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CONTRIBUIÇÃO
O comunicado nº 1 de 2021, assinado pelo presidente Rodrigo Keidel Spada, determina as seguintes cotas para
o mês de janeiro/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$ 510,00 (quinhentos e dez reais), aumentando o
valor anteriormente cobrado; c) cota Fundafresp = R$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondentes à contribuição mínima de 20 (vinte) cotas no valor unitário de R$ 1,9208 (janeiro/2019).
Informamos ainda que os citados valores estão vigentes desde 01/01/2021.
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EDITORIAL

TEMPOS DE

ENCERRAMENTO
E ESPERANÇA

Esta edição do jornal representa não somente o final de 2020,
ano marcado pela pandemia de Covid-19 – a maior crise sanitária dos últimos 100 anos – e pelos cenários igualmente desafiadores e complexos de instabilidade política e econômica, mas
também o término da gestão exercida pela chapa Sinergia, que
conduziu a Afresp nos últimos três anos e que agora passa o bastão para que novos colegas eleitos para a Diretoria Executiva e
para o Conselho Deliberativo possam guiar a entidade até 2023,
fortalecendo o espírito democrático e associativo que nos marca.
Para apresentar os colegas eleitos que representarão todos os
associados durante o novo período, trazemos matéria completa
sobre a realização da votação, mostrando um a um os AFRs que
continuarão a escrever a história de quase 73 anos da Associação
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo.
Somado a isso, preparamos uma retrospectiva com fatos e eventos
marcantes realizados pela Afresp desde 2017, rememorando celebrações saudosas entre os colegas, como os Almoços dos Aposentados e Encontros da Família, além de marcos de gestão que

garantiram inovação e modernização na atenção aos associados
e manutenção da pujança financeira da associação.
Também apresentamos o Viva Mais, programa trazido pela Amafresp para aumentar a qualidade e a expectativa de vida de seus
filiados por meio de cuidados da saúde física e mental; trazemos
informações sobre o seguro de vida ofertado pelo InvestAfresp
aos associados, divulgamos valores e entidades contempladas
pelo Fundafresp e boletins das reuniões virtuais realizadas pelo
Conselho Deliberativo.
Vida. Uma palavra de valor intangível e que se atrela diretamente
à esperança e aos recomeços, os dois principais desejos para o
2021 que se inicia. Que esse possa ser um ano de vitórias, reaproximações e celebração da vida para todos. A Afresp seguirá, forte
e atuante, sendo símbolo de esperança e união de todos os AFRs.

BOA LEITURA E UM
EXCELENTE 2021!
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AFRESP

RETROS
PECTIVA
Triênio 2018-2020

por Aliana Brito, Rafael DeLuca e Taynara Carmo| Fotos: Acervo Afresp

Confira os principais momentos e realizações
dos últimos três anos. Diversos investimentos
foram aportados para aperfeiçoamento da associação a fim de melhor servir os associados,
que puderam desfrutar de inúmeros eventos que
fortaleceram os laços sociais da classe.
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2018
Planejamento Estratégico
Situacional (PES):
lançamento do projeto
‘Estação 2030’.

Celebração dos 70 anos de Afresp e posse
da Diretoria Executiva para o triênio 2018-2020.

13º e 14º Torneio Estadual de Poker da
Afresp, realizados na sede.

Encontro dos Veteranos: Cerca de 30 associados,
entre ativos e aposentados, se reuniram no Centro
de Convivência de Osasco.
5

Campanha Saúde completa 20 anos com
quase 15 mil procedimentos preventivos.

Em 2018, o Fundafresp distribuiu mais de
R$ 2 milhões para 232 entidades.

2º Afresp Music reúne associados e familiares
para curtirem clássicos do rock no Ton Ton Jazz.
Implementação da plataforma Convenia:
Serviço passou a ser digital para facilitar
acesso aos convênios.

7º Encontro da Família Afresp reúne
associados e familiares no Mavsa Resort.
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2019

Campanha Saúde 2019:
Mais de 14 mil procedimentos
preventivos foram realizados.

Aposentados na Estrada:
AFRs aproveitam as belezas
de Campos do Jordão.

InvestAfresp vai até você: ao longo de 2019
uma equipe de especialistas em seguro de vida
percorreu as regionais para esclarecer dúvidas
e disponibilizar o produto.

4º Congresso Luso-Brasileiro de
Auditores Fiscais: o evento, considerado
um dos maiores sobre tributação do país,
ocorreu pela primeira vez em São Paulo
e foi realizado por entidades dos fiscos do
Brasil e de Portugal (Febrafite, APIT, Unafisco
Nacional e Sindifisco Nacional) e contou
com o apoio da Afresp.
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Obras de ampliação e melhorias do salão de festas e na
piscina do Centro de Convivência de Jundiaí foram
realizadas para melhor atender os associados e suas famílias.

Sede da Afresp foi o palco da celebração do
8º Prêmio Nacional de Educação Fiscal.

3º Afresp Music reúne associados, familiares
e colaboradores para prestigiarem
bandas compostas por AFRs.

8º Encontro da Família Afresp reúne associados
e familiares no resort Club Med Lake Paradise.

XXI Campeonato Estadual de Futebol da Afresp:
O torneio contou com a participação 332 inscritos e foi
vencido pela equipe representante das DRTCs I e II.
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2020

Aposentados confraternizam no primeiro
Almoço de Aposentados de 2020.

Interfocae: De forma inédita, o C.C. de
Guarulhos recebeu evento que congregou
10 entidades que compõem o FOCAE-SP.

Em março, as atividades presenciais da Afresp
foram suspensas por conta da pandemia,
respeitando
as
medidas
necessárias
para resguardar a saúde e a segurança
dos associados, seus familiares e nossos
colaboradores. No entanto, a associação não
deixou de promover eventos e estes passaram
a ser virtuais. Assim, mais de 30 lives foram
promovidas até dezembro.
Campanha Saúde 2020 Amafresp
aplicou as vacinas em sistema drive-thru
para evitar aglomeração.

Teleatendimento: Por conta da pandemia de Covid-19, a Amafresp
precisou adaptar os atendimentos para não interromper os serviços
oferecidos pelo plano. A telepsicologia já fazia parte dos atendimentos
on-line, que foram expandidos pelo serviço de telemedicina. Filiados
passaram a realizar consultas à distância com profissionais de diferentes
especialidades, através da plataforma Conexa Saúde. No final de
2020, serviço ganhou a telenutrição.
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O Movimento Viva se aprofundou, por meio de diversos encontros
virtuais, em discussões técnicas acerca das reformas tributária e
administrativa, apresentando também propostas formuladas pelo
fisco para o enfrentamento da crise fiscal causada pela Covid-19.
Estes temas também foram discutidos pelo presidente Rodrigo
Spada em lives promovidas por entidades como Fonacate, Anfip,
Encat e Comsefaz.

InvestAfresp firmou parceria com a
Órama, passando a oferecer um serviço
de investimentos totalmente digital, e com
a Tokio Marine, uma das 10 maiores
seguradoras do mercado brasileiro.

Como compromisso de manter todos os
associados informados em relação à pandemia
de Covid-19, a Afresp disponibilizou 276
informes com os principais desdobramentos
causados pelo novo coronavírus ao longo de
10 meses de crise sanitária.

O InvestAfresp firmou uma nova
parceria, divulgada em evento on-line,
e apresentou os benefícios dos produtos
Seguro de Vida e Previdência Privada,
esclarecendo dúvidas dos associados.

Afresp recebeu, pelo quarto ano
consecutivo, a certificação do
Great Place To Work que atesta
suas boas práticas no ambiente
organizacional.
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A Amafresp manteve os
associados informados a
respeito dos cuidados com
a Covid-19 e promoveu
lives com especialistas que
falaram sobre saúde mental,
prevenção ao câncer de
mama e de próstata, além de
lançar um novo programa de
saúde e bem-estar.

Eleições Afresp 2020: seguindo as
diretrizes de saúde contra a Covid-19
vigentes, a Afresp realizou, em dezembro,
pleito eleitoral presencial que definiu a
nova Diretoria Executiva e o novo
Conselho Deliberativo da entidade.
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Abre aspas

com Rodrigo Spada

“NO QUE TANGE À
AFRESP OS RESULTADOS
FORAM EXCELENTES ”
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

Em balanço sobre a gestão realizada no último
triênio, o presidente da Afresp, Rodrigo Spada,
falou sobre os desafios enfrentados, como o cenário político adverso em nível estadual e nacional
e a gestão da entidade em meio à pandemia de
Covid-19, e destacou as conquistas obtidas pela
associação desde o ano de 2018, como a solidez
financeira da entidade e o aperfeiçoamento dos
serviços oferecidos pela Amafresp aos seus filiados, e que ficarão como legado para a próxima
Diretoria Executiva que será empossada no dia 8
de janeiro.
EM LINHAS GERAIS, QUAL BALANÇO A DIRETORIA
EXECUTIVA FAZ DO ÚLTIMO TRIÊNIO?
São dois os balanços necessários de se fazer. O primeiro
deles, e que diz respeito aos AFRs que a Afresp associa, é
extremamente ruim. Deficitário. As perdas salariais ocorridas
ao longo dos últimos três anos, a derrubada da PEC do Teto
e a Reforma Estadual da Previdência se constituíram em grandes prejuízos e frustrações para a nossa classe, que merece e
precisa ser valorizada.
Já no que tange à Afresp os resultados
foram excelentes. Número de filiados
à Amafresp próximo do teto histórico,
carteiras de seguros e previdência em
crescimento consistente e reservas financeiras nos maiores níveis já observados.

AGORA DE FORMA ESPECÍFICA, QUAIS OS PRINCIPAIS AVANÇOS, DIFICULDADES E CONQUISTAS
AFERIDAS PELA AMAFRESP?
Como foi dito, as maiores dificuldades decorreram tanto
da redução salarial dos associados quanto do grande
aumento de preço dos insumos de saúde. Avançamos no
aperfeiçoamento dos serviços ao associado e na inovação interna. Novos procedimentos foram adotados nas
áreas de prevenção, cuidados com pacientes crônicos,
atendimento ao usuário, análise e
Avançamos no aperfeiçoamento
pagamentos de contas como forma
dos serviços ao associado e
de fazer frentes às dificuldades e de
na inovação interna. Novos
buscar a redução nos valores das
procedimentos foram adotados nas
cotas sem, com isso, comprometer a
áreas de prevenção, cuidados com
qualidade dos serviços prestados.

pacientes crônicos, atendimento ao
usuário, análise e pagamentos de
contas como forma de fazer frentes
às dificuldades e de buscar a
redução nos valores das cotas sem,
com isso, comprometer a qualidade
dos serviços prestados.

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E CONQUISTAS DESSE PERÍODO?
Os principais desafios foram as perdas salariais dos associados, a alta
inflação médica e as crises sanitária e
econômica decorrentes da Covid-19. As maiores conquistas
se deram no âmbito da gestão interna. Melhoramos processos, eliminamos custos evitáveis, promovemos inovações,
investimos em capacitação e desenvolvimento de lideranças
Certamente a Afresp hoje é mais eficiente, mais preparada
para competir no mercado e melhor para se trabalhar.

EM RELAÇÃO ÀS LUTAS CLASSISTAS, QUAIS AS PRINCIPAIS
DIFICULDADES ENCONTRADAS
E QUAL A PERCEPÇÃO SOBRE
O CENÁRIO POLÍTICO PARA OS
PRÓXIMOS ANOS?
As principais dificuldades enfrentadas
pela luta classista são externas às atividades da classe.
Em primeiro lugar temos a péssima qualidade do sistema
tributário que compromete a capacidade de entrega, as
atividades laborais e o ambiente de trabalho para o AFR,
prejudica a imagem do fisco diante da sociedade e reduz a
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capacidade arrecadatória do Estado.
Em segundo lugar temos o pensamento neoliberal vigente entre os políticos, empresários e parte da imprensa que
defendem, equivocadamente, a necessidade de redução do
Estado. Numa visão míope, atuam com foco na redução de
custos sem que haja esforços para o aumento da eficiência
nos serviços públicos.
Em terceiro lugar, temos as crises fiscais pelas quais passam a
União, estados e municípios. Apesar das leis aprovadas, dos
orçamentos e das políticas monetárias e fiscal serem determinadas por políticos, recai sobre o funcionalismo público a
culpa pelo atual estado das coisas e também é o funcionalismo a sofrer, junto com a população, os efeitos mais nocivos
das decisões políticas equivocadas.
JÁ NO ÚLTIMO ANO DA GESTÃO A DIRETORIA TEVE
QUE GUIAR A ENTIDADE EM MEIO À PANDEMIA DE
COVID-19. COMO FOI GERIR A ASSOCIAÇÃO NESSE PERÍODO E QUAIS AS PRINCIPAIS MUDANÇAS
DE GESTÃO MOTIVADAS PELA PANDEMIA?
Antes de tudo, gestão em meio à pandemia é muito triste.
Nada substitui o contato presencial com os colaboradores e
com os associados. Há que se esforçar mais pela motivação
e pela saúde mental de todos. Tivemos que enfrentar um sem
número de impedimentos sanitários e de exigências legais.

