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Palestras, reencontros, de-
bates, serviços, novas ami-
zades, lutas. Assim foi a XXV 
Convenção Nacional da ANFIP, 
realizada na acolhedora Maceió 
(AL). O grande evento bienal da 
Entidade contou com a pre-
sença de mais de mil pessoas 
no Centro de Convenções Ruth 
Cardoso.

Por quatro dias, de 23 a 26 de 
maio, a ANFIP e o Brasil estive-
ram em discussão na capital ala-
goana. Auditores-Fiscais de todo 
o País se reuniram para analisar 
o futuro da Entidade e também 
temas que repercutem em toda 
a sociedade. A abertura solene 
contou com a presença do minis-
tro Marco Aurélio Mello, do Su-
premo Tribunal Federal, que clas-
sificou como preocupante o atual 
momento vivido no Brasil. Para 
ele, a nação precisa de pessoas 
que realmente queiram estar em 
cargos públicos para servir, e não 
para tirar proveito. Evento da ANFIP reúne informações, debates, confraternização e cultura no Centro de Exposições Ruth Cardoso, em Maceiópágs. 6
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da Receita Federal do Brasil

Vice-presidência Executiva Vice-presidência de Relações Públicas

Por dentro da ANFIP
Esta Vice-presidência tem 

uma importante função de ar-
ticulação interna das ativida-
des desenvolvidas pela ANFIP. 
Além da natural substituição 
do presidente em suas ausên-
cias, afastamentos ou impedi-
mentos, o ocupante da pasta 
atua na coordenação junto aos 
demais vice-presidentes, dire-
tores, assessores, comissões 
especiais e grupos de estudo 
e de trabalho da Entidade.

A intenção é promover a 
harmonia e uniformizar as 
ações, as atividades e as ta-
refas de cada um e do con-
junto do Conselho Executivo 
da Associação. Cabe também 
ao VP Executivo articular 
a integração de iniciativas 

político-administrativas do 
Conselho Executivo e exer-
cer atribuições e atividades 
delegadas pelo presidente 
do CE.

 
Vilson Antonio Romero é 

vice-presidente Executivo. ro-
mero@anfip.org.br

Planejar, controlar e execu-
tar as ações que visem manter 
a boa imagem da ANFIP. De 
forma resumida, estas são as 
principais atribuições desta VP. 
Na prática, também representa 
a Entidade quando solicitado e 
mantém contatos com conse-
lheiros, associados, autoridades 
e a comunidade em geral visan-
do manter e aprofundar os rela-
cionamentos da Entidade.

Também é atribuição des-
ta pasta preservar arquivos de 
informações relativas a fatos 
e figuras ligados à história da 
Associação, em conjunto com 
outras VPs, além de, quando so-
licitado, agendar e acompanhar 
audiências dentro das necessi-
dades da Entidade e organizar e 

adotar as providências relacio-
nadas a solenidades comemo-
rativas promovidas pela ANFIP.

 
Maria Aparecida Fernan-

des Paes Leme é vice-presi-
dente de Relações Públicas. 
aparecida.leme@anfip.org.br
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DeMocRAciA consoLiDADA

Um banho de democracia. A ANFIP 
chega ao mês de junho consolidada, aos 
65 anos de existência, como uma Entidade 
que não apenas defendeu – a Associação 
atravessou de cabeça erguida os duros 
anos da ditadura militar –, mas pratica a 
democracia. E a XXV Convenção Nacional 
confirmou isso. 

A capital alagoana abriu o coração aos 
mais de mil participantes do evento, 1.060 
precisamente. Foram quatro dias intensos 
em maio, com debates e palestras focados 

nos temas que interessam aos associados 
e que também repercutem em toda a so-
ciedade brasileira. 

Sim, as seis décadas e meia são pontu-
adas pela defesa de uma sociedade mais 
justa e democrática no Brasil, que assegure 
o acesso aos benefícios da Seguridade So-
cial e a um sistema tributário menos desi-
gual. Estas bandeiras foram reforçadas em 
Maceió. 

