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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 novembro/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$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 
mantendo 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 01/11/2020.

Setembro Outubro Novembro

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

Cota Amafresp 480,00 480,00 480,00

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

Junto com a chegada do fim de 2020, mais um pleito eleitoral da 
Afresp se aproxima. Mais do que nunca, quando a democracia se 
faz tão necessária para a prosperidade da classe e da sociedade, 
esta é a oportunidade na qual o associado pode, e deve, exercer 
seu direito de voto e de decidir o futuro da entidade.

De maneira inédita, a Afresp alocou, no orçamento de 2020 e 
com aprovação do Conselho Deliberativo, recursos para o finan-
ciamento das campanhas. Oferecemos à comissão eleitoral um 
projeto de comunicação para que todas as chapas e candidatos 
possam levar suas mensagens e propostas aos eleitores de manei-
ra eficiente e equânime, assim como condições para que a eleição 
transcorra de forma segura, ainda que em tempos de pandemia.

Como parte da transparência necessária, seja por meios digitais, 
como o portal exclusivo para as Eleições 2020, ou mídias tradi-
cionais, como este impresso, a Afresp atua para garantir que os 
AFRs tenham subsídios e informações de qualidade para escolher 
os melhores representantes que continuarão a construir o presente 
e o futuro desta história de mais de 70 anos.

Assim, esta edição traz consigo informações a respeito de todas as 
chapas concorrentes aos cargos da Diretoria Executiva homologadas 
pela nova comissão eleitoral, apresentando os AFRs e suas propostas.

De forma complementar, no mês de novembro, disponibilizaremos 
também um Guia Virtual Eleitoral, apresentando todos os candi-

datos ao Conselho Deliberativo e mais informações e propostas 
de todas as chapas.

Além das eleições, esta edição traz matérias especiais sobre 
a previdência privada oferecida pelo InvestAfresp e sobre as 
inovações da Amafresp, que ofereceu aos filiados, gestores e 
colaboradores um workshop que objetivou avaliar a dinâmica 
de atendimento e refletir sobre o futuro do plano no cenário 
pós-pandemia.

Somado a elas, temos também depoimentos de entidades con-
templadas por doações do Fundafresp durante o mês de outubro, 
um resumo das lives do Movimento Viva, que ofereceram debates 
virtuais técnicos sobre as reformas tributária e administrativa, e a 
apresentação do podcast Beabá Fiscal, novo formato desenvolvi-
do em parceria com a Febrafite para abordagem de temas rele-
vantes ao serviço público e ao país.

Informe-se, com este e os demais canais oficiais da as-
sociação, não seja vítima de fake news e compareça às 
urnas no dia 10 de dezembro. O futuro da Afresp de-
pende de você.

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

VENTOS DE 
DEMOCRACIA 
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Dedicada a cuidar dos associados e melhorar sua qualidade de 
vida, a equipe de Prevenção e Cuidados da Amafresp realiza, anu-
almente, ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e do-
enças. Entre as iniciativas da equipe, está o programa Amavida, que 
oferece um conjunto de ações de prevenção e acompanhamento, 
como a tradicional Campanha Saúde de vacinação e os programas 
Geriatra de Confiança, Médico de Família e Cuidado Integral.

As ações da equipe de Prevenção têm como foco a saúde dos be-
neficiários da Amafresp. Seu papel é fundamental na conscientiza-
ção dos pacientes sobre a importância de cuidar da saúde e não 
apenas tratar doenças quando aparecem. Esse acompanhamento 
de saúde permite que os associados e suas famílias vivam com mais 
qualidade de vida e também proporciona um maior equilíbrio finan-
ceiro para o plano de saúde e todos que pagam sua mensalidade, 
já que com esses cuidados é possível reduzir gastos com internações 
e procedimentos emergenciais que podem ser evitados.

Para 2021, a equipe traçou um objetivo de fortalecer ainda mais 

a conscientização dos associados sobre a prevenção de doenças. 
Por isso, ao longo do ano, realizará ações mensais com divulga-
ção de conteúdos em nossos diversos meios de comunicação, in-
cluindo o site da Amafresp (www.amafresp.org.br), redes sociais, 
lives e materiais impressos. 

“Pensamos em trazer informações e estratégias para auxiliar o asso-
ciado na mudança de hábitos e incentivar o autocuidado, usando uma 
linguagem específica para cada faixa etária e tornando a comunica-
ção mais atrativa e acolhedora. Dessa forma, nosso objetivo é engajar 
os filiados na busca do conhecimento, alertando para o perigo de al-
gumas patologias e a importância do diagnóstico precoce”, explicou 
a supervisora de Prevenção e Cuidados da Amafresp, Ticiana Melosi.

Ainda em 2020, ações nesse sentido já estão sendo iniciadas, 
com a realização de webinars sobre o Outubro Rosa (preven-
ção e tratamento do câncer de mama) e o Novembro Azul 
(prevenção e tratamento do câncer de próstata), ambos con-
tando com a participação de médicos especialistas.

EQUIPE DE PREVENÇÃO E CUIDADOS PLANEJA 
AÇÕES E CONTEÚDOS ESPECIAIS PARA 2021
por Flávia Sapienza 

A M A F R E S P

CONFIRA A SEGUIR ALGUNS DOS TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS DURANTE O PRÓXIMO ANO:

Janeiro Cuidados com a saúde mental;

Fevereiro Mês da conscientização sobre lúpus, Alzheimer, fibromialgia e combate à leucemia;

Março Importância da vacinação (com a campanha saúde) e conscientização sobre câncer colorretal e de intestino;

Abril Conteúdo sobre o autismo;

Maio Conscientização sobre a obesidade e hipertensão arterial;

Junho Mês da doação de sangue e conscientização sobre doenças de inverno;

Julho Discussão e conteúdo sobre hepatites virais; 

Agosto Dislipidemia e problemas da coluna;

Setembro Conscientização para prevenção ao suicídio;

Outubro Foco nos cuidados na saúde da mulher e saúde bucal;

Novembro Conscientização sobre saúde masculina, câncer de próstata e diabetes;

Dezembro Mês de prevenção da Aids e DSTs.

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS: /AMAFRESP @afresp_oficial
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J O R N A L  D A  A F R E S P

Durante quatro sextas-feiras do mês de setembro, filiados da Ama-
fresp, gestores e colaboradores de diferentes áreas da Afresp par-
ticiparam de um workshop de Design Thinking, com o objetivo de 
avaliar a jornada completa de um usuário de plano de saúde, a 
sua experiência em cada etapa e como repensar o plano em um 
cenário pós-pandemia.
 
Design Thinking é uma abordagem de pensamento criativo com o 
objetivo de gerar e organizar ideias e criar soluções inovadoras 
para os problemas enfrentados pelas empresas. Esse processo é 
realizado de forma coletiva e colaborativa, e o foco da aborda-
gem é fazer com que os participantes se coloquem no lugar do 
cliente para enxergar sua realidade e suas dores de forma empáti-
ca. Dessa forma, é possível propor soluções efetivas e viáveis para 
transpor as dificuldades vividas pelos usuários.

Os encontros foram coordenados pela equipe da Sponsor B, con-
sultoria de gerenciamento para empresas que atua em diferen-
tes segmentos do mercado e já desenhou projetos para clientes 
como Coca-Cola, Epson, Natura e Smiles. Para a realização do 
workshop, a consultoria realizou entrevistas com as equipes da 
Amafresp e levantou dados sobre o cenário atual do plano, prin-
cipais dores dos associados e também oportunidades de melhoria.

Após a apresentação do estudo realizado pela consultoria, os 
participantes se dividiram em grupos para discutir sobre os princi-
pais problemas enfrentados pelos associados — divididos em per-
fis específicos —, suas características e comportamentos. Depois 
do levantamento dos problemas, a etapa seguinte foi de ideação 
de soluções possíveis para as situações identificadas, incluindo le-
vantamento de quais indicadores seriam utilizados para medir os 
resultados das ações propostas.

A etapa final do workshop reuniu todos os grupos para apresenta-
ção e discussão das propostas de solução para diferentes proble-
mas identificados e, após votação, essas soluções foram coloca-
das em ordem de prioridade e urgência para implantação efetiva 
dentro da Amafresp.

“Esse cenário de dificuldades financeiras dos nossos beneficiá-
rios, associado aos desafios da pandemia e ao nosso objetivo 
de manter a qualidade do plano, cria um ambiente complexo 
na administração do plano. São muitas variáveis a serem con-
sideradas e, por isso, sentimos a necessidade de termos uma 
metodologia para organizar as nossas prioridades. Apesar de 
estarmos em final de gestão, o workshop foi rico, porque permi-
tiu capacitar a equipe para trabalhar soluções sejam quais forem 
as diretrizes que a nova administração venha a estabelecer”, ex-
plica o diretor Renato Chan. 

AMAFRESP REALIZA WORKSHOP COM USO DA 
METODOLOGIA DE  DESIGN THINKING
por Flávia Sapienza | Fotos: Acervo Afresp 

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

Participantes destacaram sentimento de aprendizado ao 
final do workshop.

5



A P O S E N T A D O S

Ao se aposentar, em 2013, o AFR José Tadashi resolveu se dedicar 
a um hobby que o levaria a recordar uma vivência de sua juven-
tude: o cultivo de uma horta urbana. E, assim, passou a se dedicar 
ao cuidado de um terreno e, posteriormente, ao plantio de verdu-
ras e legumes como alface, rúcula, almeirão e escarola.

Na primeira colheita, com a sobra de muitas verduras, o hobby se 
tornou também um trabalho voluntário e ele passou a doar para 
uma creche. “Eu consumo, mas é muito pouco. Então é também 
como um trabalho voluntário e é muito bom. O pessoal da creche 
fica muito contente com as verduras.”

A plantação é feita a cada 20 dias, em três áreas diferentes do terre-

no, explica o AFR. Assim, há sempre verduras e legumes frescos para 
as doações que ocorrem cerca de três vezes por mês. Para o cultivo, 
ele usa toda a experiência dos 25 anos que passou cuidando de 
lavouras de café e de bicho-da-seda com sua família, no Paraná, 
antes de se mudar para São Paulo e iniciar sua carreira no fisco.

O verde domina a horta urbana, mas o colorido de algumas or-
quídeas deixa o espaço ainda mais bonito. “Antes da horta, eu 
tinha uma chácara de onde trouxe uma orquídea, hoje são cerca 
de 30 vasos com flores e me divido para cuidar delas também.”

O AFR cuida da horta sozinho, por cerca de duas horas por dia, 
mas sempre que possível conta com a presença especial do neto 
Gabriel que gosta não só de acompanhá-lo, mas também de co-
mer as verduras e os legumes. “Para mim não é trabalho, mas é um 
bom exercício. Mexer na terra é um exercício físico e também uma 
higiene mental, é unir o útil ao agradável.”

