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ANFIP e Fonacate definem 
estratégia para a PEC 555

O Fórum Nacional das Carreiras 
Típicas de Estado debateu na terça-feira 
(16), em Brasília, formas de mobilização 
para que a PEC 555/2006, que extingue a 
cobrança da contribuição previdenciária 
dos servidores públicos aposentados e 
pensionistas, seja votada pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados. A reunião 
foi conduzida pelo presidente da ANFIP, 
Álvaro Sólon de França, que também é 
vice-presidente do fórum.

A ANFIP expôs a sua estratégia 
para que a proposta vá a votação. A 
Entidade está trabalhando por regiões 
geográficas do país para conseguir 
assinaturas de requerimentos de inclusão 
da matéria na Ordem do Dia. Associados 
da ANFIP também podem participar da 
mobilização, fazendo contato com os 
deputados e as deputadas do seu estado 
pedindo apoio para a proposta. 

Também já está no ar, no site da 
Associação, o novo banner da PEC 555, em 
que é possível acessar todas as notícias sobre 
a proposta, a relação dos parlamentares que 
não assinaram o requerimento de inclusão, 
a lista com os contatos dos deputados – 

incluindo telefone, e-mail e redes sociais 
– e um passo a passo para criar uma conta 
no Twitter, microblog que tem se mostrado 
uma ótima ferramenta de convencimento 
de deputados a respeito da importância da 
aprovação de projetos de lei, PECs e mais 
matérias legislativas. 

O Fonacate definiu também mais 
detalhes das novas bases de ação para 
os próximos três meses e ao longo de 
2013, que foram estabelecidas pela 
Diretoria Executiva em reunião anterior. 
Foram eleitos os coordenadores de cada 
grupo. As diretrizes serão tratadas por 
quatro grupos temáticos, formados pelas 
entidades integrantes do fórum. A ANFIP 
faz parte do grupo sobre a Eliminação 
da Terceirização na Administração 
Pública e também do grupo sobre a 
Regulamentação da Convenção 151 da 
OIT, que estabelece definições para o 
exercício do mandato de dirigente de 
entidade de classe e para o direito de greve 
dos servidores públicos, e a Revisão 
Geral Anual para o Funcionalismo, 
tendo assumido a coordenação deste 
último. Os outros eixos de discussão 

são Redução dos Cargos de Indicação 
Política e Valorização da Meritocracia 
e Fortalecimento dos Mecanismos de 
Seleção dos Contratos Públicos.

As entidades decidiram ainda questionar 
na justiça pontos da regulamentação do 
Funpresp. A ANFIP vem promovendo 
seminários em todo o País sobre o regime de 
previdência complementar dos servidores 
públicos, para conhecer e discutir o novo 
modelo de aposentadoria do funcionalismo. 

O presidente da ANFIP levou 
ainda ao fórum o trabalho que a 
ANFIP vem fazendo em prol do 
projeto de lei 6.826/2010, que trata da 
responsabilização da pessoa jurídica pela 
prática de atos contra a administração 
pública e cria as condições e os meios 
para a repressão ao suborno praticado 
por empresas envolvendo autoridades ou 
agentes públicos. 

Participaram da reunião as seguintes 
entidades: ANFIP; AACE; Aner; Anesp; 
Anffa Sindical; Assecor; Assinagro; 
Febrafite; Fenafim; Fenafisco; Sinait; 
Sinal; SindCVM; Sindifisco Nacional; 
Unacon Sindical e Unafe.

Mobilização será intensificada a partir de novembro
O presidente da ANFIP, Álvaro 

Sólon de França, discutiu na quinta-feira 
(18) com o deputado Amauri Teixeira 
(PT-BA), na Câmara, a ampliação da 
mobilização para garantir a votação da 
PEC 555/2006. Teixeira é vice-líder do 
PT na Casa e também auditor-fiscal da 
RFB, associado à ANFIP.

A PEC 555 está pronta para ser 
votada no plenário da Câmara, mas 
o presidente da Casa, Marco Maia 
(PT-RS), já declarou à ANFIP que a 
proposta somente deverá entrar na 
Ordem do Dia quando o maior número 
possível de parlamentares tiver assinado 
requerimentos pedindo a votação. 

A ANFIP está mobilizada para 
pedir a assinatura dos deputados e 
das deputadas nos requerimentos. 
Para reforçar a estratégia, a Entidade 
vai adotar a ação regional a partir de 
novembro, quando o processo eleitoral 
estará concluído nos municípios e as 
atividades voltarão à normalidade no 
Congresso Nacional.

