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A campanha “Sua Vida Roda 
Melhor com a ANFIP” entrou em sua 
reta final. No dia 28 de maio, durante 
a XXIV Convenção Nacional, que 
acontece em Manaus (AM), será 
sorteado o terceiro e último prêmio, 
o HB20 zero km, da Hyundai. Além 
da ação ousada e inovadora da 
Entidade em promover um sorteio de 
prêmios, a ANFIP pôde nos últimos 
três meses intensificar o contato com 

seus associados. Já são quase 6,2 mil 
associados recadastrados, um marco 
na história da Entidade.

E quem ainda não se recadastrou 
ainda tem tempo! Acesse o hotsite 
campanha.anfip.org.br, digite o 
CPF e o SIAPE e dê início ao 
preenchimento da ficha. O processo 
é rápido e garante ao participante 
o recebimento de 3 cupons para o 
sorteio do carro. Os que não tiverem 

acesso à internet podem entrar em 
contato com a ANFIP pelo 0800 701 
61 67, opção 3. Uma equipe está 
trabalhando para receber e preencher 
as informações para os associados. 

Os Auditores-Fiscais que ainda 
não forem associados da ANFIP e 
quiserem se associar também têm 
o direito de particiar da campanha. 
Basta acessar o mesmo link e clicar em 
“associe-se e participe”.
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Já se inscreveu? Não perca mais tempo!!!
Ainda é tempo de participar da XXIV 

Convenção Nacional da ANFIP, o mais 
importante evento da Entidade, em que, 
além do debate de assuntos de extrema 
importância para os Auditores-Fiscais, será 
concluído o processo de preparação para a 

primeira eleição direta dos integrantes do 
Conselho Executivo da Entidade. 

Já são 900 associados inscritos, 
que irão para Manaus (AM), a sede da 
Convenção, para participar do evento, que 
ocorre de 25 a 28 de maio. É possível fazer 

a inscrição no hotsite do evento, disponível 
na página da ANFIP na internet. 

A programação da XXIV Convenção 
Nacional já está quase fechada e 
conta com a presença confirmada de  
várias personalidades. 

Fase final mostra que campanha é um sucesso

ANFIP acompanha aprovação do projeto de reajuste salarial PAG.5
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Carência zero acaba em 
10 de maio. Aproveite!

Os associados da ANFIP têm até 
o dia 10 de maio para adquirir o plano 
de saúde Unimed com carência zero. 
As novas adesões terão vigência a 
partir de 1º de junho.

Os planos são exclusivos para 
associados da ANFIP. Os Auditores-
Fiscais que ainda não se associaram, 
precisam fazer a associação para 
aproveitar esta oportunidade.

A Unimed oferece atendimento 
em todo o território nacional, 
com assistência garantida nas 
cooperativas que integram o sistema. 
Os planos são regulamentados pela 
Lei 9.656/98 e oferecem todas as 
coberturas exigidas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar.

Somente contratos do plano 
ANFIP III têm carência zero. Portanto, 
os associados do ANFIP I e II que 
desejarem fazer a adesão de algum 
agregado ou dependente sem carência 
devem migrar para o ANFIP III.

Para fazer sua adesão acesse 
www.sestiniseguros.com.br/anfip/
principal.htm ou entre em contato 
com a Central de Vendas Sestini/
Unimed pelo 0800 703 5401. A 
ANFIP também está à disposição para 
auxiliá-lo, no e-mail assistenciais@
anfip.org.br e telefone 0800 701 
6167. Restam poucos dias, corra para 
aproveitar a promoção!

Nova parceria oferece viagem com desconto
O decolando.com.br é o mais novo 

parceiro do Clube ANFIP. O portal de 
vendas on-line é especializado em 
viagens para todo o mundo. Agora, 
o associado da ANFIP pode planejar 
sua viagem por meio de informações 
e serviços fornecidos diretamente 
pelos milhares de cadastrados, como 
companhias aéreas, hotéis, locadoras 
de veículos e cruzeiros marítimos. São 

mais de  50.000 destinos e 150.000 
hotéis, além de fotos e mapas. 
Tudo para você tomar uma decisão 
rápida e bem informada, evitando 
surpresas desagradáveis.

