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Evento da ANFIP atrai gente de todo o país para importantes discussões

Encontro atraiu muitos associados e proporcionou o debate de temas de interesse dos Auditores-Fiscais da RFB
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Centenas de associados de
todo o País compareceram ao encontro, organizado em parceria
com a Apafisp, a Estadual paulista.
“Cumprimos a nossa missão de fazer um encontro maravilhoso na

nossa cidade de São Paulo. É com
satisfação, alegria e sentimento do
dever cumprido que encerramos
este evento”, comemorou a presidente da ANFIP, Margarida Lopes
de Araújo.
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das mais importantes do
mundo e capital financeira
da América Latina, recebeu
o XIV Encontro Nacional dos
Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil.
Cristiano Eduardo

Marcio Peixoto

Se alguém tinha dúvida
sobre a viabilidade de realizar um encontro nacional
da ANFIP na capital paulista, ela está superada. Em 22
e 23 de maio a cidade, uma
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EDITORIAL

Nossa resposta será
nas urnas!
O governo insiste em manter um dos
maiores absurdos estabelecidos no Brasil:
a contribuição previdenciária do aposentado e do pensionista.
A cobrança esdrúxula foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 41, de
2003, aprovada justamente no primeiro
ano do governo do PT, em pleno “mensalão”. Para corrigir este absurdo, em 2006
foi apresentada a PEC 555, que acaba gradativamente com a taxação. A proposta
está pronta para votação no plenário da
Câmara dos Deputados, mas o governo
que se diz dos trabalhadores impede.
Numa clara demonstração de desres-

peito aos princípios democráticos, o Palácio do Planalto barra a entrada da matéria
na pauta, embora mais de 450 deputados,
entre os 513, tenham assinado o requerimento cobrando a votação, além das assinaturas dos líderes de todos os partidos,
exceto o do PT. Aliás, a bem da verdade,
o líder petista chegou a assinar o requerimento de inclusão na pauta, mas, logo
depois, por ordem do governo, pediu
para que sua assinatura fosse retirada.
Após a mobilização ocorrida no dia 29
de maio, no Auditório Nereu Ramos da
Câmara, a PEC entrou na pauta em 3 de
junho, sendo retirada depois de poucas
horas, por determinação do presidente da
Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).
Está clara a ação do governo para fazer

Por dentro da ANFIP

calar a vontade de milhões de servidores
aposentados e de seus familiares, que
exigem a votação da PEC. A interferência
do Executivo no funcionamento do Parlamento é inaceitável e contradiz o trabalho de todos os que deram o sangue para
construir o modelo democrático vivido
hoje no Brasil.
Os servidores públicos não aceitam
esta ingerência do governo e, muito
menos, a atitude servil de Henrique
Eduardo Alves, que se curvou à ordem
do Planalto e retirou a PEC da pauta, recusando-se a reinseri-la.
Intensificaremos a luta para que os
deputados votem a PEC 555 e tenham a
certeza: neste ano, daremos a resposta
nas urnas!

Vice-presidência de Estudos e Assuntos Tributários

Vice-presidência de Tecnologia da Informação

A Vice-presidência de Estudos e Assuntos Tributários
abrange estudos, análises e pesquisas nos assuntos de natureza tributária e fiscal. Ela precisa
estar em perfeita sintonia com
as demais vice-presidências
nos trabalhos que demandam
acompanhamento na área tributária federal, bem como em
atos administrativos e da legislação quanto às atribuições específicas e exclusivas do cargo de
Auditor-Fiscal da RFB. Também
deve interagir com a Fundação
ANFIP, no intuito de desenvolver
trabalhos relacionados à matéria tributária/previdenciária na
elaboração de livros e cartilhas.
Atualmente trabalha na atuali-

A Tecnologia da Informação é
uma atividade de apoio necessária à difusão do trabalho da ANFIP.
A VP deve ter em vista ampliar a
intensidade da comunicação, atualizando o uso do meio eletrônico
e outros para gerir políticas de
segurança que reduzam riscos,
como o de invasão da privacidade. Em suma, deve-se difundir o
conhecimento ou dar-se ciência
do bem para formar dele a consciência humana, não permitindo a
difusão do que não eleva ou não
constrói, reduzindo possibilidades de sua apropriação.
A ANFIP, hoje, já se orgulha
de situar todo o seu sistema de
informação na internet, conquistando uma infraestrutu-

ra cada vez mais robusta que
permite a previsibilidade de
ótimo custo-benefício em suas
finalidades e elasticidade de
crescimento em áreas como,
por exemplo, das eleições dos
seus Conselhos. Tudo a serviço
do associado!
Roswílcio José Moreira
Goés é vice-presidente de
Tecnologia da Informação.
roswilcio@anfip.org.br
Cristiano Eduardo

Cristiano Eduardo

zação do “Zebrinha” e do livro da
Seguridade Social e, em conjunto
com as vices de Assuntos Fiscais
e de Seguridade Social, na confecção de um documento sobre
Seguridade e Previdência Social,
que será entregue aos candidatos
à Presidência do Brasil.
Marluce do Socorro da Silva
Soares é vice-presidente de
Estudos e Assuntos Tributários.
marla@anfip.org.br

Expediente ANFIP COM VOCÊ
ANFIP COM VOCÊ é uma publicação da Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil.
SEDE: SBN Qd. 01 Bl. H Ed. ANFIP - Brasília/DF CEP: 70040-907
Telefones: (61) 3251-8100 | Gratuito: 0800 701-6167
ANFIP COM VOCÊ é publicação bimestral de propriedade da Associação Nacional
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, com tiragem de 8 mil exemplares.
As opiniões externadas nos artigos são de responsabilidade de seus autores.
Envie seus comentários sobre o ANFIP com Você
para o email: comunicacao@anfip.org.br

DIRETORA RESPONSÁVEL:
Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade

Editoração eletrônica
Gilmar Vitalino

Editor:
Gerson Menezes

CONSELHO EDITORIAL:
Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade
Margarida Lopes de Araújo
Marluce do Socorro da Silva Soares
Tereza Liduína Santiago Félix
Vanderley José Maçaneiro
Vilson Antonio Romero

REPORTAGEM:
Daiana Lima, Dâmares Vaz,
Ludmila Machado e Marcio Peixoto

Associação Nacional dos Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil

ANFIP: compromisso com você. SEMPRE!

