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A ANFIP tem promovido e
participado de audiências públicas nas assembleias legislativas
e câmaras de vereadores do país
para dar um recado claro: É hora
de votar a PEC 555/2006. A proposta que acaba com a contribuição previdenciária do servidor
aposentado e do pensionista está
pronta para votação no Plenário
da Câmara dos Deputados.
Em encontro no dia 14 de
maio, em Brasília, marcado graças
ao grande sucesso da audiência
pública realizada em 9 de maio em
Natal (RN), a presidente Margarida
Lopes de Araújo disse ao presidente da Câmara e ao ministro da
Previdência que é preciso deixar o
Plenário definir a questão. “É muito difícil para nós aceitar ‘ah, não
podemos colocar o presidente da
Câmara contra o governo’. Eu não
entendi esse discurso! Por quê? A
Câmara é a caixa de ressonância do
povo brasileiro e tem que fazer o Em encontro com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho,
que o povo está pedindo.” pag. 5 ANFIP cobra votação da PEC que prevê a extinção gradativa da contibuição dos aposentados e dos pensionistas

Cristiano Eduardo

ANFIP percorre assembleias legislativas e câmaras municipais do Brasil em
defesa do fim da taxação dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas
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EDITORIAL

Pronta para crescer
A ANFIP está pronta, e trabalha para
crescer ainda mais. A constatação parece
óbvia, toda entidade gostaria de ser maior
e ter mais filiados, mas a reflexão é importante porque a ANFIP não é uma instituição qualquer e, portanto, deve crescer de
forma coerente com sua trajetória.
Por trás do nome ANFIP há uma longa
história, que começa no longínquo ano de
1950, e poucas instituições, especialmente
associativas, perduram por tanto tempo.
De lá para cá, foram milhares de associados
que trabalharam duramente para construir
o que atualmente é A Entidade de representação associativa dos Auditores-Fiscais
da RFB, edificada em sólida base de fidelidade do filiado com a sua Associação.

Ressalte-se que, juridicamente, somente uma entidade associativa de nível nacional, como a ANFIP, tem a prerrogativa
de propor Ações Diretas de Inconstitucionalidade, privilégio vedado a sindicatos e
federações.
Feito o brevíssimo resgate histórico,
vale citar o Estatuto:
Seção II
Da Incorporação
Art. 60. É facultado à ANFIP, no interesse e conveniência da Entidade, incorporar outras entidades representativas
do mesmo cargo previsto no caput do
artigo 1º deste Estatuto, desde que a
entidade incorporada tenha a mesma
finalidade e a mesma natureza jurídica
associativa.
§ 1º A incorporação com outras entida-

Por dentro da ANFIP

des obedecerá às normas da legislação
aplicável ao caso e deverá ser aprovada
pela maioria absoluta dos membros dos
Conselhos da ANFIP, em reunião conjunta devidamente convocada pelo Conselho Executivo.
§ 2º Em qualquer das incorporações previstas neste artigo será sempre mantida
a denominação com a marca registrada
“ANFIP”.
Assim, por uma questão estatutária
e por tudo que fez e faz pelo associado,
a ANFIP pode crescer, sim, por meio da
incorporação de instituições similares.
Podemos incorporar entidades afins, por
nosso interesse e conveniência, mas o
nome ANFIP jamais será substituído, muito menos seus 64 anos de experiência a
serviço do associado e da sociedade.

