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EXPEDIENTE

INFORMAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO

O comunicado nº 03 de 2021, assinado pelo presidente  Carlos Leony Fonseca da Cunha, determina as seguintes 
cotas para o mês de março/2021: a) mensalidade Afresp = R$ 117,57 (cento e dezessete reais e cinquenta e sete 
centavos), mantendo o valor anteriormente cobrado; b) cota Amafresp = R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), 
mantendo o valor anteriormente cobrado; c) cota Fundafresp = R$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois cen-
tavos), correspondentes à contribuição mínima de 20 (vinte) cotas no valor unitário de R$ 1,9208 (janeiro/2019).

Informamos ainda que os citados valores estão vigentes desde 01/03/2021.

Janeiro Fevereiro Março

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

Cota Amafresp 505,00 505,00 505,00

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

Uma Afresp mais eficiente e presente não apenas na vida priva-
da dos AFRs, permitindo um custo de vida mais barato e maiores 
benefícios, mas também atuando focada na busca do teto único. 
Essa sentença, concisa, capta em grande parte o espírito moti-
vador das novas “Missão, Visão e Estratégias” que conduzirão 
a entidade durante essa nova gestão. Para que isso tenha êxito, 
mudanças setoriais e na formulação do Planejamento Estratégico 
da entidade são necessárias e já foram iniciadas nos primeiros 
dois meses do ano. Nesta edição, totalmente digital, os asso-
ciados poderão conhecer detalhes da implantação setorial da 
metodologia Objectives and Key Results (Objetivos e Resultados-
-chave em tradução literal da sigla), aplicada em conjunto com 
a expertise dos colaboradores para definição de ações práticas, 
ágeis e eficazes de cada área para que as metas sejam bem-su-
cedidas. Além disso, você lerá a respeito das primeiras reuniões 
da Diretoria Executiva, como a audiência com o secretário da 

Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, e o 
coordenador da CAT, Gustavo Ley, com diretores do Sinafresp 
para alinhamento da atuação classista e reuniões com outros 
representantes de entidades classistas paulistas e nacionais. Da 
mesma forma, trazemos o boletim com as deliberações do Con-
selho Deliberativo, como as eleições que definiram a Mesa Dire-
tora e a Comissão Fiscal do C.D., e a nomeação dos conselhei-
ros que formarão as comissões técnicas do órgão e do grupo de 
trabalho para reformulação do Regimento Interno do mesmo. A 
fim de promover maior transparência, produzimos também con-
teúdo pormenorizado acerca de como é realizado o cálculo da 
cota repassada aos filiados da Amafresp, permitindo a todos um 
conhecimento mais amplo e detalhado sobre os custos do plano. 
Fique por dentro das ações mais importantes dos primeiros me-
ses de gestão e não deixe de nos seguir nas redes sociais para 
mais notícias e informações da nossa Afresp. 

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

E D I T O R I A L

AFRESP MAIS

PRÓXIMA DO AFR 
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A fim de iniciar uma gestão estratégica que dê maior autonomia 
e integração entre as áreas, permitindo também maior rapidez na 
conclusão dos objetivos definidos, a Diretoria Executiva trouxe à 
entidade uma nova ferramenta para estruturação e implementa-
ção do planejamento estratégico que norteará as ações internas 
da entidade a partir de agora.

Já utilizada em alguns setores da Secretaria da Fazenda e Planejamento 
e já amplamente aplicada em empresas do ramo de tecnologia, como 
Google e Facebook, a ferramenta Objectives and Key Results, ou OKRs, 
acrônimo para Objetivos e Resultados-chave em tradução literal da si-

gla, é tão intuitiva quanto o seu nome pode indicar.

Eficaz para traçar metas-chave subdivididas por setores e cons-
truídas com base na expertise dos colaboradores que compõe o 
quadro da entidade, a metodologia, que foi incorporada à cultura 
de trabalho da associação em quatro fases, permite a construção 
de um planejamento pautado pela simplicidade de entendimento 
dos resultados, maleabilidade no redirecionamento dos processos, 
direcionamento aos objetivos, além de uma aferição constante dos 
resultados para atingir os objetivos postos na nova missão, visão e 
estratégias da Afresp.

por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp e Shutterstock

CONHEÇA A METOLOGIA UTILIZADA 
PARA O NOVO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DA ENTIDADE

OBJETIVOS
Não mensuráveis, são as metas gerais e setoriais definidas 
pela diretoria e pelas áreas da entidade, respectivamente. 
Esse é o “local” que todos trabalharão para chegar o mais 
breve possível.

RESULTADOS-CHAVE 
Esses já quantitativos, são os “caminhos” elencados para 
que seja possível alcançar os objetivos principais. As “ro-
tas” setoriais devem estar em conformidade com os resul-
tados-chave colocados pelo corpo diretivo e serão segui-
das na perseguição aos objetivos.

INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO 
(OU KPIS, NA SIGLA EM INGLÊS)
O que está sendo realizado e como isso está con-
tribuindo para a realização dos resultados. Pode 
ser equiparado ao painel de um automóvel, que 
mostra de forma segmentada e clara como está o 
funcionamento de cada parte do carro. Com isso, 
caso haja algum problema durante o percurso, é 
possível averiguar de forma rápida onde e qual é o 
problema para assim corrigi-lo de forma mais ágil 
e assertiva, sem deixar que a rota até o objetivo 
seja comprometida.

OKRS:

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

Tornar a Amafresp o plano com o melhor custo-benefício para os 
filiados; permitir aos associados um custo de vida menor; e asse-
gurar que os agentes fiscais de rendas de São Paulo percebam 
que a entidade está empenhada na melhoria salarial e na busca 
por melhores condições de trabalho da classe são os principais 
alvos perseguidos pelo novo corpo diretivo da entidade e tam-
bém pelos setores de trabalho. 

Para os diretores, adaptar a associação ao mundo VICA (Volátil, 

ETAPAS DE DEFINIÇÃO DOS OKRS SETORIAIS: 

 `  Treinamento com Facilitadores – Apresentação, no dia 31 de janeiro, dos conceitos das metodologias OKR e Design Thinking, 
realizada de forma voluntária pelo AFR da DRTC-II e professor da FIA Business School, Álvaro Junqueira, e treinamento de facilitado-
res dos departamentos nas ferramentas on-line Miro e Zoom. 

 `  Execução de sessões nos departamentos – Ação executada diretamente pelos facilitadores em cada Departamento para 
transmissão dos conhecimentos adquiridos, dando início aos debates e a definição dos OKRs em nível departamental. 

 `  Devolutiva dos Departamentos – Feedback dos facilitadores aos realizadores do treinamento em relação às definições se-
toriais.

 `  Apresentação final para Diretoria – Exposição dos resultados pelos gestores e coordenadores das áreas para conhecimento 
e análise da diretoria. A partir daí, sinal verde para começar a busca pelas metas definidas.

Incerto, Complexo e Ambíguo) em que estamos inseridos e moder-
nizar processos internos na gestão são fundamentais para que a 
missão de apoiar o associado e seus familiares nas frentes pesso-
al, financeira, social e profissional, além de representá-lo perante 
o governo e à sociedade; e a visão de “estar presente no dia a 
dia dos AFRs, de forma que eles enxerguem e defendam o estado 
associativo como o melhor caminho para atingir o seu bem-estar” 
sejam exitosas durante 2021 e além. 

Um dos colaboradores responsáveis pela transmissão dos fundamentos 
dos OKRs, Rodrigo Martins Cesare, analista de planejamento da asso-
ciação, elogiou as etapas de implementação do planejamento e afir-
mou que a ferramenta OKR “permitiu um trabalho colaborativo, no qual 
todas as equipes se articularam e compartilharam o mesmo escopo de 
trabalho. O processo de implantação foi muito produtivo e o Álvaro re-
alizou um excelente treinamento aos facilitadores”, disse.

Na mesma linha, gestores de áreas estratégicas, como Amafresp, In-
vestAfresp e Eventos, destacaram a motivação trazida pela adoção do 
novo modelo. Para Rosângela Lazaro, gerente da Amafresp, a metodo-
logia e o planejamento tornaram os “objetivos melhor definidos, o que 
torna o trabalho na busca deles mais fácil, uma vez que já sabemos os 
resultados que precisamos alcançar.”

Welington Santos, gerente de Seguros do InvestAfresp, apontou que 
a metodologia utilizada para o planejamento tornou “mais simples de 
planejar as ações”. Com isso, segundo ele, “as equipes conseguiram 
entender o processo de uma forma mais fácil, tornando o percurso para 
atingir os objetivos mais assertivo.”

Além dos pontos já mencionados, Ana Paula Guimarães, supervisora 
de Eventos, destacou os resultados mostrados pelas equipes. “Conse-
guimos decidir os próximos passos de nossas ações com base em um 
objetivo comum, que é de tornar a Afresp cada vez melhor para os seus 
associados. Com muito empenho e dedicação de todos, extraímos bons 
resultados. Agora é arregaçar as mangas e colocar em prática todos os 
objetivos e ações que foram traçados”, afirmou Ana.

Confira também as expectativas de cada diretor a respeito da gestão 
que se inicia e dos OKRs apresentados pelas equipes:

CONSULTORIA VOLUNTÁRIA DE AFR ESPECIALIZADO 
EM GESTÃO DE PROJETOS

Bacharel em ciência da computação pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro e pós-graduado na mesma área pela Univer-
sidade de Tecnologia de Auckland, na Nova Zelândia, o AFR 
Álvaro Junqueira ofereceu à entidade consultoria voluntária para 
implementação do OKR. 

Na Sefaz desde 2002, participou de forma decisiva em projetos de 
grande sucesso, como o da Nota Fiscal Paulista, o qual coordenou sua 
implementação, passando também pela FDT, DI, DEAT, DTI e CAT em 
funções diversas. Além da função ocupada hoje na FDT da DRTC-II, 
é professor de gestão de projetos em programas de pós-graduação e 
também desenvolve trabalhos externos como facilitador em workshops 
colaborativos focados em Desing Thinking, semelhante ao realizado 
pelo AFR na Afresp, que atuou inclusive aos sábados para que a imple-
mentação fosse célere e efetiva.

“Contribuir para a implantação do OKR na Afresp foi muito grati-
ficante. Primeiro porque é a nossa associação, que presta serviços 
essenciais aos nossos colegas e familiares. Segundo porque acre-
dito muito no OKR, que é um planejamento ágil, voltado a resulta-
dos, extremamente colaborativo e que se adapta com rapidez. Algo 
particularmente necessário no contexto atual de pandemia. Mais do 
que algo pontual, o processo na Afresp foi estruturado desde o início 
para ser algo perene, com rodadas trimestrais. Tenho certeza que 
trará ótimos resultados, em especial pela qualidade dos colabora-
dores da associação e pela imensa vontade da diretoria, a quem 
agradeço pela oportunidade e confiança”, destacou Álvaro 
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“ O erro mais comum nas organiza-
ções que dizem ter planejamento 

estratégico é não integrar a organização 
nesse planejamento. Não é apenas uma 
questão de comunicação. É de partici-
pação mesmo. O que a ferramenta OKR 
permite é que todo o conhecimento das 

áreas da Afresp possa colaborar decisivamente para os resul-
tados estratégicos da diretoria. Mais ainda. Pode ajudar inclu-
sive a enxergar objetivos estratégicos ainda não evidenciados. 
As pessoas mais felizes são as que estão engajadas. Isso é 
importante, estar engajado.”

