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Mobilização

Auditores-Fiscais exigem negociação
Cristiano Eduardo

Ato público reune mais de 400 pessoas em frente ao Ministério da Fazenda

Ato público reuniu Auditores-Fiscais de diversos estados do país na Esplanada dos Ministérios para cobrar do Governo efetiva negociação com a classe

ENTREVISTA

Clóvis Belbute Peres, supervisor
Nacional do Sped, diz que o
sistema precisa ser mais utilizado
pelos Auditores-Fiscais pág. 3

velhas como este Governo. Elas
não foram atendidas durante todo
o período que passou. Gostaríamos que o Governo tivesse mais
sensibilidade com os AuditoresFiscais.” A presidente da ANFIP
e os representantes das demais

entidades foram recebidos no
gabinete do secretário-executivo
do Ministério da Fazenda, Paulo
Rogério Caffarelli, que acolheu
as reivindicações e prometeu estudar a viabilização dos pontos
apresentados.
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Seguridade Social

ANFIP lança análise das
contas de 2013 e comprova
superavit de R$ 76,2 bilhões na
Seguridade Social pág. 5
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Fiscais da RFB no ato público organizado pela ANFIP e Sindifisco
em 10 de dezembro, em frente ao
Ministério da Fazenda.
Do carro de som, a presidente
Margarida Lopes de Araújo constatou: “Nossas reivindicações são
André Oliveira

Marcio Peixoto

Indenização de fronteira, recomposição do quadro, convocação dos excedentes do último
concurso, fim da contribuição previdenciária do aposentado e do
pensionista. Estas foram algumas
das reivindicações dos Auditores-
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EDITORIAL

Na luta, sempre!
O ano de 2014 chega ao fim com os
Auditores-Fiscais mobilizados e atentos.
Um grande ato público em frente ao Ministério da Fazenda, em 10 de dezembro,
marcou a luta da classe por respeito e
real negociação com o Governo Federal.
Organizados pela ANFIP e demais entidades da carreira de Auditoria Fiscal,
membros do Conselho Executivo e auditores de vários estados brasileiros vieram
a Brasília para cobrar itens como regulamentação da indenização de fronteira,
recomposição do quadro de servidores,
convocação dos excedentes do último

concurso e fim da taxação previdenciária
do aposentado e do pensionista.
Neste período de transição diferenciada, em que, na verdade, temos a continuidade da mesma gestão, é essencial
que a categoria mantenha a união para
cobrar, com ainda mais vigor, o que não
foi atendido nos primeiros quatro anos
dos atuais ocupantes do Palácio do Planalto. É o que a ANFIP defende, é o que a
ANFIP tem feito.
Na linha da atuação proativa, vale destacar a aprovação da aposentadoria integral para o servidor que é atingido pela
invalidez. A proposta passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados, fato
que amplia o compromisso da Entidade

Por dentro da ANFIP

de trabalhar pelo aval em segundo turno
e, também, pela aprovação em dois turnos no Senado Federal.
A integralidade há tempo está na
pauta legislativa da ANFIP, mas o Governo sempre resistiu à sua votação.
Agora, um acordo – cobrado por entidades de classe como a ANFIP – permitiu a votação, o que mostra o quão
necessário é que os servidores permaneçam aguerridos.
Nenhuma conquista foi obtida de
maneira fácil pela ANFIP em nome dos
seus associados, e as vitórias já registradas mostram bem isso. E é com base nas
mesmas vitórias já conseguidas que se
reafirma: a ANFIP mantém a luta, sempre!