Vice-presidência de Política Salarial

Vice-presidência de Política de Classe

A Vice-Presidência de Política Salarial atua sozinha ou com
outras vices. Dentre as atribuições estão realizar estudos e
pesquisas dos direitos e vantagens dos servidores, especialmente dos AFRFB, e dinamizar
a participação de ativos e aposentados nos pleitos salariais.
Desde agosto de 2013, atuou
principalmente ao lado do VP de
Política de Classe, sob a liderança
da presidente e do vice Executivo,
visando a votar a PEC 555 e a minimizar as perdas salariais advindas,
entre outras causas, do desconto
inconstitucional da contribuição
previdenciária do inativo.
Há ainda a esperança de reverter o quadro de perdas sa-

Ao vice-presidente de Política
de Classe cabe lutar por remuneração condigna da carreira que
corresponde à especialização e
à complexidade das atividades,
em escala progressiva que atenda à independência econômica
e ao respeito e manutenção dos
direitos e vantagens já incorporados à remuneração e ao princípio da paridade ativo/inativo.
Dentre suas competências
se encontram as de participar
de reuniões, eventos, estudos
e debates no âmbito da administração e no das entidades
representativas dos AFRFB e
entidades de servidores para
preservação dos direitos e vantagens já incorporados à remu-

Cristiano Eduardo

João Laércio Gagliardi Fernandes é vice-presidente de de Política
Salarial. joaolaercio@anfip.org.br

neração dos Auditores-Fiscais.
É ele que acompanha e defende os interesses dos AFRFB
quanto aos direitos e vantagens
em geral, inerentes às condições
de servidores públicos, assim
como zela pelas conquistas e
luta pela efetivação das reivindicações da classe.

Jorge Cezar Costa é vice-presidente de Política de Classe. jorge.cezar@
anfip.org.br

Cristiano Eduardo

lariais com a inclusão dos Auditores-Fiscais na PEC 443, que
fixa em 90,25% do vencimento
de ministro do STF o subsídio
máximo do advogado público.
Trabalhou também em favor da
PEC 186, que dá autonomia administrativa e financeira à receita fazendária.
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Entrevista

Marcio Peixoto

Regimes Próprios precisam de mais auditores
Otoni
Gonçalves
Guimarães
Desde junho de 2011, o associado Otoni Gonçalves Guimarães
coordena o Departamento dos
Regimes de Previdência no Serviço Público (DRPSP), que faz parte
da Secretaria de Políticas de Previdência Social, dentro da estrutura do Ministério da Previdência
Social. Ele ingressou no serviço
público em 1995, como Fiscal de
Contribuições Previdenciárias.
Nesta entrevista, o diretor da
área de Regimes Próprios faz um
alerta: são necessários mais Auditores-Fiscais para controlar os mais
de dois mil sistemas existentes do
país. A ANFIP tem defendido o aumento do efetivo e trabalha para
que mais Auditores sejam lotados
no DRPSP. Confira o resumo da
conversa com Otoni Guimarães:
Qual o panorama atual dos
Regimes Próprios no Brasil?
Hoje, tem-se instituídos, além
da própria União, estados, capitais
e o Distrito Federal, em torno de
2.020 regimes próprios. Os Regimes Próprios têm previsão constitucional e são organizados por
cada ente por iniciativa própria,
por meio de uma lei desvinculando os seus servidores titulares de
cargos efetivos do regime geral e
vinculando a um regime do próprio ente federativo. Então, hoje,
englobando todos estes entes,
somos aproximadamente 10 milhões de servidores, diretamente,
assistidos pelos Regimes Próprios
e, ainda, os seus dependentes. Assim, estaríamos pensando em 30
milhões de pessoas que têm interesse direto, no mínimo.
E as atribuições do departamento que o senhor coordena?
Entre as diversas atribuições,

Otoni Guimarães: Regime Próprio tem apenas 52 Auditores-Fiscais

está orientar, acompanhar e supervisionar os Regimes Próprios
de Previdência Social. Como
nós executamos nossas competências? Desde a formulação
de proposta de normatização à
participação nos projetos que
estejam discutindo qualquer legislação que tenha interesse da
previdência do servidor. Na parte
operacional, nós executamos o
acompanhamento e a supervisão
destes regimes de duas formas.
Uma, de uma forma indireta, que
é a análise das diversas informações que os entes federativos
detentores de Regimes Próprios
são obrigados a encaminhar para
o ministério. E a outra forma, que
chamamos de acompanhamento
direto, ou auditoria direta, é executada por nós Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil cedidos ao Ministério da Previdência.
Hoje nós temos um conjunto de