HORTA URBANA:  CULTIVAR VERDURAS, COLHER 
CUIDADO AO PRÓXIMO
por Aliana Brito | Fotos: Acervo pessoal
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J O R N A L  D A  A F R E S P

CHUTEIRAS PENDURADAS 

05/05  João Batista Prado Meira

02/09  Nelson José Seco de Carvalho

09/09  Massaki Nelson Fujimoto

09/09  Egileu Fernando da Silva Cunha

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, de-
terminou, em decisão expedida em 25 de setembro, a suspensão 
da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 
15 de setembro, que proibia o governo de São Paulo de cobrar 
contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas so-
bre valores que excedam um salário mínimo. Assim, as liminares 
obtidas pela Afresp e pela Apeoesp foram suspensas e as con-
tribuições passaram a incidir sobre os vencimentos do mês de 
setembro, pagos em outubro, conforme a Lei Complementar nº 
1354/2020 e Decreto 65021/2020.

Não houve trânsito em julgado até o momento, portanto não se 
esgotaram as instâncias recursais.

“Há uma outra ação judicial em curso em que a Afresp é parte. 
Nesse caso, o despacho do desembargador Alex Zilenovski, 
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), suspendeu o processo da associação em razão 
da determinação contida no Tema 933 de repercussão geral. 
Ou seja, está pendente de julgamento”, explica o diretor jurí-
dico Carlos Roque.

STF SUSPENDE LIMINAR QUE PROIBIA 
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO
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 o trabalho realizado no Posto Fiscal de Fronteira de Igarapava, em 1987, 
pelos AFRs Fátima Aparecida Rosa, Marcos Alberto Magnani, Dorotéia Fileti, Laércio Alberto 
Pinheiro, Norma Couto, Rodrigo Ferreira Santos, Beatriz de Paolis e Maurício Beloube. 
O registro é do acervo da AFR Dorotéia Fileti. 

O TEMPO PASSA.. . .

Foto: Acervo Pessoal
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R E G I O N A I S

CENTROS DE CONVIVÊNCIA REABREM PISCINAS, 
RETORNO DEPENDE DE PROTOCOLOS DE SAÚDE LOCAIS
por Rafael DeLuca 

Com a desaceleração do novo coronavírus no estado de São 
Paulo, os Centros de Convivência da Afresp, desde o dia 19 de 
setembro, já podem reabrir as piscinas para os AFRs associados e 
dependentes. Mesmo com os seguidos avanços de todas as regi-
ões em relação ao Plano São Paulo, estratégia de escalonamento 
criada pelo governo paulista para retomada gradual de ativida-
des econômicas em meio à pandemia, a retomada também está 

apoiada nos protocolos de flexibilização definidos pelas autori-
dades de cada município.
 
A reabertura das piscinas está liberada em centros de convivên-
cia localizados em regiões que se encontrarem nas fases amarela, 
verde ou azul do Plano SP. Para mais informações, entre em conta-
to com o diretor regional responsável.

DICAS PARA SE PROTEGER NAS PISCINAS

Mantenha o 
distanciamento social

Use máscara antes de 
entrar e após sair da água

Não compartilhe itens pes-
soais, como toalhas e copos

Mantenha higienização 
constante das mãos 

com álcool em gel ou 
água e sabão

Chegue ao C.C. já trajado 
com a roupa de banho

No pós-piscina, 
tome banho em casa

RESPEITAR AS DIRETRIZES DE PROTEÇÃO EM MOMENTOS DE LAZER É 
FUNDAMENTAL PARA PROTEGER A SAÚDE DE TODOS.
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J O R N A L  D A  A F R E S P

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$  43.000,00 | Contato: 
(17) 99775-2810

VENDA | CASA EM CATANDUVA
Casa térrea, reformada, bairro estritamente 
residencial, portão elétrico, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala, copa/cozinha, 3 banheiros, 
churrasqueira, área gourmet, edícula com 
banheiro e cômodo-despensa que pode ser 
transformado em dormitório extra ou sala 
de lazer | Valor: R$390.000,00 | Contato 
com o proprietário (AFR José Mauro 
Progiante): (14) 98103-5090.

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

VENDA | JAZIGO EM 
CAMPINAS
Jazigo com três gavetas no 
Cemitério Parque Flamboyant | 
Valor: R$26.000,00 | Contato: 
(11) 3167-1094.

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)

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

05/08/2020 Eugênio Rodrigues Barroca 77 anos Ferraz de Vasconcelos

14/08/2020 Dorotil Castelli Silva Savazo 84 anos São José do Rio Preto

31/08/2020 Alexandre Apparicio Scigliano 87 anos São Paulo

09/09/2020 Eduvaldo Andrade da Silva 67 anos Adamantina

09/09/2020 Antônio Sérgio Machado Coimbra 74 anos São Paulo

11/09/2020 Moacyr Gomes Amorim 82 anos Mogi das Cruzes

11/09/2020 Anísio Mendonça 75 anos São Paulo

20/09/2020 Carlos Augusto da Costa Telles 83 anos Rio Claro

29/09/2020 Ângelo Cipola 94 anos Vargem Grande do Sul

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

3º RANKING HOLD’EM ON-LINE: CONFIRA A 
CLASSIFICAÇÃO DAS ETAPAS DE SETEMBRO E OUTUBRO 
por Aliana Brito | Fotos: Shutterstock e Acervo Afresp

O poker on-line da Afresp se aproxima do fim e a expectativa é alta para sabermos quem será o ganhador do torneio. As etapas 
de setembro e outubro foram disputadas por 48 e 49 jogadores, respectivamente, na plataforma PokerStars.

A rodada de setembro foi vencida por Bruno Nakayama, já em outubro o ganhador foi Fernando Torreglossa.

“Eu participo, regularmente, dos torneios da Afresp desde 2015. Na minha visão, e acre-
dito que os demais amantes do poker concordam, é o ponto alto dos eventos da Afresp, 
principalmente o Ranking Hold’em da Capital. Existem várias disputas e rivalidades, mas 
todas absolutamente saudáveis e até muito divertidas. Os torneios on-line promovidos 
pela Afresp têm sido fundamentais para matar a saudade do jogo e também dos colegas. 
Nesses momentos, até esquecemos a terrível situação de isolamento físico que estamos 
vivendo. O interessante do Ranking On-line é que ele é mais equilibrado que o torneio 
presencial. Aparentemente, os jogadores menos experientes têm maiores chances, o que 
torna as disputas mais emocionantes.”

Walter Ruffo – AFR da Capital

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DAS ETAPAS:

NÃO PERCA A ÚLTIMA RODADA DO POKER ON-LINE

As disputas do 3º Ranking Hold’em On-line são exclusivas para associados e familiares, e a última etapa acontecerá 
em 23 de novembro. Para participar do torneio, confira o regulamento oficial e o passo a passo de como usar a plata-
forma on-line PokerStars no site da Afresp: www.afresp.org.br. Não é necessário ter experiência no poker para jogar.

OUTUBRO
6º 6º

7º 7º

8º 8º

9º 9º

Evaldo Lopes Eugênio Kobayashi 

Daniel Cavalcante Santos Gabriel Antônio Franco

Milton Bajo Thiago Barros 

Carlos Augusto Neto Gerson Ota

SETEMBRO
1º 1º

2º 2º

3º 3º

4º 4º

5º 5º

Bruno Nakayama Fernando Torreglossa 

Carlos Alberto Filho Leandro Pavan 

Fábio Hatano Wilson Vizioli

Júlio Schewinsky Flávio Tomazetti 

Diego Garcia Walter Ruffo 
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VEJA A CLASSIFICAÇÃO DAS EDIÇÕES DE SETEMBRO 
E OUTUBRO DO TORNEIO QUARENTENA

 

por Aliana Brito | Fotos: Shutterstock e Acervo Afresp

O Torneio Quarentena tem reunido associados e familiares em 
momentos de descontração, mas também de jogos acirrados. A 
edição de setembro contou com 45 competidores, já em outubro 
foram 41 jogadores na plataforma PokerStars.
 
As disputas do torneio têm ocorrido uma vez ao mês e são mais 
uma opção de lazer enquanto os eventos presenciais seguem sus-
pensos por conta da pandemia. 

6º 6º

7º 7º

8º 8º

9º 9º

Fernando Torreglossa Ricardo Martins

Leandro Pavan Paulo Amizes 

Roberto Ortega Lavínia Schewinsky 

Lavínia Schewinsky Miguel Antônio Costa

SETEMBRO

CLASSIFICAÇÃO

OUTUBRO

1º 1º

2º 2º

3º 3º

4º 4º

5º 5º

Gabriel Antônio Franco André Eduardo Belluco

André Eduardo Belluco Roberto Martins

Thiago Barros Cristina Nakao

Bruno Nakayama Felipe Donato

Paulo Nagai Diobel Travessa

As edições do Torneio Quarentena não contam pontos para 
o 3º Ranking Hold’em On-line e para o 6º Ranking Hold’em 
da Capital. Para participar dos jogos não é necessário ser 
um frequentador destes torneios tradicionais. O regulamento 
do torneio é o mesmo usado para o poker on-line e pode ser 
conferido no site da Afresp: www.afresp.org.br.

“Comecei a participar dos torneios no início do ano passado. É muito bom po-
der interagir com os colegas de trabalho do meu pai e vê-los se divertindo 
em um outro ambiente. A competição não deixa de ser dura, mas cheia de 
descontração. Gosto dos torneios on-line, acho que a tecnologia nos dá muitas 
ferramentas auxiliares para não deixar de fazer nossa reunião, mesmo em meio 
a essa pandemia.”

Lavínia Schewinsky  - Familiar de AFR da Capital

J O R N A L  D A  A F R E S P
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Um futuro mais tranquilo para você e sua família é possível e 
ele pode ser construído agora. Para isso, a Previdência Priva-
da InvestAfresp é a melhor maneira de planejar e garantir sua 
independência financeira. E para auxiliar os associados e fami-
liares na escolha do melhor plano para alcançar seus objetivos, 
o InvestAfresp conta com uma nova consultora, a especialista em 
Previdência Privada e Investimentos Lara Maris.

“Buscamos no mercado uma pessoa que pudesse trazer um alto 
nível de serviço para o InvestAfresp e que ofereça uma assessoria 
especializada para que nossos associados possam fazer um pla-
nejamento financeiro eficiente por meio de uma previdência priva-
da”, ressalta o diretor do InvestAfresp, Denis Mângia.