Vice-Presidência de Serviços Assistenciais

Vice-Presidência de Assuntos Jurídicos

Nossa Vice-Presidência tem
diversas atribuições, mas todas
elas podem ser resumidas em
trabalhar pelo bem-estar dos
associados. Entre as atividades
desenvolvidas estão, por exemplo, firmar convênios com entidades parceiras para oferecer
vantagens aos associados e elaborar, executar e supervisionar
a disponibilização dos benefícios assistenciais.
Vale destacar uma atividade específica, já que é na
VPSA que são tratadas questões voltadas ao plano de
saúde. Assim, nos compete
supervisionar a execução dos
contratos firmados com empresas prestadoras de serviços médicos, hospitalares,

A
Vice-Presidência
de
Assuntos
Jurídicos
possui
como atribuições assessorar
o Conselho Executivo nas
matérias de ordem jurídica,
acompanhar os julgamentos
dos feitos judiciais que versam
sobre matérias de interesse
e que afetem os associados
e
prestar
atendimentos,
esclarecimentos e orientações
aos filiados da ANFIP, quando do
questionamento sobre as ações
judiciais da Associação.
Para tanto, são realizadas
pesquisas
legislativas,
doutrinárias e de jurisprudência.
Em resumo, na VPAJ se faz
tanto a prestação de serviços
jurídicos internos à Entidade
(elaboração de notas técnicas,

Cristiano Eduardo

José de Carvalho Filho é vice-presidente de Serviços Assistenciais. carvalho@anfip.org.br

análise de contratos, emissão
de pareceres, dentre outros),
como a prestação de serviços
aos associados pelos canais de
comunicação existentes.
Vale
ressaltar
que
o
trabalho só é possível graças
ao comprometimento dos
funcionários da ANFIP.
Renato Albano Junior é
vice-presidente de Assuntos
Jurídicos. albano@anfip.org.br
Cristiano Eduardo

odontológicos e de socorro
em emergências, e de seguro saúde, além de acompanhar as atividades dos planos
de saúde de autogestão que
congreguem associados.
Assim, esta pasta está integralmente voltada para buscar o
melhor para você, sempre!

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 10 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
Marcio Peixoto

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
Dâmares Vaz, Ludmila Machado e
Marcio Peixoto
ESTagiária
Mayara Ribeiro

Associação Nacional dos Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil

ANFIP: compromisso com você. SEMPRE!

ANFIP COM VOCÊ

Novembro/dezembro 2014

Entrevista
Marcio Peixoto

Sped facilita trabalho do Auditor-Fiscal
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Atuação no
Legislativo
Oficina detalha
funcionamento
da Câmara dos
Deputados

Clóvis
Belbute Peres
O supervisor nacional do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), Clóvis Belbute Peres, mudou para Brasília este ano,
vindo do Rio Grande do Sul, justamente para assumir a chefia da
Divisão de Escrituração Digital da
Coordenação de Fiscalização da
RFB. Na entrevista, ele enfatiza a
importância do Sped para o trabalho do Auditor-Fiscal e orienta
todos a utilizar as facilidades.
O que representa o Sped
para o trabalho do AuditorFiscal?
O Sped hoje é a grande porta de comunicação do fisco com
as pessoas jurídicas. As informações de pessoas jurídicas virão do
Sped para dentro do fisco federal.
Então, é importante que o maior
número de colegas dentro da
casa conheça o Sped, conheça os
módulos do Sped, porque ele vai
ser a forma como nós vamos tratar a massa de dados que chega.
Na prática, o que muda na
atuação do auditor?
Para o trabalho do auditor

talvez o ganho seja o maior de
todos, maior até do que para a
sociedade – como o ganho ambiental com a monumental redução do uso de papel – e para
a administração – como eficiência, controle e agilidade. Por
quê? Porque o auditor já não
perde mais tempo, como se dizia na gíria, lambendo nota. O
trabalho dele fica valorizado. O
auditor vai focar no uso daquela informação digital. Então, ele
vai ter mais tempo para fazer
auditoria digital, para observar
os fatos que ele quer analisar,
ou seja, ele não tem que perder
tempo com a parte mecânica
associada ao papel. Ele pode
concentrar sua expertise no que
deve fazer, que é auditoria, e
não nos processos intermediários antes dela.
Qual o próximo passo em
relação ao Sped?
Um desafio é difundir ainda
mais fortemente na casa, para
que mais pessoas trabalhem
com o Sped. Por exemplo, o
Sped inclui vários módulos e
módulos que têm a sua complexidade, então, às vezes, um
auditor que trabalha um pouco
no módulo do IRPJ pode não co-

