atualmente a esse expressivo número de 
mais de 2.000 AFRs, que pode aumentar ainda mais.

Tive a oportunidade aqui em Campinas de divulgar e encaminhar 
à direção do Fundafresp muitos pedidos apresentados por cole-
gas, que foram atendidos. Destacaria, entre esses, as entidades 
Lar Campinense de Bem-Estar à Criança e ao Adolescente, Espa-
ço Infantil Corrente do Bem, Amic – Amigos da Criança, Centro 
Espírita Fé e Amor e Casa da Criança Paralítica de Campinas, que 
prestam relevantes serviços a crianças carentes, conduzindo-as 
para uma vida melhor, com esperança de um futuro promissor.

Tenho certeza de que essa pequena quantia mensal que desti-
namos ao Fundafresp não nos fará falta. Então, colegas que ain-
da não participam desse belíssimo e respeitável projeto, venham 
conhecê-lo e dar também sua colaboração, afinal, ajudar a 
quem precisa é um gesto de amor, e essa pandemia tem 
nos ensinado que muitos esperam algo de nós, sejamos ‘Cirineus’ 
para eles. Grande abraço!”

QUER FAZER PARTE DO FUNDAFRESP? 
ACESSE E SAIBA COMO:
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP 
NO MÊS DE AGOSTO

DRT 2 – LITORAL
Cruzada das Senhoras Católicas
R$ 4.000,00
Av. Conselheiro Nébias, 156 – Vila Nova – Santos/SP – CEP: 
11015-000 – Tel.: 13-3232-6770

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Cunha
R$ 4.000,00
Av. Padre Rodolfo, 214 – Alto do Cruzeiro – Cunha/SP – CEP: 
12530-000 – Tel.: 12-3111-3142

Associação das Senhoras Cristãs
R$ 4.000,00
Rua Coronel Macedo, 41 – Centro – Cunha/SP – CEP: 12530-
000 – Tel.: 12-3111-2235

DRT 4 – SOROCABA
Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba - AMAS
R$ 4.500,00
Rua Nova Odessa, 201 – Jd. Vera Cruz – Sorocaba/SP – CEP: 
18055-360 – Tel.: 135-3222-4646

Infância Feliz
R$ 4.000,00
Rua Florindo Floriam, 77 – Povo Feliz – Tietê/SP – CEP: 18530-
000 – Tel.: 15-3282-1655

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Altinópolis
R$ 4.000,00
Avenida da Apae, 550 – Distrito Industrial – Altinópolis/SP – 
CEP: 14350-000 – Tel.: 16-3665-0031

DRT 7 – BAURU
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de  

Macatuba
R$ 8.500,00
Av. Coronel Virgílio Rocha, 7-40 – Jd. Capri – Macatuba/SP – 
CEP: 17290-000 – Tel.: 14-3298-1221

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Associação Beneficente Irmã Elvira
R$ 7.000,00
Rua Mato Grosso, 3766 – Vila São Vicente – Votuporanga/SP – 
CEP: 15505-185 – Tel.: 17-3421-5851

DRT 11 – MARÍLIA
Instituição Casa dos Velhos de Tupã
R$ 4.000,00
Rua J. E. Ari Fernandes, 2535 – Vila Indústria – Tupã/SP – CEP: 
17604-170 – Tel.: 14-3496-3210

Associação Bethel - Projeto Casa da Liberdade
R$ 4.000,00
Rua Paiaquas, 968 – Centro – Tupã/SP – CEP: 17600-250 – Tel.: 
14-3496-1647

Rede Voluntária de Combate ao Câncer de Tupã e 
Região
R$ 4.000,00
Praça da Bandeira, 999 – Centro – Tupã/SP – CEP: 17600-901 
– Tel.: 14-3496-8213

DRT 12 – ABCD/S.B. DO CAMPO
Criança Vida Nova
R$ 10.000,00
Rua Dom Oscar Romero, 114 – Jd. das Orquídeas – São Bernardo 
do Campo/SP – CEP: 09854-350 – Tel.: 11-4358-2244

Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada
R$ 4.000,00
Rua Batávia, 280 – Pq. Novo Oratório – Santo André/SP – CEP: 
09260-020 – Tel.: 11-4472-2146

Sua contribuição mensal para o Fundafresp é destinada a ações indicadas pelos próprios 
associados da Afresp. Para participar e conhecer melhor a iniciativa, envie e-mail para 
fundafresp@afresp.org.br ou ligue para (11) 3886-8807.