A Entidade vai convocar associados 
de cada uma das cinco regiões do país 
para vir a Brasília cobrar dos deputados 
das respectivas localidades a assinatura 
dos requerimentos de urgência para a 
555. A prioridade será para associados 
que sejam convencionais aposentados.

O presidente Álvaro Sólon 
enfatiza que é hora de agir: “Somente 
vamos conseguir a vitória na PEC 
555 com a mobilização de todos e de 
todas. A votação desta PEC não é uma 
questão econômica, não é uma questão 
jurídica. A votação da PEC 555 é uma 
questão política; então, temos todos 
de pressionar democraticamente os 
parlamentares para garantir a votação”.

Para saber quais os 
parlamentares  que ainda não 
assinaram os pedidos de urgência e 
conferir as formas de contatos com 
eles, acesse o banner da PEC 555 na 
página da ANFIP na internet.
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Lançada Frente Parlamentar em 
Defesa do Perito Médico Previdenciário

Representando o Fonacate, do qual 
é vice-presidente, o presidente da ANFIP, 
Álvaro Sólon de França, participou na 
quarta-feira (17) do lançamento da Frente 
Parlamentar em Defesa do Perito Médico 
Previdenciário, em Brasília. A frente tem 
como objetivo a busca pela reestruturação 
e pela valorização da carreira da perícia 
médica da Previdência Social.

Ao todo, são 4,6 mil peritos médicos, 
que, por mês, fazem em média 700 mil 
perícias em todo o Brasil. Além da perícia, 
os servidores atuam em vistorias técnicas 
em empresas, em comissões de prevenção 
a acidentes de trabalho em diversos órgãos 
públicos e na análise de recursos e de 
processos. As entidades representativas 
da carreira denunciam as más condições 
de trabalho, a baixa remuneração e a falta 
de garantia da segurança física desses 
servidores. Somente em 2012, foram 
reportados 49 casos de agressão. 

O presidente da ANFIP destacou a 

importância dos peritos médicos para a 
sociedade. “Os peritos são servidores de 
Estado e prestam relevantes serviços à 
sociedade, sendo essenciais à construção 
de uma Previdência Social pública 
justa. A luta deve ser não somente por 
melhoria salarial, mas por condições 
dignas de trabalho. A ANFIP e o Fonacate 
reconhecem o trabalho que esses servidores 
prestam à sociedade”, disse. 

Álvaro Sólon também destacou a 
força do sistema de Seguridade Social. 
“A Previdência, inserida no sistema da 
Seguridade Social, é responsável por tirar 
23 milhões de brasileiros da pobreza. Se 
considerarmos que para cada beneficiário 
direto há dois indiretos, chegamos à marca 
de quase 100 milhões de pessoas atendidas 
pelo sistema. A ANFIP é defensora 
inalienável da Previdência, por entender 
que uma sociedade justa, igual e solidária 
não é possível sem uma Previdência justa, 
igual e solidária”.

ANFIP defende no
Parlamento aprovação de 
crédito extra para a RFB

O presidente da ANFIP, Álvaro 
Sólon de França, defendeu na quarta-
feira (17), em reunião com o líder do 
Governo na Câmara dos Deputados, 
Arlindo Chinaglia, a aprovação do projeto 
de lei (PLN) 21/2012, que abre crédito 
suplementar ao Orçamento Fiscal no 
valor de R$ 1,228 bilhão, dos quais R$ 
476,409 milhões são destinados à RFB. 
Também participou do encontro, na 
Câmara, o assessor de Acompanhamento 
Legislativo da RFB, George Alex Souza. 
ANFIP e RFB estão fazendo um trabalho 
conjunto para garantir a rápida aprovação 
do crédito, essencial para as atividades da 
Receita Federal do Brasil.

“Esse é um valor muito importante 
para manter a estrutura da Receita Federal 
do Brasil em funcionamento, inclusive 
a arrecadação; então, é um projeto 
importante para o conjunto da sociedade 
brasileira”, enfatizou Álvaro Sólon.

Na noite de quarta-feira, a Comissão 
Mista de Orçamento aprovou o PLN 21, 
que agora será analisado pelos plenários 
da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. A ANFIP, que desde a semana 
passada tem se reunido com vários 
parlamentares para defender a aprovação 
da matéria, mantém a mobilização até o 
aval definitivo ao crédito extra.