A pandemia promoveu
rapidamente mudanças
profundas na cultura da organização
e nas relações pessoais e com o
trabalho. Resistências foram quebradas
forçosamente. Como saldo positivo,
novas práticas e ferramentas
foram adotadas sem prejuízo
para os resultados.
Contudo, a pandemia promoveu rapidamente mudanças
profundas na cultura da organização e nas relações pessoais
e com o trabalho. Resistências foram quebradas forçosamente. Como saldo positivo, novas práticas e ferramentas foram
adotadas sem prejuízo para os resultados. Inovações que
levariam anos para vencer resistências se deram em meses.
AGORA FALANDO UM POUCO SOBRE AS ELEIÇÕES
DA AFRESP, LOGO APÓS A CONQUISTA DA CHAPA
ESCOLHA AFR NO PLEITO ELEITORAL JÁ FOI INICIADA A TRANSIÇÃO DE GESTÃO. COMO ESTÁ SENDO
ESSE PROCESSO?
Desde o final do primeiro semestre nos preparamos para esse
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momento de transição. Diretores, gestores e colaboradores
elaboraram um rico material com informações e dados, contendo 790 páginas, para municiar a nova diretoria e reduzir a
curva de aprendizagem que é sempre necessária e inevitável.
Tão logo foram divulgados os resultados da apuração, telefonei para o presidente eleito parabenizando-o e nos colocando
à disposição para contribuir já a partir daquele momento. Iniciamos, assim, já na semana seguinte às eleições, reuniões entre as diretorias atual e futura procurando facilitar a sucessão e
a futura gestão. Além disso, concedemos férias a todos os gestores, ainda na nossa gestão, para que estivessem à disposição
da nova diretoria no início da gestão e pudessem oferecer todo
o suporte e apoio possíveis aos colegas que assumiriam a direção da Afresp.
QUAL MENSAGEM A DIRETORIA DEIXA PARA OS
ASSOCIADOS E TAMBÉM PARA OS COLEGAS ELEITOS PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO?
Não há mensagem melhor do que falar do valor da nossa associação. Sólida, forte e atuante, é referência nacional como
Entidade Classista bem sucedida. É benchmark para outras
tantas entidades do fisco ou fora dele. Relevante e imprescindível aos seus associados pela qualidade e pela importância
dos serviços prestados.

Sólida, forte e atuante,
a Afresp é referência nacional como
Entidade Classista bem sucedida.
É benchmark para outras tantas
entidades do fisco ou fora dele.
Relevante e imprescindível aos seus
associados pela qualidade
e pela importância dos
serviços prestados.
Contudo, somente quem tem a oportunidade de atuação na
Afresp, seja como diretor, conselheiro ou funcionário, consegue capturar a real dimensão e os propósitos da nossa associação. A partir da nossa experiência, encorajarei tantos
AFRs quantos eu possa a também participarem da vida classista na condição de conselheiro ou diretor. É apaixonante, é
enriquecedor e motivo para se orgulhar.
Assim, a mensagem que fica, por óbvia que seja, é o desejo
de que se dediquem muito, que estejam comprometidos pelos
próximos anos e que tenham total sucesso para que a Afresp
continue crescendo e se fortalecendo como maneira de dar o
melhor suporte e a plena integração à nossa classe.
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VE JA O BALANÇO
QUE A DIRETORIA
FAZ DO TRABALHO
DESENVOLVIDO AO
LONGO DOS ÚLTIMOS
TRÊS ANOS DE GESTÃO

“

Tenho um enorme
sentimento de gratidão por esses 3 anos à
frente da Amafresp. O contato e aprendizado com os
associados, diretores, conselheiros e, principalmente,
ter atuado com a equipe extraordinária da Afresp nos permitiu implementar mais
de 20 projetos e concluir a gestão com índice de
satisfação de bom/ótimo em 95%. Foram anos de
intenso trabalho e de grandes desafios superados,
contribuindo para manter a Amafresp um plano
sustentável, acessível e de qualidade em serviços.”
Renato Chan
Diretor da Amafresp

“

Passar os três últimos anos à frente
da Diretoria de Recursos Humanos
foi muito gratificante e me trouxe diversos
aprendizados. Neste período desenvolvemos um trabalho de reestruturação da
gestão de pessoas, com foco no desenvolvimento dos colaboradores, e sempre
alinhado aos objetivos da Afresp e à sua
sustentabilidade. Acredito que colaboramos para a construção de um ambiente
de trabalho melhor na associação, o que
beneficia a todos nós, colaboradores e
associados. Nestes últimos três anos também conquistamos, consecutivamente,
a certificação do Great Place To Work,
o que considero um excelente resultado
e mais um exemplo do bom desenvolvimento de nossa associação. Espero ter
contribuído para o fortalecimento da
Afresp, assim como esse trabalho contribuiu para minha carreira.”
Mara Tomasseti
Diretora de Recursos Humanos

“

Nesta gestão, tivemos muitas novidades na área de Comunicação que alcançaram nossos
associados, como a remodelação do site da Afresp, do jornal bimestral e das mídias sociais,
além de mudanças internas que tornaram nossos processos mais produtivos e criativos. Em Convênios, tivemos um grande avanço disponibilizando nossas parcerias de forma on-line, ou seja,
acesso a qualquer hora em qualquer dia da semana. Na área de Eventos, focamos na realização
de eventos estaduais, como o mais importante exemplo que temos, o Encontro da Família Afresp.
Já que as Regionais têm orçamento próprio para eventos e conseguem fazer coisas mais direcionadas, pois conhecem as particularidades da sua região, entendemos que os eventos realizados
pela sede deveriam ser planejados pensando em atender o maior número de associados de todo
o estado. Em 2019, inovamos com o primeiro Torneio Estadual de Poker realizado no interior, tentando tirar o foco da Capital e trazendo o evento para mais perto dos associados do interior. Em
2020 continuaríamos nessa mesma direção, estávamos avaliando a realização do Afresp Music
no interior também, mas infelizmente não pudemos concretizar nenhum dos projetos por conta da
pandemia. Mas com certeza a Afresp e os eventos continuarão sendo um elo que une nossos associados e familiares, tanto da ativa quanto aposentados.”
Vanessa Kazue Murayama
Diretora de Comunicação, Convênios e Eventos
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“

O Movimento Viva é
uma marca que distingue os agentes fiscais de
rendas de São Paulo. Ter
sido um dos seus criadores
e seu coordenador nesses
seus poucos anos de existência é motivo de enorme
orgulho para mim. Desde o
início, entendemos que a crise da classe é um jogo difícil
de ser jogado, que não se
ganha no grito; suas causas são profundas, estruturais,
e têm que ser vistas dessa forma. Para enfrentá-las, o
Movimento Viva criou, na Afresp, um espaço democrático e participativo, acima de qualquer partidarismo,
que fosse capaz de buscar soluções e, ao mesmo tempo, de exaltar os valores da classe. Acredito que tem
conseguido isso. O Movimento Viva discute e apresenta alternativas efetivas de superação da crise atacando
os pontos que identificou como determinantes para o
futuro da classe: um novo sistema tributário e uma nova
administração tributária. Tudo isso com profundo senso de responsabilidade, independência e altivez. Sou
grato a todos os que estiveram juntos conosco e que
venceram a apatia e o desânimo para se colocarem,
graciosamente, ao nosso lado nessa luta que, se não
produz os resultados que todos desejamos, certamente indica o caminho a seguir. Sou grato à Afresp, que
viu no Movimento Viva um caminho para sua própria
afirmação como entidade representativa dos auditores
fiscais de São Paulo.”
José Roberto Soares Lobato
Coordenador do Movimento Viva

“

Ao longo dos últimos três anos,
a Diretoria de Previdência desenvolveu um trabalho com o objetivo
de oferecer orientação especializada
aos associados. Neste período pudemos prestar auxílio em aposentadorias, perícias médicas, isenção do imposto de renda e redução da
contribuição previdenciária, entre outros serviços, contando com o apoio da SPPrev para um atendimento individualizado. Sou grata pela oportunidade de contribuir com a
nossa associação e por todas as experiências que pude
compartilhar com os colegas.”
Julia Hideco Serikava
Diretora de Previdência
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“

Ter servido na Afresp como diretor
foi, para mim, uma escola: aprendi
muito com todos à minha volta. Foi uma
experiência incrível e pude desenvolver
habilidades como gestão de pessoas, comunicação, planejamento e especificidades técnicas. Agradeço a todos os diretores
e colaboradores da Afresp, que, de certa forma,
acreditaram em mim e facilitaram essa jornada,
além dos associados, que em muito a enriqueceram. A Afresp é nossa e deve sempre ser; que ela
siga sustentável e sendo exemplo de entidade de
classe no estado de São Paulo e no Brasil e motivo
de orgulho para os AFRs!”
Luan Zacharias Silva
Diretor da Administração, Financeiro e TI

“

Estar à frente das Diretorias do
InvestAfresp e de Regionais nesses últimos três anos foi uma honra e me trouxe
muita satisfação. Creio que conseguimos, em
ambas, aprimorar os serviços oferecidos pela
Afresp. Ampliamos os produtos disponibilizados pelo InvestAfresp e dessa maneira seguimos garantindo segurança para o presente
e o futuro de nossos associados e familiares,
assim como promovemos melhorias para que
nossas regionais sejam locais de lazer e conforto para a realização de eventos de congregação entre a classe, mantendo nossos
elos cada vez mais fortes por todo o estado.
Todo esse trabalho teve sempre o objetivo
de fortalecer nossa associação e o resultado
muito me orgulha ao finalizar essa gestão.”
Denis da Cruz Mângia Maciel
Diretor do InvestAfresp e Regionais

“

Participei, com grande satisfação, da
Diretoria de Esportes. Tivemos durante os três últimos anos vários desafios,
sendo o principal incentivar a união da
nossa classe por meio do espírito do esporte. Para tal, promovemos as mais diversas
modalidades esportivas, tanto coletivas
quanto individuais, e mobilizamos colegas
e familiares de todo o estado.”
João Alves Pereira
Diretor de Esportes

JORNAL DA AFRESP

“

O trabalho desenvolvido pela Diretoria de
Aposentados nesses últimos três anos foi pautado pelo objetivo de proporcionar momentos de lazer e bem-estar aos associados aposentados, uma
parcela muito significativa e cara em nossa associação. Diversos eventos foram promovidos em todo o
estado, como viagens, passeios, visitas a exposições
e espetáculos, além dos nossos tradicionais Almoços de Aposentados. Acredito que colaboramos
para estreitar ainda mais os laços de união de nossa
classe e sou muito grata aos colegas da capital e
das regionais que se uniram a nós prestigiando essas ações.”
Rita de Cássia Garcia
Diretora de Aposentados

“

Foi para mim uma enorme experiência ter
convivido com meus pares na condução
dos trabalhos nesse último triênio como Diretor
do Jurídico. Mas, a maior satisfação foi ter conhecido os colaboradores desta grande e unida
família Afrespiana. A todos, meus agradecimentos pela oportunidade e convivência.”

