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O INTERESSE DOS SERVIDORES 
NAS MÃOS DO CONGRESSO

Tramitam no Congresso várias propostas de Projetos de 
Leis (PL) e de Emendas Constitucionais (PEC), de interes-
se dos servidores. Embora não esmoreçam na luta pela 
aprovação dessas medidas, as entidades representativas 
dos servidores, como a ANFIP, destacam que o atual mo-
mento é de restrições financeiras pelo governo, que criará 
dificuldades na tramitação pelos partidos que o apoiam e 
depois, se aprovadas, ainda tem o poder de veto.

Entre tantas medidas em tramitação destacam-se três 
projetos de Lei de interesse dos aposentados: o PL 7.172, 
que já foi aprovado no Senado, que propõe reduzir para 
60 anos a idade mínima para isentar do imposto de ren-
da os rendimentos pagos pela Previdência Social; o PL 
4.627,que trata da isenção de Imposto de Renda dos apo-
sentados a partir dos 60 anos de idade, e o PL 5.048, dis-
pensa aposentados com mais de 70 anos da declaração 
anual de rendimentos do Imposto de Renda.

A PEC 186, que conta com o apoio da bancada do PDT 
por intermédio do Ministro do Trabalho Manoel Dias, visa 
fixar as normas das administrações tributárias sobre direi-
tos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos de suas 
carreiras específicas nos municípios, Estados e União.

O deputado Marco Maia (PT/RS), apresentou um reque-
rimento (1875/2015)  que requer o apensamento da PEC 
41/2015, que fixa em 90,25% os subsídios da Carreira de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil, da Carreira de Au-
ditoria Fiscal do Trabalho, da Carreira de Nível Superior 
de Fiscal Federal Agropecuário e das carreiras de Audi-
toria, Fiscalização, Arrecadação e Finanças dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios que sejam Capital de 
Estado ou que tenham população superior a quinhentos 
mil habitantes, à PEC 391/2014, de conteúdo semelhante. 
A nova PEC inova ao estabelecer que o impacto orçamen-
tário da medida será implementado em parcela única após 
quatro anos da promulgação da proposta. Caso o requeri-
mento seja deferido pelo presidente da Câmara dos Depu-
tados, as matérias passarão a tramitar de forma conjunta, 
podendo ser deliberadas diretamente em Plenário.

Além de acompanhar de perto o trâmite destas medi-
das, a ANFIP mobiliza-se para reivindicar outras deman-
das, como a recuperação do poder aquisitivo do subsídio 
com a reestruturação da tabela para seis níveis; a regu-
lamentação imediata da indenização de fronteiras; a re-
composição dos valores de todos os benefícios, inclusive 
participação per capita da União nos planos de saúde dos 
servidores públicos; o bônus vinculado à eficiência institu-
cional compatível com o subsídio, metas institucionais e 
garantia de paridade para aposentados e pensionistas; o 
envio ao Congresso Nacional da Lei Orgânica do Fisco; a 
melhoria das condições de trabalho dos Auditores Fiscais; 
a autorização para realização de concurso para recom-
por o quadro de Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil, assim como a autorização para nomeação e posse 
dos Auditores Fiscais excedentes do concurso de 2014, e 
ainda a garantia de participação na mesa de negociação 
do Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públi-
cos Federais.

Na esteira de uma Convenção Nacional, evento que traz 
o debate e os anseios por todos os participantes, certa-
mente virão à tona demandas traçadas pela plenária, e 
por certo aprovarão, entre outras diretrizes, a atuação 
constante em defesa do equilíbrio tributário e da justiça 
fiscal; a ação continuada e intransigente pela recuperação 
das perdas salariais dos Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil; a prioridade de ação na defesa da Seguri-
dade Social, da Previdência Social e de todo o sistema de 
proteção social brasileiro; a agilização da execução e pa-
gamento das ações judiciais transitadas em julgado, com 
pagamento imediato das parcelas incontroversas.