pouco mais de 50 auditores, talvez 52.
E este número é suficiente
para atender mais de dois mil
regimes?
É extremamente insuficiente.
Hoje, talvez esteja abaixo de 50%
daquilo que seria um quadro enxuto, mas suportável. Nós já temos mapas segundo os quais o
número ideal daria em torno de
107 auditores. Além disso, é preciso considerar que há previsão,
para este ano mesmo, de auditores que possivelmente estejam
saindo em decorrência de aposentadoria. Há uma tendência
de diminuição ainda maior desse
quadro.
Com a defasagem, como
está o trabalho deste grupo de
50 Auditores-Fiscais?
Mesmo com o quadro pequeno, temos atingido muitos municípios. A gente consegue auditar

diretamente, por ano, em torno
de 20% do total dos Regimes Próprios existentes. Mas é pouco
porque, para auditar 100% nesta
proporção, você precisaria de cinco anos para voltar a um município. É um tempo muito grande,
é mais que a gestão de um prefeito ou de um governador, por
exemplo. E isso é o que visitamos
fisicamente, mas há outros mecanismos que nós também acompanhamos, mesmo que de uma
forma a distância, que conseguimos potencializar um pouco mais
isso. Daí, geramos muitos processos administrativos, o que é uma
decorrência da nossa auditoria.
Temos feito, em decorrência de
diversas inconsistências e até de
indícios de fraudes ou de crimes,
muitas denúncias para os órgãos
competentes, como Ministério
Público e Tribunal de Contas.
E fiscalizar de perto os regimes é muito importante, já que
o sistema afeta milhões de brasileiros...
É super importante, até porque, como a gente avalia e esta
foi até uma das lógicas da própria
Constituição trazer isso, quando o
estado ou município institui o seu
Regime Próprio, na verdade, ele
diminui também o compromisso
do Regime Geral, ou seja, é uma
desoneração do Regime Geral,
porque o INSS não precisa mais se
preocupar com aquele servidor. E
há uma grande dificuldade dos estados e municípios em pagar suas
contribuições para o Regime Geral.
Então, o que acontece hoje? O Regime Geral não arrecada as contribuições dos estados e municípios,
são sucessivos parcelamentos de
dívidas, amortizações infindáveis,
e o benefício é pago. Então, na medida em que cria o seu regime próprio, ele assume essa obrigação. Se
ele não pagar para o seu Regime
Próprio, vai ter que pagar ao segurado, ao servidor, de qualquer forma; é um direito constitucional.
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Estamos de Olho
PEC 170 avança!
A Comissão Especial aprovou,
em 14 de maio, a PEC 170/2012,
que institui proventos integrais
ao servidor que se aposentar
por invalidez. O texto está agora pronto para o Plenário da Câmara dos Deputados e a ANFIP
trabalha para acelerar a votação.
Confira a tramitação de outras
propostas:
- PEC 68/2011 (Senado): Restabelece o adicional por tempo
de serviço para carreiras específicas, inclusive as que recebem por
subsídio. Aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania;
- PEC 186/2007 (Câmara): Determina que lei complementar
definirá as normas aplicáveis
à Administração Tributária da

União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios. Aguarda inclusão na Ordem do Dia do
Plenário;
- 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, mas a sugestão foi rejeitada pelo relator. Aguarda votação na Comissão Especial;
- PEC 147/2012 (Câmara):
Concede aos Auditores-Fiscais da
RFB e do Trabalho e a servidores
do Banco Central remuneração
equivalente a 90,25% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aguarda votação
na Comissão Especial.

