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ANFIP celebra 65 anos em 
defesa de associados e da sociedade

Uma concorrida solenidade em 
Brasília marcou na quarta-feira (29) 
os 65 anos da ANFIP, comemorados 
em 22 de abril. Diante dos associados 
e dos integrantes dos Conselhos 
Executivo, Fiscal e de Representantes, 
a presidente Margarida Lopes de 
Araújo fez o registro histórico do 
período: “Sete mudanças na moeda 
brasileira. Dezessete Copas do 
Mundo, com cinco títulos para o 
Brasil. Vinte e dois presidentes da 
República. Dezesseis Olimpíadas. 
Tudo isso aconteceu e a ANFIP já 
existia. Muito mais está por vir, e a 
ANFIP estará aqui.”

Ela destacou a luta da Associação 
no Congresso Nacional, criticando o 
projeto de terceirização aprovado 
na Câmara e agora em tramitação 
no Senado e cobrando a aprovação 
do Projeto de Lei 4.434/2008, que 
corrige o valor das aposentadorias 
do INSS pelo número de salários 
mínimos na época da concessão. 
Defendeu a aprovação das PECs 
555/2006 (fim da contribuição 
previdenciária dos servidores 
aposentados e dos pensionistas), 
391/2014 (fixa parâmetros para a 
remuneração dos Auditores-Fiscais) 
e 186/2007 (assegura autonomia 
à administração tributária). Na 
oportunidade, o ex-deputado Carlos 
Mota, autor da PEC 555/2006, e o 
presidente do Mosap, Edson Haubert, 
presentes à cerimônia, tiveram seus 
trabalhos em prol da aprovação da 
555 destacados pela presidente.

Margarida Lopes disse ainda 
que a união é a marca registrada 
da ANFIP e fez um agradecimento 
especial aos integrantes dos três 
conselhos da Entidade. “Foi o 
empenho e a parceria de todos nós 

que garantiu o sucesso de nossas 
empreitadas nos últimos dois anos.”

Antes, a diretora Geral do 
Tribunal Superior Eleitoral, Leda 
Bandeira, classificou a ANFIP 
como uma Entidade grandiosa. 
“Essa trajetória diz para todos nós 
e nos serve como exemplo de como 
a luta vale a pena.” O deputado 
federal Chico Lopes (PCdoB-CE) 
completou: “Uma entidade que 
chega aos 65 anos significa que há 
unidade de corpo, de pensamento 
e de objetivos, como mostram os 
Auditores-Fiscais.”

Já o deputado federal Capitão 
Augusto (PR-SP) constatou: “Não é 
por acaso que a ANFIP completa 65 
anos, sinal de que tem o seu valor 
reconhecido.” Também presente, 
o deputado distrital Lira (PHS) 
parabenizou todos os Auditores-
Fiscais pelos 65 anos da Associação 
e relembrou com carinho a trajetória 
de seu irmão, Iverildo Antônio 
da Silva, que integrou o quadro 
funcional da Entidade de 1995 a 
2009, a quem a ANFIP também 
prestou suas homenagens póstumas. 

Por sua vez, o superintendente 
da 1ª Região Fiscal, José Oleskovics, 
destacou o reconhecimento da ANFIP. 
“Uma instituição que com todo esse 
tempo de existência tem demonstrado 
competência, conhecimento e 
serenidade no enfrentamento das 
causas públicas, na defesa dos 
interesses da categoria e não só os 
interesses corporativos, mas a defesa 
dos interesses da sociedade e dos 
trabalhadores em geral.”

A solenidade contou ainda 
com a presença dos ex-presidentes 
da ANFIP: Gilberto Ulisses 
Franceschini (1980/1981), Marville 

Taffarel (1988/1989), Pedro Augusto 
Sanchez (1991/1992), Floriano 
Martins de Sá Neto (1993/1995), 
Álvaro Sólon de França (1995/1997 
e 2011/2013), Severino Cavalcante 
de Souza (1997/1999), Assunta Di 
Dea Bergamasco (2007/2009) e 
Jorge Cezar Costa (2009/2011).

Falando em nome dos ex-
presidentes, Álvaro Sólon de França 
constatou: “Uma entidade que se 
mantém há 65 anos, cresce e vira 
referência nacional, tendo em seu 
quadro mais de 11 mil pessoas 
voluntárias e contribuindo é uma 
entidade que merece todos os nossos 
aplausos”. Ele também reforçou os 
fortes princípios da ANFIP, que, 
além de defender os associados, 
sempre lutou por uma sociedade 
justa e solidária, que reduza a 
pobreza e as desigualdades.