Mais ainda, a Convenção Nacional ho-
mologou e deu início ao processo elei-
toral para a escolha dos integrantes dos 
Conselhos Executivo e Fiscal para o biênio 

2015-2017. A grande novidade é que, pela 
primeira vez desde a instituição da eleição 
direta, com o voto de todos os associados, 
duas chapas disputam o Conselho Execu-
tivo. São 18 titulares e cinco suplentes em 
cada nominata. Para o Conselho Fiscal, as 
candidaturas são individuais e são cinco 
concorrentes para as três vagas efetivas, 
além da suplência.

Neste cenário, é fácil perceber que, in-
dependente de quem sejam os eleitos, já 
há vencedores: os associados, que contam 
com uma democracia efetiva na Entidade. 
Viva a ANFIP!
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Atuação rápida da ANFIP permite ingressos na Geap
TCU revê parcialmente medida que impedia entrada de participantes e dependentes no plano de saúde

Geap

A atuação contundente da 
ANFIP e de outras entidades per-
mitiu a revisão parcial da medida 
cautelar do Tribunal de Contas da 
União (TCU) que impedia novos 
ingressos no plano de saúde da 
Geap, administrados pelo Convê-
nio nº 001/2013 celebrado com a 
União. No julgamento do Recurso 
de Agravo interposto pela Geap, o 
ministro relator, Benjamin Zymler, 
acolheu parcialmente o pedido 

possibilitando a adesão dos de-
pendentes e grupos familiares dos 
servidores que haviam aderido aos 
planos de saúde até a data da con-
cessão da cautelar (1º/04/2015).

A ANFIP esteve no dia 13 de 
maio no TCU com a diretoria da 
Geap e o senador Garibaldi Alves 
Filho (PMDB-RN) para pedir a revi-
são da medida ao ministro Zymler. 
Ele admitiu, na ocasião, rever a 
proibição em casos pontuais. “Vou 

deferir em parte para autorizar o 
ingresso dos dependentes e gru-
pos familiares. Estamos tratando 
de vidas humanas, não quero ser o 
causador de transtornos de famí-
lia”, disse. Em 12 de maio, a ANFIP 
já havia discutido a questão com o 
presidente do TCU, Aroldo Cedraz.

Após a decisão do ministro, a 
diretora de Controle de Qualida-
de da Geap, Maria do Socorro da 
Costa Britto, os membros titulares 

do Conselho de Administração da 
Geap Saúde, Irineu Araújo e Luiz 
Carlos Correa Braga, e assessores 
da instituição, estiveram na sede 
da ANFIP para agradecer o empe-
nho da Entidade. Eles foram rece-
bidos pelos vice-presidentes Vilson 
Romero (Executivo), Jorge Cezar 
Costa (Política de Classe), Dulce de 
Lima (Planejamento e Controle Or-
çamentário) e Roswílcio Góes (Tec-
nologia da Informação).

Aubiérgio 
bArros de 
souzA Filho

Administrador de Empresas e 
funcionário da Caixa Econômica 
há mais de trinta anos, Aubiérgio 
Filho foi designado interventor 
na Fundação Geapprevidência 
em 2013, entidade com cerca 
de 58 mil participantes, muitos 
deles associados da ANFIP. A Ge-
apprevidência, que administra o 
Plano de Pecúlio Facultativo, tem 
patrimônio de R$ 2,19 bilhões. 

Qual o efeito da separação 
entre Geap saúde e Geappre-
vidência?

O que ocorreu na separação 
foi a transferência dos planos 
previdenciários que estavam na 
extinta Geap Fundação de Se-
guridade Social para a Funda-
ção Geapprevidência. O efeito 
imediato foi eliminar o risco em 
manter atividades distintas num 
mesmo CNPJ. Assim, o patrimô-
nio dos participantes não corre 
mais nenhum risco de bloqueios 
judiciais oriundos de processos 
da área da saúde, por exemplo. 
Outro efeito interessante é que, 
com a separação, o custo da en-

tidade reduziu razoavelmente, 
uma vez que a área de previdên-
cia na Geap Fundação de Seguri-
dade Social, de uma certa manei-
ra, dividia o custo administrativo 
com a área da saúde, o que não 
ocorre mais. Mas o efeito que 
considero mais importante é o 
participante ter uma entidade 
especializada apenas em previ-
dência complementar. 

considerando a interven-
ção, qual a situação atual da 
Geapprevidência?