“

Em 2020, o Fundafresp completou 25 anos como importante
fator de engajamento social da classe
dos AFRs. No último triênio, conseguimos consolidar o novo modelo de atuação do Fundo, distribuindo recursos
para despesas cotidianas e doações
a projetos estruturantes das entidades.
Elas são unânimes em reconhecer a
valiosa ajuda vinda da entidade de
classe, que vai além de seus objetivos
primários para congregar seus membros na luta pelos menos favorecidos.”
José Roberto Rosa
Coordenador do Fundafresp

Carlos Roque Gomes
Diretor Jurídico

“
“

A Ouvidoria da Afresp investiu em inovação
e qualificação nestes três anos, em um trabalho conjunto, realizado por mim, como ouvidor da
Afresp, e pela Marina Hamaguchi, como ouvidora da Amafresp. Foram informatizados os trâmites
dos processos através do aplicativo CRM e muitos
deixaram de chegar a este órgão, visto a criação
do Setor de Relacionamento com o associado na
Amafresp, que diminuiu a quantidade de demandas
da Ouvidoria em 60%, 238 atendimentos em 2018
contra 96 atendimentos em 2020. Finalmente no
ano de 2018, nós fizemos o Curso de Capacitação
de Ouvidores, e recebemos a certificação pela Associação Brasileira de Ouvidores, que nos habilitou
a exercer oficialmente a função.”
Lauro Kuester Marin
Ouvidor da Afresp

Ao fim desta gestão gostaria de destacar dois legados. O primeiro é o plano estratégico para 12
anos que trouxe alinhamento para a gestão da Afresp,
em todos os níveis, com foco na sustentabilidade associativa, financeira e política, não só no curto prazo,
mas no médio e longo prazos. O segundo é o painel
de indicadores estratégicos desenvolvido de forma
integrada com os sistemas de informação da Afresp,
utilizando a expertise de nossos colaboradores. As bases para uma gestão estratégica estão lançadas! Tenho
a confiança de que a Diretoria eleita irá caminhar no
sentido de aprimorar e ampliar o que lhe foi entregue
e que ao final dos próximos 3 anos encontremos uma
Afresp ainda mais forte e reconhecida por sua competência e compromisso com os associados e suas famílias, com os colaboradores e com o fortalecimento de
nossa carreira!”
Marta Maria de Alvarenga Freire
Diretora de Planejamento Estratégico
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ASSOCIADOS ELEGEM SEUS REPRESENTANTES
PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

Após três meses de campanha acirrada, três chapas postulantes
à Diretoria Executiva e 78 candidatos ao Conselho Deliberativo,
entre titulares e suplentes, disputaram os votos de associados de
todo estado que compareceram às urnas no dia 10 de dezembro
para escolherem quais colegas iriam guiar a entidade durante o
triênio de 2021 a 2023.
Além de representar a 25ª troca de poder nos 72 anos de história
da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo, a alternância de gestão de 2020 já entrava para a história
mesmo antes de ter sido consumada, uma vez que foi circunscrita
pelo cenário de pandemia de Covid-19 que alterou, ao longo de
10 meses, em todas as frentes e de todas as formas, o modo de
vida em sociedade.
Foi nesse cenário que, seguindo as diretrizes sanitárias de saúde
utilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para a realização das
eleições municipais brasileiras um mês antes, a Afresp realizou
suas eleições em 33 postos de votação espalhados por 28 cidades paulistas com o apoio de mais de 100 colaboradores que auxiliaram na realização do pleito.
Grandes aglomerações e rodas de conversa entre colegas que há
tempos não se viam deram espaço para o uso de máscaras, marcações para manutenção do distanciamento social obrigatório e
lembretes para o uso de álcool em gel. Contudo, nem todas as dificuldades impostas pelo novo coronavírus impediram que a tradição do voto fosse deixada de lado por 2.315 associados da ativa e
aposentados que foram às urnas durante as oito horas de votação.
Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, Ivan Aurelio Ferrari de
Senço, nenhuma ocorrência relevante foi registrada pelas subcomissões eleitorais. “Realizamos a principal etapa do processo democrático de nossa entidade e tudo transcorreu de forma segura e
tranquila. Apesar da pandemia de Covid-19 que vivenciamos nos
últimos meses, todos puderam exercer seu direito a voto em todo estado e nenhuma ocorrência mais grave foi relatada”, destacou Ivan.
Após o encerramento da votação, iniciou-se na sede da associação, em São Paulo, o processo de apuração dos votos válidos.
Cerca de duas horas depois do começo da contagem, os AFRs
já saberiam quem lideraria a Afresp nos próximos três anos: Com
1.107 votos urnados, a Chapa Escolha AFR, liderada por Carlos
Leony Fonseca da Cunha, superou as chapas Conexões e Custo
Zero por 336 votos e 919 votos, respectivamente. Número superior aos 197 votos em trânsito que seriam apurados no dia 14 de
dezembro, fato que garantiu a vitória da chapa.
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Os números consolidados finais foram:

Escolha AFR

Conexões

Custo Zero

1.217
856
218
votos
votos
votos

Em pronunciamento virtual no dia 11 de dezembro, dia seguinte à vitória, Carlos Leony agradeceu a confiança dos colegas e
pregou união para enfrentar os desafios e mudanças propostas.
“Não lembro de uma eleição tão disputada como essa. Agradeço
desde já à chapa Custo Zero e à chapa Conexões pelo alto nível
da campanha. Agradecemos a quem apoiou e votou na gente e
também a quem não votou. Estamos todos juntos agora e temos
que fazer um compromisso pela Afresp e pela classe. Agora precisamos trabalhar. A eleição passou, vida nova daqui para frente”,
afirmou Leony.
TRANSIÇÃO DE GESTÃO
No mesmo dia, o atual presidente da Afresp, Rodrigo Spada, realizou bate-papo virtual com o presidente recém-eleito para desejar boas-vindas e iniciar o processo de transição de gestão.
“É uma honra ser sucedido pelo Carlos Leony. O histórico de vida
dele fala por si só, os cargos que já ocupou. Todos nós associados
estaremos muito bem representados por ele e sua diretoria”, disse
Spada no pronunciamento conjunto, iniciando ali o processo de
transição que se iniciou em dezembro e se estenderá até dia 8 de
janeiro, data da posse oficial.

Assista aqui o
bate-papo
na íntegra

PROCLAMAÇÃO DOS VENCEDORES
A proclamação oficial dos eleitos à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Afresp se deu no dia 14 de dezembro, quando foi finalizada a contagem dos votos em trânsito. Confira como
ficou a composição dos dois poderes para o triênio 2021-2023.

JORNAL DA AFRESP

ELEITOS PARA A DIRETORIA EXECUTIVA:

Carlos Leony
Fonseca da Cunha
Presidente

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 Desenvolvimento 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.

Monica Paim de Andrade
1ª Vice-Presidente

José da Rocha Bravo
2º Vice-Presidente

Sergio Trentini Junior
Secretário-Geral

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
Telecomunicação a partir de 1992. Atualmente é aposentada e, desde 2016, atua
como diretora parlamentar do Sinafresp.

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.

Formado em administração de empresas
pela Universidade de São Paulo, trabalhou
como consultor 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.

Demetrius Queiroz
do Rêgo Barros
1º Tesoureiro

Janaina Coral Zacarchenco
2ª Tesoureira

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 Projetos, coordenador-geral do Profisco e presidente do
Conselho Fiscal da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
(Prevcom).

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 Universidade
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.

Francisco Gabriel Nicolia
Secretário Adjunto
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 convidado
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.
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ELEITOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO:
CAPITAL

Cesar Akio Itokawa
Titular

Daniela Karasek
Quaresma de
Moura Nunes
Titular

Israel Gomes Cardoso
Titular

Carlos Augusto
Gomes Neto
Suplente

Carlos Alberto
Barbosa de Oliveira
Filho
Suplente

Edison Nunes Vital
Suplente

João Alves Pereira
Titular

Maria Regina Vaz
Titular

Victor Nuncio Aprile
Titular

Julia Hideco
Serikava
Suplente

Valéria Aparecida
Baciega
Suplente

Marcelo Henrique
Yasuda Ketelhuth
Suplente

ABCD
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ARAÇATUBA

ARARAQUARA

Marli Ferreira
Ladeira Teixeira
Titular

Paulo Henrique
do Nascimento
Titular

Alexandre Lania
Gonçalves
Titular

Marco Antonio
Chicaroni
Suplente

José Lourenço
Gomes
Suplente

Edimir Trosdorf
Suplente

JORNAL DA AFRESP

BAURU

CAMPINAS

FRANCA

Luan Zacharias
Silva
Titular

Maria Cristina
Macedo Savino
Titular

Antonio José de
Paula Costa
Titular

Carlos Augusto
Gomes Neto
Suplente

José Eduardo de
Carvalho Campos
Suplente

Devanir Zuliani
Suplente

GUARULHOS

JUNDIAÍ

MARÍLIA

Jorge Corrêa
de Araújo
Titular

Paulo Roberto
Bueno
Titular

Marcio Fernandes
Lima
Titular

Carlos Daniel
Candido De Castro
Suplente

Hélio Martins
Fontes Filho
Suplente

Carlos Doro Filho
Suplente

OSASCO

PIRACICABA

PRESIDENTE PRUDENTE

Wanderley Meira
do Nascimento
Titular

Gerson Alanis
Lamera
Titular

Alex Mitsuyuki
Tatuishi
Titular

Álvaro Augusto
de Moraes Pereira
Suplente

Fabio Giusti Zampa
Suplente

Paulo Alexandre
da Silva
Suplente
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RIBEIRÃO PRETO
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SANTOS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Urbano Montero
Martinez
Titular

Caio Mota Blank
Machado Netto
Titular

Ubiratan Silveira
Garcia
Titular

Waldomiro Geraldo
Abbondanza
Suplente

Anderson Bodart
Pinto
Suplente

Moises Marques
Nobrega
Suplente
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SAO JOSÉ DOS CAMPOS

SOROCABA

TAUBATÉ

Antonio Guerra
Titular

Pedro Ventura
Esteves
Titular

Rodrigo Keidel
Spada
Titular

Miguel Siqueira
Suplente

Anderson da
Costa Campos
Suplente

Bruno Lopes
Barreira da Cunha
Suplente

Confira a
galeria de
fotos no site
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AMAFRESP LANÇA PROGRAMA DE LONGEVIDADE
QUE OFERECE BONIFICAÇÃO AOS PARTICIPANTES
por Taynara Carmo| Foto: Shutterstock

Em janeiro de 2020, foi realizada uma pesquisa com os beneficiários da Amafresp para avaliar o interesse em ações de prevenção voltadas à longevidade e quais atividades poderiam fazer
parte deste programa. Foram recebidas mais de 400 respostas,
demonstrando o interesse em ações que contribuíssem com o aumento na qualidade e expectativa de vida, focando o cuidado
com a saúde em vez do tratamento da doença.
Com esse intuito, no dia 02 de dezembro aconteceu a live de
lançamento do Viva Mais, programa de longevidade que oferece
aulas de yoga, ginástica funcional, ginástica cerebral e nutrição,
com o diferencial de dar bonificação financeira aos participantes.
As aulas ocorrem na modalidade on-line, pelo aplicativo Zoom,
e são ministradas pela assessoria esportiva Team Training, pela
franquia de ginástica cerebral Supera e pela nutricionista credenciada pela Amafresp, Dra. Amanda Epifânio Pereira. O diretor da
Amafresp, Renato Chan, explicou o objetivo do programa.
“O programa de longevidade serve para todas as idades, não
apenas para idosos. É comum que planos de saúde cuidem
apenas da doença, quando na verdade devemos também investir na promoção da saúde. E é por isso que criamos esse
programa. Temos que começar a pensar no autocuidado desde cedo e a bonificação contribui para incentivar essa prática.
Aliás, o modelo de bonificação que criamos foi resultado de
um trabalho jurídico, pois a bonificação só é permitida pela
ANS em casos em que o plano não busque inibir a utilização
da rede credenciada pelo seu usuário. Por exemplo, nós não
podemos dar bonificação porque um usuário usou pouco o
plano nos últimos anos.”
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Patrocinado pelo laboratório farmacêutico Libbs, os participantes
do programa ganham pontos segundo os critérios estabelecidos
na Instrução Normativa Amafresp nº 10 de 2020, onde são considerados, por exemplo, a participação e permanência nas aulas.
Os pontos serão revertidos em descontos nas mensalidades de
junho e dezembro no calendário do ano vigente. A participação
é aberta a todo filiado da Amafresp, mas é necessário o cadastramento prévio no programa.
Acesse o link e leia a Instrução
Normativa Amafresp nº 10
de 2020 na íntegra.

