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Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil

ANFIP: compromisso 

com você. SEMPRE!
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A ANFIP trouxe a Brasília cerca 
de 100 associados, incluindo in-
tegrantes do Conselho Executivo, 
para participar de ato público, na 
Câmara dos Deputados, destina-
do a cobrar o compromisso do 
Legislativo e do governo com ma-
térias de interesse dos servidores 
públicos e dos trabalhadores da 
iniciativa privada. 

Realizada em março, a mo-
bilização defendeu a aprovação 
da PEC 555/06 (fim da contribui-
ção previdenciária do servidor 
aposentado e do pensionista) 
e da PEC 56/14 (aposentadoria 
integral por invalidez para o 
servidor) e a rejeição das MPs 
664 e 665, ambas de 2014, que 
restringem direitos dos traba-
lhadores. Os associados ainda 
percorreram os salões e gabine-
tes do Congresso Nacional no 
corpo a corpo para sensibilizar 
os parlamentares.

Servidores públicos e trabalhadores da área privada lotaram o auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados págs. 3
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Associação Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

Vice-presidência de Assuntos da Seguridade Social Vice-presidência de Assuntos Fiscais

Por dentro da ANFIP
É a VP responsável pela de-

fesa do pensamento da ANFIP 
no campo da Seguridade So-
cial, competindo-lhe as atri-
buições de análises, pesquisas, 
projetos e estudos técnicos, 
legislativos, políticos e sociais 
a respeito das atividades, pro-
blemas e desenvolvimento das 
áreas e propor medidas que 
visem melhorar e aperfeiçoar 
os sistemas de atendimento à 
Saúde, Assistência e Previdên-
cia Social do país.

É ainda responsável pela 
divulgação ou publicação, em 
conjunto com a VP de Comu-
nicação Social, dos estudos, 
pesquisas, análises e resulta-
dos dos eventos que realizar 
ou participar.

Atua com as outras VPs 
nas ações relacionadas à 
pauta reivindicatória da ca-
tegoria, bem como integra o 
Conselho Editorial da ANFIP, 
o Conselho Curador da Fun-
dação ANFIP e participa de 
comissões específicas.

Tereza Liduína Santiago 
Félix é vice-presidente de As-
suntos da Seguridade Social. 
liduinafelix@anfip.org.br

Efetuar estudos e propor 
medidas que objetivem melhorar 
as condições de trabalho, os 
sistemas de aferição e de avaliação 
da produção e das atividades 
do contingente de Auditores-
Fiscais, tornando-o racional, justo 
e que atenda à tecnicidade, à 
especialização e à complexidade 
das suas atividades profissionais 
e de trabalho; acompanhar, no 
âmbito  da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, as normas 
regulamentares relacionadas 
às atividades do contingente 
dos Auditores-Fiscais; buscar 
incessantemente melhorias dos 
programas e ações administrativas 
relativos às atividades dos auditores.

Essas são algumas das 
incumbências da VPAF que, nesta 

gestão, também incorporou as 
atividades antes desenvolvidas 
pela Assessoria de Estudos 
Socioeconômicos, responsável, 
entre outros diversos trabalhos, 
pelas publicações “Análise da 
Seguridade Social” e “Desoneração 
da Folha de Pagamentos – 
Oportunidade ou ameaça?”

Vanderley José Maçaneiro 
é vice-presidente de Assuntos 
Fiscais. vanderley@anfip.org.br
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Sempre alerta
É preciso vigiar sempre. Foi a ação 

proativa da ANFIP que impediu, em abril, 
a aprovação de um grande absurdo: o 
compartilhamento de atribuições exclu-
sivas dos Auditores-Fiscais com outros 
servidores da Receita Federal do Brasil.

A proposta foi incluída como “con-
trabando” – como são chamados os as-
suntos alheios aos temas principais das 
MPs, incluídos por emendas – na Medida 
Provisória 660/2014, que originalmente 

tratava da situação dos servidores dos 
ex-territórios federais.

A ANFIP percorreu gabinetes e corre-
dores para mostrar a deputados e a re-
presentantes do governo que transferir as 
funções exclusivas dos auditores a outros 
servidores seria uma afronta ao ordena-
mento jurídico, ao instituto do concurso 
público e à sociedade. A proposta traria 
ainda de volta a criação de mais um dos 
velhos “trens da alegria”, prática que o 
Brasil há tempos rejeita. No dia da vota-
ção, a Presidência da Câmara reconheceu 
o argumento e exclui as emendas da MP.

