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Maria Lucia Fattorelli (DF)
Deputada federal - 5050

Sergio Artur (RJ)
Deputado estadual - 51999

Pedro Delarue (RJ)
Deputado federal - 4004

Vanuza França (RJ)
Deputada estadual - 28488

Rubens Nakano (SP)
Deputado federal - 7717

Walter Miranda (SP)
Deputado estadual - 16987

Em um cenário em que falta 
o justo reconhecimento ao tra-
balho do servidor público fede-
ral, especialmente à atuação do 
Auditor-Fiscal da Receita Fede-
ral do Brasil, o processo eleitoral 
ganha ainda mais importância. 
É hora de agir, de usar o voto a 
favor de quem defende um Es-
tado forte e atuante, com fun-
cionários qualificados, reconhe-
cidos e motivados.

Na hora de escolher os candi-
datos para 5 de outubro, lembre-
se de analisar detalhadamente 
as propostas. Vamos escolher 
deputado estadual, deputado 
federal, senador, governador e 
presidente da República. Cada 
voto é igualmente importan-
te, então, a responsabilidade é 
de todos. Para a ANFIP, servidor 
vota em quem defende servidor. 
Não faz sentido um funcionário 
público escolher candidatos que 
têm ideias contrárias à classe.

Como há milhares de opções 
para todos os cargos em dispu-
ta, é preciso analisar bem as pro-
postas. A ANFIP divulga as ideias 
de associados que são candida-
tos. Confira! págs. 6/7 
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É hoRA De iRMoS JuNtoS 
à VotAção

Juntos, podemos mais. A máxima é 
antiga, mas nunca esteve tão atual no 
País e cabe a nós, servidores públicos 
em geral, Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil em particular, levá-la 
em conta. 

Vivemos no Brasil um momento es-
pecial, com potencial transformador: o 
processo eleitoral. Esta é a hora de mos-
trar na prática os efeitos da frase “juntos, 
podemos mais”. Há uma infinidade de 
candidatos em todos os níveis, de depu-
tado estadual a presidente da República, 
passando por deputado federal, senador 
e governador. 

O desafio é como reconhecer, nesse 
universo de candidaturas, as que me-
lhor nos representariam. Uma boa for-
ma de escolher é levar em conta o fato 
de que “servidor vota em quem defende 
o servidor”. Precisamos manter nossa 
união também na hora de escolher em 
quem votar, pesquisando as propostas 
para escolher aquelas direcionadas à 
valorização e ao crescimento do Brasil a 
partir de um Estado presente, formado 
por servidores competentes, qualifica-
dos e valorizados. Votar em candidatos 
com ideias contrárias a essas é dar aval 
a quem não defende funcionários públi-
cos e os prefere mal remunerados e em 
condições precárias de trabalho.

Também para manter a nossa união e 

mostrar que, efetivamente, juntos pode-
mos mais, é necessário que todos parti-
cipem das eleições de 5 de outubro. Se 
você tem mais de 70 anos e pensa em 
não ir às urnas, saiba: você pode fazer 
a diferença! São milhões e milhões de 
idosos e aposentados no Brasil que têm 
o poder de influenciar o resultado das 
eleições, desde que tomem consciência 
da sua força e depositem seus votos.

Então, agora que a campanha eleito-
ral está a pleno vapor, com propaganda 
no rádio e na TV, além das páginas dos 
candidatos na internet, reserve um tem-
po para acompanhar o que os candida-
tos e as candidatas propõem. Analise, 
pesquise, investigue. Decida. Afinal, jun-
tos, podemos mais!
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Vice-presidência de Aposentadorias e Pensões Vice-presidência de Assuntos Parlamentares
Por dentro da ANFIP

De acordo com as normas 
estatutárias e em conformidade 
com o Plano de Ação desta VP, 
é nossa missão, primeiramente, 
orientar os associados sobre as 
questões que envolvem seus di-
reitos constitucionais e legais.

Temos trabalhado em conjun-
to com a VP de Assuntos Parla-
mentares, demais pastas da AN-
FIP e com o Mosap para garantir 
a votação da PEC 555/2006 (fim 
da taxação previdenciária de apo-
sentados e de pensionistas).

Outra grande luta que estamos 
travando é junto ao Ministério da 
Fazenda, para o fornecimento da 
identidade funcional aos Audito-
res-Fiscais aposentados. Também 
atuamos para concluir a migração 

para o MF das folhas de pagamen-
to de aposentados e pensionistas 
que ainda estão no INSS.

Entre outras atividades, cabe 
ainda a esta VP acompanhar e 
colaborar com a área jurídica na 
defesa dos direitos, especialmen-
te pecuniários,  dos aposentados 
e dos pensionistas.

Misma Rosa Suhett é  
vice-presidente de Aposentadorias 
e Pensões. misma@anfip.org.br

A principal missão da VP é a de 
manter relacionamento com o Po-
der Legislativo. Seja em cumprimen-
to ao plano de ação anual da ANFIP, 
seja acompanhando as matérias em 
tramitação, desenvolvemos um tra-
balho de acompanhamento rotinei-
ro das principais proposições relati-
vas aos direitos do servidor público, 
em particular dos AFRFBs, e as que 
envolvam questões tributárias e de 
Previdência Social. Estamos focados 
em temas como as PECs 555/2006, 
170/2012 e 443/2009.

Tendo em vista o ano eleito-
ral, esta VP tem acompanhado 
as ações da ANFIP relacionadas 
à articulação com movimentos 
sociais e classistas, com desta-
que para a criação do UNA-SE e 

a entrega de estudos aos candi-
datos a presidente da República.

Rotineiramente esta VP faz a 
representação da ANFIP nos even-
tos e reuniões realizados em Brasí-
lia, além de compor comissões do 
Conselho Executivo que visam ao 
aprimoramento da Entidade.

 Floriano Martins de Sá Neto 
é vice-presidente de Assun-
tos Parlamentares da ANFIP.  
floriano@anfip.org.br
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Antonio Henrique 

Lindemberg bALtAzAr

O mineiro Antonio Henrique 
Lindemberg Baltazar assumiu em 
2011 a Coordenação de Educação 
Fiscal e Memória Institucional da 
RFB. Auditor-Fiscal desde 2004, 
tomou posse no cargo em Cuiabá 
(MT), onde ficou até 2010 e atuou 
em diversas áreas, como fiscaliza-
ção, arrecadação e assessoramen-
to do delegado regional. 