Entenda como funciona a pontuação:
• Presença e permanência em aulas: 3 pontos por cada
aula frequentada.
• Presença em atividades externas programadas pela
Amafresp: 30 pontos por cada evento frequentado (viagens, excursões ou atividades sociais).
• Realização de consulta periódica com os médicos de família e geriatras da Amafresp habilitados no programa
Viva Mais: 40 pontos por consulta, limitados a uma consulta bonificada a cada 6 meses.
• Participação em Campanhas de Saúde e ações do AmaVida: 10 pontos por cada participação.
• Cota bônus: orçamento do período/ total de pontos
gerados.
• Desconto: pontos acumulados x cota bônus.

JORNAL DA AFRESP

LONGEVIDADE SAUDÁVEL
por Taynara Carmo| Foto: Acervo pessoal

Mais de 50 pessoas se inscreveram para participar do programa
Viva Mais, uma delas foi a filiada Alice Takakura, que realiza as
aulas semanalmente. Ela praticava alongamento e vôlei adaptado, mas as atividades foram suspensas por conta da pandemia.
Com 73 anos, Alice conta que sentiu os efeitos do isolamento social e explica como o programa tem a ajudado:

Participantes realizam aula de yoga ministrada pela professora Gabriella Barreiros, da Team Training
RANKING DE PONTUAÇÃO VIVA MAIS
ATUALIZADO EM 23/12/2020

CÓDIGO
PARTICIPANTE

IDADE

TOTAL DA
SEMANA 1

TOTAL DA
SEMANA 2

TOTAL DA
SEMANA 3

PONTUAÇÃO
TOTAL

PART 17

44

15

12

9

36

PART 11

66

12

9

6

27

PART 05

72

12

12

0

24

PART 30

73

9

9

6

24

PART 08

56

12

9

0
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PART 01

59

9

6

3

18

PART 24

60

3

9

3

15

PART 38

59

6

9

0

15

PART 02

47

6

3

3

12

PART 20

43

6

3

3

12
9

PART 37

57

6

3

0

PART 06

77

3

3

0

6

PART 16

39

3

3

0

6

PART 13

47

3

0

0

3

PART 14

74

3

0

0

3

PART 21

58

0

3

0

3

PART 33

40

3

0

0

3

PART 34

41

0

3

0

3

PART 36

46

0

3

0

3

PART 53

76

0

0

3

3

PERDEU A LIVE DE
LANÇAMENTO DO
PROGRAMA?
Acesse o link e assista.

“Em dezembro, com 9 meses de inatividade, me exercitando de forma esporádica com aulas pelo Facebook ou
WhatsApp, me senti enferrujada física e mentalmente, além de emocionalmente deprimida. Recebi com entusiasmo a possibilidade de participar
das aulas de exercícios físicos e nutrição
proporcionadas pela Amafresp.”
Alice tem participado do programa desde o começo e já sente os
benefícios, afirmando que até seu humor melhorou depois que iniciou as atividades. Ela conta que sua meta é cuidar também da
saúde mental através das atividades físicas, adotando práticas de
cuidado contínuo por meio do programa. “Senti a diferença já na
primeira aula. Estou com mais fôlego, maior disposição, mais viva
e até com humor melhorado. Neurologista e psiquiatra eu deixo
para mais tarde. Quero continuar participando do programa de
longevidade e tenho fé de que não precisarei desses especialistas
tão cedo.”
Durante as aulas, os profissionais do programa interagem com os participantes, buscando proximidade e conforto para que estes se sintam
à vontade. Alice relata como têm sido os encontros. “As aulas têm sido
bem dinâmicas, produtivas e com bastante interação em um clima de
muita aceitação e respeito às diferenças. Parabenizo a iniciativa e o
empenho dos profissionais. Estou amando cada encontro”, finaliza.

PARTICIPE DO
PROGRAMA

Para participar, basta se inscrever em
www.amafresp.org.br/viva-mais. Também é
necessário preencher o Questionário de Prontidão
para Atividade Física e enviar para o e-mail
prevencao@afresp.org.br.
As aulas acontecem pela plataforma Zoom e o
link de acesso é enviado por WhatsApp ou e-mail,
de acordo com a escolha no ato da inscrição.
Esperamos você!
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FUNDAFRESP
ENTIDADE QUE ATENDE 140 CRIANÇAS FOI BENEFICIADA
PELO FUNDAFRESP
por Taynara Carmo | Fotos: Acervo pessoal

Uma das entidades beneficiadas pelo Fundafresp no mês de dezembro foi a Associação das Senhoras Espíritas - Educandário
José Zancaner, de Catanduva, que atende gratuitamente 140
crianças oferecendo iniciação educacional, alimentação, práticas
recreativas e suporte às suas famílias.
Durante o período da pandemia, a entidade enfrentou dificuldades para se adaptar à nova realidade, mas continuou comprometida com o propósito da instituição: “Fizemos um trabalho com as
famílias doando cestas básicas, as quais foram adquiridas através
de doações da comunidade, enquanto as crianças tiveram aulas
on-line”, afirma Giselda Rodrigues, diretora do Educandário.

A entidade se mantém por meio da venda de tortas e pequenas
doações mensais que recebe de apoiadores. Leandro conta que
mais uma sala de aula foi aberta para 2021, conseguindo aumentar o número de matrículas, e reforça a importância da doação
para as crianças atendidas: “É com a ajuda de instituições como o
Fundafresp que conseguimos dar continuidade nesse trabalho tão
importante para a sociedade local, proporcionando um ambiente
saudável e harmonioso para nossas crianças”.

O Fundafresp doou 10 mil reais à instituição para contribuir na
continuidade dos serviços oferecidos às famílias da comunidade.
Leandro Rodrigues, tesoureiro do Educandário, explica como o recurso será utilizado:
Quando recebemos doações mais robustas,
podemos realizar manutenções no prédio, como
neste caso, que estamos praticamente refazendo
um muro para aumentar a segurança das crianças. Além disso, ainda vamos conseguir cumprir
com os gastos de 13° salário de nossas funcionárias, que são contratadas diretamente por nós.

FAÇA PARTE DESTA INICIATIVA!
Sua contribuição mensal para o Fundafresp é destinada a ações indicadas pelos associados
da Afresp. Além de AFRs, qualquer pessoa física ou jurídica pode doar. Faça a diferença
você também! A cota mínima é de apenas R$ 38,42.
ACESSE O SITE E SAIBA MAIS: afresp.org.br/fundafresp/como-contribuir
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP NO MÊS
DE NOVEMBRO
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Casa De Apoio Ao Paciente Oncológico – Casa
Recomeço
R$ 4.000,00 | Rua Dr. Mário Sampaio Martins, 340 – Jd. São
Dimas – São José dos Campos/SP – CEP: 12245-100 Tel.: (12)
3942-8584
Associação Franciscana De Assistência Social Coração
De Maria – Centro De Assistência Social Santa Verônica
R$ 7.000,00 | Av. Marechal Deodoro, 101 – Jd. Santa Clara –
Taubaté/SP – CEP: 12080-000 | Tel.: (12) 3621-2631
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Guarda Mirim De Ituverava
R$ 4.000,00 | Rua Curumins, 260 – Jd. Marajoara – Ituverava/
SP – CEP: 14500-000 | Tel.: (16) 3839-0604
Associação Oficina Escola Professor Eurípedes
Barsanulfo
R$ 10.000,00 | Rua Arthur Lopes de Oliveira, 363 – Riachuelo –
Batatais/SP – CEP: 14315-400 | Tel.: (16) 3761-4319
DRT 7 – BAURU
Vana – Voluntários Anônimos De Avaré
R$ 4.000,00 | Rua Juscelino Kubitschek, 420 – Jd. Santa Elizabeth –
Avaré/SP – CEP: 18702-730 | Tel.: (14) 3731-3332
Associação Amigo Solidário
R$ 4.000,00 | Rua Armando Assato, 164 – Jd. Brabânia – Avaré/SP – CEP: 18704-310 | Tel.: (14) 99655-2822
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Paranapanema
R$ 6.000,00 | Rua Euclides A Pereira, 140 – Centro – Parapanema/SP – CEP: 18720-000 | Tel.: (14) 3713-1515
Creche Para Idosos Senhora Santana
R$ 4.000,00 | Rua Santos Dumont, 2029 – Brabância – Avaré/
SP – CEP: 18703-000 | Tel.: (14) 3733-3406

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De
Santa Fé Do Sul
R$ 10.000,00 | Rua 04, nº 82 – Centro – Santa Fé do Sul/SP –
CEP: 15775-000 | Tel.: (17) 3631-1847
DRT 09 – ARAÇATUBA
Associação Feminina De Proteção À Infância Lactário
Dília Ribeiro
R$ 4.000,00 | Rua Santa Clara, 31 – Centro – Penápolis/SP –
CEP: 16300-047 | Tel.: (18) 3653-4491
Associação Unidos Pela Vida
R$ 9.500,00 | Rua XV de Novembro, 1106 – Centro – Penápolis/
SP – CEP: 16301-342 | Tel.: (18) 3652-9872
Instituto Para Cegos Santa Luzia
R$ 4.000,00 | Rua Rio Grande do Sul, 23 – Jd. Nova Iorque – Araçatuba/SP – CEP: 16018-015 | Tel.: (18) 3623-6550
DRT 12 – ABCD
Instituto Dom Décio Pereira
R$ 9.500,00 | Rua Manoel Motta, 35 – Eldorado – Diadema/
SP – CEP: 09972-280 | Tel.: (11) 4047-4789
Obra Social São Francisco Xavier
R$ 4.000,00 | Rua da Terra, 80 – Serraria – Diadema/SP – CEP:
09981-540 | Tel.: (11)-4056-6500
Associação A Palavra De Deus – Cei Futuro Feliz
R$ 4.000,00 | Rua Duarte Murtinho, 56 – Jd. Silvina – São Bernardo do Campo/SP – CEP: 09791-040 | Tel.: (11) 98589-5531
DRT 16 - JUNDIAÍ
Associação Alma Mater
R$ 4.000,00 | Rua Vitor Salvato, 35 – Jd. Panorama – Mogi Mirim/SP – CEP: 13801-027 | Tel.: (19) 3806-2097

CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP NO MÊS
DE DEZEMBRO
DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Lar Vicentino De Lagoinha – Obra Unida a Sociedade
de São Vicente de Paulo
R$ 8.500,00 | Rua Padre Osmar Barbosa, 90 – Centro – Lagoinha/SP – CEP: 12130-000 | Tel.: (12) 3647-1178

DRT 4 – SOROCABA
Associação Amor em Cristo
R$ 8.500,00 | Rua José Escobar Sanches, 68 – Júlio de Mesquita
Filho – Sorocaba/SP | CEP: 18053-260 | Tel.: (15) 3035-0216
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Porto Feliz
R$ 4.000,00 | Avenida Armando Salles de Oliveira, 584 – Vila Progresso – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000 | Tel.: (15) 3262-8800
DRT 6 – RIBEIRÃO PRETO
Lar Maria Imaculada
R$ 9.500,00 | Rua Prudente de Moraes, 533 – Centro – Mococa/SP – CEP: 13730-400 | Tel.: (19) 3656-0020
Fraterno Auxílio Cristão da Cidade de Ribeirão Preto
- FAC
R$ 6.000,00 | Rua Barão do Amazonas, 881 – Centro – Ribeirão
Preto/SP – CEP: 14010-120 | Tel.: (16) 3237-0942
Associação Batataense dos Deficientes Físicos
R$ 6.000,00 | Rua Antônio Dal Picolo, 500 – Alto do Cruzeiro – Batatais/SP – CEP: 14316-004 | Tel.: (16) 3761-3567
Creche Nossa Senhora do Carmo
R$ 4.000,00 | Rua Capitão Euclides Barbosa Lima, 396 – Centro
– Ituverava/SP – CEP: 14500-000 | Tel.: (16) 3729-2086
DRT 7 – BAURU
Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e
Juventude de Avaré - NOCAIJA
R$ 7.000,00 | Rua João Becca, 265 – Conj. Habitacional Água
Branca – Avaré/SP – CEP: 18700-480 | Tel.: (14) 3733-6264
Colônia Espírita Fraternidade
R$ 4.000,00 | Rua Professora Danuzia de Santi, 670 – Ipiranga –
Avaré/SP – CEP: 18701-144 | Tel.: (14) 3733-8777