A intervenção visa dar com-
pleta aptidão operacional à en-
tidade. Para alcançarmos essa 
aptidão, é necessária a conclu-
são da migração do banco de 
dados do sistema que era uti-
lizado na Geap Fundação de 
Seguridade Social, que atendia 
tanto a área de saúde, como a 
de Previdência. Além disso, o 
modelo de governança precisa 
ser definido e isso requer uma 
análise detalhada do estatuto 
em conjunto com a Previc, para 
que tudo fique em harmonia 
com a legislação de previdência 
complementar.

o Plano de Pecúlio Faculta-
tivo reduziu em maio o valor 
das contribuições. o que acon-
teceu para isso? Pode haver 
novas reduções?

A redução da contribuição 
ocorreu apenas para o partici-
pante, mas não houve redução 
no custo do plano. O que quero 
dizer é que o custo mensal da 
contribuição permaneceu o mes-
mo, porém uma parte dela está 
sendo paga com o superavit, que 
estava acumulado há dois anos, 
com a garantia do mesmo valor 
de benefício. Quando há esse 
acúmulo, a legislação permite o 
uso desse valor para arcar com 
parte da contribuição. O supera-
vit é o resultado da rentabilidade 
dos investimentos realizados pela 
fundação, não sendo possível 
prever qual será a rentabilidade 
dos investimentos nos próximos 
anos. Não posso garantir se novas 
reduções podem acontecer.

o que esperar para o futuro 
da Geapprevidência? Há risco 

de liquidação?
A Geapprevidência tem um 

belo futuro na área de previ-
dência complementar. Para isso, 
como disse, é necessária a de-
finição do seu modelo de go-
vernança e um estudo sobre as 
novas necessidades dos atuais 
e dos potenciais participantes. 
Por exemplo, hoje existem mais 
de 170 mil servidores federais 
que não são contemplados pelos 
benefícios do Funpresp-Exe e o 
plano de pecúlio, por exemplo, 
é uma excelente opção para 
esses servidores, com um custo 
baixo. Não vejo possibilidade 
de liquidação do plano. Temos 
um plano saudável. A saúde fi-
nanceira demonstra que a fun-
dação tem condições de cum-
prir com os benefícios previstos 
no regulamento.

Entrevista
Interventor prevê “belo futuro” para a Geapprevidência

Para interventor, Geapprevidência apresenta cenário positivo para os próximos anos
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Apesar do empenho da 
ANFIP e de outras entidades 
representativas, o Congresso 
Nacional finalizou a aprova-
ção das medidas provisórias 
664/2014 e 665/2014, que 
restringem o acesso a direi-
tos trabalhistas. As MPs fazem 
parte do chamado ajuste fis-
cal do governo e a Associação 
repudia o fato de mudanças 
serem feitas penalizando os 
trabalhadores em geral e 
também os servidores pú-
blicos, atingidos na questão 
das alterações na pensão por 
morte. A ANFIP também está 
atenta para a tramitação do 
projeto de lei que permite a 
terceirização em todas as áre-
as das empresas, inclusive na 
atividade-fim. O texto fragili-
za a organização trabalhista 
e pode ser prejudicial ao tra-
balhador. O projeto passou na 
Câmara dos Deputados e está 
no Senado Federal.

Agora, a ANFIP também re-
força o empenho para aprovar 
outros temas de interesse dos 
associados. Confira a trami-
tação de alguns dos itens da 
pauta legislativa da Entidade: 

- PECs 391/2014 (Câmara): 
Fixa remuneração equiva-
lente a 90,25% do subsídio 
de ministro do Supremo Tri-
bunal Federal para os Audi-
tores-Fiscais da RFB e outras 
categorias. Aguarda votação 
no Plenário;

- PL 5338/2009 (Câmara): 
Concede isenção progressiva 
do Imposto de Renda da Pes-
soa Física incidente sobre os 
rendimentos de aposentado-
ria e pensão, para os maiores 
de 66 anos. Aguarda indica-
ção de relator e definição do 
parecer da Comissão de Fi-
nanças e Tributação (CFT); 

- PEC 210/2007 (Câmara): 

Restabelece o adicional por 
tempo de serviço como com-
ponente da remuneração das 
carreiras da magistratura e do 
Ministério Público - os Audi-
tores-Fiscais da RFB foram in-
cluídos no relatório. Aguarda 
votação no Plenário; 