Maio/junho 2014

ANFIP COM VOCÊ

3

Entrevista

DANIEL
BELMIRO
Auditor-fiscal desde abril de
2004, em 2009 o associado Daniel Belmiro Fontes assumiu a
Coordenação dos Sistemas da
Atividade Fiscal da Receita Federal do Brasil. Hoje, está à frente
de uma das maiores iniciativas
da RFB, o eSocial.
Gerente nacional do projeto,
Belmiro enfatiza, nesta entrevista, que o eSocial é bom para
o Brasil e não pode ser temido
pelo empresariado. A iniciativa
assegura o acesso aos direitos
trabalhistas e vai simplificar a
forma como o empresário fornece informações ao Estado, unificando o relacionamento com
instituições como ministérios da
Previdência Social e do Trabalho
e Emprego, Caixa Econômica Federal e a própria Receita.
Qual a situação atual
do eSocial?
Estamos fazendo os ajustes
finais nos manuais, nos layouts,
nas regras de preenchimento,
nas regras de validação, estamos
escutando muito as entidades
representativas nessa fase. Já tínhamos as empresas-piloto, que
trabalharam construindo conosco o projeto, ajustando para um
ambiente operacional mais compatível e aderente ao que as empresas usam, sem ferir a legislação, sem abrir mão dos controles
necessários. Havia, por exemplo,
muito debate sobre a admissão
que tem que ser feita previamente, o registro da admissão,
as empresas colocavam algumas
dificuldades operacionais em relação a isso e aí, recentemente,
num debate com a Confederação Nacional de Agricultura, foi
dada uma sugestão, que é de um
registro simplificado. Então, a
empresa poderia fazer o registro

prévio opcionalmente, do jeito
que a legislação manda, só que
com menos informações, e a admissão completa seria informada
posteriormente. Esse trabalho de
construção coletiva é algo novo,
o Sped trouxe isso, no eSocial
nós praticamos isso muito fortemente. Esse é um dos grandes
ganhos do projeto.
Já é possível falar em prazos?
O cronograma de desenvolvimento estaria dentro daquilo que
o nosso prestador de serviço de TI
desenvolveria os produtos para o
público externo no âmbito da gestão do projeto, mas nós recebemos muitos pleitos de entidades Belmiro defende que eSocial é bom para o Brasil
representativas da classe patronal,
de empresas, solicitando a dilata- que a gente percebe é que os ór- cadação, que não é o objetivo do
ção do prazo de implementação. gãos que pactuaram e assinaram projeto. Entendemos que é um
Tudo isso está sendo trabalhado. o acordo de cooperação técnica efeito colateral positivo, sem auA estimativa é que a gente con- e têm o compromisso de subs- mento da carga tributária, porclua essa etapa agora em junho tituir, de simplificar, estão se co- que vamos ter uma comunicação
ou julho, com os manuais bem municando muito pouco. Então, melhor com os contribuintes.
revisados, com essas adequações a mensagem do eSocial, o que
E o empresário que cumpre
de simplificação e limpeza desse ele efetivamente representa, a suas obrigações não tem que
layout de informações para que forma aderente de construção ter medo...
as empresas possam não ter re- coletiva que ele vai fazer, que ele
Pelo contrário, ele vai ter todundância e ter um trabalho efe- vai ser ótimo para o bom empre- dos os benefícios de ter uma
tivo de redução de custos opera- gador, para o bom contribuinte, gestão de pessoal mais adequacionais. Em junho ou julho temos que vai haver efetivamente uma da, redução de passivos fiscais
a previsão – ainda previsão – de redução de custos de proces- e trabalhistas, ambiente seguro
uma nova publicação, e aí nós samento para aquele que quer para guarda das informações,
vamos dar um prazo bem seguro trabalhar transparente, essa racionalização desse processo
para as empresas se adaptarem. mensagem não está chegando. de geração de informações soSeis meses, a partir da publicação, Está chegando a mensagem do bre as relações de trabalho que
vamos disponibilizar o ambiente temor, de que o eSocial vai ser há muito tempo não tem uma
de testes, e seis meses depois co- uma política fiscalizatória cada visão mais moderna por parte
meça a obrigatoriedade.
vez maior.
do Estado, e ele vai ter também
O processo está sendo feiEntão, vale esclarecer: uma ajuda no combate à conto com calma, então, de onde Qual a vantagem para o Brasil corrência desleal. Há uma sevêm as queixas de parte do do eSocial?
gurança muito maior, agora nós
empresariado?
O projeto eSocial é um com- vamos ter certificado digital,
Nós percebemos esta aflição. promisso com três objetivos cla- empresas pequenas vão ter um
Verificamos também que a afli- ros: Primeiro, garantir o direito código de acesso, vamos idenção, muitas vezes, é colocada do trabalhador; segundo, garan- tificar quem está transmitinpela lacuna de comunicação do tir esse direito simplificando as do a informação, porque só se
projeto, permitindo que algumas rotinas operacionais do empre- transmite por terceiro mediante
consultorias com mensagens gador e reduzindo seus custos procuração e certificado digital.
ruins – não são todas, obviamen- operacionais; terceiro, melhorar Nesse momento o mais importe –, mas aqueles que usam uma a qualidade das informações do tante é conhecer o eSocial, ler o
mensagem mais agressiva, ten- Estado para as políticas públicas manual de orientação e mapear
tem vender produtos por meio de Previdência, de Trabalho, etc. seus processos para adaptação,
do temor dos empresários. O Fala-se muito em ganho de arre- com tempo e com consciência.