Auditores Reunidos
São Paulo recebe
encontro da ANFIP

O Brasil reunido em São
Paulo! É o XIV Encontro Nacional da ANFIP, que pela
primeira vez acontece na capital paulista. O evento, nos
dias 22 e 23 de maio, inclui
diversos painéis que vão discutir temas essenciais para os
Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil. Os assuntos das mesas de debate vão
de política a saúde, passando
por política de classe e motivação. Os participantes também vão conhecer em deta-

lhes os benefícios oferecidos
pela ANFIP e as ações judiciais
patrocinadas pela Entidade
em defesa dos associados.
As inscrições on-line para
o evento foram concluídas
em 12 de maio e mais de 720
pessoas já confirmaram presença. Ainda é possível participar, fazendo a inscrição
diretamente no evento. O XIV
Encontro Nacional vai ser realizado no Sheraton WTC, na
Avenida das Nações Unidas,
12.551, Brooklin Novo.

Perfil do Associado
Edna Gentil
Quase quatro décadas a
serviço da sociedade. A Auditora-Fiscal aposentada Edna
Gentil recorda com alegria o
dia 5 de novembro de 1951,
quando ingressou como escrituraria concursada na Previdência Social, no Serviço de
Fiscalização da Delegacia Regional do Rio de Janeiro do
extinto IAPI. Lá, ganhou importante experiência: “Adquiri profundo conhecimento da
legislação previdenciária e
das lides fiscais.”
Graduada em Ciências
Contábeis, em 1953, devido à experiência na iniciativa privada com seguros de
acidentes do trabalho, Edna
integrou o grupo de fiscais
que implantou a Carteira
de Acidentes do Trabalho.
Entretanto, mudanças administrativas na direção da
Carteira de Acidentes do Trabalho a levaram de volta ao
serviço de fiscalização. Em
1961, aprovada em concurso
público, foi nomeada Oficial
de Administração.
Ela recorda as profundas
transformações na Previdência nos anos 60: “A nova Lei
da Previdência extinguiu os
antigos IAPs, formando um
único instituto, o INPS. Foi
um período difícil para os servidores em geral e que exigiu
uma ação vigorosa da ANFIP
na defesa da classe fiscal”.
Integrada à nova Coordenadoria de Arrecadação

e Fiscalização, coordenou o
grupo de trabalho que implantou a nova estrutura administrativa da fiscalização.
Em 1980, prestou as duríssimas provas para o concurso
de Fiscal de Contribuições
Previdenciárias e, aprovada,
assumiu o cargo em Taubaté
(SP), sendo transferida para
o Rio de Janeiro em 1982.
Edna Gentil recorda que,
muito antes de poder ingressar como associada na ANFIP,
acompanhava os primeiros
passos da Entidade. Também
guarda com carinho uma
lembrança importante da
história da Associação: “Em
1968, tive o privilégio de colaborar com a 1ª Convenção
da ANFIP, realizada no Rio de
Janeiro, em solenidade documentada na foto publicada
pela Revista da Seguridade
Social, edição comemorativa
dos 45 anos da Associação.”
Aposentada desde 1990,
Edna, também pensionista
de um ex-associado, faz um
balanço positivo da vida no
serviço público. “Foram 39
anos e seis meses dedicados
à Previdência Social. Nesses
longos anos, tive o privilégio
de conviver com excelentes
fiscais, dedicados à Previdência, alguns dos quais presidiram com brilhantismo a
ANFIP. Dentre tantos, destaco o Auditor-Fiscal Acyr
Santos, meu companheiro
durante 51 anos”, conclui.