Seminário Internacional de 
Previdência Complementar 

dos Servidores acontece 
no dia 31 em BH

No próximo dia 31, Belo Horizonte 
(MG) recebe o seminário Internacional de 
Previdência Complementar dos Servidores 
Públicos, promovido pela ANFIP, em 
parceria com a ANFIP-MG. O evento será 
realizado no Auditório da Delegacia da 
RFB em Belo Horizonte 6ª RF. 

Os interessados em participar do 
seminário em Belo Horizonte devem 
enviar e-mail para anfipmg@terra.com.br, 
com nome completo e matrícula Siape. 

O debate já foi realizado em 
São Paulo (SP) e em Salvador (BA). 
Os próximos destinos são: Rio de 
Janeiro (leia na página 3), no dia 8 de 
novembro, e Rio Grande do Sul, no dia 
12 de dezembro.

Informações sobre o processo de 
transferência de servidor de e-mail

Os usuários das contas de e-mail da 
ANFIP têm até o dia 31 de outubro para 
continuar acessando o Zarafa. Isso porque 
o trabalho de transferência de arquivos 
ainda está sendo feito e os usuários 
que precisarem consultar mensagens 
não transferidas ainda podem adotar o 
procedimento no antigo servidor. 

É importante ressaltar que a senha não 
pode ser alterada neste momento, pois a 
mudança da senha acarretará o bloqueio da 
transferência de mensagens e o bloqueio 
à conta do Zarafa. A senha só poderá ser 
alterada quando o processo for totalmente 
concluído e mediante um comunicado da 
ANFIP permitindo essa alteração. 

Lista de endereços – É importante 
ressaltar que o sistema transfere a agenda 
de endereços cadastrados. Caso isso 

não ocorra, será preciso copiar a lista de 
endereços diretamente no Zarafa, também 
por meio da senha encaminhada.

Senhas – Aqueles que ainda 
apresentarem problemas com a nova 
senha podem entrar em contato com a 
ANFIP pelo informatica@anfip.org.
br ou comunicacao@anfip.org.br e 
informar o nome completo, o e-mail 
da ANFIP, um e-mail alternativo ou o 
número de celular (com DDD) para que 
a mensagem seja reencaminhada. 

Para acessar o novo servidor: 
webmail.anfip.org.br. 

Para consultar as mensagens e 
endereços eletrônicos no Zarafa: http://
webmail2.anfip.org.br/webaccess/. O 
login é o nome de usuário, e a senha, a 
encaminhada anteriormente por e-mail.

Comissão de regulamento 
eleitoral se reúne em Brasília

A comissão constituída para elaborar 
o regulamento das próximas eleições 
da ANFIP se reuniu na quarta (17) e na 
quinta-feira (18) na sede da Entidade, 
em Brasília. O grupo vai definir as novas 
regras para as eleições da Associação, que 
passam a ser diretas, com voto de todos 

os associados, a partir de 2013, na XXIV 
Convenção Nacional, que ocorre de 25 a 
28 de maio, no Hotel Tropical, em Manaus 
(AM). De acordo com a resolução que 
determina a constituição do grupo, o 
regulamento deve estar aprovado até a 
segunda quinzena de dezembro de 2012.
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Aproveite o desconto de 77,5% 
para adiquirir o FISCOSoft

Associados da ANFIP que tiverem 
interesse em adquirir a licença do 
FISCOSoft com desconto de 77,5% 
têm até 24 de outubro para entrar no 
próximo lote. Por meio de convênio 
firmado pela Entidade, o preço do 
software cai de R$ 1.152 para R$ 259, 
uma excelente oportunidade que oferece 
simplicidade, rapidez e segurança 
para o dia a dia do Auditor-Fiscal. A 
licença permite o acesso on-line, por 
12 meses, aos roteiros e comentários 
produzidos por especialistas para 
apuração e recolhimento do PIS e da 
Cofins, tributação pelo IRPJ, incidência 
do ICMS, legislação trabalhista e 
previdenciária, regulamentos, códigos e 
tabelas, organizados no âmbito federal, 
estadual, municipal, além de ferramentas 
como a de substituição tributária.