Marcio Peixoto

eSocial, bom para todos
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Estamos de Olho
Mobilização mantida
Com a chegada de junho
e o período eleitoral, o Congresso Nacional entra em uma
espécie de recesso branco até
outubro, período em que serão realizadas semanas específicas de esforço concentrado para votações. A ANFIP vai
reforçar a mobilização para
que temas de interesse do associado tenham andamento
nas comissões e plenários da
Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Confira a situação atual de algumas propostas monitoradas:
- PL 5598/2013 (Câmara):
torna sem limite a dedutibilidade de despesas com instrução, para efeito da formação
da base de cálculo do imposto
sobre a renda das pessoas físicas, a partir do ano-calendário
de 2015. Aguarda designação
de relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT);
- PEC 271/2013 (Câmara):
dispõe sobre o valor das verbas indenizatórias pagas aos
servidores públicos da União.
Aguarda formação da Comissão Especial;
- PEC 214/2012 (Câmara): É
a PEC da Geap, proposta pela
ANFIP para permitir convênios da União, estados e municípios com entidades fechadas de autogestão em saúde.
Aguarda formação da Comissão Especial;
- PEC 170/2012 (Câmara):
Garante proventos integrais
ao servidor que se aposentar
por invalidez. Aguarda vota-

ção no Plenário;
- PEC 147/2012 (Câmara):
Concede aos Auditores-Fiscais
da RFB e do Trabalho e servidores do Banco Central remuneração equivalente a 90,25% do
subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aguarda
votação na Comissão Especial;
- PEC 210/2007 (Câmara):
Restabelece 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 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 36/2008 (Senado): Estende o direito à paridade às
pensões que se derivarem dos
proventos dos servidores já aposentados ou com direito à aposentadoria na edição da Emenda
Constitucional 41/2003. Aguarda votação no Plenário;
- 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 votação
no Plenário.

Rita Felicetti
“Sou servidora pública
preocupada com o aprimoramento da prestação dos nossos serviços ao contribuinte
e com a qualidade de vida de
todos os servidores, que trabalhando felizes podem colaborar para um Brasil melhor!”
Assim resumiu seu trabalho a
Auditora-Fiscal Rita de Cássia
Felicetti de Oliveira, lotada na
DRF-Brasília. Ela começou a careira em 1995 como Fiscal de
Contribuições Previdenciárias
em Palmas (TO).
Formada em Comunicação Social e tendo trabalhado
como jornalista em Belo Horizonte por 15 anos, Rita Felicetti,
como é mais conhecida, logo
se identificou com as lutas em
defesa da Previdência Social,
do serviço público e do país,
organizadas pela ANFIP e pela
Fenafisp, pelo idealismo natural
de mineira, nascida da cidade
de São João Del-Rei, berço da
Inconfidência e de Tiradentes.
Em Palmas, mesmo tendo
sido chefe de Planejamento
de Ação Fiscal por três anos,
foi escolhida pelos colegas
para a presidência da Regional
da ANFIP, a Atofip. Antes, participava ativamente do Sindicato Goiás-Tocantins. Dessa
época destaca a formação do
Fórum de Carreiras Típicas de
Estado, a campanha pela valorização do serviço público
e a luta pela manutenção dos
direitos dos servidores.
“A ANFIP e sua Fundação

têm um trabalho técnico respeitado e sabem atuar não
apenas em prol dos Auditores-Fiscais, mas de áreas como
a saúde e a assistência social,
não se esquecendo que a missão daqueles para os quais
muito lhe é dado, mais lhe será
pedido”, afirmou.
Atualmente, a auditora
trabalha na Divisão de Orientação Tributária de Orientação, onde analisa Pedidos de
Restituição de Contribuições
Previdenciárias de Pessoa Física ou substituindo no Plantão
Fiscal. Também realiza atividades de Educação Fiscal, tendo
participado do I Congresso de
Transparência e Controle Social. Foi eleita pela sociedade
de Brasília e da rede de Saúde
e Qualidade de Vida no Trabalho - SQVT, promovendo atividades como yoga no horário
do almoço e fim de expediente, palestras e o Natal Solidário.
O segredo para tantas atividades, segundo Felicetti, é
praticar regularmente yoga,
pilates e meditação, além de
participar de grupos ecumênicos e terapêuticos, tais como a
Rosacruz, a Oneness e o World
Service Intergroups. Dividindo bem o tempo e fazendo
um pouco de cada coisa, adora também dançar e viajar. “A
vida é uma oportunidade única de aprender a amar e perdoar, construindo, a cada dia, a
nossa escada para os mundos
superiores”, concluiu.

Cristiano Eduardo

Jurídico

Perfil do Associado

Novo horário para atendimento telefônico
O Setor Jurídico da ANFIP
passa a atender às demandas externas, via telefone,
das 10 às 12 horas e das 14 às
16 horas. Os telefones para

contato são o (61) 3251 8100,
opção 1, e o 0800 701 6167.
Os interessados também podem contatar a área pelo
e-mail juridico@anfip.org.br.

Rita de Cássia Felicetti de
Oliveira mora em Brasília (DF). Entre em
contato com a colega pelo e-mail
rita.felicetti@gmail.com.
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Funcionamento do Legislativo
Associados fazem Oficina de Atuação no
Parlamento da Câmara
Antonio Augusto

Curso foi destinado a integrantes da sociedade civil organizada

Para associados da ANFIP, curso deu uma boa noção de como funciona a Câmara dos Deputados e serviu para aprofundar conhecimentos
A Câmara dos Deputados
promoveu em dezembro a Oficina de Atuação no Parlamento,
um curso presencial destinado
exclusivamente a integrantes
da sociedade civil organizada.
O curso foi conduzido pelo Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento (Cefor), com
apoio da Comissão de Legislação Participativa (CLP).
A oficina teve como objetivo apresentar o funcionamento
e o papel do Poder Legislativo,
além de fornecer informações
sobre os canais de comunicação
da Câmara com a população. O
curso também apresentou as
ferramentas existentes na instituição para que o cidadão possa acompanhar e participar do
processo de elaboração de leis.
Foram oferecidas 50 vagas
a integrantes de associações,
sindicatos, organizações não