A cota mínima é de apenas R$ 38,42!

FAÇA A DIFERENÇA VOCÊ TAMBÉM!
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Para participar dos debates acerca dos projetos de reforma tri-
butária postos à mesa no Congresso Federal, o Movimento Viva 
realizou outras seis lives durante os meses de julho e agosto em 
parceria com a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite) e com o veículo Congresso em Foco 
para aprofundamento e discussões técnicas com a participação 
de tributaristas e políticos diretamente envolvidos no cenário da 
reforma em Brasília.

PEC 110/2019
Tendo como pauta a Proposta de Emenda Constitucional 
110/2019, atualmente em tramitação no Senado Federal, foi re-
alizado no dia 6 julho debate que contou com a presença de Ro-
drigo Spada, representante da Afresp e da Febrafite, e Luiz Carlos 
Hauly, um dos idealizadores da proposta que prevê a unificação 
de nove tributos sobre consumo em um IVA-Dual. Além deles, 
compuseram a mesa de debate virtual o senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA) e a secretária de governo do Rio Grande do Sul, Ana 
Amélia. Durante a live, Rodrigo Spada reforçou a necessidade de 
um sistema tributário que gere consumo, emprego e reduza as de-
sigualdades sociais no país.

Reforma tributária solidária
Idealizada por entidades da classe fiscal nacional, a PEC 128/19, 
conhecida como “reforma tributária solidária” foi analisada em 
debate realizado em 20 de julho. Com a presença de Jandira Fe-
ghali (PCdoB-RJ) e do economista da Unicamp Eduardo Fagnani, 
a live apresentou detalhes do texto que prevê tributação sobre 
grandes patrimônios e riquezas. Representaram a classe fiscal o 
presidente da Fenafisco, Charles Alcântara, e Rodrigo Spada, que 
reforçou que as propostas em tramitação devem se atualizar le-
vando em conta o cenário de crise econômica gerado pelo co-
ronavírus.

Proposta de reforma tributária estadual do Rio Grande 
do Sul
Contando com a participação de Rodrigo Spada, Eduardo Leite 
(PSDB-RS), governador do Rio Grande do Sul, do secretário de 
Fazenda do estado sulista Marco Aurélio Cardoso, do auditor fis-
cal Giovanni Padilha, e do vice-relator da comissão de reforma tri-
butária no Senado, Major Olímpio (PSL-SP), a live que aconteceu 
em 29 de julho discutiu o projeto de ICMS 2.0 que visa redistribuir 

o peso da carga tributária relativa ao consumo, permitindo menor 
regressividade ao ICMS e aumento de competitividade de merca-
do ao estado gaúcho.

Unificação do PIS/Cofins
Para debater o Projeto de Lei 3887/20, primeira parte da propos-
ta de reforma tributária encaminhada pelo governo federal que 
dispõe sobre a unificação do PIS e Cofins em um imposto único 
(Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS), a live recebeu no dia 
7 de agosto Rodrigo Spada, o deputado federal Mauro Benevi-
des Filho (PDT-CE) e o secretário especial da Receita Federal, José 
Tostes Neto. Destacando a timidez da proposta, Rodrigo Spada 
apontou que o “debate político precisa avançar” para uma refor-
ma que seja positiva para a sociedade. “O Brasil tem um modelo 
tributário anacrônico e disfuncional. O que esperamos da União 
é um papel de harmonização e condução dos debates”, pontuou.