Formada em administração com ênfase em finanças, a consultora 
Lara Maris possui uma larga experiência no mercado financeiro 

e já passou por instituições renomadas como a SulAmérica. “Es-
tou há mais de dez anos no mercado financeiro acompanhando 
e ajudando pessoas (físicas e jurídicas) a encontrarem produtos 
de investimentos e proteção familiar que melhor atendem as suas 
necessidades. Ao longo desses anos tivemos grandes mudanças 
na maneira de lidar com nossos investimentos e isso nos fez sair 
da zona de conforto e buscar mercados mais sofisticados para 
manter o retorno do nosso patrimônio em padrões satisfatórios. 
Ter vivido esses momentos ao lado de clientes, ajudando-os nes-
sa transição, sem dúvida, me dá bagagem para auxiliar o grupo 
de associados e dependentes da Afresp, não só a planejar e 
se readequar a este novo mercado que se desenhou, mas tam-
bém dividindo meu conhecimento na área de forma simples e 
objetiva. Espero ajudá-los a desmistificar a previdência e ter mais 
segurança e assertividade quando o assunto for sobre seus inves-
timentos”, afirma Lara.

INVESTAFRESP CONTA COM NOVA ESPECIALISTA PARA 
ASSESSORAR ASSOCIADO
por Aliana Brito | Foto: Shutterstock

I NVES TA FRE SP
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J O R N A L  D A  A F R E S P

PLANEJE SEU FUTURO, FALE COM A NOSSA ESPECIALISTA!

A previdência privada possibilita uma renda complementar à 
aposentadoria, a realização de sonhos e o planejamento fi-
nanceiro familiar, como o custo dos estudos dos filhos. Para 
que você possa usufruir de todos os benefícios do produto, 
nossa especialista irá auxiliá-lo na escolha do plano que me-
lhor se adeque aos seus objetivos e seu perfil.

VANTAGENS DO INVESTIMENTO EM UMA 
PREVIDÊNCIA PRIVADA:

• Recursos destinados diretamente aos beneficiá-
rios,pois  não entram em inventário;

• Possibilidade de alíquota de IR reduzida;

• Taxas de carregamento, entrada e saída, zeradas.

 LARA MARIS - ESPECIALISTA EM PREVIDÊNCIA PRIVADA

O InvestAfresp oferece diversas opções de planos de previdência privada em parceria com a SulAmérica e Icatu, com 
pagamentos mensais ou aportes pontuais. Fale com nossa especialista e contrate de maneira simples e rápida:

LIVE COMO COMEÇAR A CUIDAR DO SEU FUTURO AGORA?

O diretor do InvestAfresp, Denis Mângia, e a especialista Lara Maris fizeram um bate-papo sobre previ-
dência privada e esclareceram dúvidas sobre o produto na live “Como começar a cuidar do seu futuro 
agora?”, no dia 21 de outubro. Se você não conseguiu acompanhar, confira o vídeo disponível no canal 
da Afresp no YouTube ou no Facebook do InvestAfresp.

previdenciaprivada@afresp.org.br0800 772 4747 (11) 94183-6521
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A prevenção é palavra de ordem quando pensamos na nossa saú-
de, pois todos estamos sujeitos a diagnósticos de doenças em algum 
momento de nossas vidas. Além de manter hábitos saudáveis, como 
cuidados com a alimentação e a prática de exercícios físicos, é pre-
ciso também garantir proteção e conforto para enfrentar uma possí-

vel patologia. E isso pode ser feito por meio de um Seguro de Vida.

Realizado em parceria com a Mapfre, o Seguro de Vida In-
vestAfresp oferece um plano para doenças graves com cober-
tura para as patologias:

A proteção financeira garante não somente o conforto do enfermo, 
mas também a estabilidade e a tranquilidade da família. A inde-
nização é feita a partir do diagnóstico ou laudo médico e não é 
necessário que o segurado apresente invalidez ou impossibilidade 
de exercer suas atividades.

O Seguro de Vida InvestAfresp também oferece cobertura para 
mortes causadas por Covid-19, além de proteção para morte natu-
ral e acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, 
diária de incapacidade temporária (DIT) e sorteio mensal de R$ 20 
mil em título de capitalização.

PROTEJA-SE  EM CASOS DE DOENÇAS GRAVES 
COM UM SEGURO DE VIDA

Proteja sua vida e sua família. Entre em contato com nossos especialistas e garanta já sua proteção financeira:

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

por Aliana Brito | Foto: Shutterstock

CÂNCER

CIRURGIA 
CORONÁRIA

INFARTO AGUDO 
DO MIOCÁRDIO

TRANSPLANTE 
DE ÓRGÃOS

ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL (AVC)

INSUFICIÊNCIA 
RENAL
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Com a finalidade de entender a visão e as expectativas da classe 
dos agentes fiscais de rendas sobre as atividades desenvolvidas 
até aqui e quais caminhos deverão ser trilhados no futuro, o Mo-
vimento Viva realizou, no final de setembro, pesquisa entre seus 
membros integrantes com o objetivo de avaliar a sua atuação, 
bem como indicar possíveis caminhos a serem seguidos por aque-
les que vierem a assumir a sua coordenação a partir de 2021.

Para José Roberto Lobato, coordenador do Movimento Viva e di-

retor de Assuntos Estratégicos da Afresp, as respostas encaminha-
das confirmam a maturidade e a aceitação adquirida pelo projeto 
até aqui. “Analisando a atuação do Movimento Viva a partir dos 
dados da pesquisa, minha conclusão é que sua maior conquista 
foi ter possibilitado a criação de uma consciência coletiva de que 
podemos, como categoria profissional, sair de uma posição passi-
va e nos tornarmos agentes de mudanças essenciais, não só para 
a classe, mas para toda a sociedade. Para mim, isso é uma coisa 
que a pesquisa deixa claro”, destacou.

MOVIMENTO VIVA REALIZA PESQUISA DE OPINIÃO 
PARA TRAÇAR METAS PARA O FUTURO
por Rafael DeLuca | Foto: Shutterstock

M O V I M E N T O  V I V A

De acordo com os resultados, 94,12% dos entrevistados ava-
liaram que o movimento traz benefícios à classe, principalmen-
te na melhoria da qualidade dos impostos e nas condições de 
trabalho na administração pública, escolhidos como principais 
atuações do projeto por 64,71%.

Para 100% dos participantes, o Movimento Viva é independente 
da gestão atual e deveria ser absorvido pela futura Diretoria Exe-
cutiva, independentemente de qual seja. Nessa linha, independên-
cia e autonomia são, para 88,24%, prioridades para o futuro do 
Viva, que deve se basear na qualidade técnica (94,12%), na ética, 

defesa dos interesses do Estado e ser um movimento de vanguar-
da, todos os itens assinalados por 82,35% dos entrevistados.

Para o futuro, 94,12% dos participantes destacaram que a 
Afresp deveria fortalecer o Movimento Viva como forma de 
afirmação da qualidade técnica dos AFRs. Já o engajamento 
nas discussões sobre a reforma tributária e a criação da Agên-
cia Tributária Nacional, ou qualquer órgão correlato, são as 
principais prioridades para o futuro do projeto de acordo com 
88% dos AFRs que responderam à pesquisa realizada por meio 
de formulário on-line.

BENEFÍCIOS À CLASSE E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO

A PESQUISA COMPLETA PODE SER ENCONTRADA 
NO SITE DO MOVIMENTOVIVA.ORG.BR
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MOVIMENTO VIVA APROFUNDA DEBATES VIRTUAIS SOBRE 
AS REFORMAS TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA
por Rafael DeLuca | Fotos: Shutterstock e Acervo Afresp

Nos meses de setembro e outubro, o Movimento Viva, em conjunto 
com a Febrafite e com o veículo Congresso em Foco, continuou 
promovendo debates on-line sobre a reforma tributária e iniciou 
discussões relativas à reforma administrativa e seus impactos para 
as carreiras fiscais, assim como para todo o funcionalismo público.

Confira agora um resumo do que foi falado e repercutido em 
cada um das lives.

IMPACTOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Em duas ocasiões, nos dias 14 e 21 de setembro, o Movimento 
Viva discutiu pontos nocivos ao serviço público que estão con-
tidos no texto da PEC 32/2020, como o fim da estabilidade e 
do sistema jurídico único e mudanças na admissão de novos 
servidores. Contando com a presença de juristas, como o pro-
fessor da USP Heleno Torres, de atores políticos, como o pre-
sidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, 
professor Israel Batista (PV-DF), e dos representantes do fisco 
Rodrigo Spada, presidente da Afresp e da Febrafite, Mauro 
Silva, presidente da Unafisco Nacional, e Rudinei Marques, 
presidente do Unacon Sindical.

Para Spada, aspectos como impessoalidade, profissionaliza-
ção e estabilidade são elementos indissociáveis de uma admi-
nistração pública moderna. “É gravíssimo o que a PEC propõe. 
Estamos falando de precarização do serviço público, trazendo 
de volta o retrocesso, o paternalismo, o patrimonialismo, a ine-
ficiência, que já foram regra no passado. Queremos e devemos 
continuar avançando dentro dos mecanismos de impessoalida-
de e da estabilidade”, afirmou.
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TRIBUTAÇÃO COMO FORMA DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE E SUSTENTABILIDADE

Cada vez mais presente em discussões sobre novas políticas so-
ciais e econômicas mundiais, a sustentabilidade ambiental pode 
também ser incentivada por meio do sistema tributário. Tema do 
debate realizado no dia 28 de setembro, a mesa virtual de deba-
tedores foi composta por Rodrigo Spada, representante do Mo-
vimento Viva, Rita de La Feria, professora de Direito Tributário da 
Universidade de Leeds, Paula Johns, diretora da ACTbr Promoção 
da Saúde, do deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) e do 
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Maior tributação a setores que produzem bebidas com alto teor 
de açúcar, como refrigerantes, e sobretaxação de defensivos agrí-
colas que agridem a saúde do ecossistema e da população foram 
apontados como saídas.
 

DESTINAÇÃO DE VERBAS DE EDUCAÇÃO 
E PRECATÓRIOS PARA O FUNDEB

Para falar sobre a possibilidade levantada pelo governo fe-
deral de direcionar recursos do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica (Fundeb), o Movimento 
Viva promoveu a live no dia 8 de outubro que contou com a 
presença  da auditora fiscal de Minas Gerais Maria Aparecida 
Lacerda, da deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP), da vi-
ce-governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT-CE), e da audito-
ra de controle externo do Tribunal de Contas da União Lucieni 
Pereira, que alertou que o repasse do fundo de educação para 
o programa Renda Cidadã “não é uma simples pedalada, é um 
contrabando, e precisa ser repudiado por todos os parlamen-
tares do Congresso Federal”.

PAPEL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NA DESIGUALDADE SOCIAL

No dia 19 de outubro, e com o apoio da Associação Sindical 
dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira de Portu-
gal (Apit), o debate virtual abordou como o sistema tributário 
brasileiro contribui para a manutenção e ampliação das desi-
gualdades étnico-sociais do país. Contando com a presença da 
pré-candidata à presidência de Portugal Marisa Matias (Bloco 
de Esquerda-PT), também marcaram presença a deputada fede-
ral Silvia Cristina (PDT-RO), Júlio César Silva Santos, diretor do 
Instituto Luiz Gama; Katia Maia, diretora da Oxfam Brasil; e do 
auditor fiscal do Ceará Juracy Soares.