governamentais (ONGs) e organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIPs). Cada
instituição pôde indicar até três
representantes. Assim, fizeram o
curso três associados da ANFIP.
Nos três dias do curso, os alunos participaram de aulas dialogadas, mesas de debates, visitas,
jornadas de aprendizagem e outras atividades que mostraram
o funcionamento e a dinâmica
da Câmara. A ideia foi também
aprofundar os conhecimentos
sobre a democracia brasileira.
O associado Luiz Carlos
Francisco Torre, do Rio Grande do Sul, avalia que o curso
foi excelente e acha que todos
que puderem devem participar. Destacou que houve muita informação, que deu para se
obter uma boa noção de como
funciona a Câmara. Gostou de
saber que há uma comissão em

que entidades podem propor
matérias, a CLP. “É um curso especialmente interessante para
quem está à frente da área de
assuntos parlamentares nas entidades. Eu me sinto mais preparado, sim, para atuar.”
Torre destaca ainda que um
dos pontos altos do curso foram
as informações passadas sobre
o site da Câmara, sobre o que
pode ser tirado de lá. “Tem muita informação, muita coisa sobre
mecanismos de participação. A
visita ao laboratório do e-Democracia, com os “hackers do bem”,
também foi muito interessante.
Valeu a pena fazer o curso.”
Para o associado Roberto
Machado, de Rondônia, o curso foi muito produtivo e útil
para passar uma ideia de como
tramitam as proposições na Câmara, o que facilita o acompanhamento delas e torna mais

precisa a ação de tentar influenciar e defender melhor os assuntos de interesse. “Sabendo
onde estão as proposições, nós
podemos agir onde realmente
as coisas caminham. O trabalho
se torna mais preciso.” Ele também achou muito interessante
a dinâmica da CLP.
Para o auditor-fiscal aposentado Benedito José Paccanaro,
a oficina foi excelente e ofereceu oportunidade para conhecer melhor o funcionamento da
Câmara dos Deputados. “O curso deu perspectivas de como se
pode, por meio de instituições,
apresentar idéias e projetos
que podem ser apreciados e ter
encaminhamentos.” Ele avalia
que as exposições dos palestrantes foram esclarecedoras,
assim como as visitas guiadas
feitas aos diversos departamentos da Câmara.
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Maurício Tabone

Associados tiveram acesso a muitas informações de interesse

Evento foi marcado pelo empenho do Conselho Executivo da ANFIP na organização

XIV Encontro Nacional

São Paulo
recebe o Brasil

Sucesso marca evento na capital financeira do País

“Temos que ter
sempre a coragem
de seguir lutando e
seguir colocando para
vocês a realidade da
nossa luta, das coisas
que queremos realizar
sempre em prol do
nosso associado.”

Cláudio Passos

ANFIP promoveu o sorteio de vários prêmios

Margarida Lopes de Araújo
Presidente do Conselho Executivo

Um desafio vencido de forma
grandiosa. Esta é a avaliação da
ANFIP para o XIV Encontro Nacional, realizado em 22 e 23 de
maio na capital paulista. Pela
primeira vez o evento aconteceu na cidade de São Paulo, centro financeiro do país e uma das
mais importantes do mundo. A
presidente, Margarida Lopes de
Araújo, confirmou o sucesso da
empreitada: “Cumprimos a nossa missão de fazer um encontro
maravilhoso na nossa cidade
de São Paulo. É com satisfação,
alegria e sentimento do dever
cumprido que encerramos este
evento. Temos que ter sempre a
coragem de seguir lutando e seguir colocando para vocês a realidade da nossa luta, das coisas
que queremos realizar sempre
em prol do nosso associado.”
A presidente enfatizou que,
no atual momento eleitoral,

é preciso que todos lembrem
quem está ao lado do servidor
público na hora de votar. “Temos
de ter coragem de apontar aqueles que representam bem, mas
temos de ter a coragem maior
ainda de dizer daqueles que não
compactuam com os servidores”,
disse, fazendo uma referência
direta ao empenho da Entidade para aprovar a PEC 555/2006
(fim da taxação previdenciária do
aposentado e do pensionista).
O presidente da Apafisp –
Estadual paulistana, parceira
da ANFIP na realização do encontro –, Ariovaldo Cirelo, também comemorou: “São Paulo
fica muito grata aos presentes
e a todos que contribuíram
para que este evento ocorresse. Obrigado, Margarida, mais
uma vez, por ter feito este
evento aqui em São Paulo. Viva
São Paulo!”
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A programação começou na
noite do dia 22, com um coquetel
de recepção, prosseguiu ao longo
do dia 23 com abertura solene e
cinco painéis temáticos e foi concluída com um jantar. Tudo foi
realizado no hotel Sheraton WTC,
no Brooklin Novo.
O Painel Político contou com
as presenças dos deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), Vicente Cândido (PT-SP), Weliton Prado
(PT-MG) e Ivan Valente (PSOL-SP),
que trataram de temas como a
votação de assuntos de interesse
dos trabalhadores na Câmara e a
PEC 555. Prado elogiou a constante cobrança da ANFIP para
votar a 555: “Parlamento é igual
feijão, funciona na pressão.” Também participou da mesa o associado Pedro Delarue Tolentino
Filho, ex-presidente do Sindifisco
Nacional e idealizador do Movimento Brasil Justo, que criticou
a perversidade do sistema tributário brasileiro ao penalizar mais
quem menos recebe.
O Painel Motivacional teve a
participação do iatista Lars Grael. Além de detalhar sua história
de vida, inclusive o acidente com
uma lancha que decepou sua perna direita em 1998, ele elogiou a
atuação dos Auditores-Fiscais da