nhecer bem o módulo de PIS e
Cofins. Então, falta conhecer um
pouco de cada módulo para poder tirar o melhor dessa sinergia
que existe entre eles.
Então, como o auditor pode
adquirir esse conhecimento?
Hoje, você tem que conversar com seus colegas, tem que ir
atrás por conta própria. Estamos
desenvolvendo um processo de
treinamento. Há iniciativas muito positivas e boas – no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, são iniciativas de grupos
de ensino de difusão do Sped.
Hoje, nós estamos trabalhando
em um treinamento nacional,
que vai ocorrer, principalmente,
por videoaulas. Queremos fazer
uma série de cursos para auditores. A intenção é que até meados de 2015 estejam prontos.
Hoje, por falta de conhecimento, há auditores não utilizando
as ferramentas do Sped, algo
que facilita o trabalho deles. O
ganho é claro. Às vezes, você
vê um auditor trabalhando – na
fiscalização menos do que em
outras áreas – sem saber que
ele poderia utilizar essas ferramentas digitais proporcionadas
pelo Sped.

Divulgação

Supervisor garante que o novo sistema é importante para agilizar e valorizar o trabalho dos Auditores-Fiscais

A ANFIP participou, de
24 a 26 de novembro, da 2ª
Oficina de Atuação no Parlamento, promovida pelo
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento
da Câmara dos Deputados.
A Entidade foi representada pela vice-presidente de
Comunicação Social, Leila
Signorelli, e pela associada
Mirna Rocha, de São Paulo.
O curso teve o objetivo
de oferecer a membros de
entidades de classe e representações sociais a oportunidade de conhecer de
perto a estrutura do Poder
Legislativo, de entender o
processo de elaboração das
Leis e de identificar as formas de participação popular
disponibilizadas pela Câmara dos Deputados.
Promovido em um formato dinâmico, o treinamento
contou com aulas dialogadas,
visitas guiadas, simulação dos
trabalhos da Comissão de Legislação Participativa (CLP) e
detalhamento dos instrumentos de informação e pesquisas
disponibilizados pela Câmara.
A 2ª edição da oficina contou
com a presença marcante de
representantes de entidades
defensoras do meio ambiente.

Curso reuniu representantes de
diversas entidades, como a ANFIP
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A Câmara dos Deputados
aprovou em primeiro turno,
em 10 de dezembro, a PEC
434/2014, que prevê aposentadoria integral para o servidor
público aposentado por invalidez. A 434 foi anexada à PEC
170/2012, de autoria da deputada Andreia Zito (PSDB-RJ),
que já tratava do assunto. Pelo
acordo com o Governo que
permitiu a votação – a aprovação foi unânime, com 369 votos –, na PEC 434 ficou explícito
que a medida não é retroativa.
A proposta ainda precisa ser
votada em segundo turno na
Câmara e em dois turnos no Senado Federal. A ANFIP continua
atuante para garantir a aprovação final.
Também em 10 de dezembro, a Comissão Especial da
Câmara aprovou as três propostas de emenda à Constituição (443/2009, 147/2012
e 391/2014) que equiparam
os subsídios de diversas carreiras a até 90,25% do que recebe o ministro do Supremo
Tribunal Federal. A Auditoria
Fiscal da RFB está incluída na
391. Confira como está a tramitação de outras propostas
da pauta da ANFIP:
- 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 votação na Comissão

de Constituição e Justiça e Cidadania;
- 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 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 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;
- PEC 555/2006 (Câmara):
Acaba, de forma gradativa,
com a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados e pensionistas do serviço público. Aguarda votação
no Plenário;
- PL 330/2006 (Câmara):
Concede aposentadoria especial ao servidor público por atividades de risco – emenda inclui os Auditores-Fiscais da RFB.
Aguarda votação na Comissão
de Trabalho, de Administração
e Serviço Público.