Segundo a deputada Silvia Cristina (PDT-RO), o sistema tribu-
tário brasileiro atual é “agressivo à população negra e pobre” 
e sua reforma é urgente para “trazer dignidade e respeito aos 
mais pobres”.

VOCÊ PODE REVER TODAS AS LIVES DO MOVIMENTO VIVA E SE PROGRAMAR PARA 
AS PRÓXIMAS DE FORMA RÁPIDA E PRÁTICA.
 
Basta acessar e se inscrever no canal do YouTube do Movimento para receber notificações sobre 
as próximas transmissões e assistir a todas as lives quando e onde puder.
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A apresentação, os logos, as respostas e os minicurrículos a seguir 
foram confeccionados e encaminhados pelas chapas, seguindo 
determinação do Plano de Comunicação para as Eleições, dis-
ponível no site eleicoesafresp.org.br

I M P O R T A N T E :
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Marcadas para o dia 10 de dezembro, as Eleições 2020 da 
Afresp possuem, homologadas pela comissão eleitoral até o fe-
chamento desta edição do jornal, três chapas concorrentes à Dire-
toria Executiva e 23 candidatos titulares ao Conselho Deliberativo 
para a disputa do pleito deste ano. Apresentaremos aqui os can-
didatos aos cargos estatutários e um resumo das principais ideias 
das chapas Conexões, Custo Zero e Escolha AFR para o futuro 
da Afresp e da classe. A ordem de aparição das chapas será em 
ordem alfabética e o espaço de resposta para cada questão e a 

breve apresentação de cada uma respeitou o limite máximo de 
700 e 500 caracteres, respectivamente. 

Além disso, no mês de novembro será disponibilizado também 
o Guia Eleitoral Virtual da Afresp, que contará com informações 
gerais do pleito e apresentará todos os candidatos ao Conselho 
Deliberativo, além de mais propostas das chapas para a próxima 
gestão. Você também pode acompanhar todas as novidades pelo 
site eleicoesafresp.org.br e pelas redes sociais da associação.

Após pedido de renúncia encaminhado pelos membros da comis-
são eleitoral nomeada em 6 de junho, Luiz Carlos Toloi Junior, pre-
sidente do Conselho Deliberativo da Afresp, conforme disposto no 
artigo 86 do Estatuto Social da associação, designou, em 21 de 

setembro, os associados  Ivan Aurélio Ferrari de Senço (presiden-
te), Mauricio Barutti de Oliveira (secretário) e Narciso Magalhães 
Junior (secretário) para comporem a comissão eleitoral responsável 
pela realização do pleito eleitoral da entidade no ano de 2020.

ESPECIAL ELEIÇÕES 2020: CONHEÇA AS 3 CHAPAS 
HOMOLOGADAS E A NOVA COMISSÃO ELEITORAL
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

CONHEÇA A NOVA COMISSÃO ELEITORAL

Presidente - Ivan Aurélio Ferrari de Senço é formado em engenharia civil pela Escola Politéc-
nica da USP e ingressou na Secretaria da Fazenda em 1988. Atuou por 16 anos na Escola Fazendária 
(Fazesp) e por 15 anos na Fiscalização, onde foi FDT, coordenador de equipe e inspetor fiscal. Apo-
sentou-se em 2019 pela DRTC- I.

Secretário - Mauricio Barutti de Oliveira possui formação em administração de empresas pela 
FGV.  Ingressou na carreira em 2002 na Diretoria Executiva da Administração Tributária (Deat). Atuou 
por 15 anos na Assistência Fiscal de Informação, Avaliação e Controle (Afiac), onde exerceu o cargo 
de assistente fiscal chefe. Desde julho de 2017 exerce a função de coordenador adjunto da Coorde-
nadoria de Administração.

Secretário - Narciso Magalhães Junior  é engenheiro civil pela Escola de Engenharia Mauá e 
graduado em administração de empresas pelo Mackenzie. Ingressou na Secretaria da Fazenda em 
1990 no PFF de Barra do Turvo, passando também pela DRT-12 (ABCD); DRT-2 (Santos) e DRTC-I. 
Aposentou-se em 2018.

J O R N A L  D A  A F R E S P
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A chapa Conexões é constituída por valorosos colegas com perfil 
de união e equilíbrio em sua atuação para conduzir nossa asso-
ciação com segurança e não trazer riscos ao futuro da nossa enti-
dade, principalmente ao plano de saúde. Reconhecemos o difícil 
momento que a classe vive, relacionado com a dificuldade para 
pagamento dos valores da Amafresp e à necessidade de valoriza-
ção da carreira. Estaremos envidando esforços para superar esses 
grandes desafios com união da classe e sem aventuras.

2ª VICE-PRESIDENTE: MARTA MARIA DE ALVARENGA FREIRE
Natural de São Paulo-SP. Formada em engenharia civil pela Unicamp, com especialização em admi-
nistração de empresas pela FGV-SP e em ciências e técnicas de governo pela Egap-Fundap. Participou 
do curso Theory of a Modern Economy pelo Projeto Minerva na Universidade George Washington, nos 
EUA. Ingressou na Sefaz/SP em 1990 no PFF de Bragança Paulista. Atuou como assistente fiscal na 
Diplat, na Apecat e na Fazesp. Foi diretora de Departamento no DPG e supervisora fiscal na Detec. Par-
ticipou de projetos nos sucessivos programas de modernização da Sefaz, tanto como líder quanto como 
integrante de equipes. Atualmente, está aposentada e é diretora de Planejamento Estratégico da Afresp.

1º VICE-PRESIDENTE: ULYSSES FREITAS PESSANHA AREAS
Natural de Campos-RJ. Formado em ciências militares pela Aman, pós-graduado na área mili-
tar, curso de política e técnica tributária pelo Centro Interamericano de Administração Tributária. 
Ingressou na Sefaz-SP em 2013, desenvolvendo suas atividades no Posto Fiscal e como chefe do 
NSE em Sorocaba, foi assessor especial no gabinete da Sefaz-RJ, e atualmente está lotado na 
DRT-4 em Sorocaba/SP na Fiscalização Direta de Tributos. Já foi conselheiro suplente da Afresp e 
conselheiro do Sinafresp. Atualmente, ocupa a função de assessor político da Afresp.

SECRETÁRIA ADJUNTA: ANGELA MANZOTI NAHMAN
Natural de Ariranha/SP. Formada em administração de empresas pela Unaerp. Ingressou na 
Sefaz/SP no concurso de 1986. Atuou na fronteira em Colômbia, na Fiscalização Externa em 
Jaboticabal e aposentou-se em Jundiaí como assistente do gabinete da Delegacia no ano de 
2003. Na Afresp, foi 2ª tesoureira de 2006 a 2008 e de 2009 a 2011. Em 2012, foi eleita 2ª 
vice-presidente da Afresp. Foi diretora Social, de Eventos e Cultura.

PRESIDENTE: JOSÉ LUCIO ZAMBROTTI GOMES CAMPOS 
Natural de Niterói-RJ, filho de servidores públicos, 51 anos de idade. É formado em ciências eco-
nômicas pela UFF. Ingressou como agente fiscal de rendas em 1998. Trabalhou no Posto Fiscal de 
Piracicaba até 2003, quando foi trabalhar na DRT do Vale do Paraíba, no Posto Fiscal de São José 
dos Campos. Em 2005, retornou à DRT de Campinas e lá permaneceu até os dias atuais sendo, 
nos últimos 7 anos, coordenador de equipe. É diretor regional da Afresp em Campinas há 11 anos.

SECRETÁRIO-GERAL: NELSON TROMBINI JUNIOR
Natural de São Paulo/SP, 50 anos. Graduado em direito e ciências contábeis pelo Mackenzie. 
Mestre em direito tributário pela PUC/SP. AFR de 2013, trabalhou na Fazesp e, agora, na DRTC-III. 
Foi diretor jurídico da Afresp entre 2015 e 2017 e é o diretor regional da Afresp na DRTC-III desde 
2019. É instrutor da Egesp e professor palestrante do curso de especialização em direito empresarial 
da Cogeae/PUC-SP. 

TODO O CONTEÚDO DESTAS PÁGINAS É RESPONSABILIDADE DA CHAPA.
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O QUE MOTIVOU A CHAPA A CONCORRER NESTAS 
ELEIÇÕES?

A chapa Conexões surgiu com a união de colegas com histórico 
na associação e novos integrantes que amam nossa entidade. O 
propósito principal da nossa classe é conectar nossa entidade aos 
dias atuais, considerando as dificuldades que vivemos, ao cenário 
que nossa entidade está envolvida, às relações construídas ao lon-
go do tempo e com respeito à atuação da entidade representativa 
de classe. Buscamos atuar apoiando nossa classe para enfrentar 
as dificuldades atuais, sem colocar em risco nossa história, nosso 
patrimônio e nosso plano de saúde. Incentivamos a união da clas-
se como ponto fundamental para as decisões e o equilíbrio nas 
relações humanas para conduzir nossa associação.

QUAIS OS CRITÉRIOS USADOS PELA CHAPA PARA ES-
COLHER SEUS INTEGRANTES?

A chapa Conexões tomou como critério-base para a escolha de 
seus integrantes a DIVERSIFICAÇÃO e o respeito a todos os seg-
mentos que impactam as decisões na Afresp. Há colegas do inte-
rior e da capital, aposentados e ativos, dos mais diversos concur-
sos. Além da diversificação, buscamos a ESPECIALIZAÇÃO para 
condução de nossas diretorias e a EXPERIÊNCIA para conduzir 
com segurança o futuro da nossa associação. Sem riscos e sem 
aventuras. Os integrantes possuem histórico de atuação como pes-
soas agregadoras e respeitosas, pois entendemos que uma enti-
dade de classe com o perfil da Afresp apenas pessoas com esse 
perfil terão capacidade de conduzir nossas relações associativas 
com respeito ao associado.

QUAIS AS PRINCIPAIS PROPOSTAS DA CHAPA PARA A 
AFRESP E SEUS ASSOCIADOS? 

Nossa plataforma possui propostas para todas as diretorias. Das 
principais que são importantes mencionar seriam o trabalho contí-
nuo e incessante de redução da cota da Amafresp com eficiência 
de recursos, foco na prevenção, programa diagnóstico precoce, 
aperfeiçoamento do processo de autorizações, entre outros, além 
destes e considerando a perda de receitas financeiras, a criação 

de uma Diretoria de Marketing para captação de recursos exter-
nos e capacidade de reduzir os custos para o associado. Progra-
ma de fidelidade Afresp, desenvolvimento do Centro Educacional 
Afresp, que vai colocar a Afresp como elo de ligação entre enti-
dades parceiras de ensino, e diversas outras propostas relevantes.