Arquivo pessoal
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mora no Rio de Janeiro (RJ).
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Distrito Federal

PEC 555/2006

ANFIP cobra do presidente da
Câmara a votação da matéria

A AFIPDF elegeu nova diretoria para o biênio 2014/2016. A
presidente é Léa Pereira de MatEntidade diz que Legislativo tem de atender vontade do povo
tos. Confira na página da ANFIP
na internet a relação completa
É hora de deixar o Plenário
dos diretores, que recebem os
definir se aprova ou não a PEC
votos de sucesso da ANFIP.
555/2006, que acaba com a taxação previdenciária do serviMato Grosso do Sul dor público aposentado e do
pensionista. Este é o discurso
A ANFIP-MS tem nova direto- que a ANFIP tem defendido em
ria, eleita em 15 de abril. A pre- encontros com parlamentares
sidente Isabel Nascimento Elias e em audiências públicas que
Pereira e os demais diretores acontecem em todo o país para
(confira a relação na página da discutir a PEC, que aguarda apeANFIP na internet) vão exercer nas a inclusão na Ordem do Dia
mandato no biênio 2014-2016. para ser votada na Câmara.
A ANFIP parabeniza os eleitos.
Dentro do cronograma nacional de mobilização montado pela
Minas Gerais
ANFIP e outras entidades sobre
o tema, em 9 de maio aconteceu
A ANFIP-MG e a ANFIP apoiam
uma grande audiência pública Em Natal (RN), auditório lotado para cobrar votação da PEC
a realização do 3º Receita Open
na Assembleia Legislativa do Rio para uma guerra com o governo, Câmara é a caixa de ressonância
de Tênis, que acontece de 17 de
Grande do Norte, em Natal, que a PEC tem de ter um quorum qua- do povo brasileiro e têm que fazer
maio a 28 de junho em Varginha
foi coordenada pela vice-presi- lificadíssimo, o governo aciona o que o povo está pedindo.”
(MG). O torneio integra o calenNo encontro de Brasília, fidente de Relações Públicas da seus líderes e não consegue quodário anual de eventos da DRF/
cou definido que uma reunião
ANFIP, Maria Aparecida Fernan- rum. Aí é uma frustração”.
Varginha, que neste ano está coJá
o
ministro
Garibaldi
Alves
aconteceria entre as entidades
des Paes Leme. O debate contou
memorando 45 anos. O torneio,
com a presença do presidente da Filho avaliou que há resistência e a equipe econômica ainda em
que foi sucesso de público nas
Câmara dos Deputados, Henrique à PEC 555 na equipe econômica. maio e, também, a realização de
duas edições anteriores, tem o
“Mas estamos preocupados. Tive- uma comissão geral no Plenário
Eduardo Alves (PMDB-RN).
objetivo de promover a integraNo encontro, a presidente mos um déficit no regime do ser- da Câmara para debater a PEC,
ção entre os servidores.
Margarida Lopes de Araújo rea- vidor público em 2013 de R$ 62 ainda sem data marcada.
firmou que o valor arrecadado bilhões”, completou.
Rio de Janeiro
A presidente da ANFIP, porém, Mobilização nacional
com a contribuição dos aposenrechaçou
a alegação de déficit
A ANFIP, suas representações
A Afiperj participou da cria- tados é irrisório para o governo,
ção, em 12 de maio, da Frente mas afeta duramente a vida de no regime próprio para manter estaduais, o Mosap e outras enRio em Defesa da PEC 555/2006. quem paga. “É muito dinheiro? a contribuição dos inativos. “O tidades estão trabalhando para
O grupo está organizando a au- Não para o governo. Mas, para servidor não pode ser responsa- realizar eventos nas assembleias
diência pública em 26 de maio nós, sim. O valor não representa bilizado por isso, porque antiga- legislativas e nas câmaras de vena Assembleia Legislativa do Rio nem 10% das renúncias fiscais mente esse regime era pago pelo readores para reforçar a defesa
de Janeiro a favor do fim da taxa- concedidas pelo governo nos úl- Tesouro. Depois, quando passou da PEC. Em maio, o evento aconção previdenciária dos servidores timos anos. O governo desonera para contributivo, todos passa- teceu no Rio de Janeiro (RJ) Florianópolis (SC), Belém (PA), São
aposentados e dos pensionistas. para beneficiar grandes empre- ram a contribuir.”
Margarida Lopes de Araújo Paulo (SP) e Natal (RN). Em abril,
sários e somos nós que temos de
observou
que é hora de a Câma- foi a vez de Porto Alegre (RS) e
pagar a conta?”, indagou.
Rio Grande do Sul
A audiência de Natal terminou ra cumprir seu dever constitucio- Florianópolis, que fez a discusA Agafisp promove em 30 de com o agendamento, para 14 de nal e colocar a PEC em votação, são duas vezes. Anteriormente,
maio jantar comemorativo ao maio, em Brasília, de reunião das e rejeitou o argumento de que a audiências já haviam aconteci62º aniversário da entidade. O entidades com Henrique Alves e votação colocaria o presidente da do, por exemplo, em Recife (PE),
evento vai ser realizado no salão o ministro da Previdência Social. Câmara em uma saia justa. “É mui- Belo Horizonte (MG) e Fortaleza
panorâmico do clube Sogipa, Já na capital, o presidente da Câ- to difícil para nós aceitar ‘ah, não (CE). E já está previsto um granem Porto Alegre. A comemora- mara observou que o ideal é che- podemos colocar o presidente da de ato em 29 de maio na Câmação recebeu o nome de “Baile gar a um consenso com o gover- Câmara contra o governo’. Eu não ra dos Deputados, no auditório
Verde e Amarelo”.
no antes da votação: “Você partir entendi esse discurso! Por quê? A Nereu Ramos.