Impacto de nova CPMF
Em 13 de agosto, o tema de debate foi o imposto sobre transações 
financeiras digitais defendido pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e definido por tributaristas como uma “nova CPMF”. Com 
a presença da economista Juliana Damasceno, dos deputados fe-
derais Alessandro Molon (PSB-RJ) e General Peternelli (PSL-SP) e 
do presidente da Afresp, Rodrigo Spada, foram elencados pontos 
negativos que viriam junto com o novo tributo, como informalidade 
financeira e aumento de evasão e elisão fiscal. Segundo Rodrigo 
Spada, a adoção de uma nova CPMF seria retrocesso.

Proposta do fisco para o fim de isenção para impostos 
sobre lucros e dividendos
Elaborada pelo Sindifisco Nacional, a proposição que reformula 
a tabela de Imposto de Renda, objetivando maior progressivida-
de da tributação sobre renda no país, foi discutida no dia 31 de 
agosto e contou com a presença de Kleber Cabral, presidente do 
Sindifisco, Melina Rocha Lukic, coautora da proposta de IVA-Du-
al do IPEA, Alexis Fonteyne (Novo-SP), da senadora Kátia Abreu 
(PP-TO) e do presidente da Afresp, Rodrigo Spada, que elogiou a 
proposta e destacou que a reforma tributária deve ser um instru-
mento para reduzir as desigualdades sociais do país. “Nunca esti-
vemos tão próximos de fazer uma reforma tributária e mudarmos o 
futuro do Brasil. A tributação sobre consumo é o principal gargalo, 
mas devemos combater também a desigualdade social.”

MOVIMENTO VIVA E FEBRAFITE SEGUEM REALIZANDO 
LIVES SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp e Shutterstock
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE   149.651.246,80 CIRCULANTE   19.807.694,74 

Disponível   384.884,04  Provisão de Eventos a Liquidar   10.866.368,39 

   Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata   384.884,04   Débitos de Op. De Assist. à Saúde   1.070.133,54 

Aplicações Financeiras   114.370.719,28    Atendimentos em Outros Estados   19.103,43 

Aplicações  Vinculas a Provisões Técnicas   20.255.979,88     Outros Débitos Operacionais 0,00

    Cotas de Fundos de Investimentos  - ANS   20.255.979,88     Convênio Odontológico  6.822,11 

Aplicações Não Vinculadas   94.114.739,40     Devoluções de Cotas/Coparticipação  1.130,75 

Renda Fixa   94.114.739,40     Taxa de Administração Amafresp  1.043.077,25 

Cotas de Fundos de Investimentos  80.377.122,63   Tributos e  Encargos Sociais a Recolher   810.290,12 

Outros Titulos de Renda Fixa - CDB  13.737.616,77   Tributos e Contribuições   272.863,80 

Créditos de Oper. C/ Plano de Assist. à Saúde   27.002.317,02     F.G.T.S a Recolher   262.273,97 

Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência   23.841.800,18    COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher   10.589,83 

Provisão Para Devedores Duvidosos   (2.694.900,62)   Retenções de Impostos e Contribuições   537.426,32 

Coparticipação Amafresp   2.251.843,97     I.R.R.F a Recolher - Afresp   85.639,29 

Provisão Para Perdas Sobre Crédito   (749.325,31)     I.R.R.F a Recolher - Amafresp   52.677,03 

Contraprestação Corresponsabilidade Assumida   2.073.256,54     I.S.S a Recolher - Afresp   863,87 

Outros Créditos de Operação  com Planos de Saúde   2.804.147,33     I.S.S a Recolher - Amafresp   1.945,42 

Provisão Para Perdas Sobre Crédito   (524.505,07)     CSLL a Recolher - Amafresp   417,30 

Créditos Tributários e Previdenciários   1.897.745,81     PIS a Recolher - Amafresp   253,16 

Crédito de Previdência Social   1.897.745,81     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Afresp   5.250,23 

Bens e Títulos a Receber  790.556,64     CSLL / COFINS E PIS  a  Recolher - Amafresp   88.025,83 

Almoxarifado   157.195,36     Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários   288.507,55 

Aluguéis a Receber   127.652,85     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Afresp   174,90 

Adiantamentos   505.708,43     Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - Amafresp   13.671,74 

Outros Créditos ou Bens a Receber   5.215.899,08    Débitos Diversos   6.407.813,16 