Lindemberg detalha nesta en-
trevista como está o trabalho da 
Receita Federal do Brasil para pro-
mover a educação fiscal e preser-
var a memória da instituição.

Como a RFB está trabalhando 
a educação fiscal atualmente?

A educação fiscal mudou bas-
tante nos últimos anos. Ela sempre 
foi muito voltada para um traba-
lho infantil, destinado a crianças. 
De um tempo para cá, iniciou-se 
a percepção de que, além do pú-
blico infantil, era necessário atuar 
em outros focos. Começamos a 
ter um trabalho de cooperação in-
ternacional muito forte com o Eu-
rosocial Fiscalidad, um programa 
da União Europeia que tem como 
finalidade ampliar índices de co-
esão social na América Latina. 
Nesse momento, vários países da 
América Latina começaram a tro-
car ideias e vimos que, em todos 
estes países, iniciou-se um proces-
so de trabalhar não apenas com o 
público infantil, mas também com 
os universitários e jovens empre-
endedores, pessoas que acabaram 
de entrar no mercado de trabalho. 
Ao mesmo tempo, houve um pro-
cesso de amadurecimento da edu-
cação fiscal em nossa Instituição. 
Atualmente, a atividade de educa-
ção fiscal está regulada por meio 
da Portaria RFB 896/2012, que es-
tabeleceu diretrizes, público-alvo 
e estrutura de trabalho. Definiu-se 
ainda um indicador estratégico 
que apura o esforço na realização 

das ações de educação fiscal. Para 
se ter uma ideia, apenas no ano de 
2013 foram realizadas mais de 12 
mil ações de educação fiscal em 
todo o País.

Como está a aceitação da ini-
ciativa pela sociedade?

Muito boa. Há projetos mui-
to interessantes com essa nova 
vertente em que, sem abrir mão 
do trabalho infantil, deu-se foco 
ao trabalho universitário. Um dos 
projetos é o Núcleo de Apoio Fis-
cal e Contábil (NAF). Este é o proje-
to, em minha visão, de maior êxito 
atual dentro da educação fiscal. O 
que são estes núcleos? São mode-
los parecidos com os núcleos de 
apoio jurídico das faculdades de 
Direito, que prestam assistência 
jurídica gratuita; é muito parecido, 
só que dentro das faculdades de 
Contabilidade. Fizemos parcerias 
com universidades e auxiliamos 
na implantação dos núcleos. Os 
alunos de Contabilidade fazem 
grupos de estudos tributários e, 
ao mesmo tempo, prestam assis-
tência contábil e fiscal para con-
tribuintes de baixa renda, como 
microempreendedores, empresas 
optantes pelo Simples, pessoas fí-
sicas que têm problemas com con-
tribuições previdenciárias ou com 
imposto de renda. Isso é muito 
interessante, nós começamos com 
um piloto no Rio Grande do Sul 
e hoje estamos com núcleos em 

43 universidades no Brasil. Foram 
ainda implementados NAF, com a 
assistência técnica da Receita Fe-
deral do Brasil, e coordenação do 
Eurosocial, na Costa Rica, no Méxi-
co, em Honduras e na Guatemala.

Para a Memória institucio-
nal, como funcionou a unifica-
ção das culturas previdenciária 
e fazendária?

Minha percepção pessoal é de 
que o movimento inicial de cultu-
ras fragmentadas veio diminuin-
do no transcurso do tempo, como 
é natural em qualquer processo 
grandioso de mudança. Hoje, pes-
soalmente, não mais vejo essa du-
plicidade de instituições dentro de 
uma única instituição. Está sendo 
superado. Vejo pessoas que eram 
da Receita Previdenciária traba-
lhando com temas que eram da 
Receita Federal e vejo pessoas que 
eram da Receita Federal trabalhan-
do com temas que eram da Receita 
Previdenciária. Penso ser normal 
que, em um primeiro momento, 
tenhamos tido certo sentimento 
de desconforto. Atualmente, en-
xergo a memória institucional e 
as próprias relações humanas har-
monizadas. Como um conjunto de 
ações que visam a construir rela-
cionamentos valorativos, fundados 
em uma identidade institucional, 
penso que temos que apostar na 
unicidade, no estabelecimento de 
uma instituição que nunca estará 

pronta e acabada, mas que, por 
ser um processo, ajudamos a cons-
truir coletivamente.

Duas publicações relativas 
à memória acabam de ser lan-
çadas. Do que elas tratam?

Foi lançado, por ocasião do ani-
versário de 45 anos da RFB, o livro 
“História da Administração Tributá-
ria no Brasil”. É um livro lindo, muito 
rico. Esse livro aborda fatos históri-
cos que se iniciam na colonização, 
passa pela independência, pela Re-
pública, até chegar à criação da Re-
ceita Federal e, posteriormente, à 
unificação com a Secretaria da Re-
ceita Previdenciária. O livro termina 
com uma visão do futuro para a Re-
ceita Federal do Brasil. Outro proje-
to que acabou de ser lançado é o 
livro “História do Imposto de Ren-
da no Brasil”, que aborda a história 
desse imposto desde sua criação, 
em 1922. Aliás, até um pouco an-
tes do processo de surgimento do 
imposto de renda no mundo e no 
Brasil, e depois ele evolui por todo 
o período até completar os 90 anos 
do imposto. 

A estrutura da coordenação 
é suficiente para exercer as im-
portantes funções de vocês?

O número de pessoas nem 
sempre é suficiente porque a de-
manda é sempre crescente, mas 
temos um grupo de profissionais 
que tem capacidade, dedicação 
e conhecimento muito bom. Isso 
faz com que tenhamos êxito nos 
processos de trabalho. O que 
percebo é que, na Coordenação 
como um todo, houve uma evo-
lução muito forte em todos os 
processos de trabalho. Os traba-
lhos de memória institucional e 
educação fiscal estão bastante 
exitosos. O caminho que traça-
mos em trabalhar com universi-
tários foi um caminho um pouco 
arriscado no começo, porque 
havia poucos trabalhos voltados 
para este foco, e começamos a 
inovar e está dando muito certo, 
com muita repercussão nacional 
e internacional.