Marcio Peixoto

No seu Estado
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Gastronomia

Turismo

Costela bovina assada

Serranópolis: Ecoturismo e arqueologia
atraem turistas do mundo inteiro

Confira:
Na panela de pressão refogue no óleo ou azeite 1
cebola e 3 dentes de alho
picados (se preferir use
menos). Acrescente 1 kg de
costela bovina em pedaços
e misture só para corar um
pouquinho. Junte 1 envelope de caldo de carne em
pó (ou 1 tablete esfarelado) e 1 colher (café) de sal.
Misture bem e acrescente
100 ml de água (usar sempre água bem quente).
Tampe a panela e assim
que pegar pressão abaixe
o fogo e deixe por 20 minutos (esse tempo pode
variar dependendo do seu
fogão; se sentir cheirinho

de carne queimando, desligue antes).
Após este tempo, desligue
o fogo e deixe a pressão sair
naturalmente. Se achar que
a carne ainda está dura, volte
para a pressão por mais uns
10 minutinhos.
Você pode encerrar o processo
aqui, a carne já sai maravilhosa da pressão, mas, se preferir
mais sequinha, deixe-a assar
mais um pouquinho. Se quiser, retire os pedaços de carne
e coloque em um refratário.
Descarte a água com óleo que
sobrou na panela de pressão.
Coloque algumas batatas (cozinhe as batatas no vapor por
6 minutos) e leve ao forno preaquecido em 200º por mais
uns 15 minutos, só para ela
ficar mais sequinha.
Pronto! É só servir.
Dica: As batatas podem
ser substituídas por mandioca (macaxeira).
Esta receita é uma indicação
do blog Panelaterapia (www.
panelaterapia.com).

Este é um espaço aberto a colaborações dos associados. Envie
sua receita preferida, com todo o passo a passo para preparála, e fotos para comunicacao@anfip.org.br.

Câmara Municipal de Serranópolis

Para os apreciadores de carne bovina, a receita a seguir
é uma ótima opção. Por ser
prático e rápido, o prato vale
para servir aos amigos ou em
uma reunião familiar no fim
de semana e impressionar
todos os paladares.