- PEC 186/2007 (Câmara): 
Determina que lei comple-
mentar definirá as normas 
aplicáveis à Administração 
Tributária da União, dos esta-
dos, do Distrito Federal e dos 
municípios. Aguarda votação 
no Plenário; 

- PEC 555/2006 (Câmara): 
Acaba, de forma gradativa, 
com a contribuição previ-
denciária sobre proventos de 
aposentados e de pensionis-
tas do serviço público. Aguar-
da votação no Plenário; 

- PL 330/2006 (Câmara): 
Concede aposentadoria es-
pecial ao servidor público por 
atividades de risco – emenda 
inclui os Auditores-Fiscais da 
RFB. Aguarda votação na Co-
missão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público; 

- PEC 56/2014 (Senado) – 
Aprovada em dezembro pas-
sado como PEC 434/2014 na 
Câmara dos Deputados, apen-
sada à PEC 170/2012, concede 
aposentadoria integral por 
invalidez ao servidor público, 
independentemente do moti-
vo da invalidez. Aguarda vota-
ção no Plenário; 

- PLS 327/2014 (Senado) - 
Dispõe sobre o exercício do di-
reito de greve dos servidores 
públicos, previsto no inciso 
VII do art. 37 da Constituição 
Federal. Encontra-se na Sub-
secretaria de Coordenação 
Legislativa e, posteriormente, 
será entregue à Secretaria Ge-
ral da Mesa do Senado para 
constar na pauta do Plenário.

Foco nos temas dos 
associados

Estamos de Olho

A Frente Mineira em Defesa 
do Serviço Público, coordena-
da pela ANFIP-MG, participou 
de audiência pública na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
em 11 de maio para debater o 
PL 4330/2004, que tramita no 
Senado Federal sob a forma de 

PLC 30/2015. Representando a 
Frente Mineira, a vice-presiden-
te de Política de Classe e Cultura 
Profissional da ANFIP-MG, Ilva 
Maria Franca Lauria, abordou os 
possíveis efeitos da terceirização 
nas atividades de fiscalização. De 
acordo com ela, a área de tribu-
tos lida com informações confi-
denciais, que estão protegidas 
por sigilo fiscal e, portanto, caso 
a atividade fosse terceirizada, 
“haveria o caos, não só no traba-
lho, como na economia do país, 
uma vez que o Estado perderia o 
controle sobre a arrecadação.”

A Agafisp, Estadual no Rio 
Grande do Sul, comemorou, 
no dia 29 de maio, 53 anos de 
existência, em cerimônia que 
reuniu associados e familia-
res em Porto Alegre, onde fica 
a sede da Associação. Parti-
ciparam da comemoração o 

vice-presidente Executivo da 
ANFIP e diretor Administrati-
vo da Agafisp, Vilson Antonio 
Romero; a vice-presidente de 
Planejamento e Controle Or-
çamentário da ANFIP, Dulce 
Wilennbring de Lima; a presi-
dente da Estadual, Tânia Maria 
Faria Garcia; o ex-presidente 
da ANFIP Marville Taffarel e a 
presidente da Afiperj, a Esta-
dual no Rio de Janeiro, Maria 
Ana da Silva. Também presen-
tes o superintendente-adjun-
to da 10ª RF, Ângelo Rigoni, e 
diversas autoridades da RFB. 

Minas Gerais: Terceirização

Rio Grande do Sul:  53 anos

No seu Estado
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Homenagem na Câmara rememora 
história de lutas
Sessão Solene marca os 65 anos da ANFIP

Comemoração

Em Sessão Solene marcada 
não só pelo reconhecimento e 
agradecimento, como pela emo-
ção, os conselheiros da ANFIP, 
representados pela presidente 
Margarida Lopes de Araújo, fize-
ram uma viagem no tempo ao 
ouvir parlamentares relembra-
rem a atuação da Entidade nos 
momentos políticos mais impor-
tantes do País, como por ocasião 
da Constituinte de 1988, da revi-
são constitucional e das reformas 

da Previdência Social, além dos 
vários momentos em que se ins-
tituíram ou retiraram direitos.

O deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB-SP), autor do requerimen-
to para a realização da sessão, que 
ocorreu no dia 5 de maio, desta-
cou vários desses momentos 
históricos e falou da importante 
atuação da ANFIP, especialmente 
nos debates sobre a Seguridade 
Social e na defesa intransigente 
da Previdência Social. 
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Confira os candidatos ao CE e ao CF
Conselho Executivo tem disputa por chapas e, para o Fiscal, candidaturas são individuais

Eleição

Estão definidas as chapas 
que vão disputar o Conselho 
Executivo da ANFIP e as candi-
daturas individuais ao Conselho 
Fiscal. O anúncio foi feito em 
Maceió (AL) pelo coordenador 
da Mesa da XXV Convenção 
Nacional, Pedro Sanchez, no 

terceiro dia do evento, realizado 
de 23 a 26 de maio. Cada uma 
das duas chapas inscritas para 
o Conselho Executivo contém 
18 titulares e cinco suplentes. 
Para o Conselho Fiscal, estão 
em disputa três vagas titulares e 
três de suplentes. Os mandatos 

são para o biênio 2015/2017. O 
processo será coordenado pela 
Comissão Eleitoral Nacional, 
aprovada em Alagoas: titulares 
- Lucimar Ramos de Lima Rama-
lho (PB), Luis Carlos Correa Bra-
ga (RS), Maria Beatriz Fernandes 
Branco (SP), Paulo César Andra-

de Almeida (DF) e Rozinete Bis-
soli Guerini (ES); suplentes: Ana 
Pereira Leite (MT), Eline Pires de 
Carvalho (CE), João Eudes da Sil-
va (PR) Rita de Cássia Cavalcanti 
Couto (PE) e Zaira Ramos Beni-
tez (SC). Confira abaixo a relação 
dos candidatos:
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Presidente – Márcio Humberto 
Gheller (PR)
Vice-presidentes
Executivo – Ariovaldo Cirelo (SP)
Assuntos Fiscais – Hércules Maia 
Kotsifas (PR)
Política de Classe – Ilva Maria 
Franca Lauria (MG)
Política Salarial – Jeziel Tadeu 
Fior (SP)
Assuntos da Seguridade Social – An-
dré Luiz Spagnuolo Andrade (RR)
Aposentadorias e Pensões – 

Gladston Ferreira dos Santos 
(SE)
Cultura Profissional e Relações 
Interassociativas – Paulo de Frei-
tas Radtke (PR)
Serviços Assistenciais – Fátima 
Macedo Therezo (MS)
Assuntos Jurídicos – Nilo Sérgio 
de Lima (GO)
Estudos e Assuntos Tributários 
– Marluce do Socorro da Silva 
Soares (PA)
Administração, Patrimônio e 
Cadastro - Givanildo Aquino da 
Silva (CE)
Finanças – Lázaro Idino Bagliano 
(MG)
Planejamento e Controle Orçamen-
tário – José Tibúrcio Tabosa (PE)
Comunicação Social – Sérgio 
Wehbe Baptista (RJ)
Relações Públicas – Maria Apareci-
da Fernandes Paes Leme (RN)
Assuntos Parlamentares – Mar-
garida Lopes de Araújo (SP)
Tecnologia da Informação – 
Roswílcio José Moreira Góes (BA)
 
suplentes da chapa 1
Centro-Oeste – Maria José de 
Paula Moraes (DF)
Nordeste – Eliane Josete Almei-
da de Souza (CE)
Norte – Avelina Marinho Ban-
deira (PA) 
Sudeste – Antônio Henrique 
Azevedo da Cunha (RJ)
Sul – Gilberto Lazzarotto de Oli-
veira (SC)