No seu Estado
Minas Gerais: Palestra

Como parte das comemorações da Semana do Servidor, as
entidades que compõem a Frente Mineira em Defesa do Serviço
Público - atualmente coordenada pela ANFIP-MG - propiciaram
uma discussão sobre tema de

grande relevância para os servidores: o assédio moral no ambiente de trabalho. A palestra
“Autoritarismo e Psicopatologia
do Poder: o adoecimento no trabalho” aconteceu em 30 de outubro, no auditório da DRF/BHE,
em Belo Horizonte, e contou
com a presença do presidente da Estadual, Afonso Ligório
de Faria, e da coordenadora da
Frente Mineira e vice-presidente
de Política de Classe e Cultura
Profissional da ANFIP-MG, Ilva
Maria Franca Lauria.

Rio Grande do Sul: Integração
O projeto Agafisp Integração,
que leva informações técnicas e
associativas aos Auditores-Fiscais
gaúchos, cumpriu mais uma etapa em 24 de novembro, no Auditório da DRF de Pelotas (RS). Com
a presença de quase 50 auditores,
o encontro foi aberto pela presidente da Agafisp, Tânia Faria, pelo
delegado da RFB em Pelotas, Carloci Diforena, e pela representante da Associação na cidade, Cilesia
Veiga. Também estiveram presentes os coordenadores dos conselhos Deliberativo e Fiscal da Esta-

Divulgação

Estamos de Olho
Câmara aprova
integralidade na
invalidez

Divulgação
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dual, Marville Taffarel e João Evair
Hugo. A ANFIP teve participação
ativa no evento, com apresentações feitas pelos vice-presidentes
Vilson Romero (Executivo) e Dulce Lima (Planejamento e Controle
Orçamentário).

Pará: 40 anos
A Afisepa completa 40 anos em
dezembro. Como parte das comemorações, foi lançado o Livro “A
Afisepa e seu cronista”, de autoria
do Auditor-Fiscal Alcides Gentil
Sobrinho. Sobrinho também é autor do hino da Estadual. Fruto do
esforço dos Auditores-Fiscais do
ex-INPS, tendo à frente os incan-

sáveis Ennio Magalhães Soares da
Câmara, Itamoary de Jesus Barros,
José Geraldo de Lima Araújo e Lauro Lino Tenório do Couto, entre outros, a Afisepa sempre esteve em
perfeita sintonia com a entidade
nacional, a ANFIP, e presente, sempre que necessário, na defesa dos
direitos de seus associados.

Rio de Janeiro: Eleição
Aconteceu em 25 de novembro a eleição na Afiperj para o
preenchimento de vagas nos
conselhos Deliberativo, Fiscal e
Executivo. A votação foi na sede
social da Afiperj. Os associados
efetivos, com mais de seis meses
de filiação, puderam votar em
até três candidatos para o Conselho Fiscal e em até 13 para o

Conselho Deliberativo. Para o
Conselho Executivo, a disputa
foi por chapa. Para o CE, a vencedora foi a chapa única, que
tem como presidente Maria Ana
da Silva. Os eleitos cumprem
mandato no biênio 2015/2016.
Confira a relação completa dos
eleitos no site da Estadual: www.
afiperj.org.br.
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Mobilização
ANFIP exige diálogo com os Auditores-Fiscais
“Nossas reivindicações são velhas como este Governo. Elas não
foram atendidas durante todo
o período que passou. Gostaríamos que o Governo tivesse mais
sensibilidade com os AuditoresFiscais.” Com esta declaração, no
alto do carro de som, a presidente Margarida Lopes de Araújo exigiu que o Executivo abra o diálogo com os Auditores-Fiscais da
RFB. A afirmação foi feita durante
ato público em 10 de dezembro
em frente ao Ministério da Fazenda, em Brasília. A mobilização defendeu a valorização da carreira e
contou com conselheiros, associados e Auditores-Fiscais de Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Paraná,
Rio de Janeiro e São Paulo. O ato
reuniu mais de 400 pessoas.
De acordo com a presidente, os Auditores-Fiscais têm um
compromisso firme com a nação.
“Os servidores públicos atuam
diretamente para construir um
país mais justo e igualitário. Merecemos respeito porque atende-