Com cerca de oito mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o município de Serranólipolis, situado no sudoeste goiano, é considerado um dos maiores patrimônios pré-históricos
do Brasil. Foi na pequena cidade
que pesquisadores encontraram o esqueleto do homem de
Jataí, com 11 mil anos, e provas
de ocupação humana, principalmente pelas artes rupestres,
ferramentas e fósseis encontrados, com uma sequência de inscrições mostrando que no local
já passaram pelo menos 550 gerações de seres humanos.
Pela quantidade dessas pequenas grutas com vestígio de
ocupação e pelo estado de conservação do material encontrado, seja na superfície ou em
escavações, Serranópolis é considerada uma das mais importantes regiões arqueológicas do
continente americano.
A cidade, antiga Serra do
Café, foi criada em 1958 e era
distrito de Jataí. Com o desenvolvimento do povoado, transformou-se em município com
o objetivo de trocar a esgotada
agropecuária extensiva pelo
ecoturismo, aliado à atração arqueológica e pesquisa.
Além do rico material arqueológico, Serranópolis é repleta de atrações, com diversos
abrigos naturais a céu aberto,

contendo pinturas rupestres e
petrogrifos, várias cachoeiras e
trilhas que atraem turistas de
todas as partes do mundo.
Os principais pontos turísticos são a Pousada das Araras,
um dos maiores Sítios Arqueológicos da América do Sul, com
grutas, pinturas rupestres, lago
natural, olho d’água e trilhas; a
Aldeia Ecológica Guardiões do
Cerrado, com banhos ecoterápicos e integração à natureza;
a Gruta do Diogo, que fica próximo à cidade, onde foram encontrados ossos humano com
mais de 11 mil anos; além de
cerca de 40 belíssimas lagoas,
de grande e pequeno porte.
Na cidade ainda é possível
apreciar diversos tipos de artesanato que representam a
iconografia da pintura rupestre
do município. O “Armazém de
Cultura”, um grande complexo
cultural, é referência em empreendedorismo cultural pela
sua originalidade. O complexo
possui quatro galpões: Museu
de História Natural da Serra do
Cafezal, Bazar Serrano, Oficina
Poli-Arte e Sala Eliziário.
Quem vai a Serranópolis,
além dos hotéis da cidade, tem
a opção de se hospedar em
uma das pousadas na zona rural
e ampliar, ainda mais, o contato
com a riqueza natural do local,
repleto de serras e grutas.
Divirta-se! Conheça o Brasil!
José Dias Carvalhaes

Panelaterapia
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Sérgio Silva

A palavra é sua

Zaíra Ramos Benítez mora
em Florianópolis (SC). Entre em
contato com a associada pelo e-mail
superzaira2000@yahoo.com.br.

Precisamos contribuir!
O associativismo é um dos
fundamentos da sociedade em
que vivemos, favorecendo a
convergência de pessoas que
têm objetivos comuns. Esta
forma de organização social
nos remete à ideia de vivência
coletiva, cooperação, troca de
conhecimentos, solidariedade,
confiança mútua, tolerância,
capacidade de aceitar desafios
e de correr riscos, superação de
obstáculos e dedicação na defesa da igualdade de oportunidades e de direitos para todos.
Porém, o motor que coloca
em funcionamento a complexa
engrenagem deste “construir
juntos” é o desejo de ser útil e
a convicção de que pode haver
mudanças, de que conquistas
são possíveis. É acreditar no
possível, no improvável e até no
que se julga impossível.
Contudo, não basta crer ou
simplesmente desejar, é preciso entrar em ação, arregaçar as
mangas e inserir-se nesta teia
de afins, na qual se entrelaçam
diferentes elaborações intelectuais. Este construir coletivo
desperta uma peculiar força
estimulante que dá nova feição
a comportamentos, promove
o debate, traz à tona os pontos
e contrapontos e faz com que
o (santo) diálogo produza um
espaço aberto para o desenvolvimento das ideias, para a
construção/reconstrução das