Entrevista
Educação fiscal amplia foco e passa a atuar em universidades

Lindemberg diz que a educação fiscal  na RFB ganhou novos rumos
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O ritmo de trabalho está 
lento no Congresso Nacional. 
Com o envolvimento nas cam-
panhas eleitorais por todo o 
Brasil, deputados e senadores 
têm aparecido pouco em Bra-
sília. Em agosto, foram dois 
dias de esforço concentrado, 
mas sem avanços significati-
vos nas propostas defendidas 
pela ANFIP. Em setembro, os 
parlamentares voltam a fazer 
esforço concentrado e a ANFIP 
já está articulando para que 
os temas de interesse do as-
sociado e da sociedade sejam 
pautados. Confira como está 
a tramitação de algumas das 
iniciativas legislativas monito-
radas pela Entidade: 

- PL 5598/2013 (Câmara): 
Torna sem limite a dedutibili-
dade de despesas com instru-
ção, para efeito da formação 
da base de cálculo do imposto 
sobre a renda das pessoas físi-
cas, a partir do ano-calendário 
de 2015. Aguarda designação 
de relator na Comissão de Fi-
nanças e Tributação (CFT);

- PEC 271/2013 (Câmara): 
Dispõe sobre o valor das ver-
bas indenizatórias pagas aos 
servidores públicos da União. 
Aguarda formação da Comis-
são Especial;

- PEC 214/2012 (Câmara): É 
a PEC da Geap, proposta pela 
ANFIP para permitir convê-
nios da União, estados e mu-
nicípios com entidades fecha-
das de autogestão em saúde. 
Aguarda formação da Comis-
são Especial;

- PEC 170/2012 (Câmara): 
Garante proventos integrais 
ao servidor que se aposentar 
por invalidez. Aguarda vota-
ção no Plenário – chegou a 
ser pautada no esforço con-
centrado de agosto, mas não 
foi votada;

- PEC 147/2012 (Câmara): 
Concede aos Auditores-Fis-
cais da RFB e do Trabalho e 

servidores do Banco Central 
remuneração equivalente a 
90,25% do subsídio de mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal. Aguarda votação na 
Comissão Especial;

- 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 relator. Aguarda votação 
na Comissão Especial;

- PEC 36/2008 (Senado): Es-
tende o direito à paridade às 
pensões que se derivarem dos 
proventos dos servidores já apo-
sentados ou com direito à apo-
sentadoria na edição da Emenda 
Constitucional 41/2003. Aguar-
da votação no Plenário;

- PEC 210/2007 (Câmara): 
Restabelece o adicional por 
tempo de serviço como com-
ponente da remuneração das 
carreiras da magistratura e do 
Ministério Público - os Audi-
tores-Fiscais da RFB foram in-
cluídos no relatório. Aguarda 
votação no Plenário;

- PEC 186/2007 (Câmara): 
Determina que lei complemen-
tar definirá as normas aplicá-
veis à Administração Tributária 
da União, dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios. 
Aguarda votação no Plenário;

- PL 330/2006 (Câmara): 
Concede aposentadoria espe-
cial ao servidor público por 
atividades de risco – emenda 
inclui os Auditores-Fiscais da 
RFB. Aguarda votação na Co-
missão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público;

- PEC 555/2006 (Câmara): 
Acaba, de forma gradativa, 
com a contribuição previden-
ciária sobre proventos de apo-
sentados e de pensionistas do 
serviço público. Aguarda vota-
ção no Plenário.

Mirna de Liz Holetz é des-
sas pessoas fiéis e justas, que 
gosta de cultivar amizades e 
contagia quem está por perto. 
Nascida em Joinville (SC), co-
meçou a trabalhar como pro-
fessora na cidade natal e mu-
dou para Curitiba (PR) – onde 
vive até hoje – em 1968, após 
passar no concurso para escri-
turária do então IAPI. Ainda 
no órgão, foi oficial de admi-
nistração, entre outros cargos.

Formada em Filosofia pela 
Universidade Federal do Pa-
raná, foi influenciada pelo 
curso a vida toda: “A Filoso-
fia sempre ajudou e me deu 
uma formação humanista.” 
Mantendo a fidelidade como 
característica, aguardou o 
surgimento de um concur-
so de nível superior na área 
de Previdência e, em 1981, 
foi aprovada como fiscal. “Eu 
sempre dizia aos colegas de 
trabalho, brincando, que eu 
sou fiel em tudo, fiel na pro-
fissão, fiel ao marido e até ao 
carro, além de ter ficado sem-
pre em Curitiba”, recorda. 

Como Auditora-Fiscal, Mir-
na atuou como chefe do Servi-
ço de Infrações e Dívida Ativa, 
além de assistente e asses-
sora de secretários regionais. 
Ela acompanhou de perto as 
mudanças no extinto INPS. 
“As unificações foram épocas 
difíceis, porque cada área ti-
nha suas especificações, mas 
depois deu tudo certo, para o 
bem do Brasil.”

Aposentada em 1983 por 
tempo de serviço, ainda foi 
representante do governo na 
Junta de Recursos da Previ-
dência Social no Paraná. Mirna 
guarda com carinho as lem-
branças da época da ativa e diz 
que, no trabalho, fez amizades 
para a vida toda: “Até hoje a 
gente tem um grupo desde a 
época do IAPI e a gente ainda 
se encontra toda segunda sex-
ta-feira do mês. É um prazer 
conviver com esta turma que 
ajudou na Previdência.” 

Mirna teve ainda forte 
atuação na vida associativa, 
participando por diversas ve-
zes da diretoria da Estadual 
da ANFIP no Paraná. A meta 
sempre foi lutar pelo forta-
lecimento da classe, para 
melhor atender a sociedade. 
“Também participei de mui-
tas convenções da ANFIP. 
Diminui o ritmo em 2005 
por questões de saúde, mas 
conheço o Brasil quase todo 
por causa dos encontros e 
convenções”, completa. 