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Associação das Senhoras Espíritas de Catanduva –
Educandário José Zancaner
R$ 10.000,00 | Travessa Analândia, 87 – Vila de Roses – Catanduva/SP – CEP: 15804-006 | Tel.: (17) 3522-1920
DRT 11 – MARÍLIA
Associação Mariliense de Esportes Inclusivos
R$ 4.500,00 | Avenida Marchimedes Manhães, 1113 – Fragata –
Marília/SP – CEP: 17519-254 | Tel.: 3432-3083
DRT 12 – ABCD
Associação de Promoção Humana e Resgate da
Cidadania
R$ 4.000,00 | Rua Padre Leo Commissari, 288 – Jd. Silvina – São
Bernardo do Campo/SP – CEP: 09791-006| Tel.: (11) 4127-0866
DRT 14 – OSASCO
Obras Sociais do Centro Espírita Wantuil de Freitas –
Deus, Cristo e Caridade
R$ 6.000,00 | Estrada do Tabuleiro Verde, 1000 – Tijuco Preto –
Cotia/SP – CEP: 06720-450 | Tel.: (11) 4148-1853
DRT 16 – JUNDIAÍ
Centro de Convivência Infantil de Mogi Mirim
R$ 4.000,00 | Rua Francisco Parra Hernandes, 111 – Jd. Silvania
– Mogi Mirim/SP – CEP: 13806-620 | Tel.: (19) 3862-2136
Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim
R$ 4.000,00 | Rua Manaus, 226 – Jd. Getúlio Vargas – Mogi
Mirim/SP – CEP: 13801-500 | Tel.: (19) 3806-2777

FIQUE POR DENTRO
DAS REDES SOCIAIS
DA AFRESP
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INVESTAFRESP

SEGURO DE VIDA: PLANEJAMENTO FINANCEIRO
QUE GARANTE PROTEÇÃO E CONFORTO PARA
ASSOCIADOS E FAMILIARES
por Aliana Brito

Preparar-se para o futuro e para as situações adversas a que todos
estão sujeitos. Esta é a principal vantagem do Seguro de Vida InvestAfresp, realizado em parceria com a Mapfre. Por meio do produto é possível fazer um planejamento financeiro estruturado para
garantir a educação dos filhos, o padrão de vida e as despesas da
família, proteção em casos de doenças graves ou de invalidez por
acidentes, diária por incapacidade temporária, além de subsidiar
gastos com inventários.
Os planos oferecidos contam com coberturas para morte por qualquer causa, invalidez permanente total ou parcial e doenças como
câncer, infarto ou acidente vascular cerebral (AVC). Os segurados
podem combinar as opções de proteção, de acordo com sua necessidade, além da possibilidade de determinar os beneficiários
e valores para cada uma delas. Isso contando com um excelente
custo-benefício: o plano Mais Proteção, por exemplo, é em média 35% mais barato que a SP-Prevcom e 65% mais barato que
o mercado.

Além dos associados, a proteção financeira do InvestAfresp pode
ser contratada também por familiares até o 4º grau de consanguinidade e até o 2º grau por afinidade.
FAMILIARES ATÉ O 4º GRAU DE CONSANGUINIDADE:
FILHOS

CÔNJUGE

IRMÃOS

AVÓS
PRIMOS

PAIS
TIOS

SOBRINHOS

FAMILIARES ATÉ O 2º GRAU POR AFINIDADE:
SOGROS

GENROS

NORAS

CUNHADOS

COMPARE E PROVE
PERFIL DO SEGURADO:
36 anos com capital de R$ 500 mil

R$ 73,35

COBERTURA:
Morte
Invalidez permanente total ou
parcial por acidente
Sorteio mensal de R$ 20 mil

SAIBA MAIS SOBRE O SEGURO DE VIDA INVESTAFRESP
Em 25 de novembro, o diretor do
InvestAfresp, Denis Mângia, e o consultor João Henrique de Oliveira fizeram um
bate-papo para apresentar os benefícios
oferecidos pelo produto e esclareceram
dúvidas na live Seguro de vida: como
garantir a segurança de sua família?. Se
você não conseguiu assistir, o vídeo está
disponível no canal da Afresp no YouTube
e no Facebook do InvestAfresp.

Live Seguro de vida: como
garantir a segurança de
sua família?

Para contratar o Seguro de Vida
InvestAfresp, entre em contato com
a equipe de especialistas, reconhecida
pela excelência em atendimento:
0800 772 4747
(11) 95079-5273
segurodevida@afresp.org.br
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APOSENTADOS

ASSOCIADOS RECEBEM HOMENAGEM POR
APOSENTADORIA E JUBILEU DE OURO
por Aliana Brito
Brito||Fotos:
Foto: Shutterstock
Acervo pessoal

A história da Afresp é construída com a colaboração de todos os associados que a integram. Assim, ao fim de cada jornada de contribuição ao fisco é preciso reconhecer o
trabalho realizado por eles. E, embora 2020 tenha sido um ano atípico, em que não foi
possível fazer uma celebração presencial, a homenagem aos aposentados de 2019 e
aos colegas que completaram 50 anos de colaboração com a associação não poderia
deixar de ser feita. Para comemorar o momento especial, a Diretoria de Aposentados
enviou aos AFRs placas e medalhas para celebrar e expressar o orgulho da Afresp em
fazer parte dessa conquista.

Confira quem são os novos associados aposentados:
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Adelino Tadeu Gomes

Eneida Maria Camargo Ribeiro Rossin

Luís Antônio Batista Fernandes

Ademar Andrade de Freitas

Fábio Teles Filho

Luís Mokiti Yabiku

Ailton Betoni

Felício Oshiro

Luíz Roberto Machado Cardoso

Alexandre de Godoy

Fernando Moraes Sallaberry

Magda Bechelli

Ana Paula Martins de Castro

Francisco Roberto Maciel Ramos

Marcelo Garcia

Antonino Martins de Oliveira

Genésio Koiti Suetake

Marco Antônio Minto

Antônio Carlos João

Gianpaulo Camilo Dringoli

Marcos Shigueo Akasaki

Antônio Cordeiro de Paula

Gilberto Nepomuceno

Margarete Martin

Antônio Fernando Guimarães Paim

Gilberto Rodrigues Feio Júnior

Beatriz de Paolis Bonafe

Heitor de Castro

Maria Conceição Aparecida Soares
Enomoto Lindau

Benedito Marcos de Almeida

Hélio Martins Fontes Filho

Maria Fátima Bechelli Ghirelli

Benedito Wanderlei Monaro

Hélio Rubens Meneguelo Lobo

Maria Goreti de Almeida Alves

Carlos Alberto Rodrigues

Herivelto Azael Archangelo

Marilene Queiroz Coelho Marçal

Carlos Ernesto Imori

Ivan Aurélio Ferrari de Senço

Mário Bonafe Júnior

Carlos José de Souza

Jaime José Rodrigues

Mário Yotio Okazawa

Cláudio Toshiaki Yamasaki

João Palma Filho

Marly Terao

Cristina Celia Pereira Angelini

João Tarciso Garcia

Martins Tetsuo Hatakeyama

Dalton de Siqueira Beire

Joaquim de Oliveira Ramos Júnior

Maurício Massao Maeda

Denise Daltro Vianna

Jomar Gonzaga

Myriam Brito Cardoso de Assis

Donizete Basílio dos Santos

José Carlito Alves

Neide Gomes Manzano

Edio Cerati Júnior

José Carlos de Jesus Meireles

Nilson Ferreira de Oliveira

Edison Eugênio Peceguini

José Condi

Nivaldo Trevizan

Eduardo Akira Kato

José de Freitas Merlim

Oilton Antônio Vespero

Eduardo Tadeu Baracat

José Donizeti Grossi

Orosimbo da Silva Vieira

Eliane Vieira Rebello

José Honório de Castro

Osvaldo Salvador

Emanuel de Almeida Henrique

Laércio Dinei Marcucci

Osvaldo Santos de Carvalho

Emir da Silveira Teixeira

Leninson Casconi Melzi

Oswaldo Luíz Cozzo

JORNAL DA AFRESP

Otávio Condino Júnior
Paulo Aparecido Pardo Sola
Paulo Rogério Beltramin
Pedro Luís de Campos Baptista
Renato Saccaro
René Mendes Tahan Júnior
Ricardo Esteves Martins Novaes
Ricardo Pedrassolli
Roberto Helou
Roberto Tomasini
Rodolfo Halasi
Rodrigo de Almeida Ferreira Santos
Rosalina Setuko Takau Brino
Roseli Brana Lenharo
Sérgio Luís Storti
Teresa Cristina Molina Lopes
Valdir Veroneis dos Santos
Valmir Imakawa
Valter Costa
Vanderlei Correa Fidelis
Vânia Coutinho Lopau

Confira quem são os
AFRs que celebraram
o Jubileu de Ouro:
Bento Leandro Carneiro
Edmundo Farias Alves
Evanir Fossen
José Roberto Arantes
Leonildo Luiz da Silva
Lysias Adolpho Anders
Nobuo Yoshikawa
Prudêncio Garcia
Raphael Moraes Latorre
Renê Proença Hilst
Rubens Carlos Pereira
Vilzio Correia Monteiro
Waldemar dos Santos
Waldir Lorenzetti
Walter Igayara de Souza

Verônica Holanda Henrique
Victoria Marie Pacheco Harrison
Wagner Dalla Costa
Wanderley Duarte Castanheira
Wellington Assem Di Giacomo
Wilson Bento Júnior
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“O ESCRITOR CRIA UM CASTELO, QUEM O LÊ
MORA NELE”
por Rafael De Luca | Fotos: Acervo pessoal

Autor de cinco obras, incluindo seu último lançamento O Conciliábulo
Ataca em Budapeste, apresentado no início de setembro, o agente fiscal de rendas recém-aposentado José Mauro Progiante, de 59 anos,
que já venceu concurso nacional de Literatura, está produzindo um
romance e adiantou em primeira mão em entrevista on-line que deve
lançar outro título voltado para o público infantojuvenil.
Ingressante na carreira em 1986 e ex-instrutor da Escola Fazendária, o AFR, que nasceu em Catanduva e atuou na DRT de Bauru,
falou sobre sua já longa trajetória como escritor, iniciada ainda
na adolescência, suas inspirações para imaginar histórias como
A Maldição de Taruma e Nurana (2017) e O Roubo do Sonho Azul
(2019), os livros de contos Jacara, O Jacaré Solitário (2019), voltado para crianças até 8 anos, e Abdo Fariz e outras Lembranças,
única obra direcionada para adultos, e os planos para a pós-aposentadoria, fase que vive desde junho deste ano.
“Eu gostava muito de ler quando era criança e me tornei um leitor
assíduo desde então. Sempre escrevi poesias, contos e sempre fui
muito ligado na literatura infantil”, conta José Mauro elencando
Monteiro Lobato – autor da frase que tomamos emprestada para
o título – e Francisco Marins – único escritor brasileiro a figurar
na coleção europeia Delphi, que compila clássicos da literatura
infantil mundial -, como leituras obrigatórias desde sua infância e
inspiradores de seu estilo literário, que busca de uma forma lúdica
e por meio de ilustrações chamar a atenção desde cedo para temas como intolerância e preconceito.
Seu primeiro lançamento, consumado em 2017 e que apresentou
as primeiras aventuras dos personagens André, Hua, Mavomo,
Rose e Érik, foi fruto de seu segundo prêmio de literatura, conquistado em 1988 “Em 2017 publiquei a primeira obra e a experiência foi muito interessante, não só o lançamento, mas eu comecei a
apresentar o livro em escolas, e algumas adotaram o livro, e isso
me incentivou a escrever a continuação. Aproveitando os mesmos
personagens, escrevi mais dois outros, todos com os mesmos personagens”, explicou.
Brasil, Bélgica e Hungria. Todos os cenários que abrigam a trilogia de aventuras dos jovens personagens de todas as etnias e
credos são inspirados em locais que receberam congressos de
falantes de esperanto.
Além de fluente, José Mauro é professor da língua internacional
criada em 1887 pelo médico polonês Lázaro Luís Zamenhof, que
idealizou o idioma como uma forma universal de comunicação
entre os povos. “Eu aprendi essa língua na década de 1980 e é
uma língua que permite um contato com pessoas do mundo inteiro.
Todo ano temos um congresso internacional de esperanto, cada
ano em um país, para adultos e um ‘congressinho’ para crianças,