Carlos Leony (Presidente):
 Gestão de Pessoas

“ Melhor custo-benefício para os AFRs. É com isso em 
mente que finalizamos o processo de definição dos 

resultados-chave de cada área e agora vamos trabalhar 
muito para atingir nossos objetivos. Por meio dos OKRs 
conseguimos, diretoria e corpo de colaboradores, traçar 
metas desafiantes que mudarão a entidade para o rumo 
certo: com mais serviços e produtos de qualidade com 
menores custos aos associados e filiados da Amafresp. Na 
área de Comunicação, por exemplo, redesenhamos todo o 
projeto editorial, que agora será 100% focado no digital, 
em linha com a política de sustentabilidade ambiental. Por 
meio do novo formato, reduziremos custos de impressão 
e, ao mesmo tempo, ofereceremos conteúdos mais atra-
entes, dinâmicos e interativos aos leitores. Nessa linha, a 
área de Comunicação e Eventos trabalhará muito para 
tornar a entidade mais rentável e para a apresentação do 
grande leque de serviços e produtos que ofereceremos. 
Por isso, trabalharemos todos integrados para que atinja-
mos nossos objetivos de forma rápida e assertiva.”

Monica Paim (1ª Vice-Presidente): 
Comunicação e Eventos

“ Nossas metas, estabe-
lecidas com transpa-

rência em uma construção 
conjunta com nossos cola-
boradores, são bem desa-
fiadoras.  Minha expectativa 
é atingir todas elas. 

Queremos uma Afresp com o 
melhor custo-benefício para 
o associado, de forma que 
o AFR pague menos para 
obter os melhores benefícios 
possíveis. Para isso, é preciso 

diminuir custos e procurar novas receitas. Neste momen-
to, o mais importante é trabalhar em cima dos custos da 
associação. E de uma maneira geral acredito que temos 
bastante coisa para reduzir.

Buscamos uma Afresp mais viável para o associado. Na 
área de seguros, por exemplo, vejo que temos uma pos-
sibilidade grande de incremento de novos segurados, 
especialmente para o Seguro de Vida, que é uma cultu-
ra que o brasileiro não costuma ter e é muito importante 
para garantir sua tranquilidade. Ofereceremos diversos 
tipos de apólices, algumas muito baratas, e quero traba-
lhar bastante com esse produto, além de alguns novos 
como orientação financeira ao associado, por exemplo.

Para as regionais e centros de convivência, enxergo um 
potencial enorme. Hoje temos um custo elevado e uma 
receita irrisória e nosso objetivo é tornar os centros de 
convivência autossustentáveis, com inovação e buscando 
fontes de receitas próprias, reduzindo a participação da 
mensalidade da Afresp que hoje é direcionada para su-
prir tais custos.

A redução de gastos também será possível na área admi-
nistrativa, diminuindo de maneira geral as despesas com 
compras, negociando com fornecedores, renegociando 
contratos, colocando parte da frota de veículos a venda, 
e com isso diminuir os gastos operacionais gerais. 

Por último, pretendemos oferecer descontos maiores em 
nossos Convênios. Hoje temos mais de 200 parceiros e 
o foco será na ampla divulgação e em novas parcerias e 
possibilidades de benefícios para os associados.

Buscar o menor custo possível para a Afresp, fazendo com 
que o associado tenha sua parte contributiva reduzida 
e usufrua de melhores benefícios. É para isso que vamos 
trabalhar, e no desenvolvimento de nosso planejamento 
através da metodologia dos OKRs percebi que as equipes 
estão comprometidas, engajadas e acreditando nesse tra-
balho, e os Resultados-Chave (KRs) construídos estão ade-
rentes e me deixaram bastante confiante com relação aos 
objetivos que aqui procurei esclarecer resumidamente.”

José da Rocha Bravo (2ª Vice-Presidente): 
Produtos, Regionais e Administração
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J O R N A L  D A  A F R E S P

“ Os objetivos das áreas Financeira e 
de Auditoria Interna são monitorar 

e divulgar constantemente os gastos da 
Afresp, bem como tornar o processo de co-
brança mais eficaz, através de sistemas efi-
cientes e de um conjunto de ações que agre-
guem valor às informações contábeis-financeiras. 
A fim de tornar as despesas da Entidade mais transparentes, o 
esforço será no sentido de torná-las acessíveis aos associados. 
Em outras palavras, buscaremos revelar esses dados de manei-
ra compreensível, ampla e no menor lapso temporal possível. 
Em relação ao processo de cobrança, teremos como metas a dimi-
nuição da inadimplência e a redução dos custos associados a ele. 
 Esses são nortes que, enfim, trarão mais receita, com justiça, e 
tornarão os gastos da Afresp mais tangíveis.”

Demetrius Queiroz do Rêgo Barros 
(1º Tesoureiro): Financeiro e Auditoria Interna

“ Faz parte da estratégia que 
estabelecemos para a Afresp 

garantir a qualidade da Amafresp 
tornando-a mais barata e mais 
igualitária, e os OKRs, são o nosso 
GPS para atingi-la e corrigir a rota 
se for preciso. Para a Amafresp, 
nosso objetivo é que ela seja o me-
lhor custo benefício do mercado. 
Nós queremos trazer todos os AFRs 
e seus familiares para a Amafresp e 

reduzir a cota a um valor que caiba no bolso do associado. 
A metodologia dos OKRs permite um resultado rápido e 
propõe um conceito de construção coletiva, onde todos 
os colaboradores podem propor sugestões para o atin-
gimento das metas propostas e, com isso, perceber a sua 
importância na organização. Eles conseguem enxergar 
o seu papel no todo, ficam mais motivados o que, conse-
quentemente, melhora o desempenho individual e coletivo. 
Sei que nossas metas são ambiciosas, mas minha expectati-
va de atingi-las é grande. Percebi um grande empenho dos 
colaboradores, em todas as áreas da Amafresp, na cria-
ção de seus OKRs e engajamento para atingir os objetivos 
e metas. Os OKRs ‘agitaram’ a Amafresp. Estou bastante 
confiante em chegar onde queremos.”

Janaina C. Zacarchenco (2ª Tesoureira): Amafresp

“ Nosso objetivo é fazer com que o foco das ações passe a ser o associado, reduzindo principal-
mente o custo, mas oferecendo mais serviços e democratizando a entidade. Temos também uma 

grande preocupação com a carreira em si, na luta política para aumentar as atribuições da carreira, 
valorizar a categoria e lutar para conseguir o teto salarial. 

Nessa gestão, vemos o setor de Tecnologia da Informação como uma área estratégica. Nosso objetivo 
principal é o de reduzir custos da associação como um todo, mas também disponibilizar mais serviços e 
tornar os acessos mais fáceis. Estamos expandindo a Central de Atendimento não só para a Amafresp, 
mas para toda a Afresp. Iniciamos projetos de modernização de sistemas importantes para a entidade, 
como o de seguros; reformulação para tornar a Amafresp mais on-line, disponibilizando e melhorando 
as opções de consultas virtuais e programas de prevenção; para redução de custos com Backups, uma 
preocupação grande para a gente, já que a ANS obriga a guardar dados por muitos anos. Vamos co-
meçar a fazer esse backup em nuvem, bem como a parte de recuperação de desastres; e iniciamos uma 
força-tarefa para atualização cadastral, entrando em contato com todos os AFRs nessa primeira fase.” 

Sergio Trentin (Secretário-Geral): Tecnologia da Informação

“ Integrar a nova diretoria da Afresp eleita para o triênio 2021-2023 é motivo de grande satis-
fação para mim pois sempre admirei muito a nossa associação. Associação que foi construída 

por todas as gerações de colegas com muito trabalho e dedicação durante décadas. Estamos em 
um momento de desafios enormes no âmbito profissional e na defesa de nosso papel como carreira 
típica de Estado. Acredito que a Afresp tem condições de unir todos os colegas em torno de um obje-
tivo único pois a associação é a prova cabal que os AFRs unidos em torno de objetivos comuns são 

extremamente exitosos. A história da Afresp prova de forma absolutamente cristalina que Juntos sempre somos muito mais fortes. Espero que 
o espírito de UNIÃO e LUTA CONJUNTA que construiu e vem construindo a Afresp contagie todos os colegas para lutar por um futuro que 
esteja em sintonia com a importância desta carreira que é vital para a defesa dos interesses do Estado”

Gabriel Nicolia (Secretário Adjunto): Jurídico

J O R N A L  D A  A F R E S PJ O R N A L  D A  A F R E S P
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A era digital chegou para ficar. Percebemos uma evolução tecno-
lógica necessária acontecendo no mundo nos últimos tempos e a 
Afresp não ficará para trás. Durante 418 edições do nosso jornal, 
imprimimos os periódicos e enviamos à residência dos associados, 
com isso, estivemos presentes na casa de cada um. 

Entretanto, vimos que nos últimos tempos, não é mais necessário 
manter esse gasto de recursos financeiros, nem mesmo o uso des-
ses materiais, para que estejamos no dia a dia do associado. Por 
isso, a partir dessa edição do jornal, garantiremos que as informa-

ções cheguem para todos, mas de maneira virtual. 

Além do jornal digital, que manterá a periodicidade bimestral, tam-
bém temos hoje mais recursos para comunicar os acontecimentos 
da associação. Nossas redes sociais são atualizadas diariamente 
com as informações da entidade e temos o objetivo de, cada vez 
mais, estarmos presentes no cotidiano de cada associado. 

Se você ainda não conhece as redes sociais da Afresp, acompa-
nhe diariamente tudo o que é postado em nossos canais.

Redução no uso de papel e economia para 
a associação

Outro ponto crucial que motivou a iniciativa é o impacto ambiental 
que a mudança irá proporcionar. A era digital que vivemos hoje 
em dia acende para a necessidade do consumo consciente de pa-
pel, e a cada descarte incorreto do jornal impresso, sem a devida 
reciclagem, é gerado mais lixo no meio ambiente.

Para pôr fim ao desperdício e avançar em práticas sustentáveis 
na Afresp, o setor de Comunicação, responsável pela produção 
do periódico, definiu que um de seus OKRs (objetivo e resultados-
-chave, em tradução literal da sigla) será reduzir o uso de papel 
adotando uma linha editorial 100% digital. A diretora de Comuni-
cação, Monica Paim, explicou o que motivou a medida.

“Esse objetivo surgiu da necessidade de atingir o associado com uma 
comunicação sustentável e consciente, evitando desperdício e sendo 

acessível. Os associados já utilizam nossos canais digitais como meio 
principal de informação da Afresp, agora vamos potencializá-los ain-
da mais, com um jornal que vai oferecer uma linguagem acessível e 
conteúdos pensados nas necessidades da nossa classe.”

Essa mudança de atitude reflete também na busca por novas receitas 
na associação. A Comunicação possui um alto custo com impressão 
de papel, e isso não ocorre somente por conta do jornal da Afresp. 
O departamento produz materiais informativos para todos os se-
tores da entidade. Estima-se uma economia de R$ 30.000,00 por 
trimestre com o fim da impressão de materiais, recurso que poderá 
retornar ao associado em novas vantagens oferecidas pela Afresp.

Um novo jornal digital será lançado em breve, reunindo todas as 
notícias sobre a classe em novo formato, que vai facilitar o entendi-
mento e garantir clareza nas informações através de abordagens 
dinâmicas. Promover transparência e a informação continuará 
sendo nosso principal objetivo. 