Aos 78 anos, com três fi-
lhas, quatro netos e duas ne-
tas, ela gosta de ajudar ins-
tituições beneficentes, mas 
também se mantém em dia 
com as leituras, navega pela 
internet e gosta de viajar. 
Mirna Holetz conclui com um 
pensamento: “É preciso plan-
tar para colher. E tudo dentro 
da legalidade, porque vencer 
com força escusa não está 
com nada!”

Mirna de Liz holetz 
mora em Curitba (PR).

Ritmo lento
Mirna de Liz Holetz

Perfil do AssociadoEstamos de Olho
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O dia 17 de julho marcou a 
posse dos integrantes dos con-
selhos Executivo e Fiscal da AN-
FIP-MG, que têm mandatos até 
2016. O novo presidente é Afon-

so Ligório de Faria. O processo 
eleitoral na Estadual mineira foi 
um sucesso, com a participação 
de cerca de 60% dos associados 
com direito a voto.

A Afisepa tem nova diretoria 
para o biênio 2014/2016. A posse, 
em solenidade realizada em 29 de 
julho, foi dada pela vice-presidente 

de Comunicação Social da ANFIP, 
Leila Signorelli. A Estadual do Pará 
está agora sob a presidência de Al-
benize Gatto Cerqueira.

Dezenas de associados compa-
receram, em 7 de agosto, ao happy 
hour da Agafisp em comemoração 
ao Dia dos Pais. O evento, no Centro 

Cultural Silvio Andriotti, contou com 
sorteios e muita animação. A ANFIP 
foi representada pelo vice-presiden-
te Executivo, Vilson Romero.

Tomaram posse em 31 de julho os 
integrantes dos conselhos Executivo, 
de Representantes e Fiscal da Acafip, 
para o biênio 2014/2016. Acompa-
nhou a posse, representando a ANFIP, 

o vice-presidente de Assuntos Fiscais, 
Vanderley José Maçaneiro. A Entida-
de parabeniza todos os eleitos e de-
seja sucesso na gestão, que tem Flo-
riano José Martins como presidente. 

Minas Gerais: Nova direção

Pará: Diretoria

Rio Grande do Sul: Dia dos Pais

Santa Catarina: Posse

No seu Estado
Conselheiros analisam estratégias 
para aprovar propostas legislativas

Conselho Executivo

Os integrantes do Con-
selho Executivo realiza-
ram reunião ordinária de 
5 a 7 de agosto, na sede 
da Entidade, em Brasília. 
A pauta incluiu diversos 
itens, com atenção espe-
cial para a mobilização do 
UNA-SE (detalhes na p. 9) a 
favor da aprovação da PEC 
555/2006 (fim da taxação 
previdenciária dos inati-
vos) e do Projeto de Lei 
4434/2008 (correção do 
valor das aposentadorias 
do INSS).

Entre outros temas em 
análise, a agenda incluiu: 
apresentação, discussão e 
aprovação do balancete e 
da execução orçamentária 
de maio a julho de 2014; 
prioridades de atuação no 
segundo semestre de 2014; 

FinANFIP; restituição do IR 
descontado pela Unimed; 
relatório das atividades 
das comissões de  Saúde, 
Viagem e ANFIP Conecta-
da; estratégias para capta-
ção de novos associados; 
Projeto 65 Anos da ANFIP; 
IV Convenção Nacional Ex-
traordinária (Organização 
e Regimento Interno); e 
XXV Convenção Nacional 
da ANFIP, que acontecerá 
em Maceió  (AL), em maio 
de 2015.

A reunião ordinária ain-
da contou com apresen-
tação do associado Luiz 
Carlos Corrêa Braga, que to-
mou posse em maio como 
integrante do Conselho de 
Administração da Geap Au-
togestão em Saúde para o 
período 2014-2017. 

Os conselhos Executivo (CE) 
e Fiscal (CF) da Anofip já contam 
com novos integrantes. A posse 
foi realizada em 1º de julho e os 

conselheiros vão exercer manda-
tos até 2016. O novo presidente da 
Estadual do Rio Grande do Norte é 
Jonilson Carvalho de Oliveira.

Rio Grande do Norte: CE e CF

Reunião ordinária durou três dias e incluiu outros temas

 A Apafisp promoveu de 
14 a 17 de agosto, em Brotas 
(SP), o IV Encontro dos Asso-
ciados. O evento teve os ob-
jetivos de permitir discussões 
relevantes para os Auditores-
Fiscais da RFB e de promover 
a integração entre os colegas. 

A presidente da ANFIP, Marga-
rida Lopes de Araújo, e o vi-
ce-presidente Vanderley José 
Maçaneiro (Assuntos Fiscais) 
participaram do encontro, as-
sim como a presidente da Fun-
dação ANFIP, Aurora Maria Mi-
randa Borges.

São Paulo: Encontro
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CE discutiu também o projeto ANFIP 65 anos, comemorados em 2015
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Ausência de ganho real de sa-
lario, falta de valorização, tentati-
vas de cercear o direito de greve, 
adiamento de benefícios como a 
indenização de fronteira, cobran-
ça da absurda taxação previden-
ciária sobre a aposentadoria. O 
cenário é triste, mas real e afeta 
os servidores públicos brasilei-
ros, grupo que tem nos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil um núcleo de excelência 
responsável pela arrecadação 
dos recursos que garantem a im-
plantação das políticas públicas 

em defesa da sociedade e o pró-
prio funcionamento do Estado. 

Se, por um lado, o servidor 
tem enfrentado um panorama 
adverso, por outro, tem agora a 
chance de agir diretamente para 
mudá-lo. “O troco é nas urnas”, é 
o que tem dito a presidente da 
ANFIP, Margarida Lopes de Araú-
jo, especialmente quando co-
menta as resistências no Execu-
tivo e no Parlamento para votar, 
na Câmara dos Deputados, a PEC 
555/2006, que acaba com a con-
tribuição de aposentados e de 

pensionistas para a Previdência.
Em outubro, os eleitores bra-

sileiros vão às urnas para esco-
lher presidente da República, 
governador, senador, deputados 
federais e deputados estaduais. 
Entre os milhares de candidatos 
aos diversos cargos, há outros 
milhares de projetos e ideias 
para solucionar os mais variados 
problemas e necessidades do 
País. Neste universo de progra-
mas eleitorais, a ANFIP tem um 
alerta a fazer: Servidor vota em 
quem defende o servidor.