mos o cidadão, porque cobramos
impostos para que as políticas
públicas sejam executadas”, afirmou.
Para a dirigente da ANFIP, a valorização da carreira inclui vários
pontos, dentre eles a recomposição dos quadros da RFB. O órgão
possui 20 mil cargos de AuditorFiscal autorizados e apenas 10 mil
ativos. A ANFIP também cobra a
convocação dos 272 excedentes
do último concurso público.
A implementação da indenização de fronteira foi outro
ponto criticado, já que a lei está
aprovada há mais de um ano e Diretorias da ANFIP, do Sindifisco Nacional e do Sinait fizeram discursos no carro de som
ainda não foi regulamentada. A
Além da ANFIP, representantes
Já ao final da manifestação,
presidente lembrou que outros do Sindifisco e servidores da RFB a presidente da ANFIP, junbenefícios básicos precisam ser abordaram outras questões que tamente com representantes
corrigidos, como as diárias, trans- precisam ser urgentemente colo- do Sindifisco Nacional e do
porte e auxílio alimentação.
cadas na pauta de discussão com Sinait, foi recebida no gabineEla também cobrou a votação o Governo. Para intermediar a ne- te do secretário-executivo do
da PEC 555/2006, que acaba com gociação, Margarida Lopes conta- Ministério da Fazenda, Paulo
a cobrança da contribuição previ- tou o auditor-fiscal Valdir Moysés Rogério Caffarelli, que acodenciária dos servidores aposenta- Simão, secretário-executivo da lheu as reivindicações e prodos e dos pensionistas. “Temos que Casa Civil, e aguarda um retorno meteu estudar a viabilização
acabar com esse confisco.”
para a abertura do diálogo.
dos pontos apresentados.

Seguridade Social
Análise
comprova
superavit na
Seguridade

Divulgação

Informações compiladas pela
ANFIP mostram resultado
positivo de R$ 76,2 bi

Mais uma vez os dados compilados pela ANFIP comprovam
o resultado positivo da Seguridade Social. A Análise da Seguridade Social, publicação editada
anualmente desde 2001 que demonstra os sucessivos superavits
do setor, foi oficialmente lançada
em 12 de novembro na Comissão
de Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados (CSSF),
por solicitação do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). O lançamento estava agendado para
o início de setembro, porém, por
falta de quórum, a reunião da comissão não foi realizada.
A presidente Margarida Lopes
de Araújo destacou o trabalho
histórico da Entidade na defesa
da Seguridade Social, devido à origem previdenciária de parte dos
Auditores-Fiscais. Ela falou ainda

de algumas preocupações que
afetam o orçamento da Seguridade Social, como a desoneração da
folha de pagamento e as renúncias concedidas a grandes segmentos empresariais. “O Governo
abre mão da arrecadação e tem o
dever de repassar os valores para
o orçamento, mas não o faz nos
mesmos patamares”, lamentou.
Em 2013, a Seguridade Social registrou um superavit de R$
76,2 bilhões. O vice-presidente
de Assuntos Fiscais, Vanderley
José Maçaneiro, coordenador do
estudo, esclareceu que todos os
dados utilizados são do próprio
Governo. O diferencial da publicação da ANFIP é que ela utiliza
para a análise os preceitos instituídos na Constituição de 1988.
“A ANFIP não faz nada mais que
alocar as receitas e as despesas