E foi assim, sempre alerta, que 
a ANFIP chegou aos 65 anos de 
existência. A certidão de nascimento 
da Entidade registra a data precisa de 
22 de abril de 1950. É tanta história, 
é tanta luta, é tanta vitória, que seria 
impossível resumir aqui.

Por isso, a ANFIP, ao completar seis 
décadas e meia, faz o que sempre fez, 
confirma o compromisso com o asso-
ciado. A Entidade foi criada para e pelo 
Auditor-Fiscal. Se está ainda mais forte 
agora, é exatamente porque manteve e 
consolidou o elo com você.
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65 anos com você, sempre!
aNFIp atinge a marca histórica de seis décadas e meia ao lado do associado

Comemoração

22 de abril. Quem se lembra 
das aulas de história, não esquece 
a data, já que é tida como a da des-
coberta do Brasil. Mas quem é Au-
ditor-Fiscal da Receita Federal do 

Brasil vê algo mais no 22 de abril. 
Foi neste dia, há 65 anos precisa-
mente, que foi fundada a ANFIP. 

Ela nasceu como Associação 
dos Fiscais da Previdência Social 
e, desde então, trabalhou direta-
mente na longa história de suces-
so que trouxe os antigos fiscais 
previdenciários a fazerem parte 
hoje da carreira de Auditoria Fis-
cal da Receita Federal do Brasil. 

A ANFIP tem orgulho de estar 
há tanto tempo ao lado dos asso-
ciados, e de toda a sociedade. Nesse 
período, diversas bandeiras foram 

levantadas para proteger a classe e 
os brasileiros, com inúmeras vitórias. 

A ANFIP lutou, luta e continua-
rá lutando pela defesa de um país 
mais justo, que assegure o acesso 
de todos aos benefícios da Segu-
ridade Social, bem como ofereça 
um sistema tributário justo.

A missão, claro, permane-
ce a mesma: “Representar, de-
fender e dignificar seus asso-
ciados, para manter e ampliar 
direitos e conquistas na cons-
trução de uma sociedade justa, 
desenvolvida e solidária.”

Comemorações
Para marcar a data, uma sé-

rie de ações está sendo realiza-
da durante o ano, como o lança-
mento de livro comemorativo e 
de selo pelos Correios, sessão 
solene no Congresso Nacional, 
reedição de publicações histó-
ricas e exposição fotográfica na 
Câmara dos Deputados. Acom-
panhe todas as informações 
pelos meios de comunicação 
da Entidade. E vale confirmar, 
o compromisso da ANFIP é com 
você, SEMPRE!

Alex Assis de 
MendonçA

O Auditor-Fiscal Alex Assis de 
Mendonça, lotado na Divisão de 
Tributação da Superintendência 
Regional da RFB da 7ª Região Fis-
cal no Rio de Janeiro, defende mu-
dança na legislação do Imposto 
de Renda da Pessoa Física para os 
familiares responsáveis por pesso-
as com deficiências incapacitantes 
– aquelas que impedem a pessoa 
absolutamente para o trabalho.

Qual a situação hoje no IRPF 
para os responsáveis por essas 
pessoas?

Primeiro, vale esclarecer que 
existem previsões específicas so-
bre a pessoa com necessidades 
especiais na legislação do IRPF, 
contudo, estamos falando aqui 
da proteção aos responsáveis 
pelas pessoas com deficiências 
graves que vivem segregadas do 
convívio da sociedade e necessi-
tam de tratamento pessoal prati-
camente 24 horas por dia. Neste 
caso, não raro, a família precisa 
dispor de um dos seus mem-
bros ou contratar cuidadores 

para zelar pelo seu ente querido 
deficiente e isso traz dispêndios 
extremamente elevados, com 
medicamentos, profissionais, 
equipamentos para acomoda-
ção e até reformas estruturais 
na residência. Para grande parte 
dessas inevitáveis despesas não 
há um tratamento diferenciado 
na tributação do imposto de ren-
da dispensado aos familiares.