A ANFIP, ao lado de outras 
entidades das carreiras de fis-
calização dos municípios, dos 
estados e da União, já finalizou 
um documento a ser entregue 
aos candidatos à Presidência 
da República (detalhes na p. 8). 
A intenção é mostrar aos presi-
denciáveis as medidas necessá-
rias para que o Fisco preste bons 
serviços à população brasileira, 
o que, certamente, passa pela 
valorização profissional.

Mas a preocupação tem de 
ser maior, e de todos. Não basta 

Nome: Maria Lucia Fattorelli
UF: Distrito Federal
Cargo disputado: Deputada federal
Partido: Psol
Número: 5050
Propostas: Auditoria da dívida pública 
com a intenção de garantir recursos para 
os direitos sociais e cidadãos; previdência 
social digna; fim do fator previdenciário; 
justiça tributária; revisão da equivocada 
política de inflação.

Nome: Pedro Delarue
Estado: Rio de Janeiro
Cargo disputado: Deputado federal
Partido: PSB
Número: 4004
Propostas: Redução da carga tributária, 
com menos impostos sobre o consumo; 
combate eficiente da corrupção; educação 
de qualidade e universal; atendimento 
decente na saúde; garantia de serviços de 
qualidade ao cidadão.

Nome: Rubens Nakano
Estado: São Paulo
Cargo disputado: Deputado federal
Partido: Solidariedade
Número: 7717
Propostas: Correção do IRPF, com aumento 
da dedução com educação e inclusão de 
novas deduções; redução dos impostos 
sobre consumo; Controle social dos gastos 
públicos; fim do fator previdenciário; 
eliminação da cobrança previdenciária dos 
servidores aposentados e dos pensionistas.
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saber o que pensam os postu-
lantes aos cargos no Executi-
vo – presidente e governado-
res –, é essencial pesquisar as 
propostas de quem disputa as 
vagas nas assembleias legislati-
vas, na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal.

É no Legislativo que as leis 
são feitas, as que beneficiam 
o servidor e, também, as que 
prejudicam nossa classe. Então, 
todo cuidado é pouco na hora 
de escolher o nome para depu-
tado e senador. Pesquise, inves-

tigue, apure o que pensa o polí-
tico a respeito, por exemplo, do 
fortalecimento do Estado brasi-
leiro, da taxação previdenciária 
do aposentado e do reconheci-
mento do trabalho do servidor 
em defesa de uma nação mais 
justa. Não faz sentido um ser-
vidor público votar em quem é 
contra o funcionalismo. 

A ANFIP também enfatiza a 
necessidade de todos votarem, 
inclusive quem tem mais de 70 
anos de idade. “Se o voto é fa-
cultativo para o idoso, então, 

ele tem de escolher se fica em 
casa e deixa os outros deci-
direm ou se vai para a urna e 
ajuda a definir o futuro do País. 
São milhões de eleitores, mui-
tos servidores aposentados, 
que têm uma força enorme e 
têm de fazer valer a sua voz nas 
urnas. Todos ao voto!”, concla-
ma a presidente Margarida.

Então, marque na sua agen-
da: 5 de outubro. Este é o nosso 
dia D, quando devemos votar 
apenas em quem reconhece a 
importância do servidor público 

para a sociedade brasileira. Pes-
quise e vote com consciência.

Colegas candidatos
Entre os candidatos que de-

fendem o serviço público, claro, 
há os próprios servidores que 
disputam o pleito. E os Audito-
res-Fiscais da RFB não fogem 
à luta democrática pela valori-
zação da classe. Há entre nós 
alguns candidatos e a ANFIP di-
vulga as propostas dos associa-
dos que estão em campanha em 
pontos diversos do País. Confira!

Nome: Sergio Artur
Estado: Rio de Janeiro
Cargo disputado: Deputado estadual
Partido: PEN
Número: 51999
Propostas: Defesa do servidor 
público; serviço público de qualidade; 
fortalecimento da Previdência Social 
pública; Ensino de qualidade em horário 
integral, com creches comunitárias em 
número suficiente; ampliação da rede 
hospitalar pública. 

Nome: Vanuza França
Estado: Rio de Janeiro
Cargo disputado: Deputada estadual
Partido: PRTB
Número: 28488
Propostas: Incentivo ao desenvolvimento 
do Rio como pólo turístico; incremento 
à saúde preventiva e médicos de família; 
melhoria das redes hospitalar e escolar; 
modernização da máquina administrativa; 
agregar valores de cultura, saúde, educação 
e lazer à convivência familiar e comunitária. 

Nome: Walter Miranda
Estado: São Paulo
Cargo disputado: Deputado estadual
Partido: PSTU
Número: 16987
Propostas: Mais verbas para educação 
e saúde; transporte estatal de qualidade 
para todos; moradia para todos, com a 
regularização das ocupações urbanas; 
alimento barato nas cidades, com o combate 
ao latifúndio; suspensão do pagamento da 
dívida pública.
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IV Convenção Extraordinária
Convencionais vão debater  
alterações no estatuto

Evento acontece em 19 e 20 de setembro, em Brasília
Acontece nos dias 19 e 20 de 

setembro, em Brasília, a IV Con-
venção Nacional Extraordinária 
da ANFIP. A CNE, aprovada em 
maio em reunião conjunta dos 
conselhos Executivo, Fiscal e de 
Representantes, foi convocada 
para apreciar propostas de alte-
ração estatutária somente dos 
dispositivos do Estatuto Social re-
lacionados no item 2 do Edital de 
Convocação, em cumprimento à 
norma determinando que a Con-
venção Nacional Extraordinária 
poderá apreciar e deliberar exclu-
sivamente “sobre o assunto espe-
cífico para o qual foi convocada”.

As propostas de mudança nos 
itens específicos foram recebidas 
pela ANFIP até 8 de agosto. O Edi-

tal de Convocação da CNE e todos 
os detalhes do evento, que será 
realizado no Carlton Hotel, po-
dem ser consultados no hotsite 
da convenção, a partir da página 
principal da ANFIP na internet. 