Sempre que você precisar viajar 
a lazer ou a negócios, o portal estará 
à disposição para lhe oferecer as 
melhores tarifas, dicas de viagens e 
demais serviços necessários para você 

ter uma viagem tranquila e organizada. 
 Descontos de até 10% em 

passagens aéreas, nos serviços de 
pacotes turísticos, cruzeiros, aluguel 
de automóveis, intercâmbio, passagens 
aéreas, hospedagens, transportes 
terrestres, seguro viagens e câmbio 
de moedas estão entre as vantagens 
oferecidas pelo decolando.com.br. 
Acesse e confira!

ANFIP e VOCÊ
Os benefícios que só o associado tem
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ABRIL - 2013

OLHO NO 
PARLAMENTO
Reajuste aprovado
O destaque do mês é a 

aprovação do projeto de reajuste 
salarial dos auditores-fiscais, mas 
a ANFIP continua trabalhando pela 
aprovação de outras matérias. A 
PEC 555/2006, por exemplo, que 
acaba com a taxação dos inativos, 
recebeu assinatura de quase todos 
os líderes partidários da Câmara 
para que seja votada logo em 
plenário. Confira a tramitação de 
outras propostas: 

- PEC 147/2012 (Câmara): 
Concede aos Auditores-Fiscais da 
RFB e do Trabalho e aos servidores 
do Banco Central remuneração 
equivalente a 90,25% do subsídio 
de ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Aguarda votação na CCJ;

- PL 4264/2012 (Câmara): 
Institui a indenização de fronteira 
para diversas carreira, incluindo a 
RFB. Aprovada na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço 
Público, aguarda apreciação na 
Comissão de Finanças;

- PEC 68/2011 (Senado): 
Restabelece o adicional por 
tempo de serviço para carreiras 
específicas, inclusive as que 
recebem por subsídio. Aguarda 
votação na CCJ;

- PL 6826/2010 (Câmara): 
Dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira e dá outras 
providências, conhecido como lei 
anticorrupção. Aguarda votação 
na Comissão Especial específica; 

- PEC 443/2009 (Câmara): 
Vincula remuneração de advogados 
públicos a 90,25% do subsídio 
de ministro do Supremo Tribunal 
Federal. Emenda patrocinada pela 
ANFIP inclui os Auditores-Fiscais 
no texto. Aguarda votação na 
Comissão Especial específica.

Promoção para o Dia das Mães
No clube ANFIP, o Dia das Mães 

é mais que especial. O portal das 
Lojas Americanas tem diversos itens, 
como bolsas, perfumes, maquiagens e 
muito mais, com preços e condições 
exclusivas para os associados da 
Entidade. Na página do Walmart, o 
associado ANFIP encontra opções de 
presentes com desconto de até 10%. E 
tem mais! Nas compras acima de R$ 

300, ganhe um brinde exclusivo.
Para conferir as promoções, 

acesse a página restrita da ANFIP, 
faça o login e clique no menu da barra 
superior. Lá também estão disponíveis 
as condições de pagamento e de 
entrega dos produtos. Os associados 
ainda podem encaminhar sugestões 
para novos convênios regionais para o 
e-mail assistenciais@anfip.org.br.

Associadas comemoram 
premiação

A campanha de cadastro e 
recadastramento “Sua Vida Roda 
Melhor com a ANFIP” fez mais dois 
premiados. O sorteio aconteceu no 
dia 17 de abril, na sede da Entidade, 
em Brasília, com transmissão ao 
vivo pela TV ANFIP, disponível na 
página da Associação na internet.

Todo o processo foi 
acompanhado por uma auditora 
externa, para garantir transparência 
e segurança.

Desta vez, duas mulheres, 
paulistas, foram as contempladas. 
A associada Elza de Sá Vaz Pereira 
ganhou o IPAD 16Gb. A TV LED 
32” foi para a associada Marly 
Giampietro D’Ellia. Após terem 
seus cupons sorteados, as duas foram 
comunicadas sobre a premiação por 
telefone pelo presidente da ANFIP, 
Álvaro Sólon de França, e pelo 
vice-presidente de Comunicação 
Social, Jeziel Tadeu Fior.

Elza de Sá ficou animada com 
a notícia. “Fiquei bem contente. 
Nunca ganhei nada, sempre tive que 
comprar (risos). Essa foi a primeira 
vez”, conta a associada. Sobre o 
último sorteio, do carro o HB20 zero 
km, a paulistana elogia a iniciativa. 
“Sem dúvida é um ótimo prêmio. 
Mas, já estou muito contente”.

Para Marly Giampietro a 
surpresa teve uma emoção ainda 
maior, pois foi premiada na véspera 

de seu aniversário. “Nossa! Achei 
uma coisa maravilhosa. A gente 
quase nunca ganha nada. Fiquei 
muito feliz.”, comemora Marly. 
Modesta, ela disse que, como já foi 
premiada, vai “deixar o carro para 
outra pessoa ganhar”.

O grande prêmio da campanha, 
o HB20 zero km, será sorteado no 
próximo dia 28, às 17h, na XXIV 
Convenção Nacional da ANFIP, que 
acontece de 25 a 28 de maio, em 
Manaus (AM).

Os contemplados neste segundo 
sorteio, e também os do primeiro 
sorteio, continuam concorrendo na 
última etapa da campanha.

Para participar é preciso enviar 
a carta-resposta até o dia 14 de maio 
(data da postagem) ou preencher o 
formulário na internet até o dia 21 
de maio. Os Auditores-Fiscais não 
associados que se filiarem à ANFIP 
também concorrem. Já são quase 
seis mil participantes.

Além do sorteio dos prêmios, 
o recadastramento é importante 
para fortalecer a Entidade e para 
que a ANFIP conheça melhor as 
demandas dos associados. Por meio 
de um cadastro correto e atualizado 
é que a Entidade consegue, por 
exemplo, manter seus associados 
informados a respeito dos processos 
judiciais em defesa dos direitos dos 
Auditores-Fiscais.

Nesse sentido, manter dados 
como e-mail, telefone e redes 
sociais corretamente atualizados é 
de fundamental importância.

Telemarketing – Para reforçar 
o atendimento aos seus filiados, 
uma equipe de telemarketing da 
ANFIP está entrando em contato 
com os associados. 
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ANÁLISE 
POLÍTICA

ANFIP: credibilidade 
reconhecida

A  importante contribuição 
da ANFIP para a instrução 
de ações de cidadania 
foi reconhecida pelos 
parlamentares presentes ao 
jantar em comemoração aos 63 
anos da entidade, entre os quais 
dois ex-presidentes da Câmara: 
deputados Arlindo Chinaglia 
(PT-SP) e Marco Maia (PT-RS).

O presidente da Comissão 
de Seguridade Social, deputado 
Dr. Rosinha (PT-PR), e o 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
fizeram questão de registrar 
o quanto se apoiaram nos 
estudos da entidade para o 
exercício de seus mandatos, no 
que foram seguidos por outros 
parlamentares presentes.

De fato, a ANFIP não limita 
seu trabalho no Congresso 
apenas às questões corporativas 
– que defende muito bem – mas 
inclui outros temas de interesse 
da sociedade, como a seguridade, 
as reformas tributária e fiscal, 
assuntos de previdência social, 
aperfeiçoamento das instituições 
e  o aumento da transparência e 
do combate à corrupção.

Parabéns pelos 63 anos de 
existência. Nesse período, além 
das reivindicações da carreira, 
a entidade tem se dedicado 
à defesa dos interesses 
nacionais, do desenvolvimento 
econômico e social do País e 
da decência no exercício de 
funções públicas, ações que só 
reforçam a sua credibilidade. 
Vida longa à entidade.

            

Antônio Augusto de Queiroz é 
jornalista, analista político e 

diretor de Documentação do Diap.

PEC 555: maioria dos líderes 
concorda com a votação

A ação em defesa do fim da 
taxação previdenciária dos inativos 
continua gerando frutos. Com o 
trabalho feito pela ANFIP e por 
outras entidades, faltam apenas 
as assinaturas do líder do PT, José 
Guimarães (CE), além do líder 
do Governo, Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), para completar a lista 
de assinaturas das lideranças no 
requerimento para que seja colocada 
em pauta para votação a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 555, de 

2006. A PEC extingue a cobrança da 
contribuição previdenciária sobre os 
proventos dos servidores públicos 
aposentados e dos pensionistas. 

A ANFIP, que se empenhou de 
forma decisiva, juntamente com 
outras entidades, para obter as 
assinaturas das lideranças partidárias, 
manifesta ainda o seu agradecimento 
ao vice-líder Manoel Júnior (PMDB-
PB), que teve uma atuação decisiva 
para que se obtivesse a assinatura do 
líder do PMDB no requerimento.

Congresso confirma reajuste salarial
A ANFIP acompanhou, em 23 de 

abril, a aprovação final, na Câmara 
dos Deputados, do Projeto de Lei 
4904/2012, do Executivo, que reajusta 
os salários dos Auditores-Fiscais da 
RFB e de outras categorias. O texto 
seguiu para sanção presidencial.

Pelo acordo assinado em dezembro 
pela ANFIP com o Ministério do 
Planejamento, a correção será de 
15,8% em três parcelas anuais, de 
2013 a 2015. O percentual de 2013 

será retroativo a janeiro.
O presidente da Entidade, Álvaro 

Sólon de França, salientou o empenho 
do líder do Governo, deputado 
Arlindo Chinaglia (PT-SP), e dos 
deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB-
SP) e Amauri Teixeira (PT-BA) pela 
aprovação da matéria. A ANFIP fez 
um trabalho parlamentar intenso junto 
às lideranças e agora irá atuar junto à 
Casa Civil para garantir que o projeto 
seja sancionado o mais rápido possível.

PEC da Geap recebe parecer favorável
Cumprindo o que foi discutido 

com a ANFIP no início de abril, o 
relator da PEC da Geap na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania 
da Câmara (CCJ), deputado Ricardo 
Bezoini (PT-SP), apresentou parecer 
pela admissibilidade da Proposta de 
Emenda à Constituição.

A proposta tramita com o número 
214/2012 e altera o artigo 199 da 
Constituição para autorizar a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios a firmar convênios ou 
contratos com entidades fechadas de 
autogestão em saúde destinadas a prestar 

serviços complementares de assistência 
à saúde para os seus servidores.

O texto da PEC 214 foi construído 
pela ANFIP e a proposta foi protocolada 
em novembro de 2012 pelo deputado 
Policarpo (PT-DF), também a pedido 
da Entidade. A PEC da ANFIP ganha 
ainda mais importância agora, já que 
recentemente o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que só as 
entidades instituidoras originais 
podem usar a assistência da Geap. A 
Entidade mantém a luta para garantir a 
manutenção e a melhoria dos serviços 
oferecidos pela Geap.

Aniversário
A ANFIP acaba de completar 63 anos 

de existência. Criada em 22 de abril de 
1950, a Entidade tem um longo histórico 
em defesa dos Auditores-Fiscais e da 
sociedade brasileira. São mais de seis 
décadas de atuação marcada pela luta 
em prol de seus associados, com atuação 

direta no processo que consolidou e 
reconheceu a carreira de Auditor-Fiscal 
como essencial ao funcionamento do 
Estado. A Associação faz ainda forte 
defesa da sociedade brasileira, ao buscar 
a construção de uma administração 
pública justa e eficaz.
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Autoridades vão abrilhantar ainda mais evento da ANFIP
A menos de um mês da XXIV 

Convenção Nacional da ANFIP, que 
acontece de 25 a 28 de maio, no Hotel 
Tropical, em Manaus (AM), várias 
autoridades e personalidades políticas já 
confi rmaram a participação no evento.

O ex-ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Carlos Ayres Britto, é 
presença garantida. Os participantes 
também irão acompanhar uma 
apresentação do ex-ministro.

O ministro do Trabalho e Emprego 
(MTE), Auditor-Fiscal associado 
à ANFIP, Manoel Dias, também 
participará da convenção. O ministro 
confi rmou sua participação durante 
encontro, realizado no dia 9, com o 
presidente da ANFIP, Álvaro Sólon 
de França, e membros do Conselho 
Executivo.

A convenção também contará com a 
participação do deputado Plínio Valério 
(PSDB-AM), além dos superintendentes 
da 1ª Região Fiscal da RFB, José 
Oleskovicz; da 4ª Região Fiscal, Luiz 
Fernando Teixeira Nunes; da 7ª Região 
Fiscal, Eliana Polo Pereira; e Moacyr 
Mondardo Junior, da 3ª Região Fiscal.

A programação terá, ainda, o 
escritor Augusto Cury, que levará aos 
participantes a palestra motivacional 
"Treinando a emoção para ser feliz".

Convenção - A Convenção Nacional 
é um dos eventos mais importantes 
da ANFIP, em que, além do debate de 
assuntos de extrema importância para 
os Auditores-Fiscais, será concluído o 
processo de preparação para a primeira 
eleição direta dos integrantes do 
Conselho Executivo da Entidade.

A partir deste ano, a eleição será 
por voto direto dos associados. Em 
Manaus serão fechados os detalhes e 
fi xada a data da votação, para prazo 
até 60 dias depois, quando todos os 
associados efetivos vão ter o direito 
de escolher os novos integrantes dos 
Conselhos Executivo e Fiscal.

Inscrições - Já são quase 900 
inscritos para o maior evento da ANFIP. 
As inscrições podem ser feitas no 
hotsite do evento, disponível na página 
da ANFIP na internet. Neste espaço há 
todas as informações como Propostas 
de Reforma Estatutária, minuta do 
Regimento Interno, hospedagem, galeria 
de fotos, opções de passeio e pacotes 
internacionais para data posterior à 
convenção, com condições especiais 
para o associado ANFIP.

Teses participantes e sorteio de prêmios
O caderno das teses participantes 

da convenção está disponível na 
página da ANFIP na internet. Foram 
enviadas, no total, 16 teses, sendo que 
duas foram desclassifi cadas em razão 
do disposto no Art. 3º, § 1º, alínea 
“A”, do Regimento Interno da XXIV 
Convenção Nacional.

Destas, sete serão sorteadas e 
receberão prêmio individual de R$ 
3 mil, de acordo com o Anexo II do 
Regimento Interno.

Na XXIV Convenção Nacional 
também serão discutidas e deliberadas 
propostas de alteração estatutária 
e, no dia 28, às 17 horas, haverá 
o último sorteio da campanha de 
recadastramento Sua Vida Roda 
Melhor com a ANFIP, em que um 
associado será contemplado com um 
carro Hyundai HB20 zero quilômetro. 
Para concorrer, acesse o hotsite da 
campanha e faça o seu cadastramento.

Outros quatro prêmios serão 

sorteados aos participantes. Quem 
estiver lá, vai concorrer a dois iPads e a 
dois iPhones. Mas, atenção: só podem 
ganhar esses prêmios associados que 
estiverem devidamente inscritos no 
evento e presentes no local no ato do 
sorteio. O formulário de inscrição 
gera automaticamente o cupom 
para participar dos sorteios, que vão 
acontecer no Auditório Amazonas, no 
Hotel Tropical, em Manaus, sede da 
XXIV Convenção Nacional.

Inscritos devem informar hotel reservado
É importante lembrar que os 

participantes devem informar à 
Secretaria da ANFIP, pelo e-mail 
secretaria@anfi p.org.br, até o dia 17 de 
maio, o nome do hotel reservado para 
o evento, caso tenham fechado pacote 
de hospedagem em hotel diferente dos 
disponibilizados pela empresa Fontur.

Essa informação é necessária para 
que a coordenação de transportes possa 
organizar as rotas dos ônibus/vans que 

farão o trajeto dos hotéis para o Hotel 
Tropical durante o período do evento e 
para o local da solenidade de abertura e 
do jantar de encerramento.

Cabe ressaltar que o transporte 
no trajeto aeroporto/hotel/aeroporto 
é de responsabilidade de cada 
participante/acompanhante.

Hospedagem – A Fontur possui 
apartamentos para reservas em cinco 
hotéis: Tropical, Blue Tree Premium, 

Mercure, Quality Inn e Park Suites. Veja 
na página da ANFIP na internet a tabela 
com os valores e todas as informações 
de funcionamento de cada unidade.

Para fazer a reserva, os interessados 
podem encaminhar um e-mail para 
hospedagemanfi p@fontur.com.br ou 
entrar em contato pelos telefones (92) 3658 
3207 / 3658 3512 / 8252 5000. As reservas 
devem ser feitas de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.
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Conselheiros realizam encontros em Brasília
Os dias 23 e 24 de abril foram 

repletos de encontros promovidos pelos 
conselheiros da ANFIP em Brasília. 
No dia 23, o Conselho Executivo 
discutiu a organização da XXIV 
Convenção Nacional, o planejamento 
estratégico da Entidade, a campanha 
de valorização do Auditor-Fiscal e a 
autorização para ações judiciais. 

Ainda no dia 23, o Conselho de 

Representantes analisou o orçamento 
anual da ANFIP. Ao participar da 
abertura da reunião, o presidente 
Álvaro Sólon de França relatou as 
iniciativas da campanha de valorização 
do trabalho do Auditor-Fiscal 
perante a sociedade, que está sendo 
elaborada pela ANFIP, e enfatizou 
o reconhecimento do trabalho da 
Associação, especialmente pelos 

parlamentares. “Eles realmente contam 
com o trabalho da ANFIP e é uma honra 
fazer parte do Conselho Executivo de 
uma Entidade com a respeitabilidade 
da ANFIP”, comentou.

E no dia 24 de abril aconteceu 
a reunião conjunta dos três 
conselhos: Executivo, Fiscal e de 
Representantes. Na pauta, o debate 
sobre a mensalidade associativa.

Os destaques de 29 
de abril a 3 de maio

Líder em exercício do PMDB assina requerimento para votação da PEC 555
Durante encontro com vice-

presidente de Relações Públicas 
da ANFIP, João Laércio Gagliardi 
Fernandes, e com a diretoria da 
APFIP, estadual da Entidade na 
Paraíba, no dia 29 de abril, em 
João Pessoa, o líder em exercício 
do PMDB, e vice-líder do mesmo 
partido, deputado Manoel Júnior, 
assinou o requerimento para que seja 

colocada em pauta para votação a 
Proposta de Emenda Constitucional 
nº 555, de 2006.

A PEC, defendida pela ANFIP, 
extingue a cobrança da contribuição 
previdenciária sobre os proventos 
dos servidores públicos aposentados 
e dos pensionistas e está pronta para 
apreciação em plenário, faltando 
apenas a inclusão na Ordem do Dia.

O trabalho realizado pela 
Associação resultou na assinatura 
de quase todos os líderes no 
requerimento para votação da 
proposta. Agora, falta apenas a 
assinatura do líder do PT, José 
Guimarães, além do líder do 
Governo, Arlindo Chinaglia, para 
completar a lista de assinaturas 
das lideranças.

Homenagem da ANFIP em memória do primeiro presidente da Entidade
Após 63 anos de fundação, 

a ANFIP e seus associados se 
despedem com grande pesar do 
primeiro presidente da Entidade, 
Ney Costa Santos, que faleceu no 
dia 19 de março. Sua inestimável 

passagem pela Associação foi em 
um período de grande importância. 
Ney, representando o Rio de Janeiro, 
fez parte de um grupo de abnegados, 
dos pioneiros que fundaram a 
Associação, e presidiu a Entidade no 

período de 1967 a 1968.
Em memória deste nobre 

companheiro, a ANFIP presta esta 
justa homenagem e se solidariza 
com a família e os amigos pela 
perda do ente querido.