O que precisa mudar?
O modelo atual é incompa-

tível com o bloco de constitu-
cionalidade formado pela Cons-
tituição de 88, que defende a 
dignidade da pessoa humana, e 
a Convenção Internacional sobre 
os Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, que também protege a 

família das pessoas com defici-
ência. É preciso adequar a legis-
lação tributária para assegurar 
ao responsável familiar pela pes-
soa com doença incapacitante a 
possibilidade de deduzir da base 
de cálculo do imposto de renda 
todas as despesas exclusivamen-
te destinadas ao custeio do seu 
bem-estar, desde que a incapaci-
dade para o trabalho permanen-
te seja comprovada mediante 
laudo médico.

De onde surgiu a motivação 
para defender a causa?

Passei a me preocupar com o 
tema a partir do caso específico 
de um pai, um contribuinte, que 
tem um filho de 13 anos porta-
dor de paralisia cerebral e hipo-

tonia severa. O jovem não tem 
controle de pescoço e tronco e 
precisa de cuidados 24 horas por 
dia. A família tem gastos eleva-
díssimos com o aparato necessá-
rio à sobrevivência do filho, que 
chegam a 30 vezes o valor do 
desconto padrão por dependen-
te no IRPF. Vale dizer que se essas 
famílias não tiverem proteção do 
Estado, em especial, que possa 
reduzir a carga tributária, o ele-
vado dispêndio pode reduzir a 
qualidade de vida de toda a fa-
mília, podendo levar, nas últimas 
circunstâncias, ao abandono da 
pessoa com deficiência, o que re-
sultará em um grande problema 
para o Estado e para a sociedade.

É, então, uma questão de 
justiça tributária e social?

Sim, com certeza! E, neste 
sentido, uma instituição como a 
ANFIP pode ajudar muito, levan-
tando a bandeira da causa. A En-
tidade sempre apresentou novas 
ideias, com forte apelo técnico, 
aos legisladores, ao governo e à 
sociedade. Então, ela pode con-
tribuir muito para sensibilizar o 
Poder Executivo e o Parlamento 
a promoverem os devidos ajus-
tes na legislação.

Entrevista
IRPF precisa de ajuste para portador de doença grave

Mendonça diz que mudança no IRPF é questão de justiça tributária e social
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Movimentação intensa da 
ANFIP em março e abril no Con-
gresso Nacional, especialmente 
a partir da tramitação de medi-
das provisórias. A MP 660/14, 
que tratava dos servidores dos 
ex-territórios federais, chegou 
a incluir emendas que compar-
tilhavam atribuições específicas 
dos Auditores-Fiscais com ou-
tros servidores da RFB. Foi pre-
ciso forte articulação da ANFIP 
para evitar a aprovação, na Câ-
mara, de algo que lembrava os 
velhos “trens da alegria”. A ação 
rápida da Associação e de ou-
tras entidades representativas 
impediu a proposta absurda. 

A Entidade também lutou 
contra as MPs 664/14 e 665/14, 
que restringem o acesso a direi-
tos trabalhistas. A ANFIP já in-
gressou com ação de inconstitu-
cionalidade no Supremo Tribunal 
Federal contra a MP 664. Confira 
a tramitação de outras matérias 
acompanhadas pela Associação: 

- PL 381/2014 (Câmara): Es-
tabelece normas gerais sobre o 
processo administrativo fiscal 
no âmbito das administrações 
tributárias da União, dos esta-
dos, do Distrito Federal e dos 
municípios. Aguarda parecer 
na Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT);

- PEC 391/2014 (Câmara): 
Fixa remuneração equivalente 
a 90,25% do subsídio de minis-
tro do Supremo Tribunal Federal 
para os Auditores-Fiscais da RFB e 
outras categorias. Aguarda vota-
ção no Plenário;

- PL 5598/2013 (Câmara): Tor-
na sem limite a dedutibilidade 
de despesas com instrução, para 
efeito da formação da base de 
cálculo do Imposto de Renda da 
Pessoa Física. Aguarda designa-
ção de relator na Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT); 

- PL 5338/2009 (Câmara): Con-
cede isenção progressiva do Im-
posto de Renda da Pessoa Física 

incidente sobre os rendimentos 
de aposentadoria e pensão, para 
os maiores de 66 anos. Aguarda 
indicação de relator e definição 
do parecer da Comissão de Finan-
ças e Tributação (CFT); 

- PEC 210/2007 (Câmara): Res-
tabelece 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 186/2007 (Câmara): 
Determina que lei complemen-
tar definirá as normas aplicáveis 
à Administração Tributária da 
União, dos estados, do Distrito Fe-
deral e dos municípios. Aguarda 
votação no Plenário; 

