
ANFIP: ComPromIsso Com voCê. semPre!

Associação Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

Comunicado nº 38 (Ano XXII)   Brasília, 6 de outubro de 2014

Continua na pág. 2

ANFIP apresenta sugestões 
à campanha do PSDB

A presidente da ANFIP, Margarida 
Lopes de Araújo, entregou na terça-feira 
(30) a Fuad Noman, representante da 
campanha presidencial de Aécio Neves 
(PSDB), a publicação “Seguridade e 
Previdência Social – Contribuições 
para um Brasil mais justo”. Elaborada 
em conjunto com a Fundação ANFIP, a 
cartilha apresenta sugestões para as duas 
áreas específicas.

O encontro aconteceu na sede 
do Fórum Nacional Permanente das 
Carreiras Típicas de Estado, em 
Brasília, e reuniu também a vice-
presidente de Relações Públicas, Maria 
Aparecida Fernandes Paes Leme, e 

representantes de diversas entidades 
participantes do Fonacate.

Margarida Lopes fez a defesa do 
servidor público, dos aposentados e 
dos pensionistas. “Precisamos de um 
governo que valorize o trabalho de quem 
dedica a vida ao serviço ao Brasil e que 
não discrimine quem já está aposentado. 
É preciso dar tratamento igual ao 
servidor da ativa e ao aposentado”, disse. 
Ela ainda pediu apoio para a aprovação 
da PEC 555/2006, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, que acaba 
gradativamente com a contribuição 
previdenciária do servidor aposentado e 
do pensionista.

Fonacate
O PSDB recebeu ainda a Carta 

Programa do Fonacate, do qual a ANFIP 
faz parte. O documento contém 13 
proposições que visam valorizar o serviço 
público, como autonomia funcional e 
institucional, transformar os cargos de 
livre nomeação em funções exclusivas 
para servidores de carreira e remuneração 
condizente com as atividades exercidas.

Na semana passada, a ANFIP e o 
Fonacate mantiveram encontro com a 
candidata a presidente da República 
pelo PSB, Marina Silva, e com o seu 
vice, Beto Albuquerque, para também 
apresentar as propostas.

Entidades definem estratégias para votação da PEC 555 e do PL 4434
A presidente da ANFIP, Margarida 

Lopes de Araújo, recebeu na quarta-feira 
(1º) o presidente da Cobap, Warley Martins, 
e o presidente do Mosap, Edison Guilherme 
Haubert, para definir as estratégias de trabalho 
do UNA-SE, o Movimento Unificado dos 
Idosos, dos Aposentados e Pensionistas do 
Serviço Público e do INSS, para esta reta 
final de legislatura. Também participaram da 
reunião as vice-presidentes Leila Signorelli 
(Comunicação Social), Tereza  Liduína Félix 
(Assuntos da Seguridade Social) e Maruchia 

Mialik (Cultura Profissional e Relações 
Interassociativas).

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN), garantiu que colocaria a PEC 
555/2006 (fim da taxação previdenciária 
dos aposentados e dos pensionistas) e 
o PL 4434/2008 (correção do valor das 
aposentadorias do INSS) em votação no 
dia 14 de outubro. É preciso garantir neste 
período o quórum necessário para votação 
das proposições no plenário na Câmara. 

No dia 7, as entidades voltam a se reunir 
para elaborar os detalhes do que será feito 
até que as matérias sejam aprovadas. Já 
no dia 14, as entidades agendaram uma 
reunião no colégio de líderes a fim de 
pressionar o presidente da Casa.

A carta compromisso assinada 
por Henrique Alves e trechos do seu 
discurso serão encaminhados a todos 
os parlamentares como alerta para a 
importância de eles estarem no Congresso 
para o cumprimento da agenda legislativa. 

Em nota interna, Ministério da Fazenda nega saída da Aduana da RFB

NOTA INTERNA
ASSUNTO: Notícia sobre a 

separação da atividade de Aduana da 
Receita Federal

O Ministro da Fazenda 
Guido Mantega, tendo tomado 
conhecimento de matérias 
veiculadas na mídia sobre 

a separação das atividades 
aduaneiras da Receita Federal, 
informa que a referida notícia é 
infundada e não corresponde à 
posição oficial do Governo sobre 
o tema, refletindo apenas posição 
pessoal do emitente.