de acordo com as determinações
constitucionais”, justificou.
Além de Margarida Lopes e de
Vanderley Maçaneiro, compuseram a mesa da reunião da CSSF a
diretora Administrativa da Fundação ANFIP, Neiva Renck Maciel, e o
deputado Amauri Teixeira (PT-BA),
presidente da comissão, que não
poupou palavras para destacar o
trabalho da ANFIP em defesa da
Seguridade Social. Integrantes dos
conselhos Executivo e Fiscal da
ANFIP e associados também estiveram presentes.
Os deputados Darcísio Perondi
(PMDB-RS), Benedita da Silva (PTRJ), Paulo Rubem Santiago (PDTPE), Assis Carvalho (PT-PI), João
Ananias (PCdoB-CE) e Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP) também
fizeram intervenções positivas
sobre o trabalho feito pela ANFIP.

Cristiano Eduardo

Ato público reúne a categoria em frente ao Ministério da Fazenda para cobrar melhorias
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TURISMO & GASTRONOMIA
Ascom/Acre

Xapuri reúne história e natureza

Fundada oficialmente em
março de 1904, a “Princesinha
do Acre”, como é conhecida a
cidade de Xapuri, ficou famosa no país por ser considerada
o berço da revolução acreana
e um símbolo do movimento ambientalista mundial. Foi
em Xapuri que o ativista Chico
Mendes, conhecido pela luta
em favor dos seringueiros e da
preservação da floresta, nasceu
e viveu toda a vida.
A cidade possui uma variedade natural e cultural muito
rica e por isso é uma ótima opção de lazer e turismo. O que
não falta são opções de atividades como turismo ecológico,
visita a museus e construções
históricas e banhos em rios.
Quem vai a Xapuri não
pode deixar de visitar, por
exemplo, os museus Casa
Branca (construído em madeira, era o local onde funcionava a intendência boliviana)
e Chico Mendes - instalado na
casa onde vivia o seringueiro
e que foi tombada como monumento histórico e cultural.
Outro ponto importante
é o Seringal Cachoeira, a 40
minutos do centro da cidade,
sede do Assentamento Agroextrativista Chico Mendes. O
local foi palco do movimento
de resistência dos povos da
floresta (índios, seringueiros,
castanheiros e ribeirinhos) em
combate ao forte desmatamento que a região sofreu nas

décadas de 70 e 80.
Vale também conhecer as
praias do Inferno e Zaire, no Rio
Acre, localizadas perto do centro da Xapuri, e a cachoeira dos
Padres, a quatro horas de barco
do centro.
Gastronomia
Xapuri e o Acre têm gastronomia muito variada e cheia de
sabor. A mandioca é um elemento muito presente. O sumo
extraído da raiz, o tucupi, é comum na mesa dos brasileiros
da região. Inicialmente o caldo
é venenoso devido à presença
do ácido cianídrico, mas depois
de cozido e fermentado durante três a cinco dias pode ser
usado como molho.
O tacacá ficou famoso no
Pará, mas também é apreciado
no Acre. O prato é preparado
com o caldo extraído da mandioca com camarões, goma
(mingau feito com uma massa fina e branca, resultado da
lavagem da mandioca ralada)
e jambu. A iguaria é servida
quente em cuias.
No Acre também há espaço
para carne de sol, baião de dois,
a famosa panelada (buchada
de boi), pato no tucupi, feijão
ao leite de castanha, rabada no
tucupi, tambaqui ao leite de
castanha do Brasil, carne de sol
com purê de macaxeira, quibe
assado e cru, além de outras
delícias que podem ser encontradas em seus restaurantes.