Para aquisição da licença de acesso 
on-line ao aplicativo FISCOSoft, o 
associado deverá efetuar um depósito 
em conta corrente da ANFIP (confira 
os dados a seguir) no valor de R$ 259. 
Depois de identificado o depósito, a 
ANFIP encaminhará a solicitação para o 

FISCOSoft. O comprovante de depósito, 
que permitirá a liberação da senha, deve 
ser encaminhado para financeiro@
anfip.org.br. Vale destacar que serão 
solicitadas outras informações, uma 
vez que os dados também precisam ser 
encaminhados para o FISCOSoft, a fim 
de que o acesso ao sistema ocorra dentro 
da normalidade. Em caso de dúvida, o 
interessado pode entrar em contato com 
a ANFIP pelo e-mail secretaria@anfip.
org.br ou pelo telefone 0800 701 6167.

A formação dos novos lotes ocorrerá 
dentro do prazo máximo de 30 dias, 
tendo como limite o dia 24 de cada 
mês. No dia 25, a relação dos nomes 
do novo lote será encaminhada para o 
FISCOSoft, que fará a liberação das 
licenças a cada um dos adquirentes da 
assinatura. As licenças somente poderão 
ser adquiridas com o desconto por 
associados da ANFIP.

Conta Corrente da ANFIP
Banco do Brasil
Agência: 0452-9
Conta Corrente: 402897-x 
CNPJ: 03.636.693/0001-00 

Toma posse nova diretoria da Afiperj
A nova diretoria da Afiperj, estadual 

da ANFIP no Rio de Janeiro, tomou 
posse na terça-feira (16). A solenidade 
foi realizada no auditório da Rua da 
Quitanda, 30, 11º andar - RJ.

A ANFIP esteve representada pela vice-
presidente de Administração, Patrimônio e 
Cadastro da Entidade, Rosana Escudero de 
Almeida. A Entidade parabeniza e deseja 
sucesso aos novos diretores da Afiperj.

ANFIP na mídia
O portal a Voz do Cidadão e os sites 

do Diap (Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar) e Congresso em 
Foco divulgaram o artigo “Regime de 
urgência para projeto que pune empresas 
corruptoras”, do presidente da ANFIP, 
Álvaro Sólon de França. O texto defende 

a aprovação do Projeto de Lei 6826/2010, 
que trata da responsabilização da pessoa 
jurídica pela prática de atos contra a 
administração pública e cria as condições 
e os meios para a repressão ao suborno 
praticado por empresas envolvendo 
autoridades ou agentes públicos.

Nota de falecimento
A ANFIP manifesta seu pesar 

pelo falecimento do associado 
Augusto Conte Soares Neto, na 
última sexta-feira (12). Natural 
do Maranhão, Conte Soares Neto 
exerceu o mandato de vice-presidente 
do Conselho Executivo no período de 
2001 a 2003; 2003 a 2005 e 2005 a 
2007, prestando relevantes serviços 
à entidade e à categoria. O colega 
residiu por vários anos em Salvador 
(BA) e recentemente em Brasília.

Assim que soube do ocorrido, 
a ANFIP entrou em contato com a 
família e colocou-se à disposição 
para o que fosse necessário. O colega 
também foi homenageado durante 
o I Encontro Caminhos do Sul dos 
Auditores-Fiscais da RFB, que foi 
realizado de 11 a 13 de outubro, em 
Florianópolis (SC).

Missas de Sétimo Dia pelo 
falecimento de Conte foram realizadas 
na quarta-feira (17) em Belo Horizonte 
(MG) e em Brasília (DF).

Presidente da ANFIP 
concede entrevista 

à TV Cobap
O presidente da ANFIP, Álvaro 

Sólon de França, foi entrevistado pela 
TV Cobap, da Confederação Brasileira 
dos Aposentados e Pensionistas. 
Ele comentou as discussões para 
substituição do fator previdenciário 
e a utilização do crédito consignado 
pelos aposentados, entre outros temas. 
Acesse a página da ANFIP na internet 
para assistir ao vídeo.

Seminário Internacional de 
Previdência Complementar no RJ

O Rio de Janeiro (RJ) recebe no dia 8 
de novembro o Seminário Internacional 
de Previdência Complementar dos 
Servidores Públicos. Os interessados 
em participar do evento devem enviar 
e-mail para afiperj@afiperj.org.br com 
nome completo e matrícula Siape.

O auditor-fiscal ativo que precisar de 
liberação de ponto deve se inscrever até 

o dia 23 de outubro, informando, além 
do nome completo e da matrícula Siape, 
a necessidade da liberação de ponto e o 
setor em que trabalha.

Também é possível fazer a inscrição 
na sede social da entidade, com o 
colaborador André Pereira. A Afiperj 
fica na Rua da Quitanda nº 30, 12º andar, 
Centro. O telefone é o (21) 2509 8771.