 JORNAL DA AFRESP 100% 
 DIGITAL: UM PASSO AO 
 ENCONTRO DA MODERNIDADE 
 E DA SUSTENTABILIDADE 

por Taynara Carmo | Fotos: Shutterstock

Afresp

Amafresp

@afresp_oficial

AfrespInvestAfresp

Afresp Regionais
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CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP 
NO MÊS DE JANEIRO

CONFIRA AS ENTIDADES CONTEMPLADAS PELO FUNDAFRESP 
NO MÊS DE FEVEREIRO

DRT 2 – LITORAL
Associação Beneficente Sony
Barsotti Mey 
R$ 4.000,00
Rua Júlio Conceição, 351 – Encruzilhada
Santos/SP
CEP: 11050-320 – Tel.: (13) 3224-9112

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Centro Educacional Fonte da Vida
R$ 4.000,00
Av. Madre Paula de São José, 330 – Vila Ema
São José dos Campos/SP – CEP: 12243-010 
Tel.: (12) 3911-5005

DRT 5 - CAMPINAS
Creche Estrelinha do Oriente 
R$ 7.000,00
Av. João Prata Vieira, 31 – Pq. Vista Alegre
Campinas/SP 
CEP: 13054-370 – Tel.: (19) 3226-8000

DRT 7 – BAURU
Centro Espírita Amor e Caridade 
R$ 4.000,00
Av. José Vicente Aiello, 8-20 – Pq. das Nações
Bauru/SP
CEP: 17053-013 – Tel.: (14) 3214-4769

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Associação Beneficente de Pindorama
R$ 4.500,00
Rua Guarani, 40 – São Pedro – Pindorama/SP
CEP: 15830-000 – Tel.: (17) 3572-1479

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Comunidade Espírita Euzébio de Oliveira Brandão
R$ 10.000,00
Rua Santa Terezinha, 340 – Centro – Andradina/SP 
CEP: 16901-006 – Tel.: (18) 3722-3100

Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos 
R$ 4.000,00
Rua Thomaz Matheus, 500 – Jd. Itapura I – Presidente Prudente/
SP – CEP: 19035-120 – Tel.: (18) 3223-2511

Associação de Apoio Ao Fissurado Labio Palatal e 
Deficiente Auditivo de Presidente Prudente e Região
R$ 4.000,00
Rua Pedro Grotto, 45 – Pq. Residencial Jarina – Presidente 
Prudente/SP – CEP: 19030-630 – Tel.: (18) 3223-5770

Lar Dos Velhos De Adamantina – Obra Unida a 
Sociedade de São Vicente De Paulo 
R$ 4.000,00
Rua Dr. Benedito Lemes de Souza, 179 – Vila Cicma – Adamantina/
SP – CEP: 17800-000 – Tel.: (18) 3521-3308

DRT 11 - MARÍLIA
Recanto de Campos Novos Paulista
R$ 6.000,00
Estrada do Capão Grande, 28 – Capão Grande – Campos 
Novos Paulista/SP – CEP: 19960-000 – Tel.: (14) 99621-0060

DRT 15 - ARARAQUARA
Solar dos Jovens De Ontem
R$ 6.000,00
Rua João Colussi, 307 – Estância dos Granjeiros – Porto Ferreira/
SP – CEP: 13662-108 – Tel.: (19) 3581-2586 

DRTC I, II, III
CASA DA CRIANÇA BETINHO – LAR ESPÍRITA PARA 
EXCEPCIONAIS
R$ 9.500,00
Rua Vacanga, 300 – Vila Fernandes – São Paulo/SP
CEP: 03433-025 – Tel.: (11) 2782-7366

GRUPO ASSISTENCIAL ALVORADA NOVA
R$ 8.500,00
Rua Rodrigues Sirigueiro, 294 – Pirituba – São Paulo/SP
CEP: 05172-150 – Tel.: (11) 3906-0213

F U N D A F R E S P

J O R N A L  D A  A F R E S P
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Mdld Amigos Unidos Venceremos 
R$ 4.000,00
Rua João Gomes Batista, 646 – Jd. Cidália – São Paulo/SP – 
CEP: 04652-160 – Tel.: (11) 5565-1789

DRT 3 – VALE DO PARAÍBA
Jam – Mantenedora Jacareí Ampara Menores
R$ 4.000,00
Praça Independência, 125/215 – São João – Jacareí/SP – CEP: 
12322-570 – Tel.:(12) 2127-1288

DRT 8 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
O Lar Frei Arnaldo
R$ 4.000,00
Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3284 – São João – 
Votuporanga/SP – CEP: 15501-213 – Tel.: (17) 3422-8507

Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De 
Palmeira D’oeste
R$ 4.000,00
Rua Zacarias das Neves, 26-45 – Multirão – Palmeira D’oeste/
SP – CEP: 15720-000 – Tel.: (17) 3651-3150

Associação Espírita Nova Era
R$ 8.500,00
Rua Tiradentes, 147 – São Pedro – Pindorama/SP – CEP: 15830-
000 – Tel.: (17) 3572-2085

Associação De Pais E Amigos Dos Deficientes Auditivos 
De Fernandópolis
R$ 4.000,00
Rua Cerqueira César, 295 – Jd. América – Fernandópolis/SP – 
CEP: 15607-024 – Tel.: (17) 3442-6503

DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE
Associação Bom Jesus – Casa De Passagem
R$ 4.000,00
Rua Dom Pedro I, 237 – Centro – Álvares Machado/SP – CEP: 
19160-000 – Tel.: (18) 3273-5871

DRT 1 1 – MARÍLIA
Círculo Dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo 
Antônio
R$ 4.000,00
Rua Espírito Santo, 134 – Vila Operária – Assis/SP – CEP: 19804-
170 – Tel.: (18) 3321-5821

DRT 12 – ABCD
Lar Benvindo
R$ 4.500,00
Rua Adamantina, 346 – Jd. Progresso – Santo André/SP – CEP: 
09181-000 – Tel.: (11) 4453-6340

Lar Escola Pequeno Leão
R$ 4.000,00
Rua Francisco Visentainer, 610 – Assunção – São Bernardo do 
Campo/SP – CEP: 09861-630 – Tel.: (11) 4109-4001

Associação Educativa Madre Vincenza 
R$ 9.500,00
Rua Angatuba, 87 – Baeta Neves – São Bernardo do Campo/
SP – CEP: 09751-190 – Tel.: (11) 4125-6381

Creche Jesus de Nazareth
R$ 4.000,00
Rua Rita Mendes de Oliveira, 419 – Jd. das Orquídeas – São 
Bernardo do Campo/SP – CEP: 09854-310 – Tel.: (11) 4358-
3006

DRT 15 – ARARAQUARA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Monte Alto
R$ 4.000,00
Rua José Tarraga, 31 – Jd. Alvorada – Monte Alto/SP – CEP: 
15910-000 – Tel.: (16) 3244-3232

D A  A F R E S P

F I Q U E P O R D E N T R O
D AS R E D E S S O C I A I S

Afresp

Amafresp

@afresp_oficial Afresp

InvestAfresp

Afresp Regionais FAÇA PARTE DESSA CORRENTE DO BEM! 
Com apenas R$ 38,42 por mês você transforma a vida de muita gente!

Acesse www. afresp.org.br/fundafresp/como-contribuir/ 
e saiba como ajudar!
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ODILON VALÉRIO: UM EXEMPLO DE 
DEDICAÇÃO E SOLIDARIEDADE

Ao longo de sua história, o Fundafresp juntou muitas pessoas 
que marcaram e continuam marcando sua trajetória de fazer 
o bem, como é o caso do AFR Odilon Valério. Desde 1998, 
ele colaborou mensalmente com doações, indicou entidades, 
participou das mudanças no Fundo e construiu uma linda tra-
jetória de solidariedade. 

Em dezembro do ano passado, Odilon nos deixou. Uma per-
da não só para seus familiares, mas para toda a classe fiscal 
e entidades que ajudou. Para continuar seu legado de solida-
riedade, a esposa do AFR, Maria José Valério, decidiu assumir 
as doações mensais para o Fundafresp.

Logo após a morte do marido, ela entrou em contato com a 
equipe do Fundo e foi informada sobre a possibilidade de re-
alizar as doações como pensionista: “Fiquei aliviada quando 
soube que ia continuar ajudando”, declarou.

FAÇA PARTE DESSA CORRENTE DO BEM! 
Com apenas R$ 38,42 por mês você transforma a vida de muita gente!

Acesse www. afresp.org.br/fundafresp/como-contribuir/ 
e saiba como ajudar!

por Taynara Carmo | Fotos: Acervo Afresp 

Ao lembrar de Odilon, Maria descreveu a sensação que o 
marido expressava a cada contribuição feita. “Ele dizia ‘é 
o meu dever ajudar, já que graças a Deus eu não preciso. 
Eu não posso de maneira alguma não fazer isso’”, e com-
plementou: “Ele nunca se importou com bens materiais, não 
ligava mesmo, nem sabia quanto ganhava. Vinha gente aqui 
em casa sempre pedir ajuda e ele ajudava na hora. Sempre 
ajudou muita gente.”

 A viúva revela que além de Odilon, outra pessoa também teve 
grande influência em sua vida e colaborou para que se tornasse 
uma mulher solidária. “Meu pai pegava o salário todo e fazia 
compra no mercado para quem precisasse, sendo da nossa famí-
lia ou pessoas de fora. Ele e o Odilon foram grandes inspirações 
para mim. Sempre defendemos que se temos o suficiente, não há 
motivo algum para não ajudar o outro”. 

Ela encerrou seu relato deixando um recado para quem ainda 
não contribui com o Fundafresp: “Façam isso e vocês serão muito 
mais felizes. Ajudar traz felicidade para nossa vida além de pro-
porcionar o bem ao próximo”. 

 A equipe do Fundafresp fez questão de agradecer ao Odilon 
Valério e sua viúva Maria José Valério. A ajuda deles foi e é fun-
damental no cumprimento da missão de ajudar tantas pessoas.
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A Amafresp vem trabalhando para reduzir cada vez mais o valor 
da cota. Entre as medidas imediatas que estão previstas para al-
cançar esse objetivo está a eliminação do custo de oportunidade 
pago pela Amafresp à Afresp, um dos itens que compõe a Taxa 
de Administração.

 A Taxa de Administração refere-se aos custos administrativos e 
operacionais do plano e sua composição implica nos custos di-
retos da Amafresp, como energia elétrica, materiais de escritório, 
salários e encargos dos colaboradores, água, etc. e nos custos 
indiretos, que são os custos rateados com a Afresp pelo uso da 
estrutura do prédio sede e dos serviços que os departamentos 
da Afresp prestam para a Amafresp, entre eles a Tecnologia da 
Informação, Comunicação, Financeiro e Regionais.  

O custo de oportunidade também integrava essas despesas, mas 

em reunião da Diretoria Executiva da Afresp, que aconteceu no 
dia 29 de janeiro, foi definida a eliminação desse valor na co-
brança da taxa.

Vista em gestões anteriores como forma de ressarcimento pelo 
uso de parte da estrutura da associação para as operações do 
plano de saúde e como maneira de arrecadação junto a filia-
dos que não pertençam à carreira, o custo oportunidade é hoje 
considerado injusto, principalmente por não haver nenhum custo 
efetivo que motive sua cobrança, que dentre outros efeitos, enca-
rece os valores finais repassados aos usuários do plano.