- PEC 555/2006 (Câmara): 
Acaba, de forma gradativa, com 
a contribuição previdenciária so-
bre proventos de aposentados e 
pensionistas do serviço público. 
Aguarda votação no Plenário; 

- PL 330/2006 (Câmara): 
Concede aposentadoria espe-
cial ao servidor público por ati-
vidades de risco – emenda in-
clui os Auditores-Fiscais da RFB. 
Aguarda votação na Comissão 
de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; 

- PEC 56/2014 (Senado):  
Aprovada em dezembro passado 
como PEC 434/2014 na Câmara 
dos Deputados, apensada à PEC 
170/2012, concede aposentado-
ria integral por invalidez ao servi-
dor público, independentemente 
do motivo da invalidez. Aguarda 
votação no Plenário; 

- PLS 327/2014 (Senado): Dis-
põe sobre o exercício do direito 
de greve dos servidores públicos, 
previsto no inciso VII do art. 37 da 
Constituição Federal. Encontra-se 
na Subsecretaria de Coordena-
ção Legislativa e, posteriormente, 
será entregue à Secretaria Geral 
da Mesa do Senado para constar 
na pauta do Plenário.

Em constante atividade
Estamos de Olho

Aconteceu, em 23 de fevereiro, 
na sede da ANFIP-MG, reunião en-
tre conselheiros e o representante 
da Hexagon Consultores Associa-
dos, Thiago Hipólito Migilardi. A 

empresa opera o sistema de ge-
renciamento de consignação da 
Associação (módulo mais simples). 
Durante a reunião, Migliardi apre-
sentou funcionalidades que po-
dem ser agregadas ao sistema atu-
al, com o objetivo de atualizá-lo. O 
novo sistema prevê módulo com-
pleto de cadastro, consignação e 
web, cuja operação dinamizaria 
a forma como é feito o gerencia-
mento de dados na entidade.

A Afiperj promoveu em março 
uma série de eventos para seus 
associados. No dia 11, foi realiza-
da a palestra “A técnica do perdão 
(método hoponopono)”. Hopono-
pono é um processo que se desfaz 
das energias tóxicas que existem 
dentro de cada um para possibi-
litar o impacto de pensamentos, 

realizações e ações divinas. No dia 
16, em conjunto com a DS/Rio, foi 
oferecida palestra sobre a decla-
ração de ajuste anual do Imposto 
de Renda da Pessoa Física. Já em 
19 de março, foi realizada a festa 
dos aniversariantes, com expres-
siva presença de familiares e de 
convidados.

O concurso que distribuiu 
exemplares do livro “História do Im-
posto de Renda no Brasil - Um Enfo-
que da Pessoa Física” movimentou 
a Anofip. Um dos ganhadores é do 

estado, José Moreira Costa, e a ce-
rimônia de entrega do exemplar 
foi promovida no dia 1º de abril, 
aproveitando a presença de grande 
número de associados na estadual 
em razão da eleição de convencio-
nais. O ganhador recebeu o livro 
das mãos da vice-presidente de 
Relações Públicas da ANFIP, Maria 
Aparecida Fernandes Paes Leme, e 
do presidente da Anofip, Jonilson 
Carvalho de Oliveira.

Mais de 30 associados da Aga-
fisp passaram um domingo espe-
cial, divertido e muito alegre. Com 
a presença de diretores e da presi-
dente Tânia Garcia, os associados 

realizaram um passeio no dia 31 
de março ao Parque Brasil Raft e 
ao templo budista no município 
de Três Coroas. Muitos dos partici-
pantes da iniciativa realizaram um 
rafting, passeio com 8 km de per-
curso nas corredeiras do rio Para-
nhana com duas paradas para ati-
vidades - banho em corredeira e 
surf com bote. Já o templo budis-
ta é considerado um local místico 
e recebe visitantes de todo o país. 