Mensalidades Afresp   994.307,55     Obrigações com Pessoal   2.288.185,59 

Mensalidades - Fundafresp   134.340,63     Fornecedores   4.119.627,57 

Mensalidades - Seguro de Vida   2.050.149,44    Outros Débitos a pagar   653.089,53 

Cia Vera Cruz Seguradora   979.727,51 

Taxa de Adm.Amafresp   1.043.077,25 PASSIVO NÃO CIRCULANTE   2.466.406,13 

Outros Valores a Receber   14.296,70   Provisões   578.969,32 

Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos   (317.941,21)     Contingências Amafresp   542.320,77 

Provisão Para Devedores Duvidosos   (317.941,21)     Contingências Trabalhistas   36.648,55 

Despesas Antecipadas   307.066,14   DÉBITOS DIVERSOS   1.887.436,81 

ATIVO NÃO CIRCULANTE   34.908.578,78     Fundafresp   845.910,10 

Realizável a Longo Prazo   2.167.308,85     Mapfre Seguradora Vida e Previdencia   1.041.526,71 

Aplicações Financeiras   96.920,07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   162.285.724,71 

Títulos de Renda Fixa   96.920,07   Fundo Social   168.251,94 

Créditos Tributários e Previdenciários   1.636.847,61   Reservas   162.117.472,77 

Crédito Previdência Social   1.636.847,61   Reservas Patrimoniais   9.062.661,15 

Depósitos Judiciais e Fiscais   2.070.388,78   Reservas Estatutárias   10.129.074,37 

Depósitos Judiciais - Trabalhistas   2.070.388,78   Resultados Acumulados - AFRESP   78.565.657,77 

INVESTIMENTOS   3.322.693,54   Resultados Acumulados -  AMAFRESP   37.601.793,80 

Imóveis destinados à Renda   3.322.693,54   Resultado do Exercício - AFRESP   1.554.546,37 

IMOBILIZADO   27.380.752,98   Resultado do Exercício - AMAFRESP   25.203.739,31 

Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares   23.624.129,47 

Terrenos   6.127.037,32 

Edificações   17.177.563,59 

Obras Preliminares e Complementares   319.528,56 

Imobilizado de uso Próprio   2.591.260,95 

Bens Móveis - Não Hospitalares   2.591.260,95 

Instalações   671.651,08 

Máquinas e Equipamentos   288.808,53 

Equipamentos de Informática   227.941,49 

Móveis e Utensílios   1.234.673,80 

Veículos   168.186,05 

Imobilizações em Curso   661.076,64 

Obras em Andamento   661.076,64 

Outras Imobilizações   504.285,92 

Benfeitorias em Imóveis de terceiros   504.285,92 

INTANGÍVEL   400.975,80 

Sistema de Computação   400.975,80 

TOTAL DO ATIVO   184.559.825,58 TOTAL DO PASSIVO   184.559.825,58 



                                          DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A JUNHO DE 2020

Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 

Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde  0,00  0,00  0,00   141.117.748,21   141.117.748,21 

   Contraprestações Líquidas  0,00  0,00  0,00   141.117.748,21   141.117.748,21 

Contribuições Associativas  0,00  0,00  0,00   134.424.782,60   134.424.782,60 

Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade   7.461.574,13 

( - ) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros Estados   (524.398,10)

( - ) Devoluções/Cancelamentos  0,00  0,00  0,00   (244.210,42)   (244.210,42)

Eventos Indenizáveis Líquidos  0,00  0,00  0,00   (110.462.890,07)   (110.462.890,07)

   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)  0,00  0,00  0,00   (118.609.243,83)   (118.609.243,83)

   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)  0,00  0,00  0,00   5.538.421,98   5.538.421,98 

   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)  0,00  0,00  0,00   2.564.232,29   2.564.232,29 

   Outras Recuperações   43.699,49   43.699,49 

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE  0,00  0,00  0,00   30.654.858,14   30.654.858,14 

RESULTADO BRUTO  0,00  0,00  0,00   30.654.858,14   30.654.858,14 

Despesas Administrativas (11.116.256,01)   (4.048.132,42)   (15.164.388,43) 0,00   (15.164.388,43)