Ademais, a Receita Federal tem 

investido na modernização da Aduana 
e vem desempenhando com eficiência 
seu papel de exercer, com celeridade 
e segurança, o controle aduaneiro 
sobre o fluxo de mercadorias 
importadas e exportadas do País, bem 
como o combate ao contrabando e ao 
descaminho.

A ANFIP teve acesso ao texto de nota 
interna do Ministério da Fazenda, na qual 
o gabinete do ministro Guido Mantega 

classifica como infundadas as notícias 
veiculadas pela mídia sobre a separação 
da Aduana da Receita Federal do Brasil. 

A ANFIP tem agido contra qualquer 
iniciativa de separação da Aduana da 
RFB. Confira a íntegra do texto:
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Destacam-se, a propósito deste 
desempenho, a participação da Aduana 
da Receita Federal no Plano Estratégico 
de Fronteira do Governo Federal por 
meio da Operação Fronteira Blindada, 
com crescentes volumes de apreensão 
de mercadorias, além da redução 
consistente dos tempos de desembaraço 
das mercadorias na importação e 
na exportação, e da modernização 
do controle sobre encomendas e de 
bagagens de passageiros.

Em especial, deve ser reconhecida 

a participação, profissionalismo e 
empenho da Aduana nos Grandes 
Eventos Esportivos recepcionados 
pelo Brasil – Copa do Mundo e Jogos 
Olímpicos 2016 –, bem assim eventos 
significativos como a Rio +20 e a visita 
do Papa ao Brasil. Tudo isso envolve tanto 
a logística de carga como o atendimento 
dos atletas e turistas estrangeiros nos 
modais aéreo, marítimo e terrestre.

Além disso, encontram-se em 
desenvolvimento, no âmbito do Programa 
de Modernização Integrada do Ministério 

da Fazenda (PMIMF), Projetos 
Estratégicos de inovação e modernização 
da Aduana, integrados com sistemas 
dos tributos internos, que a colocará no 
mesmo patamar dos países G20: i) Portal 
Único do Comércio Exterior, ii) Operador 
Econômico Autorizado, iii) Novo Recof 
e iv) APP Importador. O APP inova em 
termos de transparência ao possibilitar 
aos interessados e intervenientes 
acompanharem todo o processo de 
importação ou exportação por aparelho 
móvel e em tempo real.

Associado, mantenha o cadastro atualizado
Para facilitar a atualização de dados 

dos associados, a ANFIP criou uma área 
na página da internet. Agora, para que 
você mude informações no seu cadastro, 
como endereço, e-mail ou estado civil, 
basta clicar em Atualize seu Cadastro, 
logo abaixo das notícias, ao lado do 

banner do Zebrinha Digital.
Dados corretos e atuais dos 

associados são essenciais para que a 
ANFIP possa prestar sempre os melhores 
serviços a você. Então, se algo mudou 
na sua ficha, informe imediatamente sua 
Associação. É fácil e rápido!

Vice-presidente da ANFIP 
integra chapa vencedora na ABI

O vice-presidente Executivo da 
ANFIP, Vilson Antonio Romero, é 
um dos integrantes da chapa Vladimir 
Herzog, que venceu as eleições na 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 
em pleito ocorrido nos dias 25 e 26 de 
setembro. Romero fará parte do Conselho 
Deliberativo da entidade. A Diretoria 
Executiva será presidida pelo jornalista 
Domingos Meirelles no triênio 2014/2017. 
A ABI tem como objetivo assegurar os 
direitos essenciais à classe jornalística com 

neutralidade e compromisso.
A votação foi realizada em seis capitais 

– Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 
Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), São Luís 
(MA) e São Paulo (SP). No maior colégio 
eleitoral da entidade, o Rio de Janeiro, 
a nominata vencedora recebeu apoio de 
167 dos 303 eleitores, e a concorrente, 
denominada Prudente de Morais, de 134. 
Este foi o pleito com a maior participação 
de associados da história da ABI. A posse 
acontecerá em breve.

ANFIP participa de ato público no RS
O vice-presidente Executivo da 

ANFIP, Vilson Antonio Romero, participou 
na terça-feira (30), em Porto Alegre 
(RS), de ato público promovido pelos 
sindicatos dos Servidores do Judiciário 
(Sindjus/RS) e dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal (Sintrajufe) em frente 
ao prédio do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul.