A Diretora da Amafresp, Janaina Coral Zacarchenco, ressalta 
que os rateios de despesas dos centros de custo estão sendo re-
vistos: “Precisamos ter certeza de que a Amafresp esteja arcando 
com o que realmente utiliza dos recursos e estrutura da Afresp”.

por Taynara Carmo

A M A F R E S P

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS: /AMAFRESP @afresp_oficial

INSCRIÇÕES ABERTAS

ACESSE O CRONOGRAMA 
E RESERVE A SUA DOSE!

bit.ly/campanhasaude-inscricoes

VACINAÇÃO CONTRA
GRIPE INFLUENZA

FIM DO CUSTO  DE OPORTUNIDADE
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O valor da cota Amafresp ainda é um tema que gera dúvidas, e 
esclarecer cada etapa desse processo é fundamental para seguir 
com a transparência da autogestão e possibilitar ao filiado uma 
compreensão completa de como funciona a definição desse valor.

A Amafresp é um sistema de saúde que atua sob a forma de auto-
gestão, o que a diferencia dos demais planos do mercado. Além de 
ser gerido por pessoas da classe dos agentes fiscais de rendas, o 
plano não tem finalidade de lucro, ou seja, foi criado com o intuito 
principal de cuidar da saúde de seus associados e dependentes.

Os planos de saúde do mercado, em geral, trabalham com o sis-
tema de pré-pagamento. É definido um valor fixo a ser pago todo 
mês, acrescido do reajuste anual com o índice de inflação e varia-
ção de custos, incluindo também o percentual de sinistralidade do 
plano no período. Já a Amafresp trabalha com sistema de pós-pa-
gamento, ou seja, o filiado paga somente depois de usar, e o valor 
é fechado com base na previsão de uso que é feita para o mês. 

De forma mutualista, cada pessoa paga um determinado número 
de cotas e o pagamento é feito de acordo com a faixa etária, sen-
do proporcional à idade. A partir disso, é aplicado o sistema de 
rateio mensal, de acordo com a proporção das respectivas cotas. 
Esse sistema permite que o pagamento seja feito com base nas 
despesas de assistência à saúde entre os filiados, o que resulta 
na oscilação do valor da cota mês a mês. Em cima desse valor, é 

acrescido 7% da taxa de administração paga à Afresp. 

PREVISÃO
O valor da cota reflete o momento vivido pelos usuários da Amafresp 
e tudo começa por uma previsão realizada pelo setor de análise de 
contas. Ressalta-se que, apesar de a Amafresp ser um plano de pós-pa-
gamento, utiliza-se previsão por dois motivos: 

1. Manter o controle que as variações de custo possam ser su-
portadas e a reação aconteça com maior antecedência e possa 
ser passada aos associados de forma gradual;

2. Gerar uma mensalidade que não gere desequilíbrio nas re-
ceitas e despesas que acontecerão somente no mês seguinte. Sem 
estas considerações poderia haver variações de custo muito altas 
e falta de previsibilidade aos associados.

O valor a ser cobrado no próximo mês deve ser definido no come-
ço do mês corrente, em data estabelecida pela Prodesp, portanto, 
a previsão é realizada normalmente até o dia 04 e é definida com 
base nas despesas e receitas do mês, sendo que o valor resultante 
da diferença entre as despesas e receitas é dividido pelo número 
de cotas resultando na previsão, que é utilizada na definição do 
valor da cota cobrada. Ocorre que durante o mês podem entrar 
outras despesas e/ou receitas que não estavam previstas e podem 
alterar um pouco o valor da cota prevista.

TRANSPARÊNCIA AMAFRESP: ENTENDA COMO É 
DEFINIDO O VALOR DA COTA
por Taynara Carmo | Fotos: Shutterstock

QUAIS SÃO AS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS QUE ENTRAM NA PREVISÃO DA AMAFRESP?

DESPESAS

• Contas já fechadas;
• Contas a fechar que já estão em análise; 
• Custos já previstos, mas que ainda não entraram no sistema;
• Valores já contabilizados nas compras de materiais e medicamentos; 
• Valores de reembolso a serem realizados;
• Valor da taxa de administração calculado sobre despesas do mês anterior.

RECEITAS

• Valores cobrados em reciprocidade (recebidos das autogestões de outros Estados com as quais a Amafresp 
possui convênio);
• Restituição da taxa de administração referente à apuração do ano anterior, quando há;
• Parcela de compensação do INSS;
• Valores recebidos a título de coparticipação; 
• Glosas realizadas no período.

J O R N A L  D A  A F R E S PJ O R N A L  D A  A F R E S P
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SISTEMA DE COTAS AMAFRESP

CONTA CORRENTE 
Para definir do valor final, ainda, é utilizado o saldo em conta cor-
rente ou do Fundo de Reservas. Em 2020, devido a paralisação 
de cirurgias e redução dos atendimentos ambulatoriais durante 
a pandemia, foi acumulada uma quantia na conta corrente que 
vem sendo usada para equilibrar o valor da cota, dessa forma, 
todo saldo acumulado volta para o filiado. Ou seja, diante de um 
cenário desfavorável, esse saldo garante que o filiado não tenha 
grandes distorções nos valores de cota cobrado.

FUNDO DE RESERVA 
O fundo de reserva da Amafresp é a garantia financeira constituí-
da para que não haja grande impacto nos valores da cota e para 

amortecer as grandes sinistralidades. O Regulamento da Amafresp 
estabelece que o Fundo de Reserva seja constituído até o teto de 1,5 
vezes a média das despesas da Amafresp, valor este, que deve ser 
apurado no início de cada semestre usando como base as despesas 
dos últimos 12 meses. O regulamento ainda prevê que havendo in-
suficiência de recursos no fundo, deve ser feita a recomposição no 
mês seguinte à ocorrência. Se houver valor excedente ao teto, deve 
ser mantido em conta corrente e deduzido no cálculo da estimativa 
da cota dos meses seguintes. Importante destacar que o valor do 
Fundo de Reserva previsto no Regulamento não se confunde com 
os valores exigidos a título de provisões técnicas pela ANS. Esses 
últimos são mantidos em fundos vinculados à ANS.
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R E G I O N A I S

DIRETORIA ANUNCIA INSCRITOS PARA AS FUNÇÕES 
DE DIRETORES REGIONAIS E ADJUNTOS
por Rafael DeLuca 

Após o encerramento do período de inscrições do edital de con-
vocação para diretores regionais e adjuntos da Afresp no dia 4 de 
março, a Diretoria Executiva divulgou os associados que coloca-
ram seus nomes à disposição da entidade para as funções.
De acordo com o diretor de Regionais da Afresp, José da Rocha 
Bravo foi “gratificante” receber inscritos para todas as regionais. 
“Isso demonstra a vontade, o espírito colaborador e a dedicação 

de todos.  Teremos muito trabalho, mas com a convicção da coope-
ração, capacidade e qualidade de todos para enfrentá-lo, fico tran-
quilo. Com esse espírito e um bom relacionamento, tenho certeza 
de que deixaremos um bonito legado. Parabéns a todos e obrigado 
por essa demonstração de entrega a nossa associação”, destacou.
A designação será realizada pelo presidente da Afresp, conforme 
prevê o Artigo 64 do Estatuto Social.

REGIONAL DIRETOR REGIONAL DIRETOR ADJUNTO

ABCD Rivaldo Ribeiro de Jesus Mario Roberto Ueda

ARAÇATUBA Gervásio Antonio Consolaro Paulo R. de Campos Cardoso

ARARAQUARA Thiago Martins Filipe Palombo Stella

BAURU Alberto Pereira Brisola Jorge Luis Aronne

CAMPINAS Gladimir das Neves Araújo Dutra Geraldo Roberto Bócoli

FRANCA
Jesus Aparecido Eleotério José Paulo de A. Jacovassi

Emerson Carlos Ferreira Devanir Zuliani

GUARULHOS Sandro de Morais Peroni Pedro Sonoda Sadaho

JUNDIAÍ Carlos Pinheiro do Nascimento Carlos Nativo Ribeiro dos 
Santos Sobrinho

MARÍLIA José Marques Filho Felipe Cardoso Di Donatto

OSASCO Edison Issao Massaki Cláudio Issao Sakano

PIRACICABA Eneida M. Camargo Ribeiro Rosin Jairo Cesar Sidnei

PRESIDENTE PRUDENTE Marcos Roberto Faustino Gilmar Domingos Macarini

RIBEIRÃO PRETO Marcelo Fidelis 
Marques Mendes João Paulo de Bortoli

SANTOS Carlos Alves Queiroz Luiz Jorge da Costa

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Fernando Paulo Torreglossa Hugo Brandão Uchôa

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Antonio Carlos Rodrigues de Souza Ronaldo Mello Nogueira

SOROCABA Cleo de Araújo Ferreira Luis Antonio Prohaska

TAUBATÉ
Renato Patrício Novelletto Júnior José Elias Cavalcanti  Netto

João Bosco Ferreira Gilberto Ferreira Neves

SEFAZ/PREDIÃO Marcelo Arnoni Penteado Hebert Lima de Resende 

DRTC-I
Massaki Nelson Fujimoto Abilio Edison Moreira

Ivan Aurélio Ferrari de Senço Eduardo A. Ferreira Mendonça

DRTC-II Fabio Yabeku Takey

DRTC III Diego Carlos Camilo

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

CARTAS NA MESA: CONFIRA O RESULTADO DAS 
ETAPAS DE FEVEREIRO E MARÇO DO POKER ON-LINE
por Aliana Brito | Fotos: Acervo Afresp e Shutterstock

O 4º Ranking Hold’em On-line começou! Sucesso entre associados e familiares, as disputas garantem um momento de confraternização 
entre os competidores e as etapas de fevereiro e março reuniram 49 e 51 jogadores, respectivamente.

Em fevereiro, a etapa foi vencida por Alceu Alarcon Garcia, seguido por Eugênio Satoshi Kobayashi, segundo colocado, e José Albano 
Costa Júnior, que fechou o certame em 3º lugar. Já em março, o ganhador da disputa foi Bruno Lamounier, Eugênio Satoshi Kobayashi, 
em 2º lugar novamente, e Paulo Amizes, em 3º lugar.

O vencedor da primeira disputa conta que iniciou no poker da Afresp em uma mesa para principiantes e, aos poucos, evoluiu nos jogos. 
A conquista do primeiro lugar na etapa de fevereiro o emocionou. 

O ganhador da etapa de março, Bruno Lamounier, não havia participado da etapa anterior e começou sua participação no torneio com vitória.

“Foi emocionante ter chegado à mesa final, e pela primeira vez em primeiro lugar, pois todos sabem 
que, além das cartas, existe a leitura do comportamento dos oponentes e às vezes as cartas favore-
cem, como no meu caso. Além da emoção, adrenalina e estresse, é o congraçamento entre os cole-
gas e seus familiares que deixa sua marca. No poker, apesar de virtual, conhecemos colegas de to-
das as regiões de São Paulo e quando voltarmos ao presencial será ainda mais gratificante. Sempre 
tenho ao lado a lista dos participantes para identificar o login dos colegas. No mais, é só alegria”.

Alceu Alarcon Garcia

“Achei bem legal a estrutura do torneio e pretendo jogar as outras 
etapas. Considerando os tempos de pandemia, em que não po-
demos jogar ao vivo, os torneios on-line se tornam a opção para 
matar a saudade dos panos”.