Espera-se também o debate sobre a reforma tributária, 
discutindo e questionando a desoneração da folha de sa-
lários, enquanto prejudicial ao caixa da previdência so-
cial e não-comprometida com metas de formalização do 
emprego. E, claro, a defesa inflexível da manutenção dos 
princípios constitucionais da integralidade e da paridade 
entre servidores ativos e inativos.

ACAFIP promove eventos para homenagear 
as mães em Florianópolis e Lages 

E no dia  24 de abril a associação realizou um 
coquetel em conjunto com o Sindifisco e a Unafisco (foto)
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No dia 12 de maio, o advogado da 
ACAFIP,  Dr. Luís Fernando Silva, re-
uniu-se com a diretoria da entidade 
para apresentar o relatório sobre o an-
damento das ações judiciais. No en-
contro foi tratado ainda o cronograma 
que dará acesso ao site CEPEJOTA 
(programa de controle processual), 
que permitirá que a ACAFIP acom-

A diretoria da ACAFIP convoca seus 
associados efetivos, quites, para  a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
que será realizada no dia 23 de junho 
na sede da associação, no Centro de 
Florianópolis. A primeira convocação 
está marcada para as duas horas da 
tarde e a segunda para as duas e 
meia.

A Assembleia tratará da propos-
ta orçamentária para o exercício de 
agosto de 2015 a julho de 2016. Se-
rão abordadas também informações 
jurídicas e assuntos gerais. O Edital 
de Convocação da AGO foi publica-
do na página 14 do jornal Notícias do 
Dia, em 19 de maio.

No último contracheque encaminhado pelo Ministério da 
Fazenda aos servidores públicos ativos, aposentados e 
aos pensionistas, consta um comunicado de que  os con-
tracheques deixarão de ser encaminhados via Correios. 
A partir de agora, eles só serão emitidos pelo sistema no 
Portal do Servidor (www.siapenet.gov.br). Ou seja, os ser-
vidores deixarão de receber os contracheques impressos. 
O cancelamento da impressão e do envio do documento 
é uma determinação do Ministério do Planejamento (MP) 
e consta na Portaria 73/2015, publicada em 7 de abril, no 
Diário Oficial da União. Segundo a Secretaria de Gestão 
Pública (Segep), esta medida deve gerar uma economia 
de R$ 40 milhões aos cofres públicos.

Pelas novas regras, para visualizar o comprovante de 
rendimentos pela internet o servidor ou o beneficiário tem 
que criar uma conta de e-mail e cadastrar esse endereço 
eletrônico no Sistema Integrado de Administração de Re-
cursos Humanos (Siape). Assim, o comprovante pode ser 
obtido no Portal de Serviços do Servidor.

Caso não haja o cadastro do e-mail no Siape, toda vez 
que o servidor precisar do contracheque, deverá compa-
recer ao seu órgão de origem para solicitar o documen-
to. A mudança não interfere em nada no recebimento dos 
vencimentos. Quem tiver dúvidas  sobre a questão deve 
procurar a sua própria unidade de recursos humanos.

Marcada Assembleia  
que  define orçamento 
do próximo exercício

panhe, via internet, todos os proces-
sos, tanto os coletivos como os indi-
viduais. Assim,  a associação estará 
apta a informar aos interessados o 
andamento e as atualizações dos 
processos. Por último,  decidiu-se o 
atendimento aos associados que bus-
cam orientações jurídicas referentes 
a assuntos pessoais.

Reunião Jurídica AGO

Como acessar o seu 
contracheque online

A partir da ideia do auxiliar administrativo da as-
sociação, Ermerson Batista Soares, o Informativo 
ACAFIP lança nessa edição a Série Regionais. O 
objetivo é levar aos nossos leitores um pouco da 
história e das características de cada região do Es-
tado na qual a ACAFIP possui representantantes 
e demonstrar como a associação interage nesses 
locais. Apesar de possuir sede apenas em Floria-
nópolis, a associação está representada em mais 
cinco regiões: Blumenau, Joaçaba/Chapecó, Itajaí, 
Joinville e Lages. Cabe a estas regionais represen-
tar o Conselho Executivo junto às autoridades e aos 
associados na área em que atuam. Outra atribuição 
é auxiliar o presidente da entidade nas tarefas que 
lhe são próprias, além de orientar a ACAFIP sobre 
a política de classe para área de sua circunscrição. 