Despesas com Pessoal Próprio   (6.528.422,09)   (2.165.654,21)   (8.694.076,30)  0,00   (8.694.076,30)

Despesas com Serviços de Terceiros   (1.943.635,47)   (116.901,64)   (2.060.537,11)  0,00   (2.060.537,11)

Despesas com Localização e Funcionamento   (1.896.959,25)   (1.609.947,94)   (3.506.907,19)  0,00   (3.506.907,19)

Despesas com Public. E Propag. Institucional   (37.682,73)   -     (37.682,73)  0,00   (37.682,73)

Despesas com Tributos   (357.331,54)   (114.652,95)   (471.984,49)  0,00   (471.984,49)

Despesas Adm. Diversas   (352.224,93)   (40.975,68)   (393.200,61)  0,00   (393.200,61)

Outras Receitas Operacionais   19.259.696,20   116.213,38   19.375.909,58   2.623.334,77   21.999.244,35 

Contribuições Associativas   4.953.811,95  0,00   4.953.811,95  0,00   4.953.811,95 

Administração Amafresp   8.509.113,54  0,00   8.509.113,54  0,00   8.509.113,54 

Administração de Seguros   5.632.623,72  0,00   5.632.623,72  0,00   5.632.623,72 

Outras Departamentais   144.237,07  116.213,38   260.450,45  0,00   260.450,45 

Receitas Diversas   19.909,92  0,00   19.909,92  27.074,89   46.984,81 

Taxa de Inscrição  0,00  0,00  0,00   276.399,00   276.399,00 

Outras Receitas  0,00  0,00  0,00 2.319.860,88   2.319.860,88 

Outras Despesas Operacionais   (3.144.245,31)   (56.939,57)   (3.201.184,88)   (8.617.172,76)   (11.818.357,64)

Provisão Para Perdas Sobre Créditos   (45.035,22)  0,00   (45.035,22)   (948.989,79)   (994.025,01)

Outras   (3.099.210,09)   (56.939,57)   (3.156.149,66)   (7.668.182,97)   (10.824.332,63)

Taxa de Adm. Amafresp  0,00  0,00  0,00   (8.509.113,54)   (8.509.113,54)

Taxa de Adm. Reciprocidade   (67.332,02)

Despesas Judiciais   -    0,00   -     (14.993,68)   (14.993,68)

Despesas Associativas   (3.099.210,09)   (56.939,57)   (3.156.149,66)  0,00   (3.156.149,66)

( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais  0,00  0,00  0,00   923.256,27   923.256,27 

   Taxa de Adm. Amafresp  0,00  0,00  0,00   923.256,27   923.256,27 

RESULTADO OPERACIONAL   4.999.194,88   (3.988.858,61)   1.010.336,27   24.661.020,15   25.671.356,42 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   331.033,85   15.492,70   346.526,55   542.719,16   889.245,71 

  Receitas Financeiras   418.818,55  15.993,82   434.812,37   593.405,02   1.028.217,39 

  Despesas Financeiras   (87.784,70)   (501,12)   (88.285,82)   (50.685,86)   (138.971,68)

RESULTADO PATRIMONIAL   196.241,38  1.442,17   197.683,55  0,00   197.683,55 

  Receitas Patrimoniais   215.457,22  3.000,00   218.457,22  0,00   218.457,22 

  Despesas Patrimoniais   (19.215,84) (1.557,83)   (20.773,67)  0,00   (20.773,67)

Resultado Não Operacional   -    0,00   -    0,00   -   

RESULTADO LÍQUIDO   5.526.470,11   (3.971.923,74)   1.554.546,37   25.203.739,31   26.758.285,68 

Rodrigo Keidel Spada 
Presidente 

Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro 

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



movimenta
afresp#

Mantenha sua saúde física e mental por meio 
de aulas dinâmicas e desafiadoras disponibilizadas 

nas redes sociais da Afresp. 

Não esqueça: sempre às quartas-feiras e aos sábados, às 9h. 

Marque na agenda e venha com a gente.

@afresp_oficial Afresp Regionais