RFB. “Os servidores têm uma importância grande para a nação e
meu pai foi servidor federal. São
pessoas que dedicam a vida a
uma carreira para o país”, disse,
dentro da palestra com o título
“Superação – Viver é como velejar, vale vencer!”
Na sequência, o coordenador Geral de Fiscalização da RFB,
Daniel Belmiro Fontes, detalhou
o projeto do eSocial (confira a
entrevista da página 3). Já o jurista e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir
Pazzianotto, analisou o direito
de greve no serviço público.
Enfatizou que é preciso cobrar
a regulamentação do assunto:
“A Presidência deve fazê-lo sem
mais atraso.”
No último painel do dia a
gerente Geral da Jusprev, Deborah Maggio, explicou os benefícios da previdência associativa do Ministério Público e
da Justiça brasileira, da qual os
associados da ANFIP também
têm o direito de participar. Em
seguida, o diretor de Seguridade da Funpresp (Fundação de
Previdência Complementar do
Servidor Público Federal), José
Pinheiro de Miranda, apresentou o modelo de aposentadoria
para os novos servidores públicos do Executivo Federal, com
ingresso a partir de 2013.
Também durante o XIV Encontro Nacional a Fundação ANFIP lançou a edição atualizada da
publicação “Previdência Social
– Regime Geral - Legislação atualizada, remissão e notas”. Também houve sorteio de prêmios
individuais como tablets, pacotes de viagem e uma TV de 42
polegadas, que saíram para três
associados do Rio de Janeiro, um
de Minas Gerais, um de São Paulo
e um do Rio Grande do Sul.
Agradecimentos
A presidente da ANFIP fez um
agradecimento a todos os integrantes do Conselho Executivo
pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano de gestão e
ressaltou a atuação da Comissão
Organizadora do XIV Encontro

Nacional, com integrantes da
ANFIP e da Apafisp, destacando
o trabalho da coordenadora Maruchia Mialik, vice-presidente de
Cultura Profissional e Relações
Interassociativas da ANFIP. Margarida também destacou a atuação do mestre de cerimônia do
evento, o associado Jeziel Tadeu
Fior, de São Paulo, e o empenho
dos funcionários da ANFIP.
Associados em primeiro lugar
Margarida Lopes de Araújo
disse que o principal homenageado do encontro é o associado, especialmente quem
compareceu a São Paulo. O
evento contou com 588 Auditores-Fiscais inscritos, além de
184 acompanhantes.
Como tradicionalmente fez
em seus eventos, a ANFIP divulgou as maiores delegações presentes: São Paulo, com 113 pessoas; Rio de Janeiro, 45 pessoas;
Minas Gerais, 40, e Rio Grande
do Sul, 28. Também foram anunciados os associados mais idoso
e mais jovem presentes. Henrique Pedro, de São Paulo, nasceu
em 1924, enquanto Fábia Ferreira Campelo, do Maranhão, mas
lotada no DF, é de 1979.
Quem esteve no evento,
aprovou. Sandra Leonel, de
São Paulo, confirmou: “Gostei muito, principalmente do
Lars e dos deputados, que falaram realmente de temas de
interesse da classe”. Francisco
Vilardo, do Rio de Janeiro, gostou das palestras que trataram
de tributação e previdência: “A
gente recebe um somatório de
informações muito importante”.
Já Antônio Amarildo, de Minas
Gerais, classificou as palestras
como extremamente produtivas e, Ana Maria, de São Paulo,
completou: “Sou aqui da capital
mesmo e foi muito bom receber
o encontro da ANFIP.”
O Encontro Nacional de São
Paulo foi concluído com um
chamamento para que todos
participem da XXV Convenção
Nacional da ANFIP, que ocorrerá em maio do próximo ano em
Maceió (AL).

Atendimento
especializado
Para facilitar o atendimento
aos associados, a ANFIP organizou no XIV Encontro Nacional salas para atendimentos
especiais e para tirar dúvidas
dos associados. Numa delas,
os participantes puderam se
informar sobre as ações judiciais patrocinadas pela ANFIP,
sobre a Jusprev – a previdência associativa da Entidade – e
a respeito da Fundação Geap.
Em outro ambiente foi montada uma estrutura para tirar dúvidas sobre a Unimed. No mesmo espaço também estava
disponibilizado atendimento
médico a todos os participantes. Uma ambulância esteve
de plantão durante o evento
para atender qualquer emergência; felizmente nenhuma
ocorrência foi registrada.
O Jurídico da ANFIP atendeu cerca de 50 associados
que, na maioria dos casos,
pediram explicações sobre o
andamento das ações patrocinadas pela Entidade. Assim,
foram sanadas dúvidas, por
exemplo, sobre o andamento dos processos dos 3,17%,
Gifa e 28,85%. O Jurídico ainda recebeu documentação de
associados interessados em
participar da ação que pede
a conversão em pecúnia da
licença-prêmio não usufruída
e não contabilizada em dobro
para fins de aposentadoria. A
Entidade já conseguiu vitória
em primeira instância em duas
das quatro ações já ingressadas e prepara a apresentação
de uma quinta.
Já a equipe da Unimed foi
visitada por aproximadamente 100 pessoas. Os principais
questionamentos foram sobre o atendimento na rede
credenciada em São Paulo,
adesão à Campanha Carência
Zero e autorização para procedimentos médicos.
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PEC 555/206

A luta continua!
Cristiano Eduardo

ANFIP reforça empenho para vencer a resistência do governo e a passividade dos deputados e garantir a votação

Mobilização mudou rotina da Câmara e mostrou força da entidade

Uma grande mobilização da
ANFIP, que mudou a rotina da
Câmara dos Deputados, marcou
o esforço concentrado da semana de 2 a 6 de junho. Dezenas de
conselheiros e associados de todo
o País, e integrantes de outras entidades, fizeram plantão para cobrar dos deputados, corpo a corpo, a votação da PEC 555/2006,
que acaba com a contribuição
previdenciária do aposentado e
do pensionista.
Na sexta-feira 6 de junho, o
site da Câmara dos Deputados
chegou a anunciar a inclusão da
proposta na pauta, assim como a
PEC 170 (aposentadoria integral
por invalidez), mas a Presidência
da Câmara cedeu à pressão do
governo e, horas depois, retirou
a 555 da pauta. A 170 ficou, mas
acabou não sendo votada no esforço concentrado.
Em audiência pública no dia 5
na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara (CSSF),
a presidente Margarida Lopes de
Araújo afirmou que “no governo
Collor, os servidores públicos foram chamados de marajás; no de
FHC, de vagabundos, e hoje são
tratados como idiotas.” Ela lembrou que, na terça-feira, dia 3, as
entidades foram convencidas a