COMO A CHAPA ENXERGA O ATUAL MOMENTO DA 
CLASSE?

Hoje o maior desafio do agente fiscal de rendas e de suas enti-
dades, lideranças e gestores é resgatar a valorização da classe. 
Estamos sendo duramente e injustamente desprestigiados pelo 
governo estadual. Além disso, desacreditam até mesmo das ati-
vidades laborais que nós exercemos diariamente, como a audi-
toria fiscal. Aliado a este cenário tenebroso, há um movimento 
político de desprestigiar o servidor público em toda a sua esfe-
ra. Diante deste ambiente hostil que nossa entidade está inseri-
da, temos que trabalhar muito unidos. Ativos e aposentados da 
nossa classe em união. Nesse sentido, a chapa Conexões não 
vai apostar na desunião dos nossos colegas. Vamos apostar na 
união e nas conexões.

NA VISÃO DA CHAPA, QUAIS CAMINHOS A AFRESP 
DEVE TRILHAR NO PRÓXIMO TRIÊNIO?

A Afresp deve trilhar o caminho da segurança do seu patrimônio 
e segurança de seu plano de saúde. Não podemos colocar em 
risco tudo que conseguimos construir ao longo de nossa história. 
Não devemos regredir e sindicalizar a atuação da Afresp. Deve-
mos respeitar o sindicato como entidade representativa de classe e 
apoiá-lo neste momento para superar os desafios. Devemos prote-
ger nosso plano de saúde para que não aumente o valor da cota 
e comece um processo de saída de beneficiários. Só o colega AFR 
pode proteger a sua história nestas eleições.

1º TESOUREIRO: DENIS DA CRUZ MÂNGIA MACIEL
Natural de São Lourenço/MG, 41 anos. Exerceu o cargo de auditor fiscal no estado do Amazonas 
entre 2006 e 2010. Em 2010, ingressou na Sefaz/SP com lotação na assistência de Núcleo Fiscal 
da DRT/16-Jundiaí. Na Afresp, foi 1º tesoureiro na gestão 2015-2017 (diretor Financeiro e de TI) e 
vice-presidente na gestão 2018-2020 (diretor de regionais e do InvestAfresp). É formado em enge-
nharia elétrica pela Unifei, com mestrado em engenharia eletrônica e computação pelo Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica (ITA) e mestrado em contabilidade e controladoria na FEA/USP na área 
de gestão estratégica de custos. Atualmente, cursa graduação em ciências econômicas na FEA/USP.

2º TESOUREIRO: MARCEL JOSÉ SIQUEIRA
Natural de São Bernardo do Campo/SP. Bacharel em matemática com ênfase em sistemas de in-
formação pela FSA e pós-graduado em administração de empresas pela FGV/SP. Possui certifica-
ções na área de TI como Microsoft, Comptia+, ITIL e Symantec. Ingressou no concurso de 2013, 
após 14 anos trabalhando na iniciativa privada, com passagens por grandes empresas como IBM, 
Pirelli, Stefanini/Novartis e HP/Vale. Na Sefaz, exerce a função de assistente fiscal de gabinete 
da DRT/12. Foi conselheiro do Sinafresp entre 2016 a 2019 e exerceu a função de presidente do 
Conselho do Sinafresp nos exercícios de 2017 e 2018.

FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS 
NOTÍCIAS POR MEIO DA PÁGINA 
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O nome da chapa Custo Zero traz um significado importante na 
sua criação, vez que pautará suas ações na busca de resultados 
positivos em favor dos associados com o menor gasto possível. 
Para isso contará em sua maior parte com colegas já aposentados 
e com larga experiência em empresas privadas e na Secretaria da 
Fazenda; que, de imediato, todos, sem exceção, abrirão mão de 
toda e qualquer mordomia ou regalia hoje disponibilizadas nos 
cargos, em benefício de cada associado.

2ª VICE-PRESIDENTE: MARIA SONIA BRUMATI NORTE
Natural de Pirajuí - SP, possui formação em licenciatura e bacharelado em ciências sociais – Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento – PUC/SP (1968), licenciatura plena em peda-
gogia – Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São Caetano do Sul (1978) e bacharelado em 
direito – Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (1990). Atuou, desde 1990, na Secre-
taria da Fazenda no PFF de Águas de Lindóia, PFF de Queluz, PF de Santo André e assistente fiscal 
na DRT/12 de 2002 a 2012. Junto à Afresp foi representante feminina da Regional do ABC durante 
7 anos, foi diretora regional da Afresp de 2012 a 2015.

1º VICE-PRESIDENTE:  MARCIO ANTONIO VICENTE DA SILVA
Natural do Rio de Janeiro - RJ, Marcio Antonio é engenheiro elétrico pelo Cefet/RJ e, atualmente, 
está cursando ciências econômicas. Ingressou na carreira de AFR em março de 2010, sendo as-
sistente fiscal na Corcat entre 03/2010 e 10/2011, corregedor fiscal entre 11/2011 e 09/2016 e 
atuando na fiscalização direta de tributos de 10/2016 até hoje. Foi conselheiro suplente na Afresp 
durante o triênio 2011/2013, tendo exercido a função de assessor da Presidência do Conselho. 

SECRETÁRIO ADJUNTO: JOSÉ ANTONIO CRIADO
Natural de Votuporanga, é formado em matemática pela Faficle de Jales-SP e em direito pela Faculdade 
de Direito de Araçatuba - ITE. Foi aprovado em 3 concursos do fisco (GO, MG e SP). Tomou posse em 
31 de julho de 1987 na DRT-08, em São José do Rio Preto. Ingressou na Sefaz em 1990, no PFF de Cas-
tilho, onde exerceu a FDT, ESE e chefe do PFF Castilho, sendo este de 04/92 a 12/96. Foi transferido 
para DRT/16, desde 2007, onde permanece classificado até hoje. Na Afresp foi 1º tesoureiro, diretor 
financeiro, de Tecnologia da Informação, jurídico, seguros, regionais e ouvidoria. Foi representante do 
Conselho Deliberativo pela DRT/16 e membro da Comissão Fiscal e presidente do Conselho Deliberativo.

PRESIDENTE: LUIZ CARLOS BENICIO 
Natural de Inhumas - GO, é AFR aposentado, advogado e contador e trabalhou na iniciativa privada 
durante 14 anos. Ingressou na fiscalização do estado do Mato Grosso do Sul em 1984 e na Sefaz/
SP em 1986. Atuação: PFF Santa Clara D’Oeste; PFF Riolândia; PFF Piquete; PF Limeira; PF São Ber-
nardo do Campo Pafimt; PF Mauá; PF Santo André; PF Diadema; PF São Bernardo do Campo FDT. 
Conselheiro da Afresp e vice-presidente do Conselho Deliberativo por 6 anos (2011/2017). Autor de 
diversos projetos e propostas referentes às entidades de classe (Afresp e Sinafresp) e à carreira.

SECRETÁRIO-GERAL: LUIS AUGUSTO SANCHES
Natural de Birigui - SP, foi técnico em Contabilidade (1974/1976) pela Faculdade de Comércio D. Pedro II 
e advogado, formado em direito (1977/1980) pela Faculdade de Direito de Araçatuba - ITE. Ingressou na 
Sefaz em 1990, no PFF de Castilho, onde exerceu a FDT, ESE e Chefe do PFF Castilho, sendo este de 04/92 
a 12/96. FDT na DRTC-3 de 05/03 a 07/03; DRT/12-ABCD (08/03 a 2007), foi transferido para DRT/16 
em 2007, onde permanece classificado até hoje, na FDT. Na Afresp fez parte de duas diretorias como 1º te-
soureiro; também foi diretor financeiro, de Tecnologia da Informação, jurídico, seguros e regionais. Entre 2006 
e 2008, foi ouvidor Afresp. Foi conselheiro pela DRT/16 e presidente do Conselho Deliberativo (2012/2014).

TODO O CONTEÚDO DESTAS PÁGINAS É RESPONSABILIDADE DA CHAPA.
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O QUE MOTIVOU A CHAPA A CONCORRER NESTAS 
ELEIÇÕES?

A motivação de tal empreitada se dá em face da indignação 
que os AFRs vivem hoje; vendo o esmagamento dos salários por 
parte do governo, que vem impondo perda do poder aquisitivo 
nunca visto antes, o que faz com que o nosso bem maior “Con-
vênio Médico Amafresp” fique quase que impagável; em muitos 
dos casos esses gastos consomem praticamente 1/3 da renda lí-
quida do aposentado, e para os novos a mensalidade fica muito 
próxima dos convênios similares, cujas empresas visam grandes 
lucros. Nossa meta trará maior benefício para o associado pelo 
menor custo possível.

QUAIS OS CRITÉRIOS USADOS PELA CHAPA PARA ES-
COLHER SEUS INTEGRANTES?

O critério de escolha foi o de fazer uma renovação, nossa 
chapa é a única de oposição ao que aí está. Portanto o as-
sociado nestas eleições terá a oportunidade de alternar o 
poder; isso faz com que tenhamos o surgimento de novas li-
deranças; o que temos assistido ultimamente é sempre os mes-
mos no poder com a mudança apenas de cargos. É preciso 
mudar, é saudável a alternância de poder. Os colegas da 
chapa Custo Zero nunca foram expoentes nas entidades; mas 
todos são pessoas idôneas que sempre lutaram pelo bem-es-
tar e engrandecimento da classe.

QUAIS AS PRINCIPAIS PROPOSTAS DA CHAPA PARA A 
AFRESP E SEUS ASSOCIADOS? 

As principais propostas são: 1) Análise criteriosa de todas as 
despesas e investimentos; 2) Revisão de todos os contratos com 
prestadores de serviços e parceiros de maneira a ter uma redu-
ção significativa nos gastos; 3) Com os ganhos oriundos nos 

itens 1 e 2, com certeza trabalharemos para ter uma redução 
na mensalidade da Afresp que hoje, além de cara, pouco ou 
nada oferece para a maioria dos associados; redução da cota 
da Amafresp e benefícios que atendam a maioria da classe e 
não apenas a pequenos grupos.

COMO A CHAPA ENXERGA O ATUAL MOMENTO DA 
CLASSE?

Estamos no pior momento da história dos AFRs e ainda em queda 
livre. Nos tiraram tudo, menos a nossa dignidade e nossa capa-
cidade de lutar. Cada um de nós não aceita mais o comodismo 
de nossos representantes, exigimos que o bom exemplo venha 
de cima. Temos fé e convicção que teremos tempos novos pela 
frente; esse é o clamor de toda a nossa classe. Afresp e o Sina-
fresp, cada um em sua seara e os dois unidos, haverão de recon-
duzir todos nós ao lugar onde um dia estivemos. A chapa Custo 
Zero assume esse compromisso.

NA VISÃO DA CHAPA, QUAIS CAMINHOS A AFRESP 
DEVE TRILHAR NO PRÓXIMO TRIÊNIO?