30

que aprenderam a falar dentro de casa, com os pais. E eles se reúnem, fazem atividades. É muito interessante, me inspirei muito nisso
para escrever meus livros”, relembra.
Após a aposentadoria, mais tempo para seguir com a carreira de
escritor, certo? Nada disso. Formado em direito, José Mauro não
pensou duas vezes em advogar logo após sua saída da Fazenda.
“Estou em plena ativa”, brinca. “Eu já havia dado aula, fiz mestrado. Então sempre gostei de dar aula e do Direito. Deixei de ser fiscal, mas continuo trabalhando na área tributária, agora no direito
tributário, e ligado às entidades do fisco”, disse.
A conversa que durou cerca de 40 minutos também reservou uma
novidade: em primeira mão, o autor, AFR, advogado e professor
de esperanto – não necessariamente nessa ordem – lançará sua
quinta obra infantil, ainda sem título, que abordará questões atuais
sobre o meio ambiente.
As obras de Progiante já são utilizadas em escolas de Bauru como
incentivo à leitura e seu último lançamento pode ser adquirido no
site amazon.com.br.
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O CONCILIÁBULO ATACA EM BUDAPESTE
Voltado à faixa etária de 8 a 12 anos
SINOPSE
Um menino cigano, Erno, que mora numa pequena cidade da Hungria, vê na televisão uma menina sendo entrevistada. Ela é Rose,
uma das participantes do grupo de crianças que resolveu o caso do
roubo do famoso diamante Sonho Azul. Ele decide que precisa conhecer aquela menina inteligente, corajosa e linda, mas não imagina
que esse seu desejo vai levá-lo ao foco de uma operação terrorista,
em Budapeste, a bela capital dividida pelo rio Danúbio.
Ilustradora: Heloísa Makida Nakashima

CHUTEIRAS PENDURADAS
02/10 José Carlos Violin

06/10 Luis Lazaretti

02/10 José Augusto Rossato

15/10 Roberto Amundson Aily

02/10 Eliane Pinheiro Lucas Ristow

12/11 João Henrique Saccomani

O TEMPO PASSA....
Esta imagem registra o 3º Open Afresp de Tênis, campeonato que reuniu
mais de 100 participantes, entre AFRs e familiares, em 1996, na Capital.
O registro faz parte do acervo da AFR Julia Hideco Serikava.

Essa seção tem por finalidade resgatar momentos da história da associação e da fiscalização. Se você tem alguma foto
em que possa identificar alguns colegas, envie um e-mail para comunicacao@afresp.org.br
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EVENTOS

17º TORNEIO ESTADUAL DE POKER DA AFRESP (ON-LINE):
AFR CARLOS GOMES NETO FOI O VENCEDOR
por Aliana Brito | Foto: Acervo pessoal

Um dos eventos mais tradicionais da Afresp, o Torneio Estadual de Poker
da Afresp não poderia deixar de acontecer neste ano atípico por conta
da pandemia. Assim, a 17ª edição do torneio aconteceu por meio de
uma disputa on-line muito acirrada e reuniu 40 competidores, entre colegas e familiares de todo o estado, no dia 07 de novembro.
Além de disputados, os jogos de poker são sempre um momento de confraternização e descontração para os jogadores, e na
versão on-line não foi diferente. O torneio teve duração de mais
de sete horas e, para ajudar os participantes a recarregarem as
energias, cada competidor recebeu um código da Uber Eats. Uma
novidade foi o uso da plataforma Zoom, que dividiu os competidores em diferentes salas virtuais, de acordo com as mesas da
plataforma on-line PokerStars.
MESA FINAL
Foram premiados os nove competidores que compuseram a mesa
final. Os cinco primeiros colocados também ganharam troféus,
como de costume nos torneios presenciais. O terceiro lugar ficou
para Felipe Di Donato, o segundo lugar para Antônio Marmo Trindade e o campeão do 17º Torneio Estadual de Poker da Afresp
(On-line) foi o AFR Carlos Gomes Neto.

“O poker da Afresp é uma atividade esportiva bastante interessante porque, diferente de outros
esportes, que não têm muito diálogo, há muita confraternização.
Apesar da disputa na mesa de
poker, o ambiente é sempre de
muitas brincadeiras e conversas,
além de conhecermos pessoas
de regionais com que não temos
contato no dia a dia. O clima sempre foi muito bom e eu aprendi
a jogar poker na Afresp há quatro anos. É um evento muito interessante e que traz muito valor associativo para os associados.
A pandemia acabou com as atividades presenciais, acho que
todos sentiram falta, e a forma como foi pensado o torneio foi
genial, colocando todos no Zoom para conversar, se conhecer,
brincar, enquanto jogavam. Eu comemorei bastante a vitória, os
adversários eram muito bons e era uma missão muito difícil, mas
deu tudo certo. Fiquei bastante feliz, esse é o oitavo estadual
que eu disputo e nunca havia ganhado. É uma experiência muito
legal ganhar um torneio com 40 pessoas disputando”, ressalta o
vencedor Carlos Gomes Neto.

CONFIRA OS PREMIADOS DO 17º TORNEIO ESTADUAL DE POKER DA AFRESP (ON-LINE):
1º

Carlos Gomes Neto – Capital

4º

Osório Lima – Araraquara

7º

Fernando Torreglossa – São José do Rio Preto

2º

Antônio Marmo Trindade – Guarulhos

5º

William Rocha – Jundiaí

8º

Vanessa Murayama – Capital

3º

Felipe Di Donato – Marília

6º

Miguel Costa – Araraquara

9º

José Albano Júnior – Capital

3º RANKING HOLD’EM ON-LINE: ANDRÉ EDUARDO BELLUCO FOI O VENCEDOR
por Aliana Brito | Foto: Acervo pessoal

No dia 23 de novembro aconteceu a última etapa do 3º
Ranking Hold’em On-line. A disputa reuniu 35 competidores na
plataforma PokerStars e o vencedor foi Rafael Calil Costa, seguido por André Eduardo Belluco em segundo lugar e Gladimir
Dutra em terceiro.
Esta rodada final definiu também o ganhador do ranking. Com
uma disputa acirrada até o último momento, André Eduardo Belluco, de Piracicaba, sagrou-se vencedor do 3º Ranking Hold’em
On-line. O segundo lugar ficou com Lavínia Schewinsky, da Capital, e o terceiro com Flávio Tomazetti, de Sorocaba.
Os três primeiros colocados do ranking receberam troféus e André
Eduardo Belluco, o vencedor, também garantiu um buy-in para o
próximo Torneio Estadual de Poker da Afresp.
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“A competição on-line foi bem disputada, a
decisão foi na última rodada, exigindo uma
regularidade, pontuação elevada, para
conquistar uma das três primeiras colocações. Quero aproveitar a oportunidade para
agradecer à Afresp e parabenizar todos os jogadores. Os eventos de poker da associação são
bem organizados e divertidos, uma ótima opção de entretenimento. Que venha 2021 e fichas na mesa”, ressalta Belluco.
CONFIRA OS JOGADORES PREMIADOS DA ETAPA DE
NOVEMBRO DO 3º RANKING HOLD’EM ON-LINE:
1º
2º
3º
4º
5º

Rafael Calil Costa
André Eduardo Belluco
Gladimir Dutra
João Henrique Souza
Fernando Torreglossa

6º
7º
8º
9º

Fábio Hatano
Ricardo Martins
Thiago Barros
Roberto Martins
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REGIONAIS

REGIONAL DE SOROCABA REALIZA A 19ª EDIÇÃO
DO POKER GOLDEN NIGHT
por Rafael De Luca | Foto: Shuterstock

Por meio da plataforma PokerStars, a Regional de Sorocaba realizou, no dia 18 de dezembro, pela décima nona vez o tradicional
Torneio Golden Night de Poker. Essa foi a segunda edição do certame realizado em 2020 e contou com a participação de 59 associados e convidados de diversos pontos do estado de São Paulo,
os quais também puderam disputar dois torneios satélites prévios
que premiaram os participantes com buy-ins (entradas) e add-ons
(recompra de fichas) válidos para o evento principal.

Todos os jogadores puderam desfrutar de uma partida
amistosa e que contou também com interação por meio da
ferramenta de videoconferência Zoom. Ao término do evento, o
AFR Luis Antonio Prohaska levou o troféu de campeão e teve como
companhia no pódio virtual os colegas Rafael Calil Bueno da Costa, que ficou com o prêmio de segundo lugar, e Miguel Antonio
Bueno da Costa, terceiro colocado.

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: 999712143 (Marinete)/ 99611-5353
(Rodrigo)

VENDA | RENAULT FLUENCE
DYNAMIQUE
Veículo Renault | Modelo:
Fluence Dynamique | Ano:
2015/16 | 61.000 km rodados |
Valor: R$ 46.000,00 | 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 cômododespensa que pode ser transformado
em dormitório extra ou sala de lazer
| Valor: R$390.000,00 | Contato
com o proprietário - José Mauro
Progiante: (14) 98103-5090.

VENDA | APARTAMENTO
NO BROOKLIN
Apartamento de 65 m² | 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) 996115353 (Rodrigo)

VENDA | APARTAMENTO
NA PRAIA DA ENSEADA
GUARUJÁ
Apartamento na Praia da Enseada
- Guarujá, Rua Pará | 2 quartos,
sala, cozinha, 2 banheiros, sacada,
garagem não demarcada | Área útil
de 60 m² | R$ 220.000,00 à vista
ou financiado, aberto à proposta
| Condomínio R$ 550,00 | IPTU
R$ 273,00 | Contato: (11) 36288326 (Débora).
VENDA | CHÁCARA EM TATUÍ-SP
Chácara em Tatuí | 140 km de SP, fácil acesso por Castelo Branco | Área
total 10mil m², construída 340m² | Excelente estrutura civil e cômodos amplos
(sala de jantar e estar, 3 quartos, 3 banheiros) | Pomar, poço artesiano,
piscina, churrasqueira e área de lazer | Propriedade à beira do Rio Tatuí e
próximo à cidade | Contato: (15) 99644 2691 (Elis)

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

Vivara
A linha Life by Vivara oferece uma variedade de joias, pulseiras e acessórios para
usar em qualquer ocasião. Compre com
desconto de até 15% usando o cupom
AFRESP15 ao final da compra.

Wyndham Olimpia Resort
Hospedagem para associados e dependentes com até 20% de desconto no Wyndham Olimpia Resort. Informe a parceria
na hora de fazer a reserva e aproveite!

PUC Minas
Educação de qualidade com até 20% de
desconto nos cursos de pós-graduação
lato sensu, nas modalidades presencial e à
distância.