Selo e carimbo
Na solenidade foi feito o 

lançamento do carimbo comemorativo 
e do selo personalizado alusivos aos 
65 anos da ANFIP. O diretor Regional 
adjunto dos Correios em Brasília, 
Jaime Gomes Cardoso, convidou a 
presidente Margarida Lopes para 
usar o carimbo pela primeira vez. 
Também foram chamados para fazer 
uso do carimbo: o coordenador do 
Conselho de Representantes, Ademar 
Borges; o coordenador em exercício 
do Conselho Fiscal, Paulo Radtke; o 
presidente do Sindifisco Nacional, 
Cláudio Damasceno, e a presidente 
do Sinait, Rosa Maria Campos. O 
Sinait aproveitou a oportunidade 
para entregar à ANFIP uma placa 
parabenizando pelo aniversário. 
A presidente da Fundação ANFIP, 
Aurora Maria Miranda Borges, 
também esteve presente. 
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ANFIP destaca reconhecimento da Entidade 
em reunião do Conselho de Representantes

Os integrantes do Conselho de 
Representante da ANFIP se reuniram 
em Brasília na terça-feira (28) e na 
quarta (29). A presidente do Conselho 
Executivo, Margarida Lopes de Araújo, 
acompanhada de vice-presidentes, fez a 
abertura do encontro, quando saudou a 
todos os presentes. 

Além de destacar o momento de 
comemorações, por conta dos 65 anos 
recém completados pela ANFIP, Margarida 
Lopes destacou o grande reconhecimento 
que a Entidade tem recebido em diversos 
setores. Citou como exemplo o trabalho 
no Congresso Nacional, com inúmeros 
convites para participar de audiências 
públicas e entrevistas, tanto na Câmara 
quanto no Senado. “A ANFIP tem tido 
uma representação muito grande”, disse, 
ao lembrar o dia em que a Entidade 
compôs a mesa de duas audiências. “De 
manhã estávamos na Câmara debatendo 
a Previdência Social em comissão geral 
no Plenário. À tarde fomos tratar da MP 
664/2014 em audiência pública”, destacou. 
Margarida convidou ainda os conselheiros 
para acompanharem a homenagem que 
a ANFIP recebe na terça-feira (5), em 
Sessão Solene na Câmara dos Deputados. 

A presidente acrescentou que a 
ANFIP sempre foi recebida, seja no 
Planejamento, na Fazenda ou na RFB, em 
todos os debates referentes à categoria e 
que participa das negociações salariais 
que envolvem os Auditores-Fiscais e os 
integrantes das carreiras típicas de Estado. 
Neste sentido, destacou a atual união das 
entidades representativas, como Sindifisco 
Nacional, Sinait, Sindireceita, Fonacate, 
Mosap e Cobap, entre outras. 

Margarida Lopes ainda reforçou o 
empenho para aprovação da PEC 391/2014, 
que equipara o limite remuneratório das 
carreiras dos Fiscos a 90,25% do subsídio 
do ministro do Supremo Tribunal Federal. 
O texto está pronto para votação no 
Plenário da Câmara dos Deputados. 

A presidente falou ainda da XXV 
Convenção Nacional, que será realizada 
em Maceió (AL), de 23 a 26 de maio, 
destacando a importância da participação 
dos convencionais, da formação de 
chapas e da eleição que será realizada 
este ano para o Conselho Executivo. 
“Temos pessoas boas que podem assumir 
e realizar um excelente trabalho pela 
ANFIP. Falo isso com o coração leve e 
agradecido”, concluiu. 

Semana movimentada
Além da reunião do Conselho 

de Representantes, na semana 
passada houve reunião do Conselho 
Executivo e também encontro 
conjunto dos Conselhos Executivo, de 
Representantes e Fiscal, este último 
para discutir propostas de mudança 
estatutária que serão analisadas na 
XXV Convenção Nacional. O Conselho 
Executivo discutiu temas como 
Auxílio Judiciário e as mobilizações 
da ANFIP para aprovação das PECs 
555/2006 (extingue a contribuição 
previdenciária dos servidores 
aposentados e dos pensionistas) e 
391/2014 (fixa parâmetros para a 
remuneração dos Auditores-Fiscais), 
além da constante luta pela rejeição 
das MPs 664/2014 e 665/2014 
(restringem direitos trabalhistas).