Presidente – Vilson Antonio 
Romero (RS)
Vice-presidentes
Executivo – Carmelina Cala-
brese (SP)
Assuntos Fiscais – Miguel Ar-
canjo Simas Nôvo (AM)
Política de Classe – Floriano 
Martins de Sá Neto (DF)
Política Salarial – Antônio Sil-
vano Alencar de Almeida (PI)
Assuntos da Seguridade So-
cial – Décio Bruno Lopes (MG)
Aposentadorias e Pensões – 
Misma Rosa Suhett (ES)
Cultura Profissional e Relações 
Interassociativas – Creusa Dan-
tas Gama (BA)
Serviços Assistenciais – Dulce 
Wilennbring de Lima (RS)
Assuntos Jurídicos – Renato 
Albano Júnior (SP)
Estudos e Assuntos Tributá-
rios – Manoel Eliseu de Almei-
da (CE)
Administração, Patrimônio e Ca-
dastro – Carlos José de Castro (GO)
Finanças – João Alves Moreira 
(AC)
Planejamento e Controle Or-
çamentário – Carlos Alberto 
de Souza (SC)
Comunicação Social – Leila Sou-
za de Barros Signorelli de Andra-
de (RJ)
Relações Públicas – Maruchia 
Mialik (PR)
Assuntos Parlamentares – João 
Laércio Gagliardi Fernandes (PB)

Tecnologia da Informação – 
Paulo Correia Melo (PE)
 
suplentes da chapa 2
Centro-Oeste – Rita de Cássia 
Felicetti de Oliveira (DF)
Nordeste – Lindenbergue 
Fernando de Almeida (AL)
Norte – Osinil Paula dos Santos (PA)
Sudeste – Assunta Di Dea Ber-
gamasco (SP)
Sul – Dejanira Freitas Braga 
(PR)

chapa 1 – AnFiP Democrática chapa 2 – Transparência, Ética e Participação

candidatos ao conselho Fiscal
Albenize Gatto Cerqueira (PA)
Amauri Soares de Souza (RN)) 

Lourival de Melo Lobo (PI)
Márcia Irene Cancio Mello Werneck (RJ)

Maria Geralda Vitor (MG)
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Márcio Humberto Gheller, candidato a 
presidente pela Chapa 1

Vilson Antonio Romero, candidato a 
presidente pela Chapa 2
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Forjada em lutas e vitórias
Evento mostra que a ANFIP, aos 65 anos, está ainda mais forte para enfrentar as batalhas em defesa do associado

XXV Convenção Nacional

Por quatro dias, de 23 a 26 de maio, a 
ANFIP e o Brasil estiveram em debate em 
Maceió (AL). Foi a XXV Convenção Nacional, 
que, em clima de grande reencontro, atraiu 
Auditores-Fiscais de todo o Brasil ao Centro 
de Convenções Ruth Cardoso. Na mesa de 
abertura, o presidente da Afipal, André Vi-
laça, anfitrião do evento - que destacou em 
seu discurso a alegria de Alagoas em sediar 
a CN -, e a presidente da ANFIP, Margarida 
Lopes de Araújo, receberam o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio 
Mello, e o deputado estadual Ronaldo Me-
deiros (PT).

Também integraram a mesa de abertura 
o coordenador da mesa diretora do Con-
selho de Representantes, Ademar Borges; 
o coordenador do Conselho Fiscal, Carlos 
Roberto Bispo; a presidente da Fundação 
ANFIP, Aurora Maria Miranda Borges, e 
Adriana Toledo, representando o prefeito 
de Maceió, Rui Palmeira. Os presidentes do 
Mosap, Cobap, Sindifisco Nacional, Anprev, 
Fonacate e representantes governamentais 
também acompanharam a cerimônia. 

O vice-presidente da Assembleia Legis-
lativa de Alagoas, Ronaldo Medeiros, sau-
dou a todos e citou o aspecto acolhedor 
e carinhoso com que os alagoanos sabem 
receber. Medeiros citou ainda a entrega do 
título de cidadã alagoana concedido à pre-
sidente Margarida Lopes em 22 de maio, 
numa homenagem para toda a Entidade. 

Margarida Lopes ressaltou a importân-
cia do evento no momento em que a ANFIP 
completa 65 anos e listou as ações empre-
endidas pela valorização da carreira, como 
a luta pela regulamentação da Indenização 
de Fronteiras, a PEC 391/2014, que fixa pa-
râmetros para a remuneração da classe, a 
PEC 186/2007, que assegura autonomia à 
administração tributária, e a Lei Orgânica 
do Fisco. Falou ainda da luta pela aprova-
ção da PEC 555/2006, que está pronta para 
votação no Plenário da Câmara dos Depu-
tados. “É uma proposta simples, com míni-
mos impactos financeiros para os cofres da 
União, mas que resultará em significativa 
melhora de vida para os servidores aposen-
tados e para os pensionistas”, destacou.