ações a serem adotadas e para
a solução dos problemas.
Lamentavelmente,
torna-se cada vez mais difícil a
participação associativa, pois
vivemos em um mundo de
transformações difusas e aceleradas, em que as pessoas são
reféns do insaciável relógio.
Esta metamorfose na base da
organização social repercute
na percepção humana, exigindo de nossos sentidos um
constante estado de alerta.
Neste ritmo, as pessoas não
têm tempo para a consolidação de uma experiência plena
e as informações são transmitidas e recebidas de modo veloz,
fragmentado e descontínuo.
Esta profusão desordenada de
estímulos nos afeta negativamente e consome muito de
nossas energias.
Os obstáculos são muitos, é
verdade, mas a pior atitude é
a omissão, que se constitui na
maior ação destruidora na busca das conquistas. Por isso, urge
aprendermos/reaprendermos a
construir juntos e doar-nos um
pouco mais, parando de jogar
para a gavetinha do esquecimento aquela vozinha que teima em abrir a gaveta e repetir:
“Preciso contribuir”. E certamente temos muito para dar,
pois a generosa natureza divina
dotou-nos de incontáveis talentos e qualidades.

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.
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Seus Benefícios
Aproveite: Europa em
condições especiais e com
amigos da ANFIP
Uma ótima oportunidade
para rever ou conhecer a Europa: a Teltur Viagens e Turismo,
parceira da ANFIP, montou um
roteiro especial para associados da Entidade. A viagem está
prevista para outubro, do dia
11 ao dia 26, e inclui Inglaterra,
França e Itália, além do desembarque em Portugal com tour
panorâmico por Lisboa.
As saídas podem acontecer
de qualquer capital brasileira
com voos da TAP (FortalezaCE, Natal-RN, Recife-PE, Rio de
Janeiro-RJ e Salvador-BA). O
pacote também é aberto a convidados dos associados ANFIP
e, com 35 integrantes, o grupo
passa a ser exclusivo. Além do
guia, haverá um coordenador
da Teltur durante todo o percurso.
Confira na página da ANFIP

na internet a proposta de pacote, com o roteiro detalhado
e os valores da viagem. A Teltur
oferece ainda seguro de viagem
e passeios adicionais, como o
Palácio de Versailles, na França,
o castelo de Windsor, na Inglaterra, e gôndola com música em
Veneza, Itália, que podem ser
contratados diretamente com a
empresa.
Entre em contato com a Teltur e reserve logo a sua vaga
no grupo ANFIP para a Europa. Os contatos na empresa
são Elizabeth e Bianca, que
atendem pelos telefones (84)
3222 0458 e (84) 3221 5696 ou
e-mails teltur@telturturismo.
com.br, bianca@telturturismo.
com.br ou gilvan@telturturismo.com.br. Visite a Teltur na
internet no endereço www.
telturturismo.com.br.

Parceria garante estadia e curso
de inglês em Orlando
Que tal unir o útil ao agradável? É o que propõe a Azul Travel,
parceira da ANFIP. Pela oferta especial, é possível levar toda a família para a Disney e ainda aproveitar a estadia para melhorar o
inglês. A promoção permite alu-

gar uma casa em Orlando, na Flórida, e ganhar 30% de desconto
nos cursos da Wise Up na cidade.
Confira os detalhes pelo telefone
(11) 3014 0004 ou na internet, no
endereço http://www.feriasazultravel.com.

Ganhe bônus de até R$ 75 em
compras na Netshoes
Aproveite os convênios do
Clube ANFIP de Benefícios! Entre eles está a Netshoes, uma
das maiores lojas on-line de
material esportivo. Comprando pelo Clube ANFIP, disponível na área restrita da pagina

na internet, você ganha bônus
progressivos: R$ 10 nas compras acima de R$ 100; R$ 25
nas compras acima de R$ 200;
R$ 45 nas compras acima de
R$ 300, e R$ 75 nas compras
acima de R$ 500.

Solução: (1) RFB, na parede; (2) Mouse, abaixo do monitor; (3) Nariz do contribuinte; (4) Perna esquerda
da cadeira; (5) Pé esquerdo do contribuinte; (6) Canto direito inferior da mesa; (7) Rodapé acima do nariz
do contribuinte

7 Erros
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