Minas Gerais: Modernização

Rio de Janeiro: Palestras

Rio Grande do Norte: Premiação

Rio Grande do Sul: Parque

No seu Estado
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Associados exigem aprovação de projetos

Em defesa do trabalhador

representantes de 16 estados participaram de ato público no Congresso Nacional

aNFIp critica mps que restringem acesso a direitos previdenciários

Mobilização

Audiência pública

Cerca de cem associados da 
ANFIP participaram de ato público 
no Congresso Nacional para exigir 
o compromisso do Legislativo e 
do governo com matérias de inte-
resse dos servidores públicos e dos 
trabalhadores da iniciativa privada. 
A mobilização, organizada em 11 
de março em parceria com outras 
entidades, cobrou a aprovação da 
PEC 555/06 (fim da contribuição 
previdenciária do servidor) e da 
PEC 56/14 (aposentadoria integral 
por invalidez) e a rejeição das MPs 
664 e 665, ambas de 2014, que res-
tringem direitos dos trabalhadores. 
Os associados eram integrantes 
dos Conselhos Executivo e de Re-
presentantes e de 16 estados.

A presidente Margarida Lopes 
de Araújo disse que o Legislativo 
não deve ser subserviente ao Exe-
cutivo e precisa exercer suas atri-
buições com independência. Ela 
também cobrou a imediata apro-
vação da PEC 555. “A Constituição 
é clara, não se pode criar contri-
buições sem benefício. E o gover-
no criou essa contribuição sem 
nenhum benefício. O governo não 
respeita a Constituição”, disse.

Margarida Lopes lembrou que 
o movimento é também mais 
uma tentativa de sensibilizar o 
Congresso em relação às medidas 
do governo que retiram direitos 
dos trabalhadores. “Os trabalha-
dores não são responsáveis por 
essa crise. Essas medidas provisó-
rias [664 e 665, de 2014] têm que 
ser rejeitadas no todo. Não temos 
que pagar pela crise. Não pode-
mos compactuar com um gover-
no que retira direitos. O Congres-
so tem que fazer a vontade do 
povo, é isso que esperamos, que 
votem nossas matérias.” 

O senador Paulo Paim (PT-RS) 
alertou que no Parlamento a 
pauta dos trabalhadores avança 
somente se houver pressão. “As 
causas dos trabalhadores e dos 
servidores são nossas e queremos 
que o Congresso vote. É inadmissí-
vel, com tudo que nós já fizemos, 
permitir que haja retrocessos”. O 
deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB
-SP) elogiou a luta pela 555: “Que-
remos votar a PEC para acabar 
com essa injustiça. Mesmo sendo 
um prejuízo muito grande, os apo-
sentados aceitam acabar com a 

contribuição escalonada. Temos 
que pressionar muito.”

O ex-deputado Carlos Motta, 
autor da PEC 555, também parti-
cipou do ato. “Reafirmo minha fé 
no sentido de que essa grande 
injustiça seja corrigida. Não estou 
mais aqui, mas sei que o assunto 
é conduzido com mãos firmes pe-
las entidades, entre elas, a ANFIP. 
Apesar da dificuldade, não perde-
remos a garra”, constatou.

Os deputados Chico Alencar 
(Psol-RJ), Chico Lopes (PCdoB-CE), 
Ivan Valente (Psol-SP), Jandira Fe-
ghali (PCdoB-RJ), Leonardo Quin-
tão (PMDB-MG), Lincoln Portela 
(PR-MG), Roney Nemer (PMDB-DF), 

Sinval Malheiros (PV-SP) e Weliton 
Prado (PT-MG)  também compare-
cerem à mobilização para reafirmar 
seus compromissos com os traba-
lhadores e os servidores públicos. 

Trabalho parlamentar
O ato foi realizado pela manhã 

no auditório Nereu Ramos, da Câ-
mara dos Deputados, e à tarde, os 
conselheiros da ANFIP e os repre-
sentantes das Estaduais continua-
ram mobilizados em Brasília para o 
trabalho de corpo a corpo com os 
parlamentares. A intenção foi sen-
sibilizar deputados e senadores em 
relação às matérias defendidas pela 
Entidade no Congresso Nacional.

A presidente da ANFIP fez um 
apelo aos deputados e senadores 
da Comissão Mista que analisa a 
MP 664/2014: “Digam não à re-
tirada de direitos dos servidores 
públicos e dos trabalhadores da 
iniciativa privada.” O alerta foi fei-
to por Margarida Lopes de Araújo 
em audiência pública no Senado 
Federal, em 8 de abril. Ela também 
pediu urgência para a votação, 
lembrando que a MP 664 e tam-
bém a MP 665/2014 (sobre segu-
ro-desemprego) já estão valendo. 
“Como fica a família do servidor 
que morrer nesse período?”, ques-

tionou, fazendo referência às mu-
danças na pensão por morte dos 
servidores introduzidas pela 664. 
A Associação apresentou ação de 
inconstitucionalidade no Supre-
mo Tribunal Federal contra a me-
dida provisória.