No site, o associado também 
pode se inscrever para a CNE, mas 
estão convocados a participar os 
convencionais eleitos na Conven-
ção Ordinária de 2013 e os natos 
- integrantes do Conselho de Re-
presentantes na data da conven-
ção. Todos os associados podem 
participar, mas somente os con-
vencionais eleitos e os natos terão 
direito a voto. Os demais partici-
pantes podem se manifestar so-
bre as matérias em deliberação, 
mas não votar.

A ANFIP está entregando aos 
candidatos à Presidência da Repú-
blica propostas para a Seguridade 
Social e a Previdência. O trabalho 
junto aos presidenciáveis é feito em 
conjunto com entidades do Fisco 
federal, estaduais e municipal, que 
também têm uma pauta conjunta 
para os candidatos. 

As sugestões da ANFIP estão 
na publicação “Seguridade e Previ-
dência Social – Contribuições para 
um Brasil mais Justo”, editada em 
conjunto com a Fundação ANFIP 
de Estudos da Seguridade Social e 
o Sindifisco Nacional.

Produzido inicialmente pelo 
economista e mestre em Políti-
ca Social Evilásio Salvador, o livro 
contou com as contribuições dos 
vice-presidentes Jorge Cezar Cos-
ta (Política de Classe), Marluce do 
Socorro da Silva Soares (Estudos 
e Assuntos Tributários), Tereza Li-
duína Santiago Félix (Assuntos da 
Seguridade Social) e Vanderley 
José Maçaneiro (Assuntos Fiscais). 
O arquivo da publicação está dis-
ponível para download gratuito na 
página da ANFIP na internet.

O jornalista Gerson Menezes fez 
a revisão do livro, que teve plane-
jamento gráfico de Allan Eumar. O 
vice-presidente Executivo da ANFIP, 

Vilson Antonio Romero, editou e foi 
responsável pelo texto final, que 
também está sendo distribuído aos 
associados, parlamentares e entida-
des de classe.

Já a pauta unificada do Fisco 
contém quatro itens:

1 - Instituir a Lei Orgânica da 
Administração Tributária e do Tra-
balho garantindo autonomia fun-
cional, administrativa, orçamen-
tária e prerrogativas específicas 
(art.167,§ 4º, CF);

2 - Valorização salarial e recom-
posição dos quadros funcionais 
das carreiras de fiscalização do 
Trabalho e Fazendária, bem como 
melhorias nas condições de tra-
balho para melhor prestação de 
serviços aos cidadãos;

3 - Fortalecimento da represen-
tatividade dos trabalhadores do se-
tor público com a regulamentação 
da Convenção 151 da OIT (Organi-
zação Internacional de Trabalho), 
do Direito de Greve, da efetivação 
da Mesa de Negociação Permanen-
te, além da rediscussão da licença 
classista e fixação da data-base;

4 - Erradicação do trabalho es-
cravo e infantil e combate à infor-
malidade, com garantia de segu-
rança no exercício da atividade e 
capacitação constante.

ANFIP apresenta sugestões  
a presidenciáveis
Livro contém propostas para a Seguridade Social e a Previdência

Eleições 2014
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Movimento une setores público e  
privado em defesa dos aposentados
Grupo trabalha unido em defesa da PEC 555/2006 e do Projeto de Lei 4434/2008

UNA-SE

“Deputado, presta atenção, 
este ano tem eleição; Dilma, pres-
ta atenção, este ano tem eleição!” 
Com este grito foi concluído o 
grande ato na Câmara dos Depu-
tados, em 5 de agosto, para o lan-
çamento do Movimento Unificado 
dos Idosos, Aposentados e Pensio-
nistas do Serviço Público e do INSS, 
o UNA-SE, que tem a ANFIP como 
uma das principais articuladoras. 
A solenidade aconteceu durante 
reunião da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Aposentados e Pensio-
nistas, no Plenário 2 do Anexo II da 
Câmara, e contou com a participa-
ção dos integrantes do Conselho 
Executivo da ANFIP e de represen-
tantes das diversas entidades que 
fazem parte do Mosap e da Cobap.

A aprovação da PEC 555/2006 
(fim da contribuição previden-
ciária de aposentados e de pen-
sionistas do serviço público) e 
do PL 4434/2008 (correção das 
aposentadorias do INSS pelo 
número de salários da época da 
concessão) está entre as priori-
dades do UNA-SE, que também 
defende a valorização do idoso e 
dos trabalhadores do serviço pú-
blico e da iniciativa privada.

A presidente da ANFIP, Mar-
garida Lopes de Araújo, classifi-
cou a criação do UNA-SE como 
importantíssima. “Este é um mo-
mento muito especial na vida de 
todos nós, é um momento de jú-
bilo, porque finalmente estamos 
unidos numa luta grande, numa 
luta justa. Não importa se é servi-
dor, se é do Regime Geral, o que 
queremos é o combate à injusti-
ça que estão fazendo com todos 
nós”, conclamou. 

Ela ainda defendeu a força 
eleitoral dos aposentados, con-
clamando todos a votar, inclusi-
ve quem tem mais de 70 anos de 
idade e tem voto facultativo. “O 
UNA-SE quer resgatar, inclusive, 

aquele idoso que está tão desa-
nimado que não quer nem mais 
votar. Mas nós queremos trazer 
esta pessoa de volta, queremos 
este voto de qualidade. A união 
faz a força, este é um dito antigo 
e muito válido. Somos mais de 
40 milhões, podemos mudar a 
realidade deste país. Vamos dar a 
resposta nas urnas!”, exaltou. 

O deputado Cleber Verde 
(PRB-MA) defendeu a valoriza-
ção do aposentado brasileiro, 
com a aprovação dos projetos de-
fendidos pelo UNA-SE e também 
com o fim do fator previdenciário. 
“O aposentado já entra penaliza-
do”, justificou.  Já o senador Paulo 
Paim (PT-RS) elogiou a criação do 
UNA-SE: “É a primeira vez que vejo 
uma plenária unificada e não com 
uma pauta de 50 itens – seria bom 
se fosse de 50 itens e nós os apro-
vássemos. Mas, de forma muito in-
teligente e competente, vocês pe-
garam dois itens e estão travando 
o bom combate em cima destes 
dois pontos.”