apresentar uma proposta alternativa para garantir a votação da
PEC, sinalizando para o governo
que desejavam negociar.
A proposta apresentada foi
uma alternativa para acabar com
a contribuição em sete anos, com
o compromisso de que fosse votada na Câmara até 6 de junho.
Como o governo sequer apreciou
a proposta, esta alternativa não
existe mais. Margarida, num gesto simbólico, rasgou a proposta.
Retornou-se, portanto, à proposta de extinção em cinco anos,
como prevê o texto atual da 555.
A presidente garantiu que a
luta pela aprovação da PEC continua, cada vez mais forte. “O
governo não abre mão da nossa
contribuição, então não abrimos
mão de dizer o que pensamos
desse governo, isto é democracia. Essa nossa contribuição não
representa um grão de areia daquilo que o governo abre mão
(para empresários em isenções e
desonerações). Vamos continuar
nossa luta.”
Antes da abertura da audiência
pública, o deputado Arnaldo Faria
de Sá (PTB-SP) passou pela CSSF
para elogiar a grande mobilização
feita pela ANFIP ao longo da semana. “Muita gente ficou incomo-

dada. O que vocês fizeram tem de
fazer sempre, e de maneira mais
intensa para a gente acabar com
essa ilusão de que o governo será
vencedor. Vencedores são vocês”,
garantiu. No plenário, deputados
como Ivan Valente (PSOL-SP), João
Dado (SD-SP), Laércio Oliveira (SDSE) e Weliton Prado (PT-MG) fizeram pronunciamentos em defesa
da PEC 555 e do trabalho parlamentar da ANFIP.
Auditório lotado
Em 29 de maio, o auditório
Nereu Ramos, da Câmara, ficou
pequeno para as centenas de servidores de todo o País que compareceram ao ato público que
cobrou o fim da contribuição dos
inativos, organizado pela ANFIP e
diversas entidades.
Havia tantas pessoas em defesa da 555 no auditório que foi
preciso ocupar os corredores laterais e central e até a área atrás
da mesa dos trabalhos. O número
de deputados presentes também
mostra o sucesso do ato: em plena manhã de uma quinta-feira,
quando muitos parlamentares já
estavam deixando Brasília, 29 deputados compareceram.
A presidente Margarida Lopes de Araújo comemorou a casa
cheia e disse que os deputados

precisam ouvir o clamor: “Todo
o trabalho já foi feito, tudo o que
podíamos fazer em termos de
convencimento dos deputados,
reuniões em todos os estados do
Brasil, culminando com este ato
maravilhoso aqui. É hora de votar!”
Apoio das centrais sindicais
As principais centrais sindicais do país, como CGTB, CSB,
CTB, CUT, Força Sindical, CCST e
UGT, divulgaram um manifesto,
também assinado pela ANFIP, a
favor da PEC 555. Confira os principais trechos:
“O governo diz que não pode
abrir mão da arrecadação da inaceitável taxação dos aposentados.
O que os governantes escondem
é que todo o valor arrecadado
não representa sequer 10% do
que o próprio governo vem concedendo em isenções fiscais e desonerações para as empresas.
Pior, o governo acaba de anunciar que as tais desonerações agora são permanentes, numa medida que dá claro prejuízo de R$ 21,6
bilhões ao orçamento da Seguridade Social. É dinheiro que sai dos
benefícios dos trabalhadores para
os bolsos dos empresários.
Está clara a opção do governo
dito dos trabalhadores pelos patrões. E é para este descaso com o
verdadeiro trabalhador que gritamos: BASTA!
É hora de votar já a PEC 555.
A proposta está pronta para
o Plenário da Câmara e conta
com requerimentos de quase
450 deputados pedindo a votação imediata.
Se a maioria absoluta dos parlamentares concorda com a votação, por que ela não acontece?
Mais uma vez o Planalto mostra
suas garras e interfere diretamente na agenda do Legislativo, impedindo que a matéria seja pautada. Este é um comportamento
inaceitável e que fere os limites
impostos pela democracia.”
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Nova aposentadoria
Workshop Funpresp debate previdência
complementar dos servidores
O I Workshop “A Previdência
Complementar do Servidor Público Federal – Funpresp” lotou
em 28 de maio o auditório do
Parlamundi da LBV, em Brasília. O
evento foi promovido pela Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social e pela ANFIP.
O objetivo foi discutir de maneira profunda e crítica a previdência complementar do servidor, permitindo uma melhor
compreensão do modelo de aposentadoria dos novos servidores.
Conceitos
O primeiro painel discutiu
os fundamentos da Funpresp,
com mediação do presidente Painéis formaram visão completa da Funpresp
do Sindifisco Nacional, Cláudio
Damasceno. O palestrante foi o porquê da instituição da previ- Riscos, Direitos e Garantias deste
presidente da Funpresp, Ricar- dência complementar no Brasil Modelo de Gestão. A presidente
e resultados esperados”. A expo- da ANFIP, Margarida Lopes de
do Pena.
Pena detalhou o processo de sição foi feita pelo secretário de Araújo, coordenou o painel.
Cláudia Muinhos apresencriação da Funpresp, observan- Políticas de Previdência Compledo que, entre os objetivos da mentar, Jaime Mariz de Faria Jú- tou todos os fatores que estão
criação da previdência comple- nior, sob mediação da presidente relacionados à governança das
mentar do servidor estão dar se- da Fundação ANFIP, Aurora Maria entidades de previdência complementar, tanto as abertas, desgurança jurídica à questão, asse- Miranda Borges.
Mariz explicou que a mudan- tinadas ao mercado e oferecidas
gurar a solvência de longo prazo
e criar isonomia no regime previ- ça no modelo de previdência por banco e seguradoras, quanto
denciário dos trabalhadores dos brasileiro foi necessária porque as fechadas, destinadas a grupos
a população está envelhecendo de empregados de uma determisetores público e privado.
Segundo o presidente, a rapidamente: em 1950, eram 2,6 nada empregadora. Um sistema
Funpresp é uma fundação de di- milhões de idosos, número que de previdência serve para protereito privado, mas com natureza hoje já está em 23,5 milhões e ger os cidadãos no momento de
pública e vinculada ao Minis- com tendência de crescimento. maior fragilidade, que, por idade
tério do Planejamento. Por ter O secretário constatou que, com ou invalidez, não podem mais
natureza pública, a Funpresp, esse cenário, é preciso alterar o prover seu sustento.
por exemplo, respeita a lei das futuro previdenciário brasileiro
Vantagens
licitações e tem de contratar e, por isso, foi preciso mexer na
O procurador federal, mestre
funcionários por concurso pú- previdência do servidor público.
e doutor em Direito Previdenciblico, além de dar transparência
Governança
ário, Daniel Pulino, falou sobre a
aos balanços. Hoje, a fundação
A presidente da Associação “Funpresp sob a ótica jurídica –
conta com 202 patrocinadores
no Executivo federal, inclusive a Nacional dos Participantes de ganhos e prejuízos”. A mesa foi
Receita Federal do Brasil, e tem Fundos de Pensão (Anapar), coordenada pelo vice-presidenCláudia Muinhos Ricaldoni, foi te de Assuntos Fiscais da ANFIP,
quatro mil participantes.
a terceira palestrante, ao tratar Vanderley José Maçaneiro.
do tema “Aspectos Gerais de GoPulino ressaltou que os ganhos
Resultados esperados
O segundo painel debateu “O vernança – Gerenciamento de com a implantação da previdência