Para Margarida Lopes, as al-
terações trazidas pelas MPs 664 
e 665 constituem verdadeiras 
reformas previdenciárias, além 
de promoverem ajuste fiscal à 
custa do trabalhador. De acordo 
com Margarida Lopes, a conta 
das políticas econômicas equi-
vocadas não deveria recair sobre 

os trabalhadores. E, para cobrar 
a aprovação da PEC 555/2006, 
completou: “Outra injustiça é a 
manutenção da cobrança pre-
videnciária dos servidores apo-
sentados e pensionistas, que 
depois de contribuírem uma 
vida inteira, ainda continuam 
tendo que pagar uma contribui-
ção que não vai resultar em ne-
nhum benefício.”

Comissão geral
 Antes da audiência no Se-

nado, a presidente havia participa-
do, no mesmo dia 8, de Comissão 

Geral no Plenário da Câmara sobre 
a Previdência Social. Ela rebateu 
o ministro da área, Carlos Gabas, 
quando ele disse que as MPs não 
representam ajuste fiscal. “Vamos 
nos permitir discordar, pois até o 
ministro Joaquim Levy (Fazenda) 
disse claramente que vai haver 
uma economia de R$ 18 bilhões. 
Então, essas são medidas de ajuste 
fiscal”, enfatizou. Gabas concordou 
com os estudos da ANFIP e garan-
tiu que não há deficit na Previdên-
cia. O vice-presidente de Política de 
Classe, Jorge Cezar Costa, também 
participou da Comissão Geral.

Margarida Lopes: Congresso não pode ser subserviente ao Executivo
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Seja no Centro-Oeste, no 
Norte, no Nordeste, no 
Sul ou no Sudeste, o idio-

ma falado é o mesmo, porém, o 
vocabulário e o sotaque variam 
dependendo da região. Isto tor-
na o Brasil ainda mais rico, pois 
além da culinária e da cultura, 
pela pronuncia das palavras é 
facilmente possível identificar 
a origem da população.

Essa variedade de sotaques 
veio da colonização do País 
feita por diferentes povos, em 
vários momentos da história, 
além, é claro, da mistura com 
os idiomas nativos dos índios 
que ocupavam o espaço na 
chegada dos europeus. Desde 
a vinda dos portugueses, há 
cinco séculos, muita coisa mu-
dou no jeito de falar.

Os primeiros contatos lin-
guísticos do português no 
Brasil foram com as línguas 
indígenas e, posteriormente, 
com as africanas, trazidas pelos 
escravos. Mas havia também 
diferença no idioma português 
falado entre os colonizadores, 
quem vinham de várias regiões 
de além-mar e em diferentes 
décadas.

Embora Portugal tenha tido 
supremacia sobre os demais 
países, também vieram para o 
Brasil e influenciaram a língua 
portuguesa holandeses, espa-
nhóis, italianos, africanos, ale-

mães e judeus, entre outros. A 
mistura ganha ainda mais tons 
com as diversas etnias indíge-
nas que aqui viviam e tiveram 
contato direto com os estran-
geiros. Toda essa influência 
de imigrantes deu origem no 
século 19 ao conjunto de sota-
ques que conhecemos hoje.

Segundo pesquisadores lin-
guísticos, o Sul do país recebeu 
maior influência dos alemães e 
dos italianos. No Rio Grande do 
Sul, houve também a influen-
cia do espanhol. Já o estado 
de São Paulo recebeu muitos 
italianos, enquanto em Per-
nambuco os holandeses foram 
muito importantes. É o sotaque 
carioca, dizem os especialistas, 
que permaneceu com maior 
semelhança à fala de Portugal.

A variação linguística regio-
nal é numerosa e faz parte da 
formação do povo brasileiro, 
podendo mudar também de 
acordo com idade, nível de es-
colaridade e até profissão. Por 
isso, ao visitar outras regiões do 
país, aproveite para apreciar e 
aprender com as diferentes for-
mas de falar. A comunicação faz 
parte da personalidade e é im-
prescindível para a civilização. 
O sotaque enriquece e modifi-
ca a língua. Comunique-se sem 
medo e sem preconceito!