O deputado Marçal Filho 
(PMDB-MS) afirmou que a luta 
é uma só em defesa dos apo-
sentados. “Acho extremamente 
importante a união. A causa é jus-

ta e é a mesma, o sofrimento é o 
mesmo para o servidor público 
aposentado e para o aposenta-
do do Regime Geral”, constatou. 
E o deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP) reafirmou a importância 
da união de entidades como ANFIP, 
Cobap e Mosap: “É extremamente 
importante, até porque o governo 
quer que tenhamos a nossa luta 
dividida. Se nós nos juntarmos, 
eles terão que nos engolir!”

Também se pronunciaram 
em defesa do UNA-SE, além 
de representantes do Mosap, 
Sinait e Copab, os deputados 
Izalci (PSDB-DF), Luiza Erundina 
(PSB-SP), Lincoln Portela (PR-MG), 
Júlio Delgado (PSB-MG), Chico 
Alencar (Psol-RJ), Rubens Bue-
no (PPS-PR), Ozanilda Gondim 
(PMDB-PB) e André Figueiredo 
(PDT-CE). Acompanhe o UNA-SE 
nas redes sociais: facebook.com/
unase, twitter.com/movimento_
unase e instagram.com/una_se.

encontros com a direção 
do Congresso

Enquanto prosseguia o ato 
no Anexo II da Câmara, uma co-
missão do UNA-SE foi recebida 
pelo presidente do Senado Fe-
deral. Renan Calheiros (PMDB-AL) 

garantiu que apoia a luta pela 
valorização dos idosos e dos 
aposentados. Mais tarde o grupo 
teve encontro com o presidente 
da Câmara e cobrou a votação da 
PEC e do PL. Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN) argumentou 
que não há quorum para votar as 
matérias de imediato e se com-
prometeu a inserir as propostas 
na Ordem do Dia do Plenário de-
pois das eleições de outubro. Se-
gundo ele, o cenário depois do 
pleito pode ser favorável porque 
30% dos atuais deputados não 
devem se reeleger, o que signifi-
ca renovação.

Presidente Margarida Lopes de Araújo pede a presença de todos nas urnas, inclusive idosos
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Calendário de
mobilização do uNA-Se

Brasília (DF)
5 de agosto
Rio de Janeiro (RJ)
16 de agosto
Porto Alegre (RS)
21 de agosto
São Paulo (SP)
28 de agosto
Natal (RN)
19 de setembro
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Belém: religiosidade e natureza

Turismo

O Tacacá é um prato tra-
dicional em toda a região 
amazônica, mas especial-
mente no Pará, onde sur-
giu entre os indígenas. 

ingredientes
2 litros de tucupi
4 dentes de alho
Chicória
Alfavaca
1 colher de chá de sal
4 pimentas de cheiro
2 maços de jambu
1/2 quilo de camarão sal-
gado (seco)
1/2 xícara de goma de 
mandioca
Pimenta de cheiro

Modo de Preparo
Coloque em uma pane-
la o tucupi, tempere com 
alho, chicória, alfavaca e 
sal. Leve ao fogo e deixe 
levantar fervura. Em segui-
da, baixe o fogo, tampe a 
panela e deixe cozinhar 
por 30 minutos.

Cozinhe o jambu em água 
quente, até os talos fica-
rem macios; retire, escorra 
e reserve. 
Descarte as cabeças dos 
camarões e os deixe de 
molho em uma vasilha 
com água para retirar o sal. 
Ferva quatro xícaras de 
água com sal a gosto. Dis-
solva a goma em uma vasi-
lha com água fria e acres-
cente aos poucos na água 
fervendo, até ficar um min-
gau grosso.
Sirva em uma cuia, nesta 
sequência: duas colheres 
de sopa de tucupi, uma 
concha de goma, uma 
concha de tucupi, algu-
mas folhas de jambu e cin-
co camarões, sal e pimen-
ta a gosto.
Na falta da goma de man-
dioca, pode ser usado o 
polvilho azedo.

Fonte: Portal Receitas Típicas 
(www.receitastipicas.com)

Tacacá

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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O Norte do Brasil é uma das 
regiões mais visitadas do País. 
Não somente pela atração tu-
rística, mas pelas tradicionais 
festas culturais, como o Círio de 
Nazaré. Tradicionalmente fes-
tejado em todo o Brasil, é em 
Belém do Pará que o evento 
ganha maior repercussão. Rea-
lizada há mais de dois séculos 
na cidade, a procissão é consi-
derada uma das maiores e mais 
belas celebrações religiosas do 
País e reúne, anualmente, cerca 
de dois milhões de visitantes 
numa caminhada pelas ruas da 
capital paraense para home-
nagear a padroeira do estado, 
Nossa Senhora de Nazaré.

Em 2014, a abertura oficial 
do círio vai acontecer em 7 de 
outubro, às 19 horas, na Casa 
de Plácido. Durante a extensa 
programação, com atividades 
o ano todo, acontecem festivi-
dades, quermesses, romarias, 
apresentações musicais e cele-
brações eucarísticas. 

No segundo domingo do 
mês, o Círio começa com a 
celebração de uma missa em 
frente à Catedral Metropolita-
na de Belém, a Sé, logo cedo, às 
5 horas. Ao término da missa, 
às 6h30, é iniciada a procissão 
que percorre as ruas de Belém 
até a Praça Santuário de Naza-
ré, onde a imagem da padroei-

ra fica exposta durante 15 dias.
Para deixar a festa ainda 

mais bonita, casas e ruas são 
enfeitadas no percurso de 3,6 
quilômetros. A procissão é 
carregada de emoções, não só 
para os religiosos, mas tam-
bém para os visitantes, que se 
encantam com a beleza e gran-
diosidade do evento.

Em 2004, o Círio de Belém, 
após registro do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), foi reconhe-
cido como Patrimônio Cultural 
de Natureza Imaterial.

Ver o Peso
Além da festa religiosa, a ca-

pital paraense é conhecida por 
abrigar uma das sete maravilhas 
do Brasil, o Mercado de Belém, 
também conhecido como Ver o 
Peso. Ambientado às margens 
da baía de Guajará, o mercado 
concentra diversas barracas a 
céu aberto com uma rica e va-
riada venda de produtos típicos. 
Dentre os produtos estão ervas 
medicinais, frutas, doces, tem-
peros, peixes e artesanato. 