Margarida reafirmou ainda que a luta da 
ANFIP continuará. “Nós fomos forjados nas 

Auditores de todo o País, conselheiros e autoridades participaram da abertura solene da Convenção Nacional

Eleita pelo plenário, a Mesa Coordenadora comandou os trabalhos durante o evento máximo da ANFIP

A rica cultura alagoana e o carisma da população local foram aprovados pelos participantes da XXV CN

An
de

rso
n O

liv
eir

a
Lu

iz 
Ho

rác
io

Lu
iz 

Ho
rác

io

6 Maio/junho 2015 ANFIP COM VOCÊ



lutas que enfrentamos nesses 
anos todos e aprendemos mui-
to. De uma coisa temos certeza, 
a ANFIP chegou a tantos anos 
de sucesso porque jamais reti-
rou o time de campo. Estamos 
prontos para todas as batalhas.”

A abertura contou ainda 
com palestra magna do minis-
tro Marco Aurélio Mello, que 
deu o recado: o Brasil vive um 
momento preocupante, numa 
referência à atual crise polí-
tica. “Precisamos de homens 
que queiram realmente estar 
em cargo público para servi-
rem ao semelhante e não para 
se servirem do cargo público 
em proveito próprio, tendo em 
conta o enriquecimento ilícito.” 
Para o representante do STF, as 
instituições precisam ser forta-
lecidas, especialmente a Polícia 
Federal, o Ministério Público e a 
magistratura. “Acredito na atu-
ação dos senhores, Auditores-
Fiscais, considerado o embate 
desequilibrado entre o cidadão 
e o Estado”, completou.

condução dos trabalhos
Como prevê o estatuto, o 

plenário da Convenção apro-
vou os nomes para compor a 
Mesa Coordenadora, que con-
duziu os trabalhos durante 
os quatro dias. Foram eleitos, 
como coordenador-geral, Pe-
dro Sanchez (SP); relatora-geral,  

Rozinete Bissoli Guerini (ES); se-
cretária-geral, Ilva Maria Franca 
Lauria (MG); secretária de Atas,  
Lucimar Ramos de Lima Rama-
lho (PB); secretária de Relações 
Públicas, Thalia de Menezes Pe-
reira (AL), e secretário de Divul-
gação, Eduardo Toledo da Silva 
(AM).

Sanchez enfatizou que a CN 
é o momento maior da Entida-
de, lembrando que é preciso 
dar a atenção devida a esse 
ato político da ANFIP. “Temos 
que sair às ruas e dizer ao go-
verno, que tanto maltrata os 
servidores, que tanto faz que 
haja um desmonte das enti-
dades, vamos sempre reagir.” 
O coordenador disse ainda 
que é preciso fortalecer a RFB. 
“Quem ditava as normas finan-
ceiras deste país era a Receita 
Federal da época. Hoje o que 
eu vejo é a falta de condições 
de trabalho para o Auditor-Fis-
cal”, lamentou. A mestre de ce-
rimônias de todo o evento foi 
a vice-presidente de Relações 
Públicas, Maria Aparecida Fer-
nandes Paes Leme.

Associados aprovam
 A ANFIP manteve a 

tradição e, ao fim do evento, 
divulgou dados pitorescos da 
Convenção Nacional, que re-
cebeu mais de mil pessoas, 
incluindo 12 autoridades e 11 

ex-presidentes da Entidade. 
Também foram destacadas as 
maiores delegações, em quan-
tidade e em proporcionalidade, 
levando o prêmio São Paulo e 
Maranhão, respectivamente. O 
associado participante mais 
jovem foi Thiago Rabelo, do 
Amazonas, e o mais experien-
te, Roswílcio Moreira Góes, da 
Bahia. 

 No encerramento foi 
feito ainda o sorteio das qua-
tro teses aprovadas para o re-
cebimento do prêmio de R$ 2 
mil, cada. Os sorteados foram 
os associados Paulo Sérgio Ra-
mos Nicolao, Rita de Cássia Fe-
licetti de Oliveira, João Cunha 
da Silva e João Eudes da Silva. 