 (Com informações da Re-
vista Escola, do Grupo Abril)

Brasil falado: 
Origem dos sotaques

TURISMO & GASTRONOMIA

Vinhos importados

MBA on-line

Joalheria

Verbo Jurídico

Saiba como usar

Seus Benefícios

Associados da ANFIP têm 
até 20% de desconto em se-
leção exclusiva de vinhos da 
Mistral Importadora. Atual-

mente, é possível encontrar a 
marca em lojas físicas em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 
Belo Horizonte.

Estão abertas as matrículas 
para os cursos on-line, presen-
ciais e customizados de MBA 
para o primeiro semestre de 
2015, oferecidos pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). Os 

associados da ANFIP devem 
solicitar desconto de 10% no 
ato da matrícula. Outras in-
formações em www.fgv.br/
mba-bsb ou pelo telefone (61) 
3799 8090.

A Officina Bernardi está 
presente em várias partes do 
mundo e é muito bem avaliada 
pelo bom gosto e pela quali-
dade das jóias. Associados têm 
desconto de 30%, com entrega 

gratuita em todo o Brasil. Co-
nheça as coleções clássicas e 
as novidades por meio da pági-
na eletrônica www.officinaber-
nardi.com ou ligue para (11) 
3266 4483.

Descontos nos cursos inten-
sivos para concursos, prepara-
tório para carreiras jurídicas, 
pós-graduação nas áreas ju-
rídica e educacional, disponí-
veis na plataforma EaD (Ensino 
a Distância). O benefício vale 
também para a linha de publi-
cações da editora Verbo Jurídi-
co. Os cursos oferecidos podem 

ser realizados presencialmente 
ou pela internet. Confira os 
descontos: 10% em cursos de 
carreiras jurídicas; 10% em 
pós-graduação (incluindo apa-
relho iPad ou iPhone); 20% em 
pós-graduação (sem aparelho 
iPad ou iPhone); 20% em cur-
sos intensivos e 30% em livros 
da editora.

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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Auditora-fiscal há 28 anos, 
Maristela Bandeira sente or-
gulho de sua função e de ter 
trabalhado muitos anos para 
engrandecer a Previdência So-
cial e a Receita Federal no Bra-
sil. Assumiu o cargo de Fiscal 
de Contribuições Previdenci-
árias no antigo Iapas, quando 
tinha 24 anos, na cidade de 
Pelotas (RS), sendo posterior-
mente transferida para Porto 
Alegre. Hoje trabalha com au-
ditoria fiscal externa na Secre-
taria de Fiscalização Previden-
ciária, na capital gaúcha.

É formada em administra-
ção de empresas e em admi-
nistração pública pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Na RFB, trabalhou 26 
anos com auditoria externa, 
foi analista de processos por 
dois anos e foi instrutora em 
cursos para colegas. Antes de 
ingressar no cargo de Audi-
tora-Fiscal, trabalhou como 
escriturária na Prefeitura de 
Porto Alegre, como agente 
administrativa na Secreta-
ria de Administração do Rio 
Grande do Sul, como aten-
dente judiciária e oficial es-
crevente na Justiça Estadual 
gaúcha. “Quando minha filha 
de 15 anos pergunta qual era 
o meu sonho, respondo que 
sou aquilo que sonhava ser.” 

No tempo livre, Maristela 
gosta de reunir a família e os 
amigos. Também se dedica a 
vários esportes – caminhadas, 
andar de bicicleta, vôlei, pati-

nação, esqui aquático, equi-
tação. Adora cinema, chega a 
ir duas vezes no mesmo dia 
no período do Oscar. Viagem 
também é uma paixão: “Gosto 
de viajar para praia ou serra, 
cidade ou campo, frio, neve 
ou calor, novo ou antigo.” Lei-
tura e séries na TV completam 
os hobbies.

Nas lides associativas, ela 
é diretora Social, Esportiva e 
Cultural da Agafisp, a Estadu-
al gaúcha. “Aceitei esse con-
vite porque há mais de 20 
anos já agregava as colegas 
em reuniões no salão de fes-
ta do meu condomínio. Hoje 
ampliei essa participação. 
Gosto de reunir as pessoas, 
prezo a amizade e o compa-
nheirismo entre os colegas. 
O convívio fora do ambiente 
de trabalho cria vínculos e 
fortalece a categoria!”