Acreditamos que uma Afresp enxuta poderá proporcionar benefí-
cios que atendam a maioria dos associados; a começar por uma 
Amafresp e seguros com preços menores que os do mercado, uma 
mensalidade da Afresp com preços que estimulem a todos os AFRs 
se filiarem, discutir com a classe o destino dos imóveis de alto custo 
e resultados pífios e, por fim, sermos parceiros do Sinafresp na luta 
pela reconquista do que fomos outrora.

1º TESOUREIRO: ANTÔNIO FERREIRA DOURADO FILHO
Natural de São Paulo, é contador, economista e advogado. Em sua carreira no setor privado, é só-
cio proprietário de um escritório de contabilidade e de uma empresa de planejamento técnico agro-
pecuária - Plantec (SP, MS e MT). Atua como despachante policial e é Representante do INSS. Sua 
carreira fazendária é bem extensa. Aposentado, ingressou como agente fiscal de rendas em 1986. 
Foi encarregado de serviços externos no PFF Presidente Epitácio, chefe substituto do PFF de Presiden-
te Epitácio e também do Posto Fiscal de Presidente Venceslau. Coordenou equipe na DRT/12 e foi 
assistente de inspetor e de delegado na DRT/12.

2º TESOUREIRO: DANIEL VITOR NOGUEIRA
Natural de Regente Feijó - SP, é bacharel em ciências contábeis pela Faculdade de Administração e 
Ciências Contábeis de Guarulhos e mestre em ciências contábeis pela PUC-SP. Foi instrutor na Escola 
Fazendária - Fazesp. Durante 20 anos atuou como contador, gerente de Contabilidade e gerente de 
Controladoria em diversos grupos empresariais do estado de São Paulo. Atuou, também, durante 28 
anos, como agente fiscal de rendas, sendo 7 anos na DRT-10 e 21 anos na DRT-12. Aposentou-se 
em dezembro de 2015 e luta pela valorização de toda a classe dos agentes fiscais de rendas.

FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS 
NOTÍCIAS POR MEIO DA PÁGINA 
OFICIAL DA CHAPA CUSTO ZERO 
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Buscamos uma nova Afresp. Uma nova Afresp tem que priorizar 
e valorizar o AFR, unir o novo à experiência e trazer quem pensa 
igual e quem difere. Uma nova Afresp tem que estar empenhada 
em servir, presente no dia a dia e totalmente engajada na recu-
peração da autoestima dos AFR. Uma nova Afresp tem que ser 
absolutamente transparente, humanizada e disposta ao trabalho e 
ao diálogo. Enfim, buscamos juntos com todos os AFRs uma Nova 
Afresp, e queremos encontrá-la democratizando, realizando e su-
perando! Escolha AFR. A escolha é sua!

2º VICE-PRESIDENTE: JOSÉ DA ROCHA BRAVO
Formado em engenharia civil, iniciou a carreira na FDT em Campinas. Atuou na Diretoria de Informações, 
no desenvolvimento do data warehouse/BO. Em seguida, foi para a FDT, na capital, e trabalhou nas 
Delegacias CII e CIII. Também exerceu as funções de inspetor fiscal e delegado regional tributário da 
Capital-CII. Atualmente trabalha na FDT da DRTC III.

1ª VICE-PRESIDENTE: MÔNICA PAIM DE ANDRADE
Formada em turismo e em propaganda e marketing. Trabalhou no PF de Fronteira de São 
Benedito das Areias. Também foi FDT na DRTC-III e na Supervisão de Energia e Telecomuni-
cação a partir de 1992. Atualmente é aposentada e, desde 2016, atua como diretora parla-
mentar do Sinafresp.

SECRETÁRIO ADJUNTO: FRANCISCO GABRIEL NICOLIA 
Formado em Administração de Empresas pela FGV e em Direito pela USP. Iniciou a carreira na 
Assistência do Gabinete na DRTC-III. Trabalhou na Assistência do Gabinete na DRTC-II e na FDT 
por 4 anos. Também atuou na antiga DEAT nas áreas de Regime Especial e SERE, até ser con-
vidado a se tornar Assistente Fiscal Chefe da Assistência Fiscal Jurídico-Tributária. Atualmente 
trabalha na Subfis-Diges como Assistente Fiscal Chefe da AFJT e Regimes Especiais. 

PRESIDENTE: CARLOS LEONY FONSECA DA CUNHA 
AFR externo na DRTC-II-Lapa. Na Sefaz, foi inspetor fiscal em Limeira, coordenador do Promocat, 
diretor da Diretoria de Informações e coordenador de Tecnologia e Gestão Estratégica (CTG). Fora 
da Sefaz, foi coordenador do Programa Estadual de Desburocratização, coordenador de Desen-
volvimento das Organizações Públicas na Secretaria de Gestão Pública do Estado, subsecretário de 
Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia do Estado e secretário especial da Micro e Pequena Empresa na Secretaria de 
Governo da Presidência da República.

SECRETÁRIO-GERAL: SERGIO TRENTIN JUNIOR
Formado em administração de empresas pela Universidade de São Paulo, trabalhou como con-
sultor na área de informática e bancário antes de ingressar na fiscalização. Atuou em diversas 
áreas da Diretoria de Informação da CAT e, atualmente, trabalha na Fiscalização Direta de 
Tributos na DRTC-I. Foi representante sindical por 3 mandatos e presidente da Mesa Diretora do 
Conselho do Sinafresp.

TODO O CONTEÚDO DESTAS PÁGINAS É RESPONSABILIDADE DA CHAPA.
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J O R N A L  D A  A F R E S P

O QUE MOTIVOU A CHAPA A CONCORRER NESTAS 
ELEIÇÕES?

Basicamente o sentimento coletivo da busca por mudanças. Es-
tamos passando por grave momento. Autoestima lá embaixo. 
Perdas salariais severas sem soluções à vista. Pior. Nunca estive-
mos tão desunidos. A relação Afresp, Sinafresp e Administração 
Tributária nunca esteve tão fria. Precisamos dar uma mexida nes-
sa situação! A Administração Tributária é exercida por colegas 
designados pelo governo. Isso é um fato. Precisamos estar juntos 
com eles, dialogar, somar esforços, obviamente sempre garan-
tindo o papel de representação da Afresp. A Afresp tem a força 
da entidade mãe. Nestas eleições, a qualidade dessa represen-
tação está em discussão. Nossa chapa tem compromisso classis-
ta, de diálogo, de proximidade, forjado na história profissional e 
representativa de seus integrantes. 

QUAIS OS CRITÉRIOS USADOS PELA CHAPA PARA ES-
COLHER SEUS INTEGRANTES?

Exatamente esses com que encerramos a resposta à pergunta an-
terior. Todos classistas, trabalhadores, batalhadores, sem estrelis-
mos e que tem na sua folha corrida serviços prestados à classe. Vai 
ter muito diálogo se a gente ganhar...nada imposto!

QUAIS AS PRINCIPAIS PROPOSTAS DA CHAPA PARA A 
AFRESP E SEUS ASSOCIADOS? 

É importante destacar nossos valores. Eles são o caminho por 
onde vão estar as propostas. Portanto, qualquer proposta que 
não atenda a qualquer um dos nossos valores não é boa. Pri-
meiro, as propostas precisam atender diretamente o AFR. Cria-
mos três frases que sintetizam bem isso: “Não adianta uma as-
sociação rica se seus associados estão em dificuldades. Não 
adianta dirigentes em evidência, se os AFRs estão despresti-
giados. Não adianta grandes causas, se a associação não se 
empenha no dia a dia do AFR”. Segundo, precisam tornar a 

Amafresp mais barata e tratar igualmente o interior e a capital. 
Terceiro, precisam priorizar serviços que tragam mais vanta-
gens diretas para cada associado, reduzindo seu custo de vida. 
Quarto, precisam colaborar decisivamente para a valorização 
dos AFRs e do Fisco. Por último, precisam ser construídas com 
a participação de um Conselho Deliberativo forte. Por isso, é 
fundamental dar condições reais de trabalho aos conselheiros 
para que possam dialogar muito com as bases.

COMO A CHAPA ENXERGA O ATUAL MOMENTO DA 
CLASSE?

Com muita preocupação. Talvez o pior momento da classe. A 
marca deste momento é a apatia e a falta de confiança dos 
AFRs. Por isso, conforme a gente explicou na resposta à primei-
ra pergunta, a Afresp precisa ocupar intensamente o dia a dia 
do AFR, com uma atuação firmemente dirigida à recuperação 
da sua autoestima e do salário. Precisamos rever tudo isso com 
firmeza e rapidez. 

NA VISÃO DA CHAPA, QUAIS CAMINHOS A AFRESP 
DEVE TRILHAR NO PRÓXIMO TRIÊNIO?

A Afresp precisa retornar mais aos AFRs. Seja trabalhando em redu-
zir custos que não sejam necessários ao foco, seja ampliando a rede 
de serviços que permitam a redução do custo de vida dos AFRs. O 
ideal para a Afresp, ainda mais com a sua história e o seu potencial, 
é que todos os AFRs sejam associados. Nenhum pode faltar. Mas in-
sistimos que isso só será possível se o custo de se associar for menor 
do que o custo de não se associar. Temos que ter uma gestão exem-
plar e uma relação custo-benefício amplamente favorável ao AFR.

1º TESOUREIRO: DEMETRIUS QUEIROZ DO REGO BARROS
Formado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco, trabalhou durante 6 anos 
no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde foi supervisor operacional de Benefícios e 
integrou a Auditoria de Benefícios. Na Sefaz foi diretor do Centro Administrativo e Financeiro do 
Departamento de Gestão de Projetos e subcoordenador Administrativo e Financeiro da Unidade de 
Coordenação do Profisco. Atualmente é diretor do Departamento de Gestão Estratégica e de Pro-
jetos, coordenador-geral do Profisco e presidente do Conselho Fiscal da Fundação de Previdência 
Complementar do Estado de São Paulo (Prevcom).

2ª TESOUREIRA: JANAINA CORAL ZACARCHENCO
Formada em engenharia de alimentos pela Unicamp, possui pós-graduação em gestão tributária 
pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado-FECAP e em gestão de projetos pela Uni-
versidade Cruzeiro do Sul. Ingressou na Sefaz, na Delegacia Regional Tributária de Campinas – 
DRT/05. Em seguida, foi para Diretoria de Administração Tributária-DEAT, atual Subfis, passando 
pela Assistência de Fiscalização Especial-AFE e Assistência de Inteligência Fiscal -AIF. Atualmente é 
AFR da Fiscalização Direta na DRTC-III.

FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS 
NOTÍCIAS POR MEIO DA PÁGINA 
OFICIAL DA CHAPA ESCOLHA AFR 

NO FACEBOOK:
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CONHEÇA UM POUCO SOBRE DUAS ENTIDADES 
QUE RECEBERAM DOAÇÕES EM OUTUBRO

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA MELHOR IDADE 
(AAMI) - BERNARDINO DE CAMPOS
Recebeu doação de R$ 9.500
 
Atende a população idosa em situação de vulnerabilida-
de social da região, que vive em situações de isolamento, 
ausência de renda, acesso precário ou falta de acesso a 
serviços públicos e vínculos familiares. Realizam o atendi-
mento de 90 idosos que participam de atividades diárias 
de segunda a sexta-feira, como grupos de convivência, 
atividades físicas, artesanato e lazer.

“A doação que recebemos do Fundafresp será aplicada 
para complementar nossos recursos, considerando que 
todas as despesas administrativas e contábeis são supri-
das  por meio de eventos que realizamos, mas que estão 
suspensos devido à pandemia. Dessa forma, não está 
sendo possível arcar com as despesas fixas para manter 
a associação e a doação será de grande valia neste mo-
mento tão difícil.”

Elizane Carnielli - Assistente Social da AAMI

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
(APAE) DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Recebeu doação de R$ 10.000,00
 
Atende pessoas com deficiência, com ações direcionadas à saú-
de, educação e assistência social. Durante a pandemia de Co-
vid-19, a parte educacional da entidade passou a ser realizada 
de forma remota, para preservação da saúde dos atendidos.

“A APAE de Presidente Epitácio é uma associação civil, beneficen-
te, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saú-
de, defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência, sem 
fins lucrativos. Nossa instituição conta com o apoio dos poderes 
públicos federal, estadual e municipal, além de parcerias com or-
ganizações e sociedade civil, por meio de doações. A doação do 
Fundafresp será de suma importância para continuação do nosso 
trabalho, pois será destinada para suprir o deficit de folha salarial 
no fim do ano, com o 13º salário de parte da equipe. Nossa gra-
tidão aos colaboradores da Afresp e Fundafresp, que compreen-
dem a importância do trabalho desenvolvido pela APAE!”

José Luiz - Representante da Administração na APAE Epitácio

por Flávia Sapienza |Fotos: Acervo Afresp 
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP 
NO MÊS DE OUTUBRO

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

DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida
R$ 4.000,00
Avenida Luiz Vaz de Camões, 2901 – Jd. do Éden – Franca/SP – 
CEP: 14404-070 – Tel.: (16) 3409-2461

Angels – Centro de Atividades para Pessoas Especiais 
– Projeto Vitória 
R$ 4.000,00 
Avenida P, 199-A – Jd. Parisi – Orlândia/SP – CEP: 14620-000 
– Tel.: (16) 3821-5402 

DRT 7 – BAURU
Berçário Creche São Francisco de Assis
R$ 7.000,00
Avenida Tiradentes, 2100 – Junqueira – Lins/SP – CEP: 16403-
050 – Tel.: (14) 3522-6564 

Associação Creche Irmã Catarina
R$ 8.500,00 
Rua Pedro Fernandes, 12-34 – Vila Ipiranga – Bauru/SP – CEP: 
17056-140 – Tel.: (14) 3236-2684

Associação Cerqueirense da Vital Idade
R$ 4.500,00 
Rua dos Jequitibás, 200 – Chácara Moura Leite – Cerqueira 
César/SP – CEP: 18764-206 – Tel.: (14) 3714-2399

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ARCD – Associação de Reabilitação da Criança Deficiente 
R$ 4.000,00
Avenida da Luz, 2525 – Jd. Tarraf II – São José do Rio Preto/SP – 
CEP: 15092-150 – Tel.: (17) 3201-1510

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE 
Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina – 
Santo Cheraria
R$ 4.000,00 
Rua Paraíba, 269 – Jd. Brasil – Adamantina/SP – CEP: 17800-
000 – Tel.: (18) 3521-4589 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Presidente Epitácio
R$ 10.000,00
Rua Natal, 5-11 – Vila Palmira – Presidente Epitácio/SP – CEP: 
19470-000 – Tel.: (18) 3281-3033 

Lar dos Idosos de Álvares Machado
R$ 4.000,00 
Rua Campos Sales, 10 – Centro – Álvares Machado/SP – CEP: 
19160-000 – Tel.: (18) 3273-1542

Associação do Asilo Vicentino Nossa Senhora da Penha
R$ 4.000,00
Rua Machado de Assis, 959 – Centro – Pirapozinho/SP – CEP: 
19200-000 – Tel.: (18) 3269-1010 

Fundação Mirim de Desenvolvimento Social, Educacional 
e Profissional do Adolescente de Regente Feijó
R$ 4.000,00 
Rua Campos Sales, 10 – Centro – Álvares Machado/SP – CEP: 
19160-000 – Tel.: (18) 3273-1542

DRT 11 – MARÍLIA
Associação Amigos da Melhor Idade 
R$ 9.500,00 
Rua Bernardino Dagola, 130 – Jd. Lucrécia – Bernardino de 
Campos/SP – CEP: 18960-000 – Tel.: (14) 3346-3509

Associação dos Renais Crônicos e Transplantados da 
Alta Paulista 
R$ 4.000,00
Rua Manoel Ferreira Damião, 426 A – Vila Santa Terezinha – 
Tupã/SP – CEP: 17601-380 - Tel.: (14) 3441-5240

Casa de Acolhimento Abrace 
R$ 4.000,00
Rua Itapicurus, 269 – Centro – Tupã/SP – CEP: 17600-290 – Tel.: 
(14) 3496-8199 

DRT 12 – ABCD
Lar da Criança Emmanuel
R$ 4.000,00
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955 – Alves Dias – São 
Bernardo do Campo/SP – CEP: 09851-000 – Tel.: (11) 4109-8938

DRT 14 - OSASCO 
Associação Beneficente de Carapicuíba
R$ 4.000,00
Rua Maria Helena, 36 – Centro – Carapicuíba/SP – CEP: 06320-
070 – Tel.: (11) 4184-4430

FAÇA A DIFERENÇA 
VOCÊ TAMBÉM!

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!

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

O Conselho Deliberativo da Afresp realizou no dia 24 de setem-
bro, por meio de ferramenta de videoconferência, Reunião Extra-
ordinária, na qual estiveram presentes 21 conselheiros titulares e 
02 suplentes, todos com direito a voto, além de 07 associados que 
acompanharam a reunião como ouvintes.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D. em exer-
cício, Miguel  Ângelo Carvalho da Silva, com apoio da Mesa Di-
retora, composta pela 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do 
Couto e pelo 2º Secretário Pedro de Oliveira Abrahão.

A convite do C.D., participaram do encontro os novos membros da 
comissão eleitoral 2020, composta por Ivan Aurélio Ferrari de Sen-
ço (Presidente), Mauricio Barutti de Oliveira (Secretário) e Narciso 
Magalhães Junior (Secretário). Luan Zacharias, Diretor Financeiro 
da associação, representou a Diretoria Executiva. 

A reunião teve duração de 1(uma) hora e meia e tratou do 
seguinte assunto:

Apresentação da nova Comissão Eleitoral da Afresp:

Foram apresentados ao plenário do Conselho Deliberativo os 
Agentes Fiscais de Rendas nomeados pelo Presidente em exer-
cício do C.D., Miguel  Ângelo Carvalho da Silva, conforme dis-
posto no parágrafo 5º do artigo 86 do Estatuto Social da en-
tidade, para comporem a comissão eleitoral após recebimento 
de pedido de renúncia encaminhado pela anterior no dia 16 de 
setembro. Os AFRs Ivan Aurélio Ferrari de Senço (Presidente), 
Mauricio Barutti de Oliveira (Secretário) e Narciso Magalhães 
Junior (Secretário) assumem as atribuições a fim de prosseguir 
com as providências necessárias estabelecidas no artigo 87 do 
estatuto para a realização do pleito eleitoral da associação, 
marcado para o dia 10 de dezembro. A Mesa Diretora e todos 
os Conselheiros enalteceram a prontidão e a disposição dos 
colegas para atuarem em prol da classe e de uma eleição se-
gura, democrática e justa.

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO  Nº 59 – 24 DE SETEMBRO/2020
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp
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Membros do Conselho Deliberativo presentes na videoconferência: 

Mesa Diretora: Presidente em exercício: 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); Carlos Augusto Gomes Neto (Capital); 
Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Fernando Augusto Bellini (ABC); Gerson 
Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hélio Bandeira (Osasco); Hugo Brandão Uchôa (São José do Rio Preto); José Rubens 
da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Ara-
çatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Eliana Maria Pessoa Ferreira 
de Oliveira (Capital) e Renata Pereira Paludetto Lorena de Souza (Capital). 
Regional não representada nesta reunião: Jundiaí, devidamente justificada.

Processo C.D. n° 15/20 - Regulamento Afresp n° 01/20 
- Financiamento de Campanha das Chapas Candidatas 
à Diretoria Executiva da Afresp:

Trata-se da deliberação acerca do regulamento para financiamento 
de campanha de todas as chapas candidatas à Diretoria Executiva 
participantes das Eleições 2020 da Afresp. Encaminhado pela atual 
Diretoria Executiva da entidade, o regulamento, que busca maior 
democratização e igualdade econômica entre chapas que disputa-
rão o pleito, foi analisado pelas Comissões Técnicas Fiscal, formada 
pelos conselheiros Pedro Ventura Esteves (Presidente), Alexandre 
Lania Gonçalves e Gerson Alanis Lamera; e Assessoria Legislativa 
do C.D., composta por Luciana Moscardi Grillo (Presidente), Hugo 
Brandão Uchôa e Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth.

Convidados a apresentar seus pareceres pela Mesa Diretora, ambos 
os presidentes das respectivas Comissões Técnicas não apresenta-
ram objeções estatutárias ou fiscais em relação à matéria, que prevê: 

Destinação e distribuição equânime de verba exclusiva no total    
de R$ 150 mil reais para custeio de despesas de campanha, 
como transporte, alimentação, hospedagem, comunicação, 
impressos, entre outras, de TODAS as chapas concorrentes ao 
pleito, não estando previstos no regulamento quaisquer apoios 
para candidatos ao Conselho Deliberativo. 

O repasse da verba será realizado apenas após a homologação 
da chapa por parte da comissão eleitoral, formada pelos AFRs Ivan 

Aurélio Ferrari de Senço (Presidente), Mauricio Barutti de Oliveira 
(Secretário) e Narciso Magalhães Junior (Secretário), e as devidas 
contrapartidas contábeis, tais como comprovação de gastos e de-
volução de recursos monetários não empenhados, serão obrigató-
rias ao fim do pleito e passarão por análise técnica das Comissões 
Fiscal e Eleitoral. Todos os comprovantes deverão ser encaminha-
dos em um prazo de até três dias após o término do certame.