Cristiano Eduardo

ANFIP e Fundação reúnem especialistas em Brasília
complementar não são desprezíveis. A baixa adesão, ressaltou,
está nessa característica da “coisa
nova”. Para ele, é importante o servidor se engajar o quanto antes. “É
isso que a ANFIP tem feito desde a
apresentação do projeto e nas várias fases de tramitação e mesmo
depois de aprovado. É o que tem
feito aqui”, destacou.
Perspectivas
O presidente do Sindifisco do
Rio Grande do Sul, Celso Malhani
de Souza, e o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Antônio
Augusto de Queiroz, trataram
do tema “O cenário atual e as
perspectivas dos novos e atuais
servidores públicos diante do
novo modelo de Previdência instituído pelo Governo”. A mesa foi
coordenada pela presidente do
Sinait, Rosa Maria Campos Jorge.
Celso Malhani expôs os riscos
para os servidores públicos com
a criação da Funpresp. “Depois
de contribuir para a previdência
complementar por uma vida,
temos um benefício indefinido”,
disse. Acima do limite do RGPS,
segundo explicou, é feita uma
poupança. “Nessa poupança
chamamos o recurso público
para dentro e vamos perceber o
saldo dessa poupança no futuro.
Essa proposta, porém, desconsidera as diferenças entre o serviço
público e o privado”, analisou.
Para Antônio Queiroz, a mudança mais radical feita em matéria previdenciária no regime
próprio foi a criação da Funpresp.
Para Queiroz, o trabalhador terá
que adiar sua aposentadoria
para ter uma complementação a
mais robusta possível. “Ou o servidor terá que aumentar sua contribuição para não perder renda
na inatividade”, salientou.
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Gastronomia

Turismo

Canjica branca com coco

Atenção foliões: Conheçam o maior São
João do Mundo

Daiana Lima

10

Conhecida como mungunzá
ou migau de milho branco, a
canjica é sucesso garantido! O
prato típico da culinária brasileira pode ser servido quente
ou gelado. Tradicionalmente,
o maior período do consumo
do doce é durante as festas juninas e julinas. Confira a seguir
a receita:
Ingredientes
500g de canjica branca
água
1 e 1/2 litro de leite
1 pitada de sal
1 lata creme de leite
2 latas de leite condensado
2 vidros de 200g de leite de
coco
1 pacote de flocos de coco
cravo da índia a gosto
Modo de fazer
Primeiro lave bem a canjica
até sair toda a água branca e,
depois, coloque numa vasilha
coberta com água na véspera. No dia seguinte, coloque o
milho para cozinhar numa panela de pressão grande com a
água do molho e uma pitada

de sal. Após pegar pressão espere uns 30 minutos e veja se
a canjica está molinha, senão
deixe mais um pouco, mas fique de olho para não deixar
grudar no fundo.
Depois de cozida, se ainda tiver muita água, deixe secar
um pouco com a panela aberta, depois acrescente o leite
de vaca, o leite condensado, o
leite de coco, o flocos de coco
e mexa bem.
Por último acrescente o creme
de leite para dar cremosidade.
Deixe ferver uns 10 minutos
para incorporar os temperos. Se depois de pronta você
achar que está muito grossa,
é só acrescentar mais leite.
Acrescente o cravo da índia a
seu gosto. Não é necessário
adição de açúcar.
Sugestão
O coco pode ser substituído
por amendoim.
Sirva quente ou gelada.
Autora
Jô Maria – Setor de Serviços
Assistenciais da ANFIP.

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.

No Brasil, os meses de junho e julho são marcados
pelas animadas festas de São
João, um dos mais tradicionais
e movimentados eventos do
País. Além da grande variedade de deliciosas comidas típicas (canjica/munguzá, bolo
de milho, mané pelado/bolo
de mandioca, tapioca, paçoca,
pipoca, doce de amendoim,
pamonha etc), há ainda shows
musicais e festival de dança,
conhecidas como quadrilhas.
Por isto, nessa edição do
ANFIP com Você, a indicação
de viagem é a Paraíba. É lá
que se encontra o Maior São
João do Mundo, festa junina
de Campina Grande que é realizada durante 30 dias. Neste ano, a extensa programação do evento popular segue
até 6 de julho no Parque do
Povo (calendário principal),
nos distritos de Galante e São
José da Mata, casas de shows
e clubes do município, e festas de bairros. A animação é
tamanha que, dentre os mais
de dois milhões de visitantes
esperados, turistas do mundo inteiro lotam a movimentada cidade, com cerca de
350 mil habitantes.
O São João de Campina
Grande acontece em um espaço com mais de 40 mil metros
quadrados. As festas já conta-