Maristela Bandeira faz tra-
balho voluntário desde a ado-
lescência, sendo sócia fun-
dadora do Lar de Jesus, casa 
espírita que promove aos 
sábados a “Sopa do Pobre” 
com palestras para adultos e 
evangelização para crianças 
e jovens carentes. Coordena 
grupos de jovens com o obje-
tivo de estudar o espiritismo. 
“Queremos levá-los a compre-
ender o sentido da vida, de 
onde viemos, o que somos e 
para onde vamos, buscando 
elevar a autoestima e fazê-los 
pensar em suas escolhas para 
o futuro.”

Maristela Bandeira reside em Porto 
Alegre (RS). maristeladbandeira@
gmail.com

Maristela Bandeira

Perfil da Associada
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Contagem regressiva

Associados recebem 
livros sobre o IR

maceió vai receber, em maio, centenas de 
associados da aNFIp

publicação contra história do Imposto de 
renda no Brasil

XXV Convenção Nacional

Concurso

O ponto máximo do calen-
dário da ANFIP, a Convenção 
Nacional, acontece em poucas 
semanas. De 23 a 26 de maio, Ma-
ceió (AL) recebe a XXV edição do 
evento, no Centro de Convenções 
Ruth Cardoso, na Rua Celso Piatti, 
S/N - Jaraguá. Realizada a cada 
dois anos, a CN é essencial ao 
funcionamento da ANFIP, já que 
é o momento para analisar alte-
rações no Estatuto e discutir teses, 
além de receber as inscrições de 
chapas na eleição para o Conse-
lho Executivo e de candidaturas 
avulsas para o Conselho Fiscal. 
Pela segunda vez, a Entidade vai 
realizar a votação direta, com par-
ticipação de todos os associados.

Na página especial da XXV 
Convenção Nacional, disponí-
vel no site da ANFIP, o associado 
pode conferir todas as informa-

ções do evento, como os docu-
mentos relativos ao processo elei-
toral e a programação provisória. 
É também pela internet que deve 
ser feita a inscrição para o evento. 
Cerca de mil pessoas já confirma-
ram presença, e o número conti-
nua aumentando semanalmente, 
especialmente com a proximida-
de da abertura. 

Também no hotsite o inter-
nauta encontra as informações 
sobre hospedagem e pacotes 
turísticos para Maceió. A capital 
alagoana oferece ampla e con-
fortável rede hoteleira. Com um 
cenário exuberante, a cidade dis-
ponibiliza aos participantes da CN 
suas riquezas naturais, culturais e 
históricas, que tornam o local em 
si mais um atrativo para ser des-
frutado. Então, confirme a inscri-
ção e comece a arrumar as malas!

Irene Coelho Merabet (PA), 
José Moreira Costa (RN), Luiz 
Carlos Braga (RS) e Clovis do 
Carmo Feitosa (SP). Estes asso-
ciados foram os vencedores do 
concurso promovido pela AN-
FIP que distribuiu exemplares 
do livro “História do Imposto 
de Renda no Brasil - Um Enfo-
que da Pessoa Física.” 

O certame é uma das ativi-
dades programadas para come-
morar os 65 anos da ANFIP. Para 
participar, os associados tiveram 
de responder a pergunta: “Por 
que eu quero ganhar um exem-
plar do livro História do Imposto 
de Renda no Brasil?” Inicialmen-
te, seriam três vencedores, mas 

o autor da publicação, o Audi-
tor-Fiscal aposentado Cristóvão 
Barcelos da Nóbrega, ficou im-
pressionado com a quantidade 
e a qualidade das participações 
e doou um quarto volume.

O livro abrange o período de 
31 de dezembro de 1922, data 
em que o imposto geral sobre 
a renda foi oficialmente institu-
ído no Brasil, a 31 de dezembro 
de 2013, ano em que foi criada 
a possibilidade de preenchi-
mento e envio da declaração 
do Imposto de Renda por meio 
de dispositivos móveis (tablets 
e smartphones). Está dividido 
em quatro partes, distribuídas 
em 544 páginas.
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PASSATEMPO
7 erros

Solução: (1) marca da ANFIP, no topo do prédio; (2) linha superior das janelas; (3) caixa d’água, 
no topo esquerdo do prédio; (4) mastro da esquerda; (5) arbusto à direita do prédio; (6) árvore da 
esquerda; (7) calçada, à esquerda.
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