Perfil do Associado
Eline Pires de Carvalho
Eline Pires de Carvalho é
dessas apaixonadas pelo trabalho feito pela Previdência
Social brasileira. “Sempre gostei muito de trabalhar e eu
fazia parte de um grupo especial que só atuava na fiscalização de construtoras. Sempre
viajei muito pelo interior do
Ceará. E, como eu sou oriunda
da Previdência, era também
uma oportunidade de orientar o segurado. Eu gostava
e gosto do lado social que a
Previdência possibilita.”
Ela ingressou na carreira
em 1981, ainda na cidade natal de Teresina (PI). Em 1985,
pediu transferência para
Fortaleza (CE), onde vive até
hoje. Eline sempre atuou na
fiscalização externa, mas participou de muitos plantões
fiscais, quando tinha a chance de dar mais orientações
aos segurados. A associada
lamenta ter sido aposentada
compulsoriamente em 1990.
“Na época do Collor, fui obrigada a me aposentar, porque
já tinha tempo de serviço. Não
tinha intenção nenhuma de
me aposentar. Estava muito
jovem ainda”, recorda.
Formada primeiro em Letras, Eline estava concluindo
o curso de Direito quando foi
aprovada no concurso para
Fiscal de Contribuições Previdenciárias. “Eu não cheguei
a advogar porque assumi o
cargo, mas como fiz exame
da Ordem, depois que apo-

sentei, peguei a minha carteira da OAB.”
Mãe de dois casais, Eline Pires têm três netos e uma neta,
com os quais gosta de aproveitar o tempo livre. Ela também tem o hábito de sempre
estudar e também adora ler:
“Meu lazer é estudar francês
e inglês. E gosto muito de ler,
falou em livro, é comigo! Meu
sonho é que todos tenham a
mesma oportunidade que eu,
ler e ler muito.”
Na vida associativa, Eline
participou de diversos encontros e convenções da ANFIP.
Atualmente, é convencional
participante, apresentando
inclusive teses de interesse da
categoria e da sociedade. Tem
participado com entusiasmo
das mobilizações promovidas
pela Entidade.
Na Acefip, a Estadual no
Ceará, é diretora de Administração. Ele lembra com carinho o momento de filiação à
ANFIP: “Vim para a ANFIP no
dia que tomei posse. Foi assinando o termo de posse e o
pedido de inscrição na ANFIP!
Era um sonho que eu tinha de
fazer parte da ANFIP. Como fui
chefe de recursos humanos
no Piauí e convivia com os
convênios, via sempre aquela luta da ANFIP, porque tudo
que eles conseguiam era por
meio da ANFIP. E foi também
o que aconteceu comigo, porque as melhorias todas foram
através da ANFIP.”

Arquivo Pessoal
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Eline Pires de Carvalho reside em
Fortaleza (CE).
elinepires@yahoo.com.br
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Seus Benefícios

A palavra é sua

Os associados da ANFIP já
podem aderir ao Plano de Previdência Associativa e garantir
uma aposentadoria complementar. O plano é administrado pela Jusprev, a Previdência
Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira, que
reúne 56 entidades de classe
representativas das carreiras
jurídicas como suas instituido-

ras, incluindo a ANFIP. Uma das
vantagens é a possibilidade do
aporte que possibilita a restituição no Imposto de Renda, deduzindo até 12% da sua renda
bruta anual – a data limite para
o aporte é 29 de dezembro. Os
aportes calibram o plano individual e podem garantir um
benefício até maior do que o
planejado.

Paris e Amsterdã
A nova parceira da ANFIP,
Best Brazil Tour Agência de Viagens e Turismo, oferece pacote especial para Paris (França)
e Amsterdã (Holanda), para o
carnaval 2015, de 13 a 22 de
fevereiro. A agência é especializada em viagens internacionais,

fornecendo todo o suporte aos
turistas, desde o embarque.
Mais informações, como preços
e condições, podem ser obtidas
pelo telefone (11) 3862 4376,
e-mail cristina@bestbraziltour.
com ou pelo site http://bestbraziltour.com.