Finalizadas as explanações das comissões, assim como esclareci-
mentos de dúvidas sobre o tema com o Diretor Financeiro da Afresp, 
Luan Zacharias, e discussão em plenário, a matéria foi encaminha-
da para votação e, por unanimidade, o financiamento de campa-
nha para o pleito eleitoral de 2020 da associação foi aprovado. 

Demais assuntos relacionados à Classe:

Ao término da reunião, a Conselheira Suplente Eliana Maria Pessoa 
Ferreira de Oliveira (Capital), solicitou aos novos membros da co-
missão eleitoral para que fossem estudadas maneiras mais seguras 
para a realização da votação para as Eleições 2020 da Afresp. 

Já o Presidente do C.D. em exercício, Miguel  Ângelo Carvalho da 
Silva, assim como os demais componentes da Mesa Diretora, Már-
cia Maria Marchetti do Couto e Pedro de Oliveira Abrahão, vol-
taram a enaltecer a nova comissão eleitoral pelo aceite do convite 
em prol do bem maior da classe, e reafirmaram a aprovação do 
financiamento de campanha como um passo rumo a uma Afresp 
mais democrática e moderna. 

ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO DELIBERATIVO DA AFRESP:  (11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br
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Por meio de ferramenta de videoconferência, o Conselho Delibe-
rativo da Afresp realizou, no dia 29 de outubro, Reunião Extraor-
dinária que contou com 17 conselheiros titulares e 02 suplentes, 
além de 08 associados que acompanharam a reunião como ou-
vintes. Até aqui, o C.D. realizou onze reuniões em 2020, sendo 
nove de forma remota.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Luiz Carlos 
Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, composta pelo Vice-Pre-
sidente Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1ª Secretária Márcia Ma-
ria Marchetti do Couto e o 2º Secretário Pedro de Oliveira Abrahão.

A reunião teve duração de 2(duas) horas e tratou dos seguintes 
assuntos:

Análise e votação das Atas da Reunião Ordinária rea-
lizada em 1º de agosto e das Reuniões Extraordinárias 
de 12 de agosto e 24 de setembro:

Após discussão em plenário, as três atas foram colocadas em vo-
tação e aprovadas por unanimidade pelo plenário.

Acompanhamento Orçamentário 2° Trimestre de 2020: 

A Comissão Fiscal do C.D., composta pelos AFRs Pedro Ventura 
Esteves (Presidente), Alexandre Lania Gonçalves e Gerson Alanis 

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO  Nº 60 – 29 DE OUTUBRO/2020
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp
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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 Ma-
ria Marchetti do Couto (Capital) e 2º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). Conselheiros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); 
Ana Paula Galletta Machado (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); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Marcelo 
Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes:  
Cesar Akio Itokawa (Capital) e José Lourenço Gomes (Araçatuba).

Regional não representada nesta reunião: ABC, Osasco, São José do Rio Preto, Bauru e Taubaté, devidamente justificadas.

Lamera, apresentou parecer sobre análise do acompanhamento 
orçamentário da Afresp referente ao segundo trimestre de 2020.

Em exposição do parecer que visa oferecer subsídios para deli-
beração futura acerca da proposta orçamentária para 2021 da 
associação, o Presidente da Comissão Fiscal discorreu sobre os 
impactos da pandemia de Covid-19 nas receitas e despesas re-
alizadas pela Afresp, incluindo Escritórios Regionais e Centros de 
Convivência, e pela Amafresp, concluindo que a Diretoria Executi-
va vem cumprindo o orçamento previsto para o período.

Foram esclarecidos pela Comissão Fiscal mais alguns 
pontos sobre o acompanhamento orçamentário do 
2º trimestre:

Para este segundo trimestre de 2020 observa-se de modo geral 
que as receitas quase se realizaram na sua totalidade (50%), 
as despesas uma realização de 42% e os investimentos tiveram 
uma baixa realização de apenas 28%. Podemos atribuir a não 
realização de diversas contas à pandemia de Covid-19;

Para os Escritórios Regionais, Centros de Convivência e Re-
cursos Próprios, a maioria das receitas foi realizada acima 
do esperado, porém são valores de menor expressão se 
comparados às receitas da Sede e da Amafresp. Em relação 
às despesas, a maioria das contas foram realizadas abaixo 
do valor orçado;

Para a Afresp-Sede houve praticamente o mesmo percentual 
de realização de receitas e despesas (46%), fato devido em 
grande parte pela não realização da taxa de administração 
paga pelo plano e para as despesas pelo efeito da pande-
mia de Covid-19;

Para a Amafresp as despesas realizadas foram bem abaixo do 
valor orçado devido aos efeitos da pandemia. As receitas para 
o período foram realizadas quase em 100%;

Houve utilização de verbas extraorçamentárias nas despe-
sas da Afresp-Sede, Centros de Convivência, Regionais e 

Recursos Próprios, mas, de forma geral, valores de pequena 
expressão. Existiram também gastos além do proposto para 
algumas contas no orçamento;

Quanto a investimentos, até o primeiro semestre, foi realizado 
28% do orçamento. Entretanto, algumas regionais já ultrapas-
saram o valor orçado para 2020 e outras realizaram investi-
mentos que não estavam orçados;

Verifica-se que os fundos vinculados à ANS estão com valores 
superiores ao exigido, devido à queda na utilização.

Ainda de acordo com a Comissão Fiscal, a continuidade do 
acompanhamento das receitas, despesas e investimentos reali-
zados no segundo semestre de 2020 será importante para ob-
servar se a tendência vista no segundo trimestre se manterá no 
restante do ano. 

Demais assuntos relacionados à Classe:

Ao término do encontro, o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Luiz Carlos Toloi Junior, enalteceu o trabalho da Comissão Fiscal e 
de todos os conselheiros, sugeriu reflexão de todos sobre o futuro 
da Afresp e anunciou que deixará a vida política da associação.

“Comecei essa gestão para tentar passar experiência, mas con-
fesso que nesses quase 3 anos aprendi muito mais com a compe-
tência, técnica e dedicação de todos. E, como falei, esse será meu 
último mandato. Estou na vida política da Afresp desde 1991 e 
cumpri meu papel. Tenho uma nova perspectiva para minha vida a 
partir de agora. Meu muito obrigado a todos”, disse.

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

feitas para todos
os associados

Dinâmicas+

ACESSE WWW.CONVENIOSAFRESP.ORG.BR E 
CONFIRA ESSES E MUITOS OUTROS DESCONTOS.

C O N V Ê N I O S

ASSOCIADO, ACESSE NOSSO PORTAL DE CONVÊNIOS E 
APROVEITE CENTENAS DE OFERTAS EXCLUSIVAS!

Aproveite até 15% de desconto nas compras 
on-line de acessórios, relógios e joias.

Retire seu cupom em www.conveniosafresp.org.br

Relaxe com descontos de até 30% nos programas 
Anti-Stress e Saúde do Sono!
Em www.conveniosafresp.org.br você retira seu cupom de desconto.

Descanse em um dos melhores hotéis de Bragança Paulista com 
desconto de 15%.

Acesse www.conveniosafresp.org.br para baixar o seu voucher.
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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 Regionais@afresp_o�cial

feitas para todos
os associados

Dinâmicas+
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N O T Í C I A S

FONACATE CELEBRA DIA DO SERVIDOR PÚBLICO EM 
CONFERÊNCIA ON-LINE DAS CARREIRAS DE ESTADO

Para discutir temas relacionados ao presente e ao futuro do serviço 
público nacional, o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Tí-
picas de Estado (Fonacate) celebrou o 28 de outubro, Dia do Ser-
vidor Público, por meio de mesas temáticas de debate virtual da 6ª 
Conferência Nacional de Carreiras de Estado, que foi transmitida 
pela página de Facebook da Afresp.

Aberta no período da manhã com a participação de deputados da 
Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, especialistas em 
administração pública, atores políticos e representantes das car-

reiras puderam discutir pontos prejudiciais à administração pública 
que estão presentes no texto da PEC 32/2020 e que propõem 
o fim da estabilidade e do sistema jurídico único, terceirização e 
precarização de novos ingressantes, além de assédio institucional. 

Um dos mediadores da mesa de encerramento do evento, Ro-
drigo Spada destacou a essencialidade do serviço público 
para o país. “Não existe vida em sociedade, não existe traba-
lho coletivo, construção coletiva, sem o serviço público, sem o 
Estado”, afirmou.

PARA ASSISTIR AO EVENTO, BASTA ACESSAR O CANAL 
DO YOUTUBE DO FONACATE.

por Rafael DeLuca |Foto: Shutterstock
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MOVIMENTO VIVA E FEBRAFITE LANÇAM PODCAST 
BEABÁ FISCAL NO DIA DO AFR

FEBRAFITE  LANÇA CARTILHA SOBRE A REFORMA 
ADMINISTRATIVA

Em meio às celebrações realizadas no dia 21 de setembro, data 
em que se comemora o Dia do Agente Fiscal de Rendas, Movi-
mento Viva e Febrafite lançaram o podcast Beabá Fiscal, que tem 
como mote tratar de temas relevantes ao serviço público de uma 
forma leve e rápida.

Sempre com a participação de auditores fiscais de todo o país, o 
podcast tratará de reformas propostas em nível federal, estadual 
e municipal, além de contar com a presença de especialistas de 
outras áreas para esmiuçar os assuntos e levar a todos o bê-á-bá 
de cada notícia.

Após o encaminhamento da Proposta de Emenda Constitucional 
32/2020, encaminhada pelo governo federal ao Congresso Fede-
ral em 3 de setembro, a Febrafite lançou no dia 21 do mesmo mês a 
cartilha Reforma Administrativa e as Pegadinhas do Estado Mínimo.

Com o propósito de esclarecer pontos do texto da PEC 32 à socie-
dade e a atores políticos que determinarão, ou não, sua tramita-
ção em Brasília, a cartilha perpassa os principais pontos propostos 
pelo governo federal, como fim da estabilidade e do regime jurí-
dico único, formas de admissão e terceirização, normas gerais, 

extinção e transformação de cargos, regras de transição, entre 
outros, e promove uma comparação de como ficará caso haja 
aprovação da proposta.  

Para Rodrigo Spada, presidente da Afresp e da Febrafite, “alguns 
atores políticos não estão buscando a melhoria da administração 
pública com esta reforma, mas sim o não atendimento das neces-
sidades da população e a redução da ação do Estado. Inúmeras 
vulnerabilidades e ameaças seriam criadas se a PEC 32/2020 for 
aprovada na forma apresentada pelo governo”, alertou. 

por Rafael DeLuca | Foto: Be-a-bá Fiscal
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TODOS OS EPISÓDIOS FICAM DISPONÍVEIS NO SPOTIFY E NO GOOGLE PODCASTS 
E VOCÊ TAMBÉM PODE ENCONTRÁ-LOS NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DA AFRESP.

PARA LER E COMPARTILHAR A CARTILHA, BASTA ACESSAR O SITE WWW.FEBRAFITE.COM.BR.
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