Devido à Floresta Amazôni-
ca, considerada a maior flores-
ta tropical úmida do mundo e 
a que apresenta a maior biodi-
versidade, o turismo na área de 
Belém e em toda a região Norte 
é voltado principalmente para 
o ecoturismo.
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Os guardiões da Seguridade Social

A palavra é sua

Álvaro Sólon de França 
mora em Goiânia (GO). 
Entre em contato com o associado 
pelo e-mail alvarosolon@uol.com.br.

A Seguridade Social ocupa no 
texto constitucional um dos prin-
cipais capítulos do título relativo 
à Ordem Social. Compreende um 
conjunto de ações, de responsa-
bilidade dos poderes públicos, 
nas áreas de saúde, previdência 
e assistência social, dirigidas ao 
alcance de objetivos básicos de 
uma sociedade democrática: o 
bem-estar e a justiça social. 

A concepção de Seguridade 
Social assumida pela Carta de 
1988 foi inovadora, bem como 
constituiu significativo avanço 
no campo da definição dos di-
reitos fundamentais para a cida-
dania. Fundada nos alicerces da 
solidariedade, a Seguridade So-
cial produz vida. É o verdadeiro 
reconhecimento de que a ação 
individual não é suficiente para 
debelar as necessidades das 
agruras sociais. 

O conceito de Seguridade 
adotado na Carta Magna, embo-
ra não implantado em plenitude, 
continua atual, coerente e viável. 
Apesar dos objetivos nobres, a 
Seguridade Social tem sido víti-
ma de todos os tipos de ataques 
dos piratas sociais. Mas o que 
os piratas sociais teimavam em 
esconder, agora está escancara-
do em pesquisas recentemente 
divulgadas: a Seguridade Social 
tem sido fundamental para redu-
zir a pobreza e as desigualdades.

E a Seguridade Social só tem 

atingido estes patamares graças 
ao esforço inaudito dos Audito-
res-Fiscais da RFB que, apesar do 
cenário adverso, têm colocado 
todo o seu conhecimento a servi-
ço do País, exercitando a eficiên-
cia administrativa, combatendo a 
fraude, a sonegação e a inadim-
plência, e neste caminho atingin-
do recordes de arrecadação.

A Seguridade Social consti-
tui um avanço extraordinário na 
redução das nossas profundas 
desigualdades sociais. Lutar pelo 
seu aperfeiçoamento é dever de 
todos os brasileiros que querem 
uma nação mais justa e solidária. 
Precisamos gerar em nossa socie-
dade um maior espírito de pre-
servação e de aperfeiçoamento 
da Seguridade Social, estimulan-
do as chamadas “elites pensan-
tes” a estudar com maior acuida-
de o que representa esta política 
pública na melhoria do padrão 
de vida de tantas localidades que 
muitas vezes não fazem parte do 
nosso mapa de preocupações. 

Por outro lado, os brasileiros 
podem ter certeza de que os Au-
ditores-Fiscais sabem da impor-
tância da questão. Os auditores 
têm a plena consciência de que 
são os guardiões da Segurida-
de Social, por delegação da so-
ciedade, legítima proprietária 
dessa política pública vital para 
alcançarmos a sociedade que al-
mejamos: livre, justa e solidária.

Seguro: Proteção 
nunca é demais

Novo plano  
odontológico

Vantagens para você  
e para acompanhantes

Desconto de 10%

Tudo em um só site

Saiba como usar

Seus Benefícios

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 ANFIP, em parceria com a 
VidaCor Corretora de Seguros, 
oferece aos associados planos 
de Seguro de Vida e Auxílio 
Funeral. O assunto não é agra-
dável, mas é necessário pensar 
em formas de amparar entes 

amados quando não for mais 
possível estar presente. Para 
informações adicionais e para 
contratar os planos, entrar em 
contato com a VidaCor pelo te-
lefone: (41) 32773011 ou pelo 
e-mail vidacor@onda.com.br.

A Unimed encaminhou aos as-
sociados da ANFIP, filiados ao plano 
odontológico, o cartão do atendi-
mento, já inserido no plano ANFIP/
Unimed e sem custos adicionais. O 

Unimed Odonto garante cobertura 
aos procedimentos constantes no 
Rol de Procedimentos da ANS, além 
de contar com ampla rede creden-
ciada em diferentes modalidades.

A ANFIP, por meio da platafor-
ma Dynamus, acaba de assinar 
convênio com a TAM para propor-
cionar aos associados condições 
diferenciadas na compra de pas-
sagens aéreas em voos nacionais e 
internacionais. O sistema disponi-
bilizado possibilita pesquisar voos, 

reservar e efetivar a compra de 
passagens aéreas em até 48 horas, 
com o assento  garantido e valor 
de tarifa inalterado, mitigando cus-
tos com remarcação e reembolso. 
E mais: além do titular, é possível 
adicionar até quatro acompanhan-
tes adultos na reserva.

O site oferece mais de 70 mil 
itens com desconto de até 10%, 
exceto algumas marcas como 
Apple, Caloi e Nokia. A loja virtual 
do Walmart aceita todos os car-
tões de crédito e também possui 

as opções de débito em conta e 
boleto bancário. O associado tem, 
ainda, a possibilidade de dividir o 
valor da compra em dois ou mais 
cartões de crédito, bastando defi-
nir o valor em cada cartão.

Associados têm desconto de 
10% em Telefonia, Beleza e Saúde, 
Brinquedos e Cama, Mesa & Ba-
nho. Promoção válida para produ-

tos adquiridos apenas por meio da 
loja virtual personalizada ou pelo 
televendas 4003 1020, citando o 
código da promoção: “Dynamus”.

Para conferir esses e muitos 
outros benefícios, acesse a pla-
taforma de convênios na Página 
Restrita da ANFIP na internet. Para 

ter direito às vantagens, é preciso 
fazer as compras a partir da pla-
taforma de convênios ou com os 
cupons indicados na plataforma.
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PASSATEMPO
7 Erros

Solução: (1) foto na urna; (2) traço abaixo da palavra vote; (3) botão no punho esquerdo; (4) cotovelo di-
reito; (5) pé traseiro esquerdo da mesa; (6) dedos da mão esquerda; (7) destaque acima da urna, à direita.