Bruno Lamounier

4º RANKING HOLD’EM 
ON-LINE DA AFRESP
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CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DAS ETAPAS:

O poker on-line permite a participação de jogadores de 
qualquer cidade e não é necessário ter experiência 
no jogo para participar das disputas. As próximas etapas 
ocorrerão em:

PARTICIPE DAS 
PRÓXIMAS ETAPAS!

As inscrições devem ser feitas em cada etapa e para isso é necessário depositar o valor do buy-in, de R$ 30,00, 
em uma das contas da Afresp até as 18h do dia da disputa. O comprovante do depósito deve ser enviado para 
a equipe de Eventos por meio do e-mail eventos@afresp.org.br ou via WhatsApp para (11) 94354-9009. 
Os competidores também poderão fazer até duas reentradas, com o valor de R$ 30,00 cada, e que deverão 
ser pagas até o dia seguinte à disputa. 

As etapas ocorrem sempre às segundas-feiras, às 20h, na plataforma on-line PokerStars. 

Confira o Regulamento do 4º Ranking Hold’em On-line

MARÇO
6º 6º

7º 7º

8º 8º

9º 9º

Paulo Roberto Schneider Ricardo Martins  

Lavínia de O. Schewinsky Walter Ruffo

André Fernando Rodrigues Milton Kojima

Roberto Augusto Martins João Henrique Souza

FEVEREIRO
1º 1º

2º 2º

3º 3º

4º 4º

5º 5º

Alceu Alarcon Garcia Bruno Lamounier

Eugênio S. Kobayashi Eugênio S. Kobayashi

José Albano Costa Jr. Paulo Amizes

Paulo Tadao Kumagai Paulo Nagai

Clóvis Alves Freitas José Albano Costa Jr.

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

• 05/04
• 03/05
• 14/06
• 12/07

• 09/08
• 13/09
• 04/10
• 29/11
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Registro da inauguração da sala de treinamento da DRT 12, no ABCD. 
Na imagem estão os AFRs Carlos Leony, Rivaldo Ribeiro de Jesus, Sirley Aparecida Coradini 
Moreno, Ibrahim Paulo Masson (in memoriam), Nelson Machado, Roberto Chiaverini, João 
Eduardo Dado Leite de Carvalho, José Augusto Sanchez, Benedito Franco da Silveira (in 
memoriam), Valdir Saviolli e José Eduardo Graciotto.
O registro é do acervo do AFR Rivaldo Ribeiro de Jesus.

O TEMPO PASSA. . . .

Foto: Acervo Pessoal

A P O S E N T A D O S

CHUTEIRAS PENDURADAS 
08/01 Sidney Domiciano da Silva

08/01 José Guilherme Deiro Fernandes

13/01 Jurandir Sapaterro

13/01 Luiz Toshio Higashi

04/02 Vilma Narita

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

Devido à pandemia do novo coronavírus, a obrigatoriedade do recadastramento segue suspensa. A Portaria SPPrev 
nº 261/2020 prorrogou a suspensão enquanto perdurar o estado de calamidade pública e a quarentena decretada 
pelo governo do estado. No entanto, o procedimento pode ser realizado por espontânea vontade do beneficiário, em 
agências do Banco do Brasil.

Serviços como pedidos de habilitação de pensão por morte e de liberação de pagamento suspenso de aposentados 
devem ser feitos, preferencialmente, por meio dos canais digitais da autarquia: o site www.spprev.sp.gov.br e o 
aplicativo. O atendimento presencial, realizado das 10h às 16h, obedecendo as regras sanitárias, deve ser previamente 
agendado por meio dos telefones: 0800 777 7738 e (11) 2810–7050.

OBRIGATORIEDADE DO RECADASTRAMENTO SEGUE SUSPENSA
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Dividir nosso conhecimento é a melhor maneira de não perdê-lo. Por isso, que tal compartilhar seus talentos com os colegas? 

Se você pratica atividades como algum tipo de artesanato, tem conhecimento sobre fotografia, organização, literatura, 
informática, jardinagem, culinária ou algum outro assunto que possa partilhar, participe da ação Compartilhe seus talentos, da 
Diretoria de Aposentados. O objetivo é promover encontros, neste primeiro momento virtuais devido à pandemia, em que os 
AFRs possam vivenciar a troca de experiências, além de um momento de confraternização.

COMPARTILHE SEUS 
TALENTOS: PARTICIPE DA 
AÇÃO E MULTIPLIQUE SEU 
CONHECIMENTO COM OS 
APOSENTADOS

por Aliana Brito | Ilustrações: Shutterstock

Entre em contato por meio dos telefones (11) 3886-8926/8873 ou envie um e-mail para eventos@
afresp.org.br, e informe o talento que deseja compartilhar para que possamos analisar sua viabilidade 
e, posteriormente, organizar o encontro virtual.

PARTILHE SEU TALENTO, PARTICIPE!

J O R N A L  D A  A F R E S PJ O R N A L  D A  A F R E S P
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Por meio de plataforma de videoconferência, o Conselho 
Deliberativo realizou, na terça-feira (23), a primeira reunião 
extraordinária do mandato do triênio 2021-2023. O encontro 
contou com a presença de 24 conselheiros titulares, 4 conselheiros 
suplentes na qualidade de ouvintes, além do presidente da 
Afresp, Carlos Leony, do secretário-geral Sergio Trentin Junior, 
do 1º tesoureiro Demetrius Barros e da 2ª tesoureira Janaina 
Coral Zacarchenco.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Paulo 
Roberto Bueno, com apoio dos demais membros da Mesa Diretora, 
composta pelo vice-presidente Antonio Guerra, pelo 1º secretário 
Cesar Akio Itokawa e pela 2ª secretária Maria Regina Vaz.

A reunião teve duração de 4 (quatro) horas e 35 (trinta e cinco) 
minutos e tratou dos seguintes assuntos: 

Análise e votação das Atas da Reunião Ordinária 
realizada em 07.12.2020 e Reunião Extraordinária do 
dia 16.01.2021
Após análise e discussão, o plenário aprovou a ata da Reunião 
Ordinária de 07.12.2020 com 7 abstenções, e a de 16/01/2021 
por unanimidade.

Calendário das Reuniões Ordinárias e definição de 

datas e horários para as Reuniões Extraordinárias
Na sequência, o Conselho discutiu o calendário para definição de 
datas e horários das reuniões ordinárias e extraordinárias. O assunto 
foi debatido pelos(as) Conselheiros(as), definindo a realização de 
reuniões ordinárias aos sábados e extraordinárias às terças.

Indicação do Ouvidor e substituto, nos termos do artigo 
103 do Estatuto Social da Afresp e inciso III do artigo 
5° da R.N. n° 323, de 03 de abril de 2013, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS
Tratou da substituição do atual ouvidor da Afresp, em virtude 
do fim do mandato, que encerra em fevereiro. O presidente 
Paulo Roberto Bueno apresentou ao plenário a indicação 
dos AFR’s Ernesto Ricca Filho e Narciso Magalhães Junior 
para ocuparem os cargos de ouvidor e ouvidor adjunto 
respectivamente. Não houve nenhuma outra indicação por 
parte dos conselheiros, e a indicação da Mesa Diretora do 
C.D. foi aprovada por unanimidade.

Indicação de 03 membros para compor a Comissão 
do Fundafresp, nos termos do §1° do artigo 15 do 
Regulamento do Fundafresp
O presidente do C.D. indicou para aprovação do plenário 
três nomes para composição da Comissão do Fundafresp e 

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

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO  Nº 66 – 23 DE FEVEREIRO/2021 
por Taynara Carmo | Fotos: Acervo Afresp
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justificou que o critério adotado na escolha seguiu as exigências 
necessárias para integrar a equipe. Foram indicados Eudes 
Gomes, que já participa do Fundafresp e realiza visitas em 
entidades, Gilberto Carlos de Lima, que já integrou a Comissão 
do Fundo em outros mandatos e João Tarciso Garcia. Não 
havendo nenhuma objeção, foi dado andamento ao pleito e por 
unanimidade, os nomes foram aprovados. 

Composição das Comissões Técnicas – Artigo 5° do 
Regimento Interno
Outro tema da noite deliberou sobre a composição das comissões 
técnicas, de acordo com o Artigo 5° do Regimento Interno. 
Paulo Bueno expôs ao plenário que as formações atuais das 
comissões atendiam aos pedidos de colegas que manifestaram 
suas intenções nos grupos e que cabia àquele fórum definir se a 
presidência seria fixa ou por rodízio. Ao término da explanação, 
o Conselho discutiu e optou pelo modelo de rodízio, sendo 
definidos, assim, os presidentes das Comissões. 

CONHEÇA OS INTEGRANTES DE CADA COMISSÃO TÉCNICA.

 y SAÚDE

Alexandre Lania Gonçalves 
(Presidente 2021)
Engenheiro naval formado na Escola Po-
litécnica da Universidade de São Paulo, 
também é formado em direito e ciências 
contábeis pela Universidade Paulista. En-
trou na Sefaz em 1998 e desde então 
exerce funções na fiscalização direta de 
tributos na DRT/15. Participou do curso 
de especialização em ciências contábeis 
e auditoria para AFRs na FEA/USP e da I 
edición master/maestria internacional em 
hacienda pública, dirección y adm tributa-
ria. Foi diretor da Amafresp de 2015 e 2017 
e representou a regional no C.D. da Afresp 
de 2012 a 2014 e de 2018 até 2020.

João Alves Pereira 
(Presidente 2021) 
Natural de Santo Anastácio-SP, é for-
mado em ciências contábeis e admi-
nistração de empresas e ingressou na 
Sefaz pelo concurso de 1986. Atuando 
inicialmente no PFF de Igarapava (DRT-
6), exerceu depois no PFF de Bragança 
Paulista e PF de Amparo (DRT-5), Ci-
nef, Defimt, DRTC-I, DRT-5 e DRTC-III, 
exercendo diversas atividades, entre 
elas fiscalização direta de tributos, en-
carregado de serviço interno, assistente 
fiscal, chefe de Posto Fiscal e inspetor 
fiscal até sua aposentadoria, em 2015. 
Na Afresp exerceu a função de diretor 
regional pela DRTC-III de 1998 a 2011 
e foi diretor esportivo da associação de 
2018 a 2020.

Pedro Ventura Esteves
Formado em engenharia civil e ciên-
cias contábeis, trabalha na DRT-4 de 
Sorocaba na assistência da(o) De-
legada(o) no Gabinete desde que 
ingressou na Sefaz, em 2006, e é 
instrutor da Egesp em educação fis-
cal. Associado da Afresp e da Ama-
fresp desde então, possuindo também 
produtos do InvestAfresp (seguros de 
vida, auto e residencial) e é contri-
buinte do Fundafresp. Foi conselheiro 
suplente do Sinafresp, diretor regional 
da Afresp Sorocaba (2015-2017) e 
atualmente está como conselheiro da 
Afresp por Sorocaba desde 2018.

Ubiratan Silveira Garcia
Formado em direito, é especialista em 
direito empresarial e direito médico, 
odontológico e de saúde. É mestre em 
direito tributário pela PUC/SP, doutor 
pela Universidade de Moron (Argen-
tina). Ingressou na carreira em 1986, 
atuando na fronteira de Icem e Gua-
rani D’Oeste até 1997, na FDT até ser 
designado chefe do PF de Nhandea-
ra, foi assistente da Presidência e juiz 
do TIT entre 2006 e 2007, e chefe dos 
PFs de Olímpia e Catanduva. Aposen-
tou-se em 2012 como assistente fiscal 
I no PF-10 da DRT-8. Também foi pro-
fessor universitário de direito tributá-
rio e administrativo por 12 anos.