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

SAUDADES

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

23/05/2020

Hélio Gimenez de Araújo

80 anos

Itu

22/06/2020

Dorival Costa

73 anos

São Paulo

06/07/2020

José Maurício Fontana

86 anos

São José do Rio Pardo

13/08/2020

Luiz Gonzaga Andrade

90 anos

Pirassununga

14/09/2020

Guilherme Graciano Gallo

86 anos

São Paulo

27/09/2020

Renilde Dias Neves Borges de Medeiros

62 anos

Andradina

04/10/2020

Clóvis de Araújo

70 anos

São Paulo

06/10/2020

Maria de Lourdes Castello Moreira

102 anos

São Paulo

11/10/2020

Gonsalo Peres Gil

88 anos

Santos

15/10/2020

José Vicente Bonzanini

92 anos

Vera Cruz

17/10/2020

Joaquim Bernardes da Silva

92 anos

Campinas

19/10/2020

José Santo Bassoli

86 anos

Monte Alto

21/10/2020

Therezo Carmo Bolandim

83 anos

Bauru

25/10/2020

Esli Barbosa

75 anos

Araçatuba

28/10/2020

José Rangel Meirelles

95 anos

Guaratinguetá

04/11/2020

Aristides Jacob

93 anos

Cotia

04/11/2020

Nelson Graciano

65 anos

São Paulo

04/11/2020

José Carlos Bolonetti

82 anos

São Paulo

06/11/2020

Delcio Araújo do Valle

69 anos

Penápolis

08/11/2020

Akio Nakayama

77 anos

Barueri

09/11/2020

Alberto Gattaz

91 anos

São José do Rio Preto

14/11/2020

Antônio Peres Castilho

91 anos

São Paulo

18/11/2020

Luiz Carlos Barbosa

84 anos

São João da Boa Vista

29/11/2020

Paulo Ângelo Martins

88 anos

São Paulo
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CONSELHO DELIBERATIVO

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Nº 61 E 62 – REUNIÕES DE 12 E 28 DE NOVEMBRO/2020
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

O Conselho Deliberativo da Afresp realizou, por meio de videoconferência, 02 (duas) reuniões, nos dias 12 e 18 de novembro,
acerca dos temas pautados contando em ambas com a participação de associados-ouvintes.

de 187, 94 m², construção de 118,94 m², incluindo instalação
de elevador e outros custos obrigatórios por lei que atenderão
os 270 associados da região. O custo por metro quadrado da
obra será de R$ 3.067,12.

Na Reunião Extraordinária de 12/11, os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior, com apoio
da Mesa Diretora, composta pelo Vice-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do
Couto e o 2º Secretário Pedro de Oliveira Abrahão. Já a Reunião
Ordinária de 28/11 foi presidida, excepcionalmente, por Miguel
Ângelo Carvalho da Silva.

Após, os Presidentes das Comissões Legislativa e Fiscal, Luciana Moscardi Grillo (Bauru) e Pedro Ventura Esteves (Sorocaba),
respectivamente, apresentaram os pareceres técnicos acerca da
matéria, nos quais não foram apontados óbices jurídicos ou fiscais para o direcionamento da verba solicitada, e que, segundo
a Comissão Fiscal, a Diretoria Executiva demonstrou a origem
dos recursos necessários para suportar a obra e respondeu a
todos os questionamentos encaminhados pelas duas comissões
técnicas do C.D.

Reunião Extraordinária de 12/11: Com duração de 4 (quatro horas), contou com a presença de 21 conselheiros titulares e 02
suplentes – todos com direito a voto, do Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, do Diretor Financeiro e Administrativo da entidade,
Luan Zacharias, e do Diretor Regional do ABCD, Rivaldo Ribeiro
de Jesus.
Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária do
dia 29.10.2020:
Tratou da aprovação da ata da referida Reunião Extraordinária,
que, após discussão em plenário, foi encaminhada para votação
e aprovada por ampla maioria de votos.
Processo C.D. n° 19/20 – Reforma da Regional do
ABCD:
Refere-se à análise e deliberação sobre ofício encaminhado pela
Diretoria Executiva no dia 3 de novembro que solicita ao C.D.
autorização para remanejamento de R$ 1.400.000,00 (despesa
não realizada) em 2020 por conta da pandemia de Covid-19)
para atender projeto de reforma da Sede-Regional do ABCD.
Convidado pelo C.D., o Diretor Regional e representante eleito
dos associados do ABCD, Rivaldo Ribeiro de Jesus, apresentou
ao plenário o histórico completo da busca por recursos para as
melhorias de sua sede, iniciada em 2019, e detalhou o projeto
que será realizado pela R5 Engenharia e que inclui reforma

Ao término da explanação, a matéria foi fruto de extenso debate
em plenário e dúvidas técnicas foram sanadas pelo Diretor Financeiro Luan Zacharias. O Presidente do Conselho Deliberativo, Luiz
Carlos Toloi Junior, assim como outros conselheiros, elogiaram a
luta dos colegas do ABCD em busca de melhorias e reforçaram
que o assunto apreciado na reunião não era novo ou “eleitoreiro”,
uma vez que as tratativas foram iniciadas em 2019.
Na mesma linha, o Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, destacou
que a obra é uma oportunidade não só de um aumento do patrimônio mobiliário da entidade, mas serve ao maior propósito de
uma associação: conectar seus pares.
Finalizado o debate, a matéria foi encaminhada para votação e
por maioria de votos (15 a favor, 04 contrários e 03 abstenções)
a destinação da verba para a obra da Sede-Regional do ABCD
foi aprovada.
Processo C.D. n° 20/20 – Reforma do Auditório e Refeitório da Afresp:
Dispôs sobre ofício encaminhado pela Diretoria Executiva que
solicita autorização do C.D. para destinação de R$ 330.000,00
(verbas constantes e já aprovadas) para reforma estrutural do
auditório localizado na sede da Afresp, em São Paulo.
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Assim como no assunto anterior, as Comissões Legislativa e Fiscal, compostas pelos conselheiros Luciana Moscardi Grillo, Hugo
Brandão Uchôa, Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth; e Pedro
Ventura Esteves, Alexandre Lania Gonçalves e Gerson Alanis Lamera, respectivamente, apresentaram ao plenário os pareceres
técnicos a respeito da matéria, os quais não apontaram impedimentos estatutários, jurídicos ou financeiros para a destinação da
verba e conseguinte realização da obra.
Após explanações, o tema foi encaminhado para debate entre
os conselheiros que mais uma vez puderam sanar dúvidas com o
Diretor Financeiro Luan Zacharias, que destacou que duas obras
menores foram realizadas no passado, mas que não resolveram os
problemas de infiltração que acometeram a parte elétrica e estrutural do auditório, que segundo ele encontra-se inoperante. Zacharias
reforçou também que o contrato com a responsável pela obra, R5
Engenharia, assegura cinco anos de garantia para a Afresp.
Após a discussão em plenário, a matéria foi colocada em votação e por
ampla maioria de votos, tendo apenas uma abstenção, foi aprovada a
destinação de verba para a reforma do auditório da associação.
Reunião Ordinária de 28/11: Com duração de 3 (três horas),
contou com a presença de 16 conselheiros titulares e 04 suplentes
– todos com direito a voto, do Diretor Financeiro e Administrativo
da entidade, Luan Zacharias, e da Gerente Financeira da Afresp,
Raquel Gonçalez.
Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária do
dia 12.11.2020:
Refere-se à aprovação da ata da referida Reunião Extraordinária,
que, após discussão em plenário, foi encaminhada para votação
e aprovada por ampla maioria de votos.
Processo C.D. n° 17/20 – Proposta Orçamentária da
Afresp para o exercício de 2021;
Tratou da deliberação acerca da peça orçamentária da Afresp

para o exercício de 2021 encaminhada pela Diretoria Executiva, conforme disposto no artigo 44 do Estatuto Social da
entidade. De acordo com o artigo 52, a Comissão Fiscal do
Conselho Deliberativo, composta por Pedro Ventura Esteves
(presidente), Alexandre Lania Gonçalves e Gerson Alanis Lamera, apresentou ao plenário parecer técnico detalhado sobre
a proposta, no qual sugeriu a aprovação da peça com as seguintes sugestões:
• Redução das despesas administrativas e operacionais da
Afresp como um todo;
• Revisão dos procedimentos operacionais da Amafresp a fim
de reduzir custos para os filiados;
• Busca de novas receitas para a associação, permitindo sua
sustentabilidade a longo prazo e uma menor dependência de
valores pagos pelos associados;
• Estudos para utilização de valores não vinculados e atualmente aplicados em fundos de baixo risco e de liquidez imediata, permitindo maior rentabilidade e com isso proporcionando mais benefícios aos associados;
• Estudo das alterações propostas na Amafresp para redução
de custos e da cota do plano;
• Execução orçamentária que consiga se manter próxima aos
índices de inflação, tornando-a compatível com a realidade
salarial da classe.
Durante a exposição aos conselheiros, o Presidente da Comissão
Fiscal, Pedro Ventura Esteves (Sorocaba), ressaltou que a Diretoria Executiva respondeu a todos os questionamentos levantados
pela comissão durante a confecção do parecer. Após, a matéria
foi colocada em discussão para que os membros do C.D. pudessem opinar sobre o assunto e sanar dúvidas técnicas com o Diretor Financeiro Luan Zacharias e com a Gerente Financeira Raquel
Gonçalez. Posteriormente, o Presidente em exercício do Conselho
Deliberativo, Miguel Ângelo Carvalho da Silva, encaminhou a
proposta orçamentária para votação, sendo aprovada pela unanimidade do plenário.

Membros do Conselho Deliberativo presentes na videoconferência 12/11 e 28/11:
Participantes: Houve quórum elevado em ambas as reuniões.
Regional não representada na reunião de 12/11: Presidente Prudente, devidamente justificada.
Regionais não representadas na reunião de 28/11: Presidente Prudente, Osasco, Capital e São José do Rio Preto, devidamente justificadas.

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Nº 63 - 7 DE DEZEMBRO/2020
por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

O Conselho Deliberativo da Afresp realizou, no dia 7 de dezembro, por
meio de plataforma de videoconferência, Reunião Extraordinária que
contou com 19 conselheiros titulares e 02 suplentes – todos com direito a
voto, além de três associados que acompanharam a reunião como ouvintes. Essa foi a última reunião do triênio iniciado em 2018 e a 12ª reunião
virtual realizada em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus.
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Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Luiz
Carlos Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, composta pelo
Vice-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Silva e pela 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto. O 2º Secretário Pedro de Oliveira Abrahão esteve ausente na reunião por motivo
de férias regulamentares.

JORNAL DA AFRESP

A convite do Conselho Deliberativo, estiveram também presentes o
Diretor Financeiro e Administrativo da entidade, Luan Zacharias, e, ao
término do encontro, o Presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada.

A reunião teve duração de 3 (três) horas e tratou dos seguintes assuntos:
Análise e votação da Ata da Reunião Ordinária do dia
28.11.2020:
Refere-se à apreciação da ata da Reunião Ordinária realizada em
28 de novembro, que, após discussão em plenário, foi encaminhada para votação e aprovada por maioria de votos.
Processo C.D. n° 04/20 – Petição/Denúncia – Taubaté:
Tratou da deliberação acerca do Processo C.D. n° 04/20 – Petição/Denúncia Taubaté. Iniciado em 2015, o caso foi readmitido
pelo Conselho Deliberativo da Afresp, em Reunião Ordinária de 06
de junho de 2020, após decisão da Justiça comum e apresentação de Recurso e Ratificação por parte do associado denunciante
ao órgão colegiado da associação. Na mesma data, e seguindo
determinação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, o
Presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior, designou a conselheira
Luciana Moscardi Grillo (Bauru) como Relatora do processo.
Ao início da apreciação do tema, Toloi Junior apresentou resumo
do assunto a todos os conselheiros e esclareceu que todos os documentos foram encaminhados a todos Conselheiros e Suplentes
com antecedência. Em seguida, passou a palavra para a Relatora,
e Presidente da Comissão Legislativa do C.D., Luciana Moscardi
Grillo, que expôs, por cerca de uma hora e meia, relatório detalhado sobre a matéria, no qual sugeriu: “que a denúncia seja
arquivada, indeferindo a instauração de processo administrativo
para apuração de responsabilidade”.
Finalizada a explanação, o assunto foi colocado em discussão e,

posteriormente, à votação nominal, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 58 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da Afresp, a qual, por unanimidade, definiu a aprovação
do parecer da Relatora e consequentemente o arquivamento do
processo denúncia.
Demais assuntos relacionados à Classe:
Ao término da última reunião como Presidente do C.D., Luiz Carlos
Toloi Junior, elogiou a dedicação de todos os conselheiros, enalteceu mais uma atuação técnica e profissional da Conselheira Luciana Moscardi Grillo e dos membros das Comissões Técnicas do
Conselho Deliberativo. Agradeceu à colaboradora Aline Inson pelo
apoio técnico durante todo o triênio e em especial a Mesa Diretora
do C.D., os amigos Miguel Ângelo, Márcia e Pedro Abrahão, pela
dedicação, companheirismo e espírito associativo em defesa dos
interesses dos associados. Emocionado, despediu-se dos colegas,
agradecendo pela atuação dos últimos três anos, pautada pela assertividade, qualidade técnica e espírito associativo.
“Eu queria agradecer a cada um de vocês, aprendi muito com todos.
Meu eterno agradecimento e muito obrigado”, agradeceu Toloi.
Os conselheiros Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas),
Márcia Maria Marchetti do Couto (Capital), Alexandre Lania
Gonçalves (Araraquara), Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Miguel
Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba);
Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos
(Franca), Eliana Maria Pessoa Ferreira de Oliveira (suplente de
Toloi Junior pela Capital), e Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente) foram alguns a pedirem a palavra para enaltecer a
liderança e atuação de Toloi Junior ao longo de sua jornada como
Diretor Regional de Ribeirão Preto, Presidente da Afresp por duas
oportunidades, Diretor da Amafresp e como Presidente do Conselho Deliberativo da associação.
Além deles, o atual Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, também
destacou a experiência, o lastro e os princípios que nortearam a
atuação associativa de Toloi Junior. “Obrigado pela sua atuação,
Toloi. Sem dúvidas, um grande nome da história da Afresp”, ressaltou Spada.
Os conselheiros também reforçaram a importância da ida às urnas
de todos associados no próximo dia 10 de dezembro, das 9h às 17h.

Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência:
Mesa Diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital); Vice-Presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas) e 1ª Secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto (Capital). Conselheiros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Augusto Gomes Netto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Gilmar
Domingos Macarini (Presidente Prudente); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo
Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião
Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Tiago Gabriel de Oliveira (ABCD) e Claiton Osnir do Amaral (Piracicaba).
Regionais não representadas nesta reunião: Osasco, São José do Rio Preto e Capital, devidamente justificadas.

ENTRE EM CONTATO COM O CONSELHO DELIBERATIVO DA AFRESP: (11) 3886-8819 ou conselhodeliberativo@afresp.org.br
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa / Banco Conta Mov./Aplicações de Liquidez Imediata
Aplicações Financeiras

PASSIVO
156.523.621,32
246.392,18

CIRCULANTE

27.747.035,61

Provisão de Eventos a Liquidar

19.280.422,93

246.392,18

Débitos de Op. De Assist. à Saúde

1.402.739,94

125.340.132,38

Atendimentos em Outros Estados

38.110,81

Aplicações Vinculas a Provisões Técnicas

20.398.850,87

Outros Débitos Operacionais

Cotas de Fundos de Investimentos - ANS

20.398.850,87

Convênio Odontológico

Aplicações Não Vinculadas
Renda Fixa

104.941.281,51

Devoluções de Cotas/Coparticipação

104.941.281,51

Taxa de Administração Amafresp

Cotas de Fundos de Investimentos

97.302.827,12

Outros Titulos de Renda Fixa - CDB

7.638.454,39

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

Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Tributos e Contribuições

0,00
104.808,65
1.418,10
1.258.402,38
731.973,77
74.464,37

20.499.718,26

F.G.T.S a Recolher

63.905,50

Plano Posterior/Coletivo por Adesão/Referência

19.157.487,38

COFINS E PIS Folha de Pagto a Recolher

10.558,87

Provisão Para Devedores Duvidosos

(2.774.844,53)

Retenções de Impostos e Contribuições

657.509,40

Coparticipação Amafresp

799.908,89

I.R.R.F a Recolher - Afresp

80.624,42

I.R.R.F a Recolher - Amafresp

73.289,94

Provisão Para Perdas Sobre Crédito

(615.546,37)

Contraprestação Corresponsabilidade Assumida

3.761.480,89

Outros Créditos de Operação com Planos de Saúde

206.435,00

I.S.S a Recolher - Amafresp

(35.203,00)

CSLL a Recolher - Amafresp

Provisão Para Perdas Sobre Crédito
Créditos Tributários e Previdenciários
Crédito de Previdência Social
Bens e Títulos a Receber
Almoxarifado
Aluguéis a Receber
Adiantamentos

1.924.894,87

PIS a Recolher - Amafresp

1.924.894,87

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Afresp

2.381.706,21
150.250,97
129.552,85
2.464.625,65

Provisão Para Perdas Sobre Crédito

(362.723,26)

Outros Créditos ou Bens a Receber

6.539.317,25

Mensalidades Afresp
Mensalidades - Fundafresp
Mensalidades - Seguro de Vida

997.923,02
132.370,70

Créditos com Seguradoras

1.754.695,56
1.258.402,38

Outros Valores a Receber

15.774,33

Provisão Para Riscos S/ Títulos e Créditos
Provisão Para Devedores Duvidosos
Despesas Antecipadas
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Aplicações Financeiras
Títulos de Renda Fixa
Créditos Tributários e Previdenciários

1.521,94
32.678,84
719,09
426,70
7.144,81

CSLL / COFINS E PIS a Recolher - Amafresp

149.642,07

Contribuições Previdenciárias Retidas de Funcionários

287.500,03

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

1.276,00
22.685,56
5.705.451,63

Obrigações com Pessoal

2.882.434,10

Fornecedores

2.823.017,53

Outros Débitos a pagar

626.447,34

1.993.507,78

Taxa de Adm.Amafresp

Taxa de Adm.Amafresp- Prestação de Contas

I.S.S a Recolher - Afresp

386.643,48
(562.073,09)
(562.073,09)
153.533,26
33.506.693,22
1.770.406,94

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões
Contingências Amafresp
Contingências Trabalhistas
DÉBITOS DIVERSOS
Fundafresp
Mapfre Seguradora Vida e Previdencia
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Fundo Social

60.064,66

Reservas

60.064,66

Reservas Patrimoniais

2.594.793,74
562.853,18
535.353,18
27.500,00
2.031.940,56
1.139.203,38
892.737,18
159.688.485,19
168.251,94
159.520.233,25
9.093.064,01

1.146.301,90

Reservas Estatutárias

10.191.824,78

Crédito Previdência Social

1.146.301,90

Resultados Acumulados - AFRESP

78.565.657,77

Depósitos Judiciais e Fiscais

1.710.342,28

Resultados Acumulados - AMAFRESP

37.601.793,80

1.710.342,28

Resultado do Exercício - AFRESP

3.313.085,62

Resultado do Exercício - AMAFRESP

Depósitos Judiciais - Trabalhistas
INVESTIMENTOS
Imóveis destinados à Renda

3.313.085,62

IMOBILIZADO

27.005.159,51

Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares

23.279.699,73

Terrenos
Edificações
Obras Preliminares e Complementares

6.127.037,32
16.833.133,85
319.528,56

Imobilizado de uso Próprio

2.522.144,84

Bens Móveis - Não Hospitalares

2.522.144,84

Instalações

675.961,92

Máquinas e Equipamentos

275.400,08

Equipamentos de Informática
Móveis e Utensílios
Veículos
Imobilizações em Curso
Obras em Andamento
Outras Imobilizações

196.447,20
1.223.544,19
150.791,45
716.230,96
716.230,96
487.083,98

Benfeitorias em Imóveis de terceiros

487.083,98

INTANGÍVEL

271.739,25

Sistema de Computação
TOTAL DO ATIVO

1.975.851,04
22.092.041,85

271.739,25
190.030.314,54

TOTAL DO PASSIVO

190.030.314,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A JUNHO DE 2020
Sede
Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist. à Saúde
Contraprestações Líquidas
Contribuições Associativas

Regionais

Afresp

Amafresp

0,00

0,00

0,00

198.331.769,89

198.331.769,89

0,00

0,00

0,00

198.331.769,89

198.331.769,89

0,00

0,00

0,00

188.003.492,01

188.003.492,01

Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade

11.677.884,11

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

Consolidado

(1.061.936,31)
0,00

0,00

0,00

(287.669,92)

(287.669,92)

0,00

0,00

0,00

(168.353.211,33)

(168.353.211,33)

Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada)

0,00

0,00

0,00

(178.361.799,02)

(178.361.799,02)

Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas)

0,00

0,00

0,00

7.254.631,50

7.254.631,50

Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação)

0,00

0,00

0,00

2.706.665,05

2.706.665,05

47.291,14

47.291,14

Outras Recuperações
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE

0,00

0,00

0,00

29.978.558,56

29.978.558,56

RESULTADO BRUTO

0,00

0,00

0,00

29.978.558,56

29.978.558,56

(17.494.650,71)

(6.142.592,78)

(23.637.243,49)

0,00

(23.637.243,49)

(10.193.146,62)

(3.251.118,71)

(13.444.265,33)

0,00

(13.444.265,33)

Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal Próprio
Despesas com Serviços de Terceiros

(3.127.340,05)

(167.348,69)

(3.294.688,74)

0,00

(3.294.688,74)

Despesas com Localização e Funcionamento

(2.724.628,10)

(2.493.455,48)

(5.218.083,58)

0,00

(5.218.083,58)

Despesas com Public. E Propag. Institucional

(123.784,87)

-

(123.784,87)

0,00

(123.784,87)

Despesas com Tributos

(830.974,37)

(169.744,71)

(1.000.719,08)

0,00

(1.000.719,08)

Despesas Adm. Diversas
Outras Receitas Operacionais
Contribuições Associativas

(494.776,70)

(60.925,19)

(555.701,89)

0,00

(555.701,89)

28.337.156,30

120.300,38

28.457.456,68

2.845.442,66

31.302.899,34

7.410.554,67

0,00

7.410.554,67

0,00

7.410.554,67

12.069.079,74

0,00

12.069.079,74

0,00

12.069.079,74

8.664.801,18

0,00

8.664.801,18

0,00

8.664.801,18

161.157,07

120.300,38

281.457,45

0,00

281.457,45

Receitas Diversas

31.563,64

0,00

31.563,64

28.301,53

59.865,17

Taxa de Inscrição

0,00

0,00

0,00

497.280,25

497.280,25

Administração Amafresp
Administração de Seguros
Outras Departamentais

Outras Receitas
Outras Despesas Operacionais
Provisão Para Perdas Sobre Créditos
Outras

0,00

0,00

0,00

2.319.860,88

2.319.860,88

(3.717.285,30)

(56.939,57)

(3.774.224,87)

(11.703.596,85)

(15.477.821,72)

(282.248,70)

0,00

(282.248,70)

(881.127,46)

(1.163.376,16)

(3.435.036,60)

(56.939,57)

(3.491.976,17)

(10.822.469,39)

(14.314.445,56)

Encargos Sociais

0,00

0,00

0,00

-

-

Taxa de Adm. Amafresp

0,00

0,00

0,00

(12.069.080,48)

(12.069.080,48)

Taxa de Adm. Reciprocidade
Despesas Judiciais
Despesas Associativas
( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais
Taxa de Adm. Amafresp
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
RESULTADO PATRIMONIAL

(95.834,74)
-

0,00

-

(14.993,68)

(14.993,68)

(3.435.036,60)

(56.939,57)

(3.491.976,17)

0,00

(3.491.976,17)

0,00

0,00

0,00

1.357.439,51

1.357.439,51

0,00

0,00

0,00

1.357.439,51

1.357.439,51

7.125.220,29

(6.079.231,97)

1.045.988,32

21.120.404,37

22.166.392,69

653.388,51

18.895,96

672.284,47

971.637,48

1.643.921,95

766.355,11

19.612,83

785.967,94

1.087.915,86

1.873.883,80

(112.966,60)

(716,87)

(113.683,47)

(116.278,38)

(229.961,85)

256.136,08

1.442,17

257.578,25

0,00

257.578,25

Receitas Patrimoniais

318.643,66

3.000,00

321.643,66

0,00

321.643,66

Despesas Patrimoniais

(62.507,58)

-1.557,83

(64.065,41)

0,00

(64.065,41)

-

0,00

-

0,00

-

8.034.744,88

(6.058.893,84)

1.975.851,04

22.092.041,85

24.067.892,89

Resultado Não Operacional
RESULTADO LÍQUIDO

Rodrigo Keidel Spada
Presidente

Luan Zacharias Silva
Diretor Financeiro

Raquel Gonçalez de Almeida
CRC 1 SP 179645/O-8
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Os momentos
memoráveis vividos
por AFRs de todo o
estado no exercício
da profissão, reunidos
em um livro.
Causos que retratam o companheirismo, o
dia a dia, os riscos, as emoções e as agruras
dos colegas da classe.

Versão on-line já disponível.
*Em breve, também na versão impressa.

Veja como
garantir seu
exemplar:

