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ANFIP visita unidades da RFB  
para ouvir Auditores-Fiscais
Projeto já esteve em seis estados brasileiros
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ANFIP: compromisso 

com você. SEMPRE!

Depois de visitar Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Maranhão, o pro-
jeto ANFIP Conectada às Unidades 
da Receita Federal do Brasil este-
ve, em março, no Mato Grosso, no 
Mato Grosso do Sul e em Rondô-
nia. Criada em outubro passado, a 
iniciativa tem o objetivo de levar 
aos Auditores-Fiscais informações 
técnicas e associativas. 

A meta é sempre aliar temas 
atuais de interesse dos associados 
aos benefícios que a ANFIP oferece, 
permitindo ao Auditor-Fiscal opi-
nar sobre o funcionamento e a atu-
ação da Entidade. Entre os assun-
tos que são discutidos estão ações 
judiciais, Unimed e defesa dos pro-
jetos de interesse da classe no Le-
gislativo, como as PECs 443/2009 e 
147/2012 (subsídio de 90,25% da 
remuneração de ministros do Su-
premo Tribunal Federal), 555/2006 
(fim da contribuição previdenci-
ária dos servidores) e 170 (proven-
tos integrais ao aposentado por 
invalidez permanente).            Pág. 5
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COMPROMISSO COM 
VOCÊ

Um novo jornal para estar ainda 
mais perto de você. O ANFIP com 
Você nasce a partir do slogan da 
nossa Entidade: “Compromisso 
com você. SEMPRE!”. E é justa-
mente para estar mais próximo 
que criamos um novo veículo de 
comunicação.
A partir de agora, o ANFIP com 
Você vai chegar à sua casa a 
cada dois meses, feito para, com 

e pelo associado. Criamos es-
paços específicos para permitir 
que você contribua diretamente 
com o jornal. A coluna A Pala-
vra é Sua, por exemplo, vai tra-
zer sempre artigo assinado por 
um colega. Você também pode 
colaborar com a seção de Gas-
tronomia, que mostra receitas e 
experiências à boa mesa.
Para valorizar quem fez e faz a 
história da ANFIP, criamos a co-
luna Perfil do Associado, com o 
objetivo de apresentar um cole-

ga aos demais associados, em 
cada edição. A intenção é conhe-
cer a vida profissional e associa-
tiva do colega, bem como saber 
um pouco como ele ou ela apro-
veita o tempo livre.
Vamos apresentar também, a 
cada dois meses, a coluna Por 
dentro da ANFIP, para que você 
veja em detalhes o funciona-
mento de cada setor da Enti-
dade. Também há uma área 
especial para as notícias das Es-
taduais da ANFIP.

Aqui, você vai acompanhar, ain-
da, nossas batalhas em defesa 
dos temas do seu interesse, seja 
na pressão democrática no Con-
gresso Nacional, seja no embate 
político com os representantes 
do governo. 
Nós queremos saber sua opinião 
sobre o novo jornal. Envie seus 
comentários, além das contri-
buições para as colunas, para o 
e-mail comunicacao@anfip.org.
br. Participe! A ANFIP quer estar 
COM VOCÊ, SEMPRE!
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A Comunicação Social da 
ANFIP é o setor dentro da En-
tidade que mais interage com 
os demais em âmbito interno, 
e também com os associados e 
com o público externo, ou seja, 
aquele que “vê” a ANFIP “de 
fora”: os cidadãos brasileiros de 
um modo geral.

Essa interação com os de-

mais setores ocorre porque cabe 
à Comunicação Social obter as 
informações junto às demais 
vice-presidências para produ-
zir notícias e dar satisfações aos 
associados a respeito de tudo o 
que vem sendo feito dentro da 
missão da ANFIP.

A interação com os associa-
dos também é permanente e 

Leila Souza de Barros Signorelli 
de Andrade é vice-presidente de 
Comunicação Social.  
leilasignorelli@anfip.org.br

Os desafios da Comunicação Social

Por dentro da ANFIP
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ocorre por intermédio dos pró-
prios veículos de comunicação 
utilizados pela ANFIP. O asso-
ciado interage com a página na 
internet, com os veículos impres-
sos, com as redes sociais e com 
as eventuais campanhas coloca-
das em prática. 

Com isso, o associado pode 
se manifestar inclusive sobre a 
qualidade dessas informações, 
além de emitir sugestões, con-
forme já ocorreu, em pesquisas 
realizadas pela ANFIP para saber 
o nível de satisfação de seu pú-
blico com os veículos de comu-
nicação editados.

Além disso, é por intermé-
dio do trabalho da Comunica-
ção que a sociedade conhece a 
ANFIP. As notícias nos jornais, o 
noticiário publicado diariamen-
te na internet, as redes sociais, o 
rádio, a televisão, proporcionam 
aos cidadãos de todo o Brasil 
(e até de outros países, levan-
do-se em conta que a internet 
é acessada internacionalmen-
te) formar a sua opinião sobre 

as atividades da Entidade e até 
manifestar-se a respeito. 

Composta por uma equipe 
de jornalistas e um diagrama-
dor/programador visual, sempre 
sob a supervisão da Vice-presi-
dente da área, a Comunicação 
Social atua também como gera-
dora de ideias por ocasião, para 
citar apenas um exemplo, de 
datas comemorativas, além de 
colaborar na confecção de agen-
das, publicações especiais, edi-
ções comemorativas e mesmo 
campanhas de marketing que 
extrapolam a atividade jornalís-
tica propriamente dita.  

A presença da Comunicação 
Social garante a divulgação dos 
Encontros Nacionais e das nos-
sas Convenções Nacionais, órgão 
máximo da Entidade, além de to-
dos os demais eventos da ANFIP. 

Em resumo: pode-se dizer 
que a Comunicação Social tem 
que estar presente em tudo, por-
que, sem a apresentação do fato 
ao público, é como se o fato não 
tivesse acontecido.
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ArnAldo  
FAriA de Sá

Em seu sétimo mandato con-
secutivo na Câmara, Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP) é deputado federal 
desde a Assembleia Constituinte, 
com início em fevereiro de 1987. 
Já exerceu diversos cargos de des-
taque na Câmara e, desde feverei-
ro, ocupa a presidência da Comis-
são de Viação e Transportes. No 
Executivo, foi secretário municipal 
de Esporte, Lazer e Recreação de 
São Paulo em 1993-94 e, na mes-
ma cidade, chefiou a Secretaria de 
Governo em 2000. 

O deputado é um aguerri-
do defensor do serviço público 
de qualidade, com profissionais 
competentes e valorizados. Ele 
enfatiza a importância do Au-
ditor-Fiscal da RFB para o país e 
apoia o reconhecimento da clas-
se com a inclusão na PEC que 
trata da equiparação salarial a 
90,25% do vencimento de minis-
tro do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Confira: 

Qual a situação hoje do ser-
vidor público no Brasil?

Ruim, é desmotivador. O go-
verno, lamentavelmente, parece 
que está obcecado em desvalori-
zar cada vez mais o servidor pú-
blico. É preciso que os servidores 
mantenham a luta, até para que 
tenham a valorização necessá-
ria para prestar os serviços com 
a qualidade que a sociedade me-
rece, com condições e remune-
ração dignas para exercer bem o 
trabalho. A ANFIP é um exemplo, 
porque sempre brigou duramente 
em defesa dos Auditores-Fiscais.

 PEC 555/2006: Há possibi-
lidade de votação logo? Como 
está a discussão?

Acho que a crise política nos 
ajuda no momento para poder 
votar a PEC 555, aquela que aca-

Entrevista
Parceiro do Auditor-Fiscal

Deputado recebe conselheiras da ANFIP para entrevista ao ANFIP com Você
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ba gradativamente com a co-
brança previdenciária dos inati-
vos. Pagar para quê? Pagar para 
nada? Então, vamos aprovar a 
PEC 555 agora, lembrando que 
essa cobrança iniciou na reforma 
da previdência do governo Lula, 
aquela que gerou o mensalão, 
cuja condenação aconteceu re-
centemente no STF e durante 
essa votação o voto da ministra 
Carmem Lúcia (do STF) questio-
na a validade dessa reforma.

O senhor é membro da 
Frente Parlamentar em Defesa 

da Previdência Social Pública. 
Como combater o falso e repe-
titivo discurso de déficit?

Aqui a ANFIP também é im-
portante, porque sempre con-
testou duramente a falácia do 
déficit. Aliás, não apenas con-
testa, como comprova, em seus 
diversos estudos técnicos, que 
a Previdência Social pública 
é viável. Acho que essa histó-
ria de que a Previdência está 
quebrada é o jogo que se faz 
da previdência privada. É só 
ver que há grandes interesses 
por trás disso, mas no Brasil, 

É preciso que 
os servidores 
mantenham 
a luta”

“

GBOEX, Capemi, Montepio da 
Família Militar, eu não conheço 
ninguém aposentado nesse ne-
gócio de previdência privada.

Sobre as PECs 443/2009 e 
147/2012, os Auditores-Fiscais 
vão conseguir a equivalência 
salarial a 90,25% do vencimen-
to de ministro do STF?

Esta discussão é boa e nós va-
mos tentar garantir esse direito, 
porque o Auditor-Fiscal é funda-
mental e tem que ser assim trata-
do. Então, podem contar comigo, 
porque defendo sim que a Audi-
toria Fiscal da Receita Federal do 
Brasil seja incluída.

Como fica o funcionamento 
da Câmara neste ano com Copa 
do Mundo no Brasil e eleições?

Na verdade, Copa do Mundo 
a cada quatro anos sempre tem. 
Mas, neste momento, a Copa do 
Mundo será no Brasil, então, a 
situação será mais grave ainda. 
Portanto, nós temos que estar 
sempre atentos. O Parlamen-
to não pode parar por causa da 
Copa do Mundo.
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A ANFIP acompanha diaria-
mente a tramitação de temas de 
interesse do associado no Parla-
mento e tem pressionado para 
que sejam votados logo, já que a 
Copa do Mundo e as eleições de-
vem reduzir a produtividade dos 
legisladores este ano. Veja o anda-
mento de algumas das propostas: 

- PEC 555/2006 (Câmara): 
Acaba com a contribuição pre-
videnciária do servidor público 
inativo. Aguarda votação no Ple-
nário;

- PEC 210/2007 (Câmara): Res-
tabelece o adicional por tempo 
de serviço como componente 
da remuneração das carreiras 
da magistratura e do Ministério 
Público - os Auditores-Fiscais da 

RFB foram incluídos no relatório. 
Aguarda votação no Plenário;

- PEC 443/2009 (Câmara): 
Vincula remuneração de ad-
vogados públicos a 90,25% do 
subsídio de ministro do Supre-
mo Tribunal Federal. Emenda 
patrocinada pela ANFIP inclui os 
Auditores-Fiscais no texto, mas a 
sugestão foi rejeitada pelo rela-
tor. Aguarda votação na Comis-
são Especial;

- PEC 147/2012 (Câmara): 
Concede aos Auditores-Fiscais 
da RFB e do Trabalho e a servi-
dores do Banco Central remune-
ração equivalente a 90,25% do 
subsídio de ministro do Supre-
mo Tribunal Federal. Aguarda 
votação na Comissão Especial.

Pela primeira vez, o En-
contro Nacional da ANFIP vai 
ser realizado em São Paulo, 
uma das maiores cidades do 
mundo. Em sua XIV edição, o 
evento vai acontecer nos dias 
22 (abertura solene, à noite) e 
23 de maio no hotel Sheraton/
WTC, Avenida das Nações Uni-
das 12.551, Brooklin Novo. Faça 
já a sua inscrição! 

O evento inclui diversos 
painéis para discutir o que há 
de mais importante para os 
Auditores-Fiscais. Os temas 

das mesas de debate vão de 
política a saúde, passando por 
motivação e política de clas-
se. Entre os convidados a falar, 
ministros, deputados e reno-
mados especialistas nas áreas 
pautadas. 

Para os associados ativos, é 
preciso se inscrever até 22 de 
abril, por causa da liberação 
de ponto. A inscrição pode ser 
feita no hotsite disponível na 
página da ANFIP na internet, 
onde também há os detalhes 
do evento.

Formado em Engenharia 
Mecânica pela Universidade 
de Brasília, licenciado em Filo-
sofia pela Universidade Fede-
ral do Piauí, bacharel em Direi-
to também pela UFPI e mestre 
em Filosofia pela mesma uni-
versidade. Este é o perfil aca-
dêmico do associado Gadafy 
de Matos Zeidam, que admite: 
“Gosto muito de estudar. Os 
estudos sempre me acompa-
nharam por toda a vida.”

Ele nasceu em Fortaleza 
(CE), mas mudou-se para Te-
resina (PI) ainda bebê e re-
conhece que o coração já é 
piauiense. Casado há 15 anos 
com Carmen Lúcia, Gada-
fy tem um casal de filhos: 
Hassan, 14, e Zamya, 12. Em 
casa, ele retoma a preferên-
cia pelo estudo. “Atualmente, 
eu estou acompanhando as 
tarefas dos meninos, porque 
a cobrança é muito grande 
sobre os estudantes. Termina 
que eu gosto de acompanhar 
o aprendizado deles. Nas fol-
gas, gosto de levá-los para 
ver apresentações musicais e 
para praticar esportes”. 

Hoje com 39 anos de idade, 
Gadafy foi aprovado bastante 
jovem, aos 23, no concurso de 
1997, para o cargo de Fiscal de 
Contribuições Previdenciárias, 
ainda no INSS. Ele também 
atuou na fiscalização externa 
depois da unificação com a 
Receita Federal e comemora 
a experiência: “A fiscalização 
externa foi uma grande esco-

la. Uma oportunidade que tive 
de estudar, de aprofundar os 
conhecimentos de legislação 
previdenciária e de contabi-
lidade. Devo muito da minha 
atuação profissional a esta es-
cola que eu tive, que foi a fisca-
lização externa na Previdência, 
onde os professores eram os 
colegas mais experientes”.

Hoje, o associado está lo-
tado na Seção de Controle e 
Acompanhamento Tributá-
rio da RFB de Teresina. “Nesta 
nova etapa, a gente tem uma 
compreensão maior da dinâ-
mica, do tamanho da Receita 
Federal do Brasil, da interface 
com outros órgãos, com a pró-
pria sociedade, porque o aten-
dimento aqui é muito mais 
amplo do que na fiscalização. 
A função de chefe, atualmente 
ocupada, também nos leva a 
um amadurecimento pessoal 
e profissional, pois há muito o 
que aprender com os colegas 
de trabalho”, constata.

 Gadafy Zeidam se asso-
ciou à ANFIP em 1998 e, ano 
passado em Manaus (AM), par-
ticipou pela primeira vez de 
uma convenção nacional. E o 
fez em grande estilo: conven-
cional pelo Piauí, foi escolhido 
pelo plenário para representar 
os associados e fazer o discur-
so de encerramento. E ele dis-
se em Manaus palavras muito 
importantes: “A ANFIP precisa 
de todos nós. Uma associação 
se constrói na primeira pessoa 
do plural, não do singular.”

Gadafy de Matos Zeidam mora em 
Teresina (PI). Entre em contato com o 
colega pelo e-mail gadafy@oi.com.br. 

Votações têm de 
acontecer logo

Inscreva-se já!

Gadafy de Matos Zeidam

Perfil do Associado

Estamos de olho
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HOTEL SHERATON/WTC
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 12.551
BROOKLIN NOVO - SÃO PAULO

22 e 23/05/2014
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A ANFIP-MG foi uma das articu-
ladoras da audiência pública sobre 
a PEC 555/2006, em 17 de março, 
na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, com apoio da ANFIP. O even-
to reuniu parlamentares estaduais 
e federais, além dos servidores e 
aposenta dos, e houve consenso na 
defesa da PEC que acaba com a ab-
surda taxação dos servidores apo-
sentados e dos pensionistas.

A Afiperj alerta os associados 
para falsas ofertas de benefícios 
inexistentes para servidores, espe-
cialmente aposentados e pensio-
nistas. É preciso ter cautela e não 
passar informações pessoais a es-
tranhos. Os falsos benefícios ofe-
recidos geralmente são referentes 
a pecúlio, gratificação de desem-
penho, plano de seguro conjuga-
do ou precatório. Na dúvida, ao re-
ceber a oferta de vantagens, entre 
em contato com a Associação.

A Apafisp participou, em mar-
ço, de encontro político com o 
deputado João Dado (SDD-SP). O 
parlamentar defendeu o apoio às 
candidaturas de colegas do Fisco 
a cargos de deputado federal e 
de deputado estadual. A reunião 
aconteceu na sede da Delegacia 
Sindical de São Paulo. 

A Agafisp iniciou em março 
Curso de Artes, Pintura e Arte-
sanato. As aulas são destinadas 
aos associados interessados em 
aprender técnicas modernas des-
sas áreas com a professora Mada-
lena Spagnolo, que já fez diversas 
exposições no Rio Grande do Sul 
e em outros países. As aulas pros-
seguem até o fim do ano, sempre 
às quartas-feiras.

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Rio Grande 
do Sul

No seu Estado

“ANFIP Conectada às Unida-
des da Receita Federal do Brasil”. 
Este é o projeto que está per-
correndo o Brasil para levar aos 
Auditores-Fiscais informações 
técnicas e associativas, sempre 
em encontros promovidos nas 
dependências da RFB. 

Em março, foram visitados três 
estados: Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Rondônia. No dia 12, 
a presidente Margarida Lopes de 
Araújo e representantes do Conse-
lho Executivo estiveram em Cam-
po Grande (MS) e, no dia seguinte, 
em Cuiabá (MT). No dia 27, a AN-
FIP esteve em Porto Velho (RO).

Em Campo Grande, além das 
apresentações dos trabalhos, 
dos serviços e dos benefícios 
oferecidos pela ANFIP, houve 
palestras dos Auditores-Fiscais 
Cícero Viana de Souza (Tema: 
eSocial) e Floriano José Martins 
(Temas: Previdência para o servi-
dor público, Funpresp e Jusprev). 
Já em Cuiabá também houve a 
apresentação da ANFIP e a pa-
lestra de Cícero de Sousa sobre 
o eSocial. Em Porto Velho, a AN-
FIP apresentou suas atividades 
e o vice-presidente de Assuntos 
Fiscais, Vanderley José Maçanei-
ro, fez palestra sobre o eSocial, 

Funpresp e Jusprev, a previdên-
cia associativa da ANFIP.

A intenção é sempre aliar te-
mas atuais de interesse dos asso-
ciados aos benefícios que a ANFIP 
oferece, permitindo aos Audito-
res-Fiscais opinar sobre o funcio-
namento e a atuação da Entidade. 
Entre os assuntos que são discu-
tidos estão ações judiciais em 
execução, Unimed e o trabalho 
que a ANFIP vem desenvolven-
do no Congresso Nacional em 
defesa dos projetos de interesse 
da classe, como a PEC 555/2006 
(extingue gradativamente a con-
tribuição previdenciária dos servi-
dores públicos aposentados e dos 
pensionistas); as PECs 443/2009 e 
147/2012 (equipara vencimentos 
de algumas carreiras públicas, en-
tre elas a dos Auditores-Fiscais, a 
90,25% da remuneração de minis-
tros do Supremo Tribunal Federal) 
e a PEC 170 (institui proventos 
integrais ao servidor que se apo-
sentar por invalidez permanente).

O ANFIP Conectada foi iniciado 
em outubro passado e já esteve 
nos estados do Rio de Janeiro, Es-
pírito Santo e Maranhão. A inicia-
tiva também foi apresentada pelo 
Conselho Executivo em reunião 
com delegados e inspetores da 

1ª Região Fiscal, em Brasília, em 
fevereiro. Na ocasião, a presidente 
Margarida Lopes de Araújo ressal-
tou que a Associação vem defen-
dendo pontos sensíveis relacio-
nados à carreira junto aos órgãos 
da Administração Pública. Entre as 
questões, a defasagem do quadro 
de Auditores-Fiscais, a regulamen-
tação da indenização de fronteira 
e do porte de arma e ainda o rea-
juste salarial. “A ANFIP está atenta 
a estes temas e sempre cobra uma 
resposta”, enfatizou. O projeto ain-
da vai voltar ao DF, em data a ser 
definida, com a realização de pa-
lestras e apresentações.

O projeto da ANFIP é coorde-
nado pela vice-presidente de Re-
lações Públicas, Maria Aparecida 
Fernandes Paes Leme. Também 
integram a comissão organiza-
dora os vice-presidentes: Van-
derley José Maçaneiro (Assuntos 
Fiscais), Tereza Liduína Santiago 
Félix (Assuntos da Seguridade 
Social); Maruchia Mialik (Cultura 
Profissional e Relações Interasso-
ciativas), Renato Albano Júnior 
(Assuntos Jurídicos), Marluce do 
Socorro da Silva Soares (Assun-
tos Tributários) e Leila Souza de 
Barros Signorelli de Andrade (Co-
municação Social).

ANFIP Conectada vai aonde o 
associado está
Iniciativa visitou RJ, ES, MA, MT, MS e RO

Perto de você

No Rio de Janeiro, auditório lotado para a visita do ANFIP Conectada às Unidades da Receita Federal do Brasil
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Considerado um dos luga-
res mais bonitos do mundo, 
Maceió (AL) vai sediar a XXV 
Convenção Nacional da ANFIP, 
que acontece em maio de 2015. 
O lugar também é conhecido 
como caribe brasileiro, banha-
do por lagoas, que são verda-
deiras piscinas naturais, forman-
do uma paisagem exuberante. 
As belas praias de águas mor-
nas e cristalinas, com um mar 
que mescla o azul-turquesa e 
o verde-esmeralda, atraem tu-
ristas do mundo inteiro.

 A temperatura média anu-
al é de 25 a 29 graus centígra-
dos. Condições ideais para 
aproveitar todas as maravi-
lhas da cidade praiana.

 E é este cenário único, à 
beira da perfeição, que será 
encontrado pelos participan-
tes da Convenção Nacional 
da ANFIP. Todos os detalhes 
do evento já estão sendo cui-
dadosamente preparados. O 
destino foi escolhido em vo-
tação realizada na XXIV Con-
venção Nacional, que acon-
teceu em Manaus (AM), em 
maio de 2013.

Maceió, que é capital de 
Alagoas, também conta com 
importantes monumentos e 
museus, como o Museu Pa-
lácio Floriano Peixoto, o Mu-
seu Théo Brandão, o Teatro 
Deodoro, a Casa da Arte, o 
Museu da 2ª Guerra, Pinaco-

teca Universitária, Memorial à 
República, Museu de História 
Natural, entre outros.

Historiadores afirmam que 
a cidade nasceu de um antigo 
engenho de açúcar, por volta 
do século 18. Para outros, por 
ser praiana, seu surgimento 
está ligado a uma pequena 
vila de pescadores. Seja qual 
for sua origem, do mar ou do 
açúcar, Maceió é um lugar 
perfeito para relaxar e desfru-
tar sua beleza natural.

A culinária alagoana é uma 
mistura das tradições dos 
índios, dos portugueses (co-
lonizadores) e dos africanos 
que chegaram ao Brasil como 
escravos. Os índios, primeiros 
habitantes deste paraíso ala-
goano, deixaram a tradição 
da tapioca, muito apreciada 
no café da manhã e nos fins 
de tarde em toda a orla de 
Maceió. A cidade tem sabores 
do Nordeste, do Brasil mineiro, 
baiano, carioca e capixaba. Do 
mundo tem os sabores da Itá-
lia, do Japão, da China, do Peru 
e da França. Enfim, inúmeras 
opções para agradar qualquer 
paladar, do mais sofisticado ao 
mais tradicional.

Ficou com vontade de co-
nhecer toda essa maravilhar? 
Comece a se preparar, porque 
em maio do ano que vem a 
ANFIP tem encontro marcado 
em Maceió!

Caribe brasileiro é o próximo destino 
da Convenção Nacional

Turismo
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Uma combinação leve, 
que cai muito bem para quem 
pretende abusar de peixes 
e frutos do mar na Semana 
Santa. Salmão com refogado 
de alho poro e passas é uma 
indicação do blog Panelate-
rapia (www.panelaterapia.
com), que testou a receita e 
cedeu as imagens ao ANFIP 
com Você. Chique e elegante, 
o prato é de fácil preparo e 
leva apenas 50 minutos para 
ficar pronto. Confira: 

Ingredientes:
- Quatro postas médias de 
salmão (cerca de 800g)
- Sal e pimenta do reino a 
gosto
- Três colheres (sopa) de 
Azeite Extra Virgem Carbonell 
(45ml)
- Três xícaras (chá) de alho 
poró cortado em rodelas
- Cinco colheres (sopa) de uva 
passa
 - Azeite extra virgem

Modo de Preparo:
Tempere as postas de salmão 
com sal e pimenta do reino a 
gosto. Deixe tomando gosto 

por cerca de 15 minutos. 
Numa frigideira antiaderente 
aqueça o azeite aos poucos 
e frite as postas de salmão, 
selando bem a superfície, de 
maneira que fiquem douradas 
de todos os lados.  Coloque as 
postas num refratário e reserve.
Na mesma frigideira, acres-
cente o alho poró e refogue-o 
rapidamente, somente para 
perder o aspecto de cru. Acres-
cente a uva passa e tempere 
com sal a gosto.
Despeje o refogado de alho 
poró sobre as postas de peixe.
Leve o salmão ao forno médio 
(180ºC), preaquecido, por cer-
ca de 20 minutos ou até que 
o alho poró comece a dourar.
Regue com azeite no momen-
to de servir.
Rendimento: 4 porções
Tempo de Preparo: 30 
minutos
Tempo de Cozimento: 20 
minutos
Dica: A técnica de selar o pei-
xe é usada para se conservar 
o sabor e a umidade da carne.
Variação: Acrescente vinho 
branco seco ao refogado de 
alho poró.

Salmão com refogado de  
alho poró e passas

Gastronomia
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Este é um espaço aberto a colaborações dos associados. Envie 
sua receita preferida, com todo o passo a passo para prepará-
la, e fotos para comunicacao@anfip.org.br.
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Luta sem trégua

A palavra é sua

Clemilce Sanfim de Carvalho 
mora no Rio de Janeiro. Entre em 
contato com a associada pelo e-mail 
clemilcecarvalho@bol.com.br ou pelo 
blog clemilcecarvalho.blogspot.com.br.

Sempre temos em mira o 
que consideramos leitura obri-
gatória do povo brasileiro: a 
nossa Constituição Federal de 
1988. Após superar largo perío-
do de exceção política, tivemos 
à disposição o longo texto que, 
em seu artigo primeiro, trata, 
em Princípios Fundamentais, da 
dignidade da pessoa humana. 
A partir daí, dispõe claramente 
sobre direitos e deveres do cida-
dão brasileiro.

Nós, Auditores-Fiscais agre-
gados sob a bandeira da ANFIP 
e de tantas outras entidades 
de classe, temo-nos envolvi-
do nas lutas pela recuperação 
de perdas, pela conquista dos 
novos valores sociais do traba-
lho, enfim, pela construção da 
nossa cidadania.

Tudo aquilo que nos foi ne-
gado ou tirado (Emendas Cons-
titucionais 20/1998 e 41/2003, 
que modificaram a estrutura da 
Previdência Social), contrarian-
do o que consta do inciso IV do 
artigo 150 – não confisco tribu-
tário – tem sido o foco de nossa 
luta. Qual é a melhor definição 
para a ‘contribuição previden-
ciária’ cobrada desde 2004 de 
servidores aposentados e pen-
sionistas, senão confisco? Temos 
lutado sem tréguas pela aprova-
ção da PEC 555/2006, que mini-
miza e até extingue a cobrança 
para os de idade mais avançada.

Temos que registrar o inau-

dito esforço de todas as catego-
rias de servidores públicos que, 
junto a suas entidades, têm pro-
movido caminhadas, audiências 
públicas e reuniões de conscien-
tização e esclarecimento sobre 
a impostura da cobrança de 
contribuições de servidores que 
já haviam, como ativos, vertido 
mensalmente os valores devi-
dos e pelo tempo legal exigido.

Junto com a defesa da PEC 
555, vamos derrubando os mi-
tos do déficit, do rombo e outros 
monstros que tentam colar à 
Previdência Social.

São muitos os temas sobre os 
quais nos debruçarmos. A nós 
muito incomoda a política tri-
butária vigente. Libera o empre-
sariado de suas obrigações con-
tributivas e continua gravando 
os trabalhadores com extorsiva 
taxação de Imposto de Renda, 
cuja tabela não é devidamente 
atualizada desde 1996! Sobre os 
ombros dos que produzem para 
o país recai toda a carga de im-
postos e tributos, sem o respeito 
ao princípio da capacidade con-
tributiva.

Os servidores públicos, alia-
dos aos segurados do INSS e aos 
demais trabalhadores continu-
arão unidos, sob a bandeira das 
suas associações de classe, sem-
pre informados sobre a verda-
de dos números e presentes às 
manifestações que organizam. 
A luta é sem trégua!

O Clube ANFIP de Benefícios, 
disponível na área restrita da pági-
na na internet, está totalmente re-
formulado. Sempre pensando em 
facilitar a sua vida, a ANFIP faz mu-
danças constantes, para atender 
nos mínimos detalhes as necessi-
dades dos associados. Agora, além 
de oferecer descontos em mais de 
80 empresas conveniadas, a página 
dispõe da seção Classificados, na 
qual os próprios usuários podem 
anunciar produtos para venda. 
Você pode interagir com outros 
colegas de classe e negociar, com-
partilhar experiências de compra e 
diversas informações. Confira ou-
tras novidades do Clube ANFIP de 

Benefícios:
- Adicionar seus dependen-

tes para usar a plataforma de 
convênios;

- Notificação de atendimen-
tos aos convênios, interação dos 
classificados e dúvidas;

- Chat entre associados, mos-
trando seus amigos online;

- Localizar amigos.
Em parceria com a Dynamus, a 

nova plataforma de convênios tam-
bém permite que o usuário faça 
reserva de hotéis com descontos 
exclusivos. Veja abaixo algumas 
das empresas parceiras. Tem muito 
mais no Clube ANFIP de Benefícios, 
confira na página restrita! 

Condições, vantagens e produtos 
exclusivos para você!

Americanas.com

Dell Computadores

Eletrolux

Honda

Hertz

Seus benefícios
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A Palavra é Sua é uma coluna destinada à publicação de artigos de 
associados. Envie sua colaboração – o texto deve ser inédito e ter 2.300 
toques, incluindo os espaços – para comunicacao@anfip.org.br.

A maior loja, os menores pre-
ços. Com 13 anos de operações no 
comércio eletrônico, a Americanas.

com é a maior e mais completa loja 
da internet brasileira. A parceria con-
cede 5% de desconto em todo o site. 

Com o Programa de Benefí-
cios Dell o associado ANFIP apro-
veita ofertas diferenciadas com 

descontos progressivos. Para 
compras acima de R$ 2.300, por 
exemplo, o desconto é de R$ 150.

Direto da fábrica, produtos 
com a qualidade Eletrolux e des-
contos especiais aos associados. 
Os preços chegam a ser 30% 

abaixo do mercado, com diver-
sas formas de pagamento, como 
à vista via boleto, depósito em 
conta ou cartão de crédito. 

Descontos especiais, de acordo 
com a tabela da montadora, e ga-
rantia total de três anos. O acesso 
aos produtos da marca é facilitado 

pela Honda Serviços Financeiros 
(HSF), que abrange o Consórcio 
Nacional Honda, o Banco Honda e 
a GHB Corretora de Seguros. 

Desconto de 20% para alu-
guel antecipado de veículo no 
exterior. Também é possível 
obter desconto de 15% para 

parcelamento em cinco ve-
zes no cartão de crédito. Para 
alugueis no Brasil, o desconto 
chega a 10%.
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PASSATEMPO
7 Erros

Solução: (1) Linha horizontal na parede, na saída das malas; (2) etiqueta na mala que está de pé; (3) la-
teral da mala que está deitada; (4) último segmento da esteira, à esquerda; (5) mão direita, na prancheta; 
(6) botão no punho esquerdo; (7) listra na manga da camisa.