Marli Ferreira Ladeira Teixeira
Formada em administração de empre-
sas pela FGV, ingressou na carreira no 
concurso de 1986. Trabalhou nos PFF de 
Ourinhos, Águas da Prata e Queluz e no 
PAFIMT do Jaguaré. Foi ESI no Posto Fiscal 
de Mercadorias em Trânsito de SBC e do 
Posto Fiscal 11 de Diadema. Atuou tam-
bém como FDT na DRT-12 – ABC por 26 
anos. Aposentou-se em 2020 na Corfisp.

Israel Gomes Cardoso 
Natural de Urai, Paraná, é formado em 
administração de empresas e direito. 
Ingressou na Fazenda em 1988 e atuou 
nos PFFs de Igarapava e Queluz. Na 
capital, atuou na DRTC II, foi ESI, chefe 
de posto, fiscal externo e coordenador 
de equipe. Aposentou-se em 2016.

 y ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REGIONAIS
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Victor Nuncio Aprile 
(Presidente 2021)
Natural de São Paulo, é formado no cur-
so técnico de contabilidade da FEC Ál-
vares Penteado e pós-graduado em ad-
ministração de empresas pela FEA-USP. 
Trabalhou no Banco do Estado de São 
Paulo (Banespa); Associação Comercial 
de São Paulo – Núcleo de Assistência 
Gerencial; Secretaria da Indústria e Co-
mércio-Diretor do Grupo de Comércio e 
Serviços; Bolsa de Valores de São Paulo-
-Assessoria de Planejamento; Prodados-
-Banco Bandeirantes S/A; Magistério e 
Ingressou na Secretaria da Fazenda de 
São Paulo em 1986.  

Jorge Corrêa de Araújo
(Presidente 2021) 
Formado em engenharia florestal e di-
reito, ingressou na carreira em 1990. 
De agosto de 1990 a março de 1991 
exerceu fiscalização direta de tributos na 
DRT-6 (Ribeirão Preto), no PFF de Iga-
rapava; de março de 1991 a março de 
1997, exerceu fiscalização direta de tri-
butos na DRT-3 (Vale do Paraíba), no PFF 
de Bananal; de 1997 a 2001 exerceu 
fiscalização direta de tributos na DRT-4 
(Sorocaba); de 2001 a 2002 exerceu 
funções de ESI no PF de Barueri na DRT-
5 (Osasco); funções de ESI no PF 11 de 
Guarulhos; de 2003 a 2007 foi chefe do 
Posto Fiscal 11 de Guarulhos; e de setem-
bro de 2007 até a presente data atua na 
fiscalização direta de tributos na DRT-13.

Urbano Montero Martinez 
(Presidente 2021)
Bacharel em ciências econômicas e di-
reito, ingressou na carreira no concurso 
de 1988. Possui também mestrado em 
contabilidade e finanças pela Uni-Fa-
cef e especialização em finanças pela 
Universidade norte-americana George 
Washington. Está lotado na DRT-6 de 
Ribeirão Preto, onde exerce o cargo na 
Fiscalização Direta de Tributos.

Antonio José de Paula Costa 
Formado em contabilidade e direito, in-
gressou na carreira em 1986, atuando por 
27 anos e exercendo funções na fiscali-
zação direta de tributos- FDT por quatro 
anos. Foi chefe do Posto Fiscal de Ituvera-
va por 17 anos, assistente fiscal do PF-11 
de Ribeirão Preto por três anos e inspetor 
fiscal substituto pelo mesmo período.

Luan Zacharias Silva
Formado em engenharia mecânica pela 
UTFPR, ingressou na carreira em 2014 na 
DRT-07 de Bauru. Lá passou pela FDT e 
assistência do Núcleo de Fiscalização. 
Em 2017, foi eleito 1º tesoureiro da 
Afresp, desempenhando os cargos de 
diretor financeiro, administrativo e de TI. 

Caio Mota Blank Machado Netto
É formado em administração de em-
presas na Universidade Santa Cecília 
de Santos/SP e pós-graduado em 
gestão estratégica de negócios na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
de São Paulo/SP. Em 2010 ingressou 
na Sefaz/SP como analista em pla-
nejamento, orçamento e finanças pú-
blicas (APOFP) e em 2013 ingressou 
no cargo de AFR da DRT-02, onde já 
atuou na fiscalização direta de tribu-
tos, no Posto Fiscal (assistente e che-
fia), no Núcleo de Serviços Especiali-
zados/IPVA, liderando a implantação 
do projeto SIVEI.  Atualmente exerce 
a função de assistente fiscal II no Nú-
cleo de Fiscalização. É representante 
de DRT no Conselho de Representan-
tes do Sinafresp desde 2016.

Paulo Henrique do Nascimento
Formado em ciência da computação 
pela Unesp de Bauru e em direito pela 
UFGD/Dourados e Unitoledo – Ara-
çatuba, ingressou na Secretaria da Fa-
zenda em 2006, tendo trabalhado na 
fiscalização direta de tributos desde 
2006 e exercido, no período de maio 
de 2018 a junho de 2019, a função de 
assistente fiscal II. 

 y SEGUROS EM GERAL

 y IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

 y ASSESSORIA LEGISLATIVA
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Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência: 

Mesa diretora: Presidente: Paulo Roberto Bueno (Jundiaí); Vice-Presidente: Antonio Guerra (São José dos Campos); 1º Secretário: Cesar Akio Itokawa 
(Capital) e 2ª Secretária: Maria Regina Vaz. Conselheiros Titulares: Alex Mitsuyuki Tatuishi (Presidente Prudente); Alexandre Lania Gonçalves (Arara-
quara); Antonio José de Paula Costa (Franca); Caio Mota Blank Machado Netto (Litoral); Daniela Karasek Quaresma de Moura Nunes (Capital); Gerson 
Alanis Lamera (Piracicaba); Israel Gomes Cardoso (Capital); João Alves Pereira (Capital); Jorge Corrêa de Araújo (Guarulhos); Luan Zacharias Silva 
(Bauru); Márcio Fernandes Lima (Marília); Maria Cristina Macedo Savino (Campinas); Marli Ferreira Ladeira Teixeira (ABCD); Paulo Henrique do Nasci-
mento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Rodrigo Keidel Spada (Taubaté); Ubiratan Silveira Garcia (São José do Rio Preto); Urbano Montero 
Martinez (Ribeirão Preto); Victor Nuncio Aprile (Capital) e Wanderley Meira do Nascimento (Osasco). Conselheiros Suplentes: Edison Nunes Vital 
(Capital); Fabio Giusti Zampa (Piracicaba); Julia Hideco Serikava (Capital) e Paulo Alexandre da Silva (Presidente Prudente).

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

Daniela Karasek Quaresma de 
Moura Nunes
Formada em administração pela Fun-
dação Getúlio Vargas – FGV, ingres-
sou no concurso de 2009 e atuou na 
antiga Diretoria Executiva da Adminis-
tração Tributária por 9 anos, sendo 2 
anos como diretora adjunta. Atualmen-
te exerce na FDT da DRTC-III.

Maria Cristina Macedo Savino
Formada em ciências contábeis e 
administração de empresas pela PUC 
de Campinas, ingressou na carreira em 
1987 e na Secretaria da Fazenda em 
1978 (escriturário, exator, controlador de 
pagamentos, julgador tributário e fiscal) 
sempre por concurso e sempre atuando 
em defesa das carreiras ocupadas. 
Aposentou-se em 2003 após ocupar 
muitas funções na Casa, assistente Diplat, 
assistente de gabinete, chefe da unidade 
de cobrança e inspetora fiscal.

Criação de grupos de trabalho para reformulação do 
Regimento Interno e alterações no Estatuto Social
Refere-se à composição de um grupo de trabalho para 
reformulação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 
O presidente Paulo Bueno indicou nomes e justificou a 
competência de cada integrante na composição da equipe, 
além de convidar outros colegas a participarem do grupo. Por 
unanimidade, todos os nomes apresentados foram aprovados, 
sendo eles: Antônio Guerra, Israel Gomes Cardoso, Daniela 
Karasek Quaresma de Moura Nunes, Urbano Montero Martinez 
e Paulo Henrique do Nascimento.

Dando andamento às discussões, o presidente do C.D. apresentou 
a proposta de criação de um grupo de trabalho para realização 
de mudanças no Estatuto Social da AFRESP. A equipe será criada 
em parceria com a Diretoria Executiva e com outros nomes que 
possuem uma forte experiência na categoria. Presente na reunião, 
o presidente da Afresp, Calos Leony, defendeu a importância do 
tema e falou também sobre a criação de um pacote virtual para 

realizar assembleias à distância. O Conselho aprovou de forma 
unânime os nomes de Alexandre Lania e Maria Regina Vaz para 
compor inicialmente o referido grupo de trabalho, podendo 
ser expandido futuramente de acordo com as necessidades 
verificadas no processo.

Processo C.D. n° 01/2021 – Proposta para alteração 
do índice de correção monetária para a cobrança de 
inadimplentes
Anteriormente à votação, a Mesa Diretora encaminhou para 
apreciação do plenário o ofício enviado pela Diretoria Executiva 
propondo a substituição do IGP-M pelo IPCA para cobrança 
de inadimplentes. O 1º tesoureiro Demetrius Barros explicou 
ao Conselho o cenário desfavorável do indicador financeiro 
utilizado na correção monetária aos valores pagos por 
associados e defendeu a cobrança do IPCA nas atualizações 
de débitos e pendências de pagamento até o dia 31 de julho. 
Em seguida, o presidente da Comissão Fiscal, Gerson Alanis, 
destacou que o momento desfavorável é decorrente da crise 
sanitária e reforçou que a medida, caso aprovada, não seria 
definitiva, apenas uma solução temporária para o saldo 
atual de inadimplentes da associação, em um momento de 
deslocamento do IGP-M ao IPCA.

O conselheiro Urbano Montero Martinez trouxe para a 
discussão a possibilidade de a proposta apresentada causar 
impasses judiciais. Em sua fala, Urbano defendeu o expurgo 
da diferença do IGP-M para o IPCA em determinado período 
elegível, numa ação que contemplasse somente associados 
que buscassem um acordo com a Afresp para quitação dos 
referidos débitos. O conselheiro também alertou a Mesa sobre 
pontos no ofício que poderiam gerar problemas futuros e que 
àqueles tinham que ser debatidos.

O C.D. discutiu por duas horas a proposta da Diretoria Executiva, 
compreendendo sua importância diante do contexto econômico 
atual e mostrando-se interessado em atendê-la para a quitação 
de débitos em abertos, auxiliando assim, a instituição e os colegas 
inadimplentes. Entretanto, o plenário deliberou que para efetivar a 
proposta na forma apresentada, seria necessária uma alteração no 
Regulamento da Amafresp, sendo sugerido à Diretoria Executiva 
que, caso entenda oportuno, encaminhe uma nova proposta 
solicitando a alteração do regulamento a fim de atender o pleito.