Já o Conselho de Representantes 
cumpriu a seguinte pauta: análise das 
propostas de alteração e reforma estatutária 
da Comissão Conjunta de Reforma 
Estatutária; Comissão do Futuro da 
ANFIP; exame de proposta orçamentária 
do próximo exercício; XXV Convenção 
Nacional e outros assuntos de interesse.

Associação é homenageada em cerimônia 
no Palácio da Fazenda, no Rio de Janeiro
Em cerimônia realizada na segunda-

feira (27), no Palácio da Fazenda, no Rio 
de Janeiro, a ANFIP, representada pela 
presidente Margarida Lopes de Araújo, 
foi homenageada como parceira da RFB e 
presenteada com a moeda comemorativa 
dos 70 anos de inauguração do Palácio 
da Fazenda e pelos 450 anos da cidade 
do Rio de Janeiro. Acompanharam a 
cerimônia o diretor de Administração, 
Patrimônio e Orçamento da Afiperj 
(Estadual no Rio de Janeiro), Sérgio 
Wehbe, e vários associados.

Participaram da solenidade o 
superintendente de Administração do 
Ministério da Fazenda, Antônio Renato 
Cezar de Andrade, a superintendente da 
RFB na 7ª Região Fiscal, Eliana Polo 
Pereira, o superintendente-adjunto da 
RFB na 7ª RF, Marcus Pontes Vidal, a 
delegada da DRF 1 do Rio de Janeiro, 

Mônica Paes Barreto, a delegada-
substituta da DRF 1 do Rio de Janeiro, 
Fernanda Freire Virgens, e a chefe da 
Divisão de Gestão de Pessoas (Digep) da 
7ª RF, Rosana Escudero de Almeida.

Na oportunidade também foi lançada 
a publicação Tesouro - O Palácio da 
Fazenda, da Era Vargas aos 450 anos do 
Rio de Janeiro, de Helio Brasil e Nireu 
Cavalcanti. O Palácio da Fazenda vem, 
ao longo dessas sete décadas, sendo 
palco de acontecimentos de relevante 
importância para a vida nacional. A 
construção ocupa uma área privilegiada 
na Avenida Presidente Antonio Carlos, 
no centro da cidade do Rio de Janeiro, 
destacando-se na paisagem como uma 
das mais significativas representações 
do estilo neoclássico, tendo seu conjunto 
arquitetônico tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Conselho Curador
O Conselho Curador da Fundação 

ANFIP de Estudos da Seguridade Social 
realizou na terça-feira (28), em Brasília, 
reunião ordinária para discutir e deliberar 
ampla pauta. Os temas debatidos pelos 
membros titulares foram: parecer do 
Conselho Fiscal que trata da prestação de 
contas do exercício de 2014, relatório anual 
de gestão do exercício de 2014, eleições 
2015 e alterações estatutárias, entre outros.

Carf em debate
O Ministério da Fazenda submeteu 

à consulta pública, na página do órgão 
na internet, proposta de alteração do 
Regimento Interno do Carf. O projeto 
busca contribuir para a segurança jurídica 
na área tributária e para a redução dos 
litígios judiciais e administrativos, 
promovendo o controle da legalidade 
dos atos administrativos tributários 
com imparcialidade e celeridade. As 
informações são da RFB.
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Chegou na terça-feira (28) ao Senado 
Federal o projeto que permite ampla e 
irrestrita terceirização dos contratos 
de trabalho. Tramitando como PL 
4.330/2004 na Câmara dos Deputados, 
no Senado o texto tramita como PLC 
30/2015. A ANFIP acompanha os 
debates a fim de garantir que não haja 
perda de direitos para os trabalhadores, 
especialmente os referentes à proteção 
previdenciária.

O projeto passará pelas Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ); de Assuntos Econômicos (CAE); 
de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) e de Assuntos 
Sociais (CAS), antes de seguir para 
análise do Plenário da Casa.

No dia 12 de maio haverá sessão 
temática sobre a terceirização. Estão 
convidados o ministro do Trabalho, 
Manoel Dias, o presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), além de 
representantes do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), das entidades 
sindicais, da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC).