Para inaugurar a série, estampamos nesta edição 
número 30 fotografia e texto produzidos pelo nosso 
caro colega Marco Aurélio Nedel, representante da 
ACAFIP no oeste de Santa Catarina. Agradecemos 
ao Ermerson pela ideia e ao Marco pelo pontapé 
inicial!



SÉRIE REGIONAIS A ACAFIP E O OESTE DO ESTADO  

A região oeste catarinense pertencia a Província de São 
Paulo quando foram descobertos os Campos de Palmas 
na década de 1830. A partir de então começa a sua ocu-
pação por fazendeiros paulistas e mineiros em busca de 
novas pastagens. Só foi possível a ocupação graças ao 
apoio decisivo dos caciques Kaingang Vitorino Condá e 
Estevão do Nascimento Virí. 

Com a criação da Província do Paraná, em 1853, a re-
gião passou a pertencer à nova província até os conflitos 
do Contestado. Somente a partir de 1916 é que passou a 
integrar definitivamente o estado de Santa Catarina. So-
mado a isso, a República Argentina reivindicava os Cam-
pos de Palmas desde a margem direita do Rio dos Peixes 
até a margem esquerda do Rio Chopinzinho, no sudeste 
do estado Paraná. 

Somente em 1895, com o arbitramento do presidente 
americano Drover Cleveland, ficou pacificado que a região 
deveria pertencer ao Império do Brasil. A partir da década 
de 1920 começa a efetiva colonização da região oeste com 
migrantes gaúchos descendentes de italianos e alemães. 

A economia do oeste catarinense tem a sua maior pujança 
na indústria de alimentos, metal mecânica e agricultura. 
Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), dos 
vinte primeiros municípios catarinenses colocados, doze 
são da região oeste do estado. Os catarinenses do oeste 
representam cerca de 19% da população do estado e o 
PIB regional acompanha idêntico percentual. 

A Regional Oeste da ACAFIP conta com 13 (treze) asso-
ciados, sendo 6 (seis) ativos e os demais inativos e pen-
sionistas. Os associados estão distribuídos nas cidades 
de Joaçaba e Chapecó. Trata-se de uma representação 
pequena. Mesmo assim, este pequeno número de asso-
ciados tem o exato discernimento que a união faz a força 
e que devemos permanecer firmes nas instituições que 
nos representam como forma de enfrentar a avassaladora 
força governamental que busca permanentemente satani-
zar o funcionalismo público, achatando seus proventos e 
reduzindo seus direitos a fim de alocar maiores somas de 
recursos na máquina geradora de toda sorte de malversa-
ções e desvios de recursos públicos.

Personagem representa Indio Condá 
nas Cataratas do Rio Xapecó, 

em Abelardo Luz, onde era a sua aldeia

Texto e  foto de Marco Aurélio Nedel

A aconchegante sede social da ACAFIP esteve movi-
mentada no dia 08 de maio para mais este evento prepa-
rado com muito carinho e esmero pela associação. A ale-
gria tomou conta das mamães presentes, principalmente 
no momento em que seus maridos ou filhos lhe presen-
tearam com uma rosa. Um gesto simples, mas repleto de 
significado e amor.

Entre as atrações, além do elogiado café, que contou 
com salgados e doces variados, houve declamação de 
poesias, que retratavam as mães em verso e prosa , e a 
apresentação de dança do grupo Domínio Cigano. 

Na regional de Lages, no mesmo dia,  também houve 
homenagens às mães. Como lembrança desse encontro 
especial foi oferecido um simbólico coração decorado de 
mel e chocolate.