23

mailto:conselhodeliberativo%40afresp.org.br?subject=


por Rafael DeLuca | Fotos: Acervo Afresp

Por meio de ferramenta de videoconferência, Conselho Deliberati-
vo da Afresp realizou as duas primeiras reuniões do triênio 2021-
2023 nos dias 16 de janeiro e 02 de fevereiro, sendo a primeira 
para a eleição dos membros na nova Mesa Diretora e da Comis-
são Fiscal do órgão e a segunda para informar todos os eleitos 
acerca do Termo de Responsabilidade da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

Na Reunião Ordinária de 16/01, os trabalhos foram conduzidos 
de forma interina pelo conselheiro mais velho eleito, Ubiratan Sil-
veira Garcia, que foi secretariado por Maria Cristina Macedo Sa-
vino e Israel Gomes Cardoso. Já a reunião informativa de 02/02 
foi dirigida pelo Presidente eleito do C.D., Paulo Roberto Bueno, 
assessorado pelos Vice-Presidente, Antonio Guerra, 1ª Secretário, 
Cesar Akio Itokawa e 2º Secretária, Maria Regina Vaz.

Primeira reunião do triênio (16/01): Com duração de cerca 
de cinco horas e quarenta e cinco minutos, o encontro teve como 
pauta única as eleições para Mesa Diretora e Comissão Fiscal do 
Conselho Deliberativo, realizada de forma virtual pela primeira 
vez na história da entidade. Todos os conselheiros eleitos estive-
ram presentes, além de todos os membros da Diretoria Executiva e 
de associados que acompanharam como ouvintes.

A fim de garantir reconhecimento jurídico do resultado, o cumpri-
mento do Estatuto Social da entidade e do Regimento Interno do 
C.D., que determina votação secreta para o certame, foi contrata-
da a empresa Eleja On-line, especializada na realização de sufrá-
gios virtuais e certificada junto aos órgãos federais competentes. 

Presidente interino da reunião, Ubiratan Silveira Garcia, que no-
meou como secretários da Mesa Diretora os conselheiros Israel 
Gomes Cardoso e Maria Cristina Macedo Savino, indicou para 

aprovação do plenário três nomes para composição da Comissão 
Eleitoral, sendo eles Antonio José de Paula Costa como Presidente, 
e Urbano Montero Martinez e Caio Motta Blank como secretários. 
Não havendo nenhuma objeção, foi dado andamento ao pleito. 

Após a formação da Comissão Eleitoral, as chapas postulantes à 
Mesa Diretora do C.D. puderam apresentar suas candidaturas, sendo 
homologadas para a disputa as chapas: 1, composta pelos candi-
datos Paulo Roberto Bueno (Presidente), Antonio Guerra (Vice-Pre-
sidente), Cesar Akio Itokawa (1º Secretário) e Maria Regina Vaz (2ª 
Secretária); e 2, formada pelos conselheiros Alexandre Lania Gonçal-
ves (Presidente), João Alves Pereira (Vice-Presidente), Pedro Ventura 
Esteves (1º Secretário) e Daniela Karasek (2ª Secretária). 

Após 15 minutos de apresentação de ambas as chapas, o pleito 
foi encaminhado para escrutínio virtual secreto e as duas chapas 
terminaram empatadas com 12 votos cada. Conforme determina 
o parágrafo 1º do artigo 12 do Regimento Interno do C.D., sa-
grou-se vencedora a chapa cujo candidato à presidência tivesse a 
idade mais avançada, no caso, a chapa 1.

Em seu primeiro discurso como Presidente eleito do Conselho Deli-
berativo da Afresp, Paulo Roberto Bueno pregou união e indepen-
dência nas decisões do C.D. em seu primeiro discurso: “Agradeço a 
passagem de comando, parabenizando o trabalho desempenhado 
pelo Ubiratan. Estamos fazendo história na Afresp por essa ser a 
primeira eleição virtual da Mesa do Conselho Deliberativo. Quero 
agradecer a todos. O importante é que a partir de agora sejamos 
um só: somos o Conselho Deliberativo. Cada um terá sua opinião, 
porém o resultado final tem que ser o de engrandecer a carreira. 
Parabenizo também o Alexandre Lania pela disputa cordial”, disse.

Presente na reunião, o Presidente da Afresp, Carlos Leony, con-

BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
Nº 64 E 65 – REUNIÕES DE 16 DE JANEIRO E 2 DE FEVEREIRO
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gratulou o eleito, a quem reafirmou o trabalho conjunto em prol 
da Associação e de todos os AFRs. “Quero parabenizar o Paulo 
Roberto pelo resultado e o Alexandre Lania pela disputa. Tudo que 
fizemos aqui mostra a vitalidade do grupo. Estamos agora prepa-
rados para fazer o voo. Estamos todos juntos no mesmo barco, 
todos remando para o mesmo lado”, afirmou. Dando andamento 
aos trabalhos, o Presidente empossado do Conselho Deliberativo 
repassou os trabalhos à Comissão Eleitoral para organizar o pleito 
para definição da Comissão Fiscal.

Abertas as inscrições, os conselheiros Wanderley Meira do Nasci-
mento, Victor Nuncio Aprile, Marcio Fernandes Lima, Jorge Corrêa 
de Araújo, Luan Zacharias Silva e Gerson Alanis Lamera se candi-
dataram para os três cargos da comissão.

Anteriormente à votação, a Mesa Diretora encaminhou para apre-
ciação do plenário dois dispositivos regimentais (44 C e 44 D) que 
poderiam ser utilizados como critério de desempate da votação. 
Após discussão, os artigos foram colocados em votação nominal 
para determinar qual seria aplicado no certame e ficou decidido, 
por maioria de votos, que seria aplicado o artigo 44 D, que dispõe 
sobre o critério etário para desempate, o mesmo aplicado para a 
eleição da Mesa Diretora.

Retomada a eleição, a votação foi realizada e os conselheiros 
Marcio Fernandes Lima (com 13 votos), Wanderley Meira do Nas-
cimento (com 13 votos) e Gerson Alanis Lamera (com 12 votos, 
superando empate com Luan Zacharias por conta do critério de 
idade) foram eleitos para comporem a Comissão Fiscal até 2023.

Posteriormente à definição, os novos membros da Comissão Fiscal 
agradeceram a confiança de todos e acordaram entre si manter o 
modelo de presidência rotativa durante o triênio. Com isso, Gerson 
Alanis Lamera presidirá a comissão em 2021.

Demais assuntos relacionados à Classe:
Após a realização do primeiro pleito eleitoral virtual da história do 
Conselho Deliberativo, o Presidente do C.D., Paulo Roberto Bueno, 
encaminhou para discussão do plenário dois ofícios da Diretoria 
Executiva, sendo eles:

• Comunicado acerca dos membros da diretoria que serão afas-
tados de suas atividades junto à Secretaria da Fazenda e Planeja-

mento durante o exercício de seus mandatos na Afresp;

• Consulta relativa a alterações no índice de correção (IGP-M) 
aplicados sobre os débitos de associados em aberto. Devido à 
complexidade deste último assunto, será encaminhada proposta 
pela Diretoria Executiva para apreciação na próxima reunião do 
Conselho Deliberativo.

Reunião Informativa de 02/02: com duração de duas horas, o 
encontro teve como pauta principal a exposição técnica e sanea-
mento de dúvidas sobre o  Termo de Responsabilidade da Agência 
Nacional da Saúde Suplementar (ANS), assinado pelos membros 
da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, e que os cer-
tifica como administradores da Amafresp, oferecendo à Agência 
também garantias pessoais, como imóveis e aplicações de renda 
variável e/ou fixa, contra anormalidades econômico-financeiras 
do plano de saúde. 

Para a exposição técnica e esclarecimento de dúvidas, foram 
convidados os advogados Dr. José Luiz Toro da Silva e Dra. Edy 
Gonçalves Pereira, ambos representantes do escritório Toro & Ad-
vogados Associados, que presta assessoria jurídica à Amafresp.

O outro tema pautado foi a apresentação por parte da Diretoria 
Executiva das diretrizes e da ferramenta de planejamento estraté-
gico que está sendo implementada na associação pela Diretoria 
Executiva para o ano de 2021.

Responsável pela apresentação, o Presidente da Afresp, Carlos 
Leony, esmiuçou a ferramenta utilizada para traçar o planejamen-
to da associação: os OKRs, ou Objetivos e Resultados-chave, que 
permitem uma visão mais simplificada, direcionada aos objetivos 
e com aferimento constante dos resultados. 

Além disso, Leony destacou que os focos da Afresp serão o aten-
dimento das necessidades e a busca pelo bem-estar de todos os 
associados, buscando uma Amafresp com o melhor custo-benefí-
cio do mercado; uma Afresp que permita aos associados um custo 
de vida menor; e uma percepção dos AFRs de que a entidade está 
empenhada na melhoria salarial.

Finalizada a apresentação, o Presidente do C.D. e o Presidente da 
Afresp reforçaram a atuação sinérgica dos dois poderes em prol 
da realização das novas metas, missão e valores da associação.

Membros do Conselho Deliberativo presentes na videoconferência:
Participantes: Houve quórum elevado em ambas as reuniões (a reunião informativa não teve presença obrigatória).

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

APARTAMENTO NA PRAIA DA 
ENSEADA - GUARUJÁ
Rua Pará | 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, 
sacada, garagem não demarcada | Área útil de 
60m² | R$ 220.000,00 à vista ou financiado, aberto à 
proposta | Condomínio - R$ 550,00 | IPTU - R$ 273,00 
| Contato com Débora: (11) 3628-8326.

VENDA | SALA COMERCIAL CHÁCARA SANTO ANTÔNIO
Sala comercial localizada na R. Américo Brasiliense | Excelente localização com 32m² | 2 banheiros, copa, ar-condicionado, ótima iluminação e vaga privativa | Contato com o proprietário: 
(11) 99908-5936

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

VENDA | CHÁCARA EM TATUÍ-SP
140km de SP, fácil acesso pela 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 com Elis:  (15) 99644-2691.

VENDA | APARTAMENTO CENTRO DE JUNDIAÍ
3º andar, 150 m², 1 suíte com banheira, 2 dormitórios, cozinha ampla e 2 vagas na garagem / ótima localização - Rua Cel. Leme da Fonseca, nº 426 / 
Contato com Antônio: (16) 3331-4422 ou (16) 99793-0567.

Em decorrência da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD, nº13.709/2018), 
sancionada em setembro do último ano, nesta 
edição do jornal da Afresp, não divulgaremos 
a relação mensal de associados falecidos. 
 
A fim de não descumprirmos nenhuma disposição 
da legislação brasileira que regula as atividades 
e o tratamento de dados pessoais, estamos 
buscando entendimentos e bases legais junto ao 
setor jurídico para realizarmos, em conformidade 
com todos os aspectos da lei, nosso informativo 
de óbitos, que é baseado em dados da Amafresp.
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ACESSE WWW.CONVENIOSAFRESP.ORG.BR E 
CONFIRA ESSES E MUITOS OUTROS DESCONTOS.

C O N V Ê N I O S
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N O T Í C I A S

EM AUDIÊNCIA COM MEIRELLES, DIRETORIA 
DEFINE FOCO DA ATUAÇÃO DA ENTIDADE: 
O TETO DO JUDICIÁRIO

A Diretoria Executiva participou, no dia 28/01, de uma audi-
ência com o secretário da Fazenda e Planejamento Henrique 
Meirelles. Além dos diretores, esteve presente no encontro o 
coordenador da Coordenadoria da Administração Tributária 
(CAT), Gustavo Ley.