Os trabalhadores do Judiciário gaúcho 
e federal receberam a solidariedade da 
ANFIP no protesto contra vantagens que 
estão sendo concedidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) aos magistrados 
de todo o Brasil, sem haver tratamento 
isonômico aos demais servidores, inclusive 

do Executivo e do Legislativo. Da mesma 
forma, os participantes da mobilização 
lembraram a necessidade de uma votação 
consciente no dia 5 de outubro, com 
eleição de parlamentares comprometidos 
com a sociedade e a valorização dos 
servidores públicos.

O vice-presidente da ANFIP fez 
questão de mencionar os nomes dos 
parlamentares gaúchos que não assinaram 
o pedido de votação da PEC 555/2006 (fim 
da contribuição previdenciária do servidor 
aposentado e do pensionista) e conclamou 
todos a seguirem juntos na luta em defesa 
do funcionalismo público em geral e de 
um serviço público de qualidade.

A presidente da ANFIP, Margarida 
Lopes de Araújo, e a vice-presidente de 
Assuntos da Seguridade Social, Tereza 
Liduína Santiago Félix, receberam na 
quarta-feira (1°), na sede da Entidade, 
representantes do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Participaram 
do encontro a coordenadora de Estudos e 
Desenvolvimento, Ângela Schwengber, e 
a assistente da coordenação, Natali Souza.

Na ocasião, o Dieese apresentou 
os resultados do projeto “Redução da 
Informalidade por meio do Diálogo Social”, 
do qual a ANFIP faz parte, que tem como 
objetivo promover ações para incentivar 
a formalização de trabalho no Brasil, 
com expansão para a América Latina, por 
meio da mobilização de atores sociais e 
de instituições. A falta de fiscalização foi 
colocada como um fator agravante para 
o aumento do trabalho informal. Por isso, 
a parceria com a ANFIP foi considerada 
fundamental para dimensionar o mecanismo 
usado no processo de fiscalização.

Margarida Lopes de Araújo reforçou 
o apoio ao projeto. “Esse é um assunto de 
grande importância para nós. A ANFIP 
vai continuar, sim, a parceria já firmada 
e iremos intensificar nosso apoio a essa 
iniciativa do Dieese”, completou.

Associação discute combate 
à informalidade com o Dieese

A ANFIP comunica que o convênio 
firmado com o escritório Nelson Wilians 
& Advogados Associados, assinado 
na terça-feira (30), está suspenso. Os 
associados devem desconsiderar as 
informações divulgadas anteriormente, 
até segunda ordem.

Convênio suspenso
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Previc precisa de mais 
Auditores-Fiscais, reconhece ANFIP

A presidente da ANFIP, Margarida 
Lopes de Araújo, recebeu na quarta-
feira (1º) na sede da Entidade os 
representantes da Previc Sérgio 
Taniguchi, diretor de Fiscalização, e 
Dagomar Alécio Anhê para tratar de 
assuntos diversos de interesse do órgão. 
Também participaram da reunião 
as vice-presidentes Leila Signorelli 
(Comunicação Social), Tereza  Liduína 
Félix (Assuntos da Seguridade Social), 
Maruchia Mialik (Cultura Profissional 
e Relações Interassociativas) e Maria 
Aparecida Fernandes Paes Leme 
(Relações Públicas).

Dentre os pontos abordados 
na reunião esteve a previsão de 
convocação dos Auditores-Fiscais 
aprovados no último concurso, uma 
vez que a medida vai resultar na 
remoção de 28 servidores para os 
quadros da Previc, que passará a ter 
118 Auditores-Fiscais, divididos entre 
Brasília e os escritórios de São Paulo 
(SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre 
(RS) e Recife (PE). Margarida Lopes 
informou que a ANFIP já solicitou 
oficialmente as nomeações aos órgãos 
competentes a aguarda a concretização 
do ato. A presidente garantiu ainda 

que entrará novamente em contato 
com a Receita Federal do Brasil e com 
o Ministério do Planejamento para 
reforçar a importância de se efetivar a 
convocação dos concursados.