ACAFIP realiza eventos em 
homenagem às mães



Espaço Aber to

“Yogaterapia” significa adaptar as técnicas do “Yoga” 
para a prevenção ou reabilitação de doenças. As técnicas 
são adaptadas ao indivíduo e nunca o indivíduo à práti-
ca. Consistem em simples posições físicas (influenciando 
órgãos e glândulas), exercícios respiratórios (no nível do 
sistema nervoso e emoções), técnicas de relaxamento e 
meditação (no combate ao stress e ansiedade), o que pro-
porciona saúde, vitalidade e longevidade ao praticante.

A “Yogaterapia” tem pouca expressão no Brasil, pois di-
vulgam-se exercícios espetaculares, que exigem flexibili-
dade e boa forma. Confunde-se com religião. Constata-se, 
no entanto que se encontra inserida na Medicina Integrati-
va em vários países do mundo. Um exemplo disto é a IAYT 
– International Association of Yoga Therapists, que esta-
beleceu o “Yoga” como terapia, conhecida e respeitada 
em mais de 50 países membros. Suas revistas “Yoga The-
rapy” e “Yogatherapy Today” são comparadas a revistas 
médicas reconhecidas internacionalmente. Os benefícios 
da Yogaterapia são comprovados cientificamente para an-
siedade, depressão, stress, dificuldades respiratórias, do-
res e problemas na coluna, hipertensão arterial, cefaleias, 
obesidade e para restaurar o nível hormonal.

Por que escolher “Yogaterapia” a qualquer outra prática 
conhecida por nós? Porque é considerada um “Sarvanga 

YOGATERAPIA 

Sádhana”, que significa “corpo inteiro”. Na combinação da 
respiração com exercícios específicos, o coração pode 
receber seu treino cardiovascular sem ser colocado sob 
pressão, tornando ideal para todas as idades.Combinado 
com isso, a infinidade de posturas em todas as posições 
existem para adequar a cada indivíduo, garantindo um 
completo trabalho muscular, articular e uma melhora da 
circulação sanguínea. Assim, tranforma-se em um exercí-
cio completo, com o máximo de ganho. Juntamente com 
tudo, o que é único é a circulação da energia vital, que 
limpa e energiza os canais sutis. Ao adicionar o foco da 
mente durante a prática, é possível acessar o poder dessa 
energia de cura que já está disponível dentro de nós, mas 
que não sabemos como utilizá-la.

Pesquisas conceituadas dentro da Medicina Integrativa 
comprovam que a mente influencia o corpo e vice-versa. 
A “Yogaterapia” tem essa visão, de que não é possível ig-
norar fatores psicológicos que influenciam uma doença. O 
aspecto mais importante é a responsabilidade da pessoa 
pelo próprio processo de cura, devolvendo a capacidade 
de aprender a estar bem, e saber que tem ao seu dispor 
um conjunto de técnicas que poderão contribuir para uma 
existência mais saudável. Segundo o Dr. Dilip Sarkar, “Eu 
sou a causa e eu sou a cura - isso é “Yogaterapia”.

01. Leonardo Zeplin
02. Marilene da Silva Alvarenga
      Thiago de Faria Alvim
05. Gladis Maria B. de Almeida
      Leoni Schneider
07. Gilberto Lazzaroto de Oliveira
08. Eliete Alves de Freitas
      Lea Rosange Favaretto

Parabéns aos associados aniversariantes de maio

08. Vera Lucia Becker Modesto
09. Okir de Sieno
11. Silvana Heloisa Lolato
12. Beatriz de Almeida Peres Martins
      Carlos César Menine
19. José Avelino Flor
21. Enio Lineburger
      Wily Niehues

22. Jucemar Marcon
23. Rosane Raquel C. Lubini 
25. Mário José Severino
      Ney Walmor Hubner
26. Clélia Censi Leite
28. Acy Maria de Souza Silva
      Isolde Comitti 
29. Luiz Carlos Pinto

Saúde, rejuvenescimento e longevidade

por Rosangela Sabel Warmling*

*Graduada em Educação Física (UFSC-SC), com especialização em Treinamento Funcional e formação profissional em Yogaterapia Integrativa, 