Terceirização tramita como 
PLC 30/2015 no SenadoXXV Convenção Nacional

A ANFIP escolheu um espaço que 
privilegia a cultura, a arte e a história 
para sediar a XXV Convenção Nacional 
da Entidade, que acontece de 23 a 26 
de maio, em Maceió (AL): o Centro 
Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. 
O local foi batizado com o nome 
de uma referência da antropologia, 
que teve indiscutível importância na 
proposição de ações de transformação 
social. O Centro Cultural fica na Rua 
Celso Piatti, S/N, Jaraguá.

É nesse ambiente, sempre 
destinado à promoção da arte e 
do debate, que os associados vão 
encontrar o maior evento da Entidade. 
Além disso, o espaço cultural fica 
em uma das melhores localizações 
da capital alagoana, com ampla rede 
hoteleira e ótimos restaurantes, cafés, 
sorveterias, praças e museus. Tudo 
isso para recepcionar os participantes 
de forma acolhedora, facilitando o 
acesso a diversos serviços.

Próximo ao local do evento pode-
se destacar o Museu da Imagem e 
do Som de Maceió, a Capitania dos 
Portos, o Memorial Teotônio Vilela, 
a Catedral Metropolitana, além das 
praças Bom Jesus dos Navegantes, 
Dois  Leões, Dezoito de Copacabana 
e da Maravilha. Não muito distante 
também estão as praias da Pajuçara e 
Ponta Verde.

As inscrições para a XXV 
Convenção Nacional podem ser feitas 
na página no evento na internet, a 
partir do site da ANFIP. Mais de mil 
pessoas já se cadastraram. Também no 
hotsite os associados podem conferir a 
programação da Convenção Nacional, 
opções de passeio e hospedagem, 
fotos, informações da cidade 
(história, culinária, cultura, praias) e 
o calendário eleitoral. A CN é ponto 
essencial no processo de escolha dos 
integrantes dos Conselhos Executivo e 
Fiscal para o biênio 2015/2017.

Local do evento é referência 
em debates e exposições

Geap Previdência reduz contribuições do plano
A partir de maio, as contribuições 

ao Plano de Pecúlio Facultativo da 
Geap Previdência serão reduzidas em 
60%. A decisão decorre do superavit 
entre receita, ganhos financeiros e 
despesas registrados nos últimos três 
anos. A informação foi apresentada 
pelo interventor da Geap Previdência, 
Aubiergio Barros, em reunião realizada 
no último dia 14 com representantes da 
ANFIP, Anapec e Fenasps.

Quando ocorre o superavit, a 
legislação de previdência complementar 

determina que ele seja revertido 
igualmente para todos os participantes 
do plano de pecúlio facultativo. Além 
disso, nos últimos três anos, houve uma 
redução das despesas administrativa, 
passando de R$ 11 milhões no ano em 
2012 para R$ 7,5 milhões em 2014.

O interventor informou ainda que 
até o fim de maio a página da Geap 
Previdência, na internet, facilitará o 
contato dos peculistas com a Fundação. 
As informações são da Anapec - 
Associação Nacional dos Peculistas.

Relator muda prazo 
para pensão por morte
O relator da Medida Provisória 

(MP) 664/2014, deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP), apresentou na terça-
feira (28), na comissão mista que 
analisa a matéria, parecer com diversas 
modificações em relação ao texto do 
governo.

A principal novidade é a redução, 
de 24 para 18 meses, do prazo mínimo 
de contribuição para que a pensão por 
morte seja concedida para o cônjuge 
ou companheiro – a Lei de Benefícios 
da Previdência Social (8.213/91), 
alterada pela MP, não estabelecia 
tempo de carência. A medida também 
exige um tempo mínimo de dois anos 
de casamento ou união estável, que foi 
mantido pelo relator – outra regra que 
não existia na lei.

Como houve pedido de vista 
coletivo, o relatório somente será 
votado na próxima reunião, marcada 
para a terça-feira (5). 

Carreiras de Estado se reúnem em junho
Nos dias 16 e 17 de junho 

acontece a 4ª Conferência Nacional 
das Carreiras Típicas de Estado, no 
auditório da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Comércio 
(CNTC), em Brasília. O evento é 
organizado pela Fonacate, o Fórum de 
Carreiras Típicas de Estado, no qual 
a ANFIP ocupa a vice-presidência, e 

tem inscrições gratuitas.
O tema escolhido para a conferência 

é “Agenda de desenvolvimento 
e qualidade do serviço público”. 
Confira a programação prévia 
do encontro e também faça sua 
inscrição no portal do Fonacate, no 
endereço: http://www.fonacate.org.
br/v2/?go=noticias&id=1188.