Pós-graduação
A parceria da ANFIP com a
universidade Estácio oferece
15% de desconto para associados nos cursos de pós-graduação e MBA oferecidos pela instituição. Há opções de cursos
presenciais e a distância. A disponibilidade das modalidades e

datas em cada cidade pode ser
consultada no site da Estácio:
http://www.posestacio.com.br/.
Mais informações também pelos
telefones (11) 2730 0010 (São
Paulo) e 4062 0822 (principais
capitais) ou pelo e-mail pos@
posestacio.com.br.

Carro novo
A Toyota Tsusho Veículos,
em parceria com a ANFIP, oferece descontos que variam de
2% a 7% a associados e dependentes. A dedução vale para
os veículos que constam nas

tabelas disponíveis na área de
convênios na página restrita
no site da ANFIP. Confira qual
o desconto disponível para
a sua região e aproveite esta
oportunidade!

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.

Cristiano Eduardo

Benefício fiscal

Aniceto Martins reside no Rio de
Janeiro (RJ).
martceto@hotmail.com

Em defesa da democracia
Perplexa, a sociedade tem
tomado conhecimento de verdadeiros desatinos cometidos
nas redes sociais, a partir do resultado eleitoral que culminou
com a reeleição da presidente.
Somente a falta de compromisso com a democracia poderia
justificar tanta insensatez.
Inegável também que o
vandalismo decorrente só se
presta à fragilização dos valores
democráticos reconquistados
após a ditadura. Esquecem que
a democracia impõe disputa
eleitoral pelo voto - e unicamente pelo voto -, a partir da
máxima constitucional de que
todo poder emana do povo e
em seu nome será exercido.
Evidente que o voto de qualquer brasileiro, independente de
sua condição (sexo, raça, religião,
escolaridade, profissão, convicção filosófica ou política, origem
estadual), tem o mesmo valor e,
inquestionavelmente, só é eleito
quem obtiver maior número de
votos, segundo a regra eleitoral.
Trata-se de regra simples e
de facílima compreensão. E é
isso que mais espanta quanto
às manifestações nas redes sociais, vez que o obscurantismo
ocorre com pessoas que, em
princípio, teriam acesso amplo
a informações, o que não justificaria conduta tão aberrante.
Importante ressaltar que o

próprio candidato adversário,
como político forjado na democracia, honrando seu passado e tradição familiar – na qual
se impõe o nome do inesquecível Tancredo Neves –, reconheceu a legitimidade do pleito e rejeitou qualquer conduta
contrária à democrática.
Tais princípios, porém, não
se ajustam aos radicais, sejam
de direita ou de esquerda, daí
porque raivosamente tentam
fazer prevalecer suas próprias
vontades, rejeitando a opinião
de quem pensa diferente. Incontornável que não aceitam
efetivamente a democracia,
mas apenas um regime que podem até taxar de democrático,
apesar de sem qualquer conteúdo indispensável, chegando
ao absurdo de pleitear os velhos golpes de Estado, que já
nos impuseram tantos males.
A ANFIP, que tem comprovado, nos longos anos de existência, a importância da unidade
nacional, tanto que constitui
modelo de entidade nacional
pela união dos associados, é
exemplo gritante a repudiar
qualquer agressão contra cidadãos, idependente de origem.
Nós, em todos os rincões, somos compatriotas brasileiros e
não serão as agressões de alguns
anti-cidadãos insensatos que nos
desunirão ou nos desmerecerão.

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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Solução: (1) estrela fora da árvore, na lateral esquerda inferior; (2) cabo de guarda-chuva na parte esquerda
inferior da árvore; (3) faixa diagonal no meio da árvore; (4) barba do Papai Noel; (5) estrela no centro inferior
da árvore; (6) bola inferior na lateral direita da árvore; (7) laço do presente ao lado direito da árvore.

7 Erros

PASSATEMPO
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