ram com trem turístico animado por tocadores de sanfona,
com réplicas de pontos turísticos da cidade paraibana no local do evento e o Círio de São
João, uma cavalgada em homenagem ao santo homenageado, além de uma gigantesca fogueira e shows de fogos.
Em 2014, além dos sete
palcos e cerca de 500 apresentações, os visitantes contam
com espaço em homenagem
à literatura de cordel, com
o nome do escritor Manoel
Monteiro, e 120 trios com o
melhor do forró em três diferentes ambientes. Em ano de
Copa do Mundo a festa é ainda mais especial. Os foliões
vão poder se divertir e ainda
acompanhar os jogos do Mundial que será transmitido em
um telão no Parque do Povo.
E não para por aí! A maior
festa de São João do Mundo reúne também grandes
nomes da música popular
brasileira, tem corrida dos namorados, casamento coletivo,
passeio ciclístico, corrida da
fogueira, corrida do jegue e
caminhada da lua.
Se você, assim como nós,
é um folião animado e adora
esta incrível festa popular, então, não fique de fora, Campina Grande é o próximo destino! Conheça o Brasil!
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Cristiano Eduardo

A palavra é sua

José Américo Espíndola Pimenta
mora em Santos (SP).
Entre em contato com o associado
pelo e-mail americo1931@gmail.com

PEC 555: Haveremos de vencer
A cobrança previdenciária
de aposentados e pensionistas
é cruel, inconstitucional e não
representa aumento substancial de receita para o Estado.
Não se justifica, legal ou moralmente, a taxação, cujos valores
são irrisórios. Nos exercícios de
2005 a 2015 a arrecadação foi de
R$ 11.385.000, representando
10% das renúncias fiscais concedidas aos empresários, cujo
montante nos mesmos exercícios atingiu R$ 114.259.000.
A taxação estabelecida pela
EC 41/2003 foi um ato de violência inominável, praticado pela
maioria do Congresso Nacional,
que não respeitou os direitos
adquiridos e as garantias individuais, que não poderiam ser alterados, por força do art. 60, parágrafo 4º da Constituição Federal
(Cláusula Pétrea), de onde se conclui que naquele período poderia
também ter havido influência do
chamado “mensalão”.
Nossas entidades de classe, bastante revoltadas com o
tratamento que tem sido dispensado aos servidores públicos em geral, tinham grande
esperança de que o Supremo
Tribunal Federal pudesse corrigir as gravíssimas violações praticadas e ingressou com Adin,
nesse sentido, por intermédio
da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público

- Conamp e mais nove entidades nacionais incluídas ANFIP,
Fenafisp, Unafisco Sindical.
A nossa decepção foi ainda
maior, pois o STF naquela época era presidido pelo ministro
Nelson Jobim, que, contando
com os votos de mais de seis
ministros, julgou improcedente
a ação ajuizada, desconsiderando os direitos adquiridos e as
garantias individuais, que estavam protegidas em nível das
cláusulas pétreas.
A repercussão do julgamento do STF não foi aceita por diversos juristas, que alertaram
para os danos cometidos à segurança jurídica do país. Constatou-se que o julgamento foi
mais político do que jurídico,
daí a constante luta das nossas
entidades de classe para aprovar a PEC 555/2006, que acaba
com a contribuição.
A primeira batalha em Plenário no Legislativo foi antidemocraticamente decidida pelo
governo, que obrigou suas lideranças a impedirem a votação
da matéria durante o esforço
concentrado de junho. Mas a
luta não acabou, pois não há
como aceitar que uma injustiça
tão evidente prevaleça por mais
tempo. Haveremos de vencer,
pois nossa luta é por justiça. E
esta, como diz o antigo ditado,
pode até tardar, mas não falha.

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
Passagens aéreas em melhores
condições
Associado ANFIP tem condições diferenciadas na compra de passagens aéreas em
vôos nacionais e internacionais operados pela TAM. O
sistema disponibilizado possibilita pesquisar vôos, reservar
e efetivar a compra de passa-

gens aéreas em até 48 horas,
com o assento garantido e
valor de tarifa inalterado, mitigando custos com remarcação
e reembolso. E mais: além do
titular, é possível adicionar até
quatro acompanhantes adultos na reserva.

Bolsas com desconto de 10%
A Le Postiche, uma das maiores
lojas de malas, bolsas e acessórios
do País, oferece 10% de desconto

para compras on-line. Mas atenção: O desconto vale apenas para
as compras pela internet.

Assine revistas, pague menos e
ganhe brinde
Associado ANFIP que assina
as revista da Editora Três tem
desconto no preço e ainda ganha
vale presente de até R$ 100 para

compras na Livraria Saraiva. Entre as publicações da Editora Três
estão IstoÉ, IstoÉ Dinheiro, Gente,
Dinheiro Rural e Motor Show.

Sua chance para estudar inglês
A parceria com a rede CNA oferece curso de inglês com desconto de 15% no valor da mensalidade. O material didático é exclusivo
da escola, que dá ênfase na con-

versação e também oferece atividades on-line, plantão de dúvidas
e aulas com música e videoclipes.
E o melhor: o desconto também
vale para cônjuge e filhos.

Eletrodoméstico até 30%
mais barato
Eletrolux direto da fábrica
com descontos especiais aos
associados. Os preços diferenciados são, em média, de 10%
a 30% abaixo do mercado. Há

ainda diversas formas de pagamento, como a vista via boleto,
depósito ou cartão de crédito.
Os associados terão todo suporte necessário após a compra.

Saiba como usar
Para conferir esses e muitos
outros benefícios, acesse a plataforma de convênios na Página
Restrita da ANFIP na internet. Para

ter direito às vantagens, é preciso
fazer as compras a partir da plataforma de convênios ou com os
cupons indicados na plataforma.

Solução: (1) Estrela ao lado da lua; (2) Bandeirola; (3) Aba do chapéu; (4) Lenha da fogueira;
(5) Braço do dançarino; (6) Piso; (7) Laço da dançarina

7 Erros
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