Na ocasião, o presidente da Afresp, Carlos Leony, fez um re-
sumo do que a entidade significa em termos de representativi-
dade da classe e de apoio aos AFRs, principalmente na área 
da saúde, administrando um serviço que é referência no país 
em autogestão e muito procurado por servidores públicos de 
outras carreiras para admissão como filiados. 

Leony ainda enfatizou a histórica qualidade do trabalho e 
o compromisso dos AFRs com o resultado da arrecadação e 
destacou que a classe, em pleno auge da crise provocada 
pela pandemia, mais uma vez fez sua parte. Sem que hou-
vesse queda de produtividade, ele reforçou que o fisco redu-
ziu estoques de processos mediante um eficiente trabalho em 
home office, manteve firme a fiscalização, inclusive em em-
presas suspeitas de fraudes nos contratos com o governo, e 
garantiu o atendimento aos contribuintes.

Entretanto, pontuou que essa responsabilidade histórica e esse 
esforço recente não têm a simetria esperada em termos de re-
conhecimento do governo, tanto na questão salarial, quanto 
no prestígio dentro do conjunto das instituições estaduais.

“Não é possível mais adiar a construção de uma solução 
para a questão remuneratória. A recomposição da carreira, 
disciplinada pela Lei 1.059, somente é possível com o teto do 
judiciário. Não há outra solução tão definitiva”, disse Leony.

Quanto ao prestígio da classe, Leony manifestou sua preocu-
pação com o parecer exarado em outubro do último ano pela 
PGE-SP acerca do nome da carreira. 

Foi destacado, ainda, que a classe tem vivido uma esquizo-
frenia sem precedentes. De um lado, a tabela do prêmio de 
produtividade que impõe a autuação, e de outro, a Lei 1.320, 
que acena com uma incompreensível autorregularização, com 
reflexos indiscutíveis no enfraquecimento do fisco. “Os AFRs 
hoje carregam um porrete numa mão e uma rosa na outra, sem 
ter certeza quando deve usar uma ou outra” completou Leony.

O presidente finalizou sua fala afirmando que a atuação da 
Diretoria Executiva da entidade terá como foco evidente a ob-
tenção do teto do judiciário.

O Secretário-Geral, Sérgio Trentin, se dirigiu a Henrique Mei-

relles lembrando que a insatisfação dos AFRs está em nível 
tão insuportável, que levou o Sinafresp a iniciar um processo 
de movimentação da classe, com a deflagração da Opera-
ção-Padrão. “Esse movimento, em 2016, provocou queda de 
arrecadação, conforme anunciado pelo então secretário da 
Fazenda, Hélcio Tokeshi”, aduziu Trentin.

Após ouvir as manifestações, Meirelles destacou que a pasta 
trabalha junto ao Governo do Estado para encontrar soluções 
às questões levantadas pela categoria. No entanto, ressalvou 
a crise econômica severa pela qual passa São Paulo e o país. 
“O trabalho que estamos fazendo é intenso para encontrar 
soluções nesse quadro difícil para todos. É um momento que 
nos impõe seriedade. Portanto, temos esse quadro e vamos 
trabalhar juntos e ter uma expectativa realista tendo em vista 
esse momento”, ponderou. 

O coordenador da CAT, Gustavo Ley, afirmou que a coorde-
nadoria e o governo estão empenhados em achar soluções. 
Segundo ele, há intenção de achar saídas, mas elas têm que 
ir ao encontro das possibilidades atuais. Entre elas, destacou 
que está em estudo uma medida de remuneração baseada 
em produtividade e meritocracia, cuja elaboração neste mo-
mento está a cargo do Sinafresp. “É importante que a classe 
se manifeste sobre as medidas que estão sendo propostas”, 
disse Gustavo.

Ao encerrar a reunião, Leony enfatizou que, apesar das difi-
culdades atuais, é fundamental que o início do processo de 
construção das soluções para os problemas apresentados seja 
marcado por um gesto de boa vontade de todas as partes, com 
a definição de uma agenda periódica de reuniões. Tanto Mei-
relles quanto Ley concordaram e corroboraram a importância 
de reuniões mensais para encaminhamento das discussões.

por Aliana Brito |Foto: Acervo Afresp
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DIRETORIAS DA AFRESP E SINAFRESP DEBATEM 
ATUAÇÃO CONJUNTA CONTRA PERDAS SALARIAIS

A Diretoria Executiva da Afresp se reuniu, em 18 de fevereiro, 
com a Diretoria do Sinafresp para discutir ações conjuntas para 
enfrentamento dos problemas vividos pela classe e firmar com-
promisso para uma atuação uniforme de ambas em questões de 
interesse dos agentes fiscais de rendas, especialmente a altera-
ção do teto estadual.

O consenso entre as diretorias é que a solução para enfrentar 
as tentativas de enfraquecimento da classe passa por atuações 
fortes e que abranjam, além da Afresp e do Sinafresp, a Coorde-
nadoria da Administração Tributária (CAT) e o governo.

Ainda na reunião, ficou definido que as entidades buscarão a 
otimização do uso de seus recursos, em ações e custeio de ativi-
dades comuns.

Após o encontro, a Afresp e o Sinafresp realizaram a primeira 

ação conjunta pelos interesses da classe, o envio de ofício ao 
governador e ao vice-governador de São Paulo, ao secretário 
da Fazenda e Planejamento e ao coordenador da Administração 
Tributária para esclarecimentos a respeito da reportagem veicu-
lada no programa Fantástico, da TV Globo, em 17 de fevereiro, 
com o título “MP investiga um dos maiores esquemas de sonega-
ção de impostos no mercado de medicamentos”.

O documento destacou a atuação da classe no combate ao 
crime organizado e deixou claro que a ação exibida na repor-
tagem foi decorrente da operação “Monte Cristo”, executada 
pelos agentes fiscais de rendas, e não somente pelo Ministério 
Público, como ficou sugestionado.

Além do ofício, as entidades também decidiram na ocasião ela-
borar o “Manual das Perdas Salariais”, que visa a conscientiza-
ção dos colegas e uniformização do discurso.

CONFIRA O OFÍCIO NA ÍNTEGRA. 

por Aliana Brito |Foto: Shutterstock
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                                                                    DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Sede Regionais Afresp Amafresp Consolidado 

Contraprestações Efetivas de Pl. de Assist.  à Saúde 0,00 0,00 0,00  253.482.268,45  253.482.268,45 

   Contraprestações Líquidas 0,00 0,00 0,00  253.482.268,45  253.482.268,45 

      Contribuições Associativas 0,00 0,00 0,00  239.083.105,81  239.083.105,81 

      Corresponsabilidade Assumida - Convênio Reciprocidade  16.045.580,64  16.045.580,64 

      ( - ) Contraprestação Co-responsabilidade Assumida - Atend. Outros 
Estados  (1.296.003,46)  (1.296.003,46)

      ( - ) Devoluções/Cancelamentos 0,00 0,00 0,00  (350.414,54)  (350.414,54)

Eventos Indenizáveis Líquidos 0,00 0,00 0,00  (232.705.235,76)  (232.705.235,76)

   Eventos Indenizáveis (Rede Credenciada) 0,00 0,00 0,00  (248.590.769,40)  (248.590.769,40)

   Recuperação de Eventos Indenizáveis (Glosas) 0,00 0,00 0,00  12.843.994,31  12.843.994,31 

   Recuperação de Despesas com Eventos Indenizáveis (Coparticipação) 0,00 0,00 0,00  2.994.248,19  2.994.248,19 

   Outras Recuperações  47.291,14  47.291,14 

RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE 0,00 0,00 0,00  20.777.032,69  20.777.032,69 

RESULTADO BRUTO 0,00 0,00 0,00  20.777.032,69  20.777.032,69 

Despesas Administrativas  (23.188.821,92)  (8.402.211,19)  (31.591.033,11) -252.821,05  (31.843.854,16)

  Despesas com Pessoal Próprio  (13.887.469,48)  (4.428.337,66)  (18.315.807,14) 0,00  (18.315.807,14)

  Despesas com Serviços de Terceiros  (4.010.813,86)  (232.429,36)  (4.243.243,22) -252.821,05  (4.496.064,27)

  Despesas com Localização e Funcionamento  (3.735.825,51)  (3.401.313,07)  (7.137.138,58) 0,00  (7.137.138,58)

  Despesas com Public. E Propag. Institucional  (261.320,91)  (4.607,40)  (265.928,31) 0,00  (265.928,31)

  Despesas com Tributos  (632.651,41)  (226.149,94)  (858.801,35) 0,00  (858.801,35)

  Despesas Adm. Diversas  (660.740,75)  (109.373,76)  (770.114,51) 0,00  (770.114,51)

Outras Receitas Operacionais  38.273.141,38  153.037,46  38.426.178,84  3.239.096,83  41.665.275,67 

Contribuições Associativas  9.857.774,22 0,00  9.857.774,22 0,00  9.857.774,22 

Administração Amafresp  16.451.828,08 0,00  16.451.828,08 0,00  16.451.828,08 

Receitas Investafresp  11.741.123,44 0,00  11.741.123,44 0,00  11.741.123,44 

Outras Departamentais  179.157,48 153.037,46  332.194,94 0,00  332.194,94 

Receitas Diversas  43.258,16 0,00  43.258,16 29.749,87  73.008,03 

Taxa de Inscrição 0,00 0,00 0,00  889.486,08  889.486,08 

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

Outras Despesas Operacionais  (4.208.103,07)  (82.011,63)  (4.290.114,70)  (15.707.204,91)  (19.997.319,61)

  Provisão Para Perdas Sobre Créditos  (305.350,39) 0,00  (305.350,39)  (704.562,52)  (1.009.912,91)

  Outras  (3.902.752,68)  (82.011,63)  (3.984.764,31)  (15.002.642,39)  (18.987.406,70)

    Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00  -    -   

    Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  (16.451.828,82)  (16.451.828,82)

    Taxa de Adm. Reciprocidade  (119.370,80)  (119.370,80)

    Despesas Judiciais  -   0,00  -    (254.669,55)  (254.669,55)

    Despesas Associativas  (3.902.752,68)  (82.011,63)  (3.984.764,31) 0,00  (3.984.764,31)

( - ) Recuperação de Outras Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00  1.823.226,78  1.823.226,78 

   Taxa de Adm. Amafresp 0,00 0,00 0,00  1.823.226,78  1.823.226,78 

RESULTADO OPERACIONAL  10.876.216,39  (8.331.185,36)  2.545.031,03  8.056.103,56  10.601.134,59 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  976.459,15  22.395,02  998.854,17  1.372.399,09  2.371.253,26 

  Receitas Financeiras  1.151.092,08 23.413,76  1.174.505,84  1.551.819,24  2.726.325,08 

  Despesas Financeiras  (174.632,93)  (1.018,74)  (175.651,67)  (179.420,15)  (355.071,82)

RESULTADO PATRIMONIAL  346.954,96 1.276,22  348.231,18 0,00  348.231,18 

  Receitas Patrimoniais  419.929,96 3.000,00  422.929,96 0,00  422.929,96 

  Despesas Patrimoniais  (72.975,00) -1.723,78  (74.698,78) 0,00  (74.698,78)

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

RESULTADO LÍQUIDO  12.199.630,50  (8.307.514,12)  3.892.116,38  9.428.502,65  13.320.619,03 

Carlos Leony Fonseca da Cunha   
Presidente 

Demetrius Queiroz do Rêgo Barros
1º Tesoureiro

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