A Funpresp foi outro assunto 
abordado na reunião. Margarida 
relatou que uma chapa formada por 
representantes das carreiras de Estado 
foi montada e está participando do 
processo eleitoral. É a chapa 3 – 
Gestão e Transparência. A Funpresp 
contabilizou 4.767 participantes e 
assistidos que ingressaram na Fundação 
até 29 de julho e estão aptos a votarem 
em seu primeiro processo eleitoral. 
A votação ocorrerá nos dias 29 a 31 
de outubro, por sistema eletrônico, 
no portal da Funpresp. O resultado 
está previsto para 31 de outubro. 
O voto é facultativo, no entanto, é 
imprescindível a participação de todos, 
uma vez que serão escolhidos os novos 
membros dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, além dos membros dos 
Comitês de Assessoramento Técnico 
dos Planos ExecPrev e LegisPrev que 
atuarão, juntamente com a Diretoria 
Executiva, na busca das melhores 
iniciativas para o Plano.

Outubro Rosa faz alerta para 
prevenção ao câncer de mama

Palácio do Congresso Nacional, 
Palácio do Planalto e diversos órgãos 
públicos estão entre os prédios e 
monumentos do Distrito Federal 
que, desde quarta-feira (1º) e durante 
todo o mês de outubro, recebem 
iluminação cor-de-rosa para marcar 
o mês de conscientização sobre o 
câncer de mama.

O movimento popular 
internacionalmente conhecido como 
Outubro Rosa é comemorado em todo 
o mundo. O nome remete à cor do laço 
rosa que simboliza, mundialmente, 
a luta contra o câncer de mama e 
estimula a participação da população, 
empresas e entidades. Este movimento 
começou nos Estados Unidos, onde 
vários estados tinham ações isoladas 
referentes ao câncer de mama e ou 
mamografia no mês de outubro; 
posteriormente, com a aprovação do 
Congresso norte-americano, outubro se 
tornou o mês nacional (americano) de 
prevenção ao câncer de mama.

Tem cura
O câncer de mama é a primeira 

causa de mortes frequentes por câncer 
em mulheres e a quinta causa de morte 
por câncer em dados gerais, segundo a 
Organização Mundial da Saúde. Esse 
tipo de câncer é uma doença causada 
pela multiplicação anormal das células 
da mama, que forma um tumor maligno. 
Quando descoberto no início, o câncer 
de mama tem cura. 

Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), as formas mais 
eficazes para detecção precoce do 
câncer de mama são o exame clínico da 
mama e a mamografia. Para o controle 
do câncer de mama, é recomendado 
que as mulheres realizem exames 
periodicamente, mesmo que não 
tenham alterações. É necessário que 
a mulher conheça o próprio corpo e 
caso veja alguma alteração, já procure 
atendimento médico, pois o exame 
das mamas realizado pela própria 
mulher não substitui o exame físico 
realizado por profissional de saúde 
em atendimento hospitalar qualificado 
para essa atividade. O diagnóstico 
precoce aumenta a chance de cura do 
câncer de mama.

A Receita Federal do Brasil vai 
utilizar em 2015 um novo sistema de 
fiscalização de bagagens de passageiros 
vindos do exterior. Haverá uma melhoria 
nos processos de seleção dos viajantes 
a serem inspecionados, permitindo a 
identificação precisa daqueles que se 
utilizam das viagens para fazer comércio 
ilegal de mercadorias. E, ao mesmo 
tempo, este aperfeiçoamento facilitará a 
vida dos turistas comuns, livrando-os de 
paradas desnecessárias.

Segundo o subsecretário de Aduana 
e Relações Internacionais da RFB, Ernani 
Checcucci, o novo sistema vai facilitar a 
fiscalização, identificando o passageiro 
que aproveita as viagens para fazer 
comércio ou transportar mercadorias 
ilícitas, como drogas e armas. O turista 
comum, ao contrário, ganhará facilidades 

em sua chegada, tendo um tratamento 
ágil, célere, “já que a Receita Federal 
atuará de forma mais precisa, com foco 
apenas em quem efetivamente apresenta 
algum indício de ilícito”.

Checcucci informou que a RFB 
passará a receber das companhias aéreas, 
de maneira informatizada, dados sobre 
os passageiros, como bagagens, destino, 
duração da viagem. Esclareceu que 
esses dados já são fornecidos hoje pelas 
companhias de maneira não estruturada.

A partir desses dados, a instituição 
poderá fazer suas análises de risco, cruzar 
com informações já disponíveis na sua 
base de dados, e selecionar os passageiros 
que eventualmente apresentem algum 
indício de irregularidade e que poderão 
ser direcionados para a fiscalização.

As informações são da RFB.

Fiscalização de bagagens 
ganhará mais fluidez em 2015