O evento cumpriu o obje-
tivo proposto, promovendo 
debates, favorecendo a inte-
gração, despertando a soli-
dariedade e, acima de tudo, 
colocando o foco das ações 
no futuro da Entidade. Todos 
parabenizaram a comissão or-
ganizadora do evento, que foi 
coordenada pela vice-presi-
dente de Cultura Profissional 
e Relações Interassociativas, 
Maruchia Mialik. E o trabalho 
foi aprovado pelos associados.

Maria Ângela, de Alagoas, 
enfatizou a importância da par-
ticipação dos convidados: “Gos-
tei bastante, porque os pales-
trantes trouxeram informações 

muito úteis.” Vindo do Espírito 
Santo, Júlio Emílio comemorou 
a chance de conhecer pessoas 
novas em Maceió: “Excelente. 
É muito bom rever os amigos e 
fazer novos. A Convenção Na-
cional é, na verdade, uma con-
fraternização instrutiva.”

Por sua vez, José de Souza 
e Silva, do Amazonas, elogiou 
a participação do secretário
-adjunto da RFB, Luiz Fernan-
do Teixeira Nunes: “Muito im-
portante, porque ele falou de 
temas voltados para nós.” E a 
mineira Marluce Silva finali-
zou com um elogio aos alago-
anos: “O povo daqui é muito 
acolhedor!”

Próximo evento
Conforme decisão do ple-

nário da XXIV Convenção Na-
cional, realizada em 2013 em 
Manaus (AM), a partir de 2017 
as CNs serão sempre em Bra-
sília, já que na capital federal 
estão as sedes dos poderes 
da República. Já os Encontros 
Nacionais continuam itineran-
tes, sempre nos anos pares. Em 
Maceió, ficou definido que o 
evento de 2016 será em Caldas 
Novas (GO). A disputa foi com 
Fortaleza (CE), que obteve 52 
votos diante dos 207 da cidade 
goiana. Então, comece a arru-
mar as malas. As águas termais 
aguardam a ANFIP!

Área de exposição Entre uma palestra e uma 
votação, a chance de aprovei-
tar os estandes. Assim foi a ro-
tina de quem participou da XXV 
Convenção Nacional. A área de 
exposições contou com 15 par-
ticipantes. 

Estiveram presentes: Luck 
Receptivo/Conextur Turismo, 
Dynamus Club, Previc (Su-
perintendência Nacional de 
Previdência Complementar), 
ANFIP-MG, Jusprev (Previdên-
cia Associativa do Ministério 
Público, da Justiça Brasileira e 
dos Auditores-Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil), Jurídico 
ANFIP, Fundação ANFIP, Agafisp 
(Estadual no Rio Grande do Sul), 

Afiperj (Estadual no Rio de Ja-
neiro), Geap Saúde, Apafisp (Es-
tadual em São Paulo), Unimed 
Vitória/Benevix, Afipal (Estadual 
em Alagoas), Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) e Receita 
Federal do Brasil.

O estande da ANFIP foi um 
dos mais movimentados. Para 
atender aos associados, a Asso-
ciação levou a Maceió a equipe 
do Jurídico. Os três represen-
tantes do setor tiraram dúvidas 
e esclareceram como está o an-
damento das centenas de ações 
patrocinadas pela Entidade na 
justiça brasileira. Foram feitos 
126 atendimentos a associados.Estande da ANFIP tirou dúvidas de associados sobre ações judiciais da Entidade
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Da fiscalização à motivação
Palestras reúnem convidados renomados para falar de temas diversos que interessam ao Auditor-Fiscal e à sociedade

XXV Convenção Nacional

Discussões de alto nível com 
convidados renomados. Assim 
foram as palestras da XXV Con-
venção Nacional. Uma das partici-
pações mais aguardadas foi a do 
secretário-adjunto da RFB, Luiz 
Fernando Teixeira Nunes, sobre os 
aspectos da arrecadação e da fis-
calização, gestão de pessoas, con-
vocação de excedentes e remu-
neração. Participaram da mesa, 
coordenada pelo vice-presidente 
de Política de Classe, Jorge Cezar 
Costa, a presidente Margarida Lo-
pes de Araújo, o delegado da RFB 
em Alagoas, Plínio Alves Feitosa, e 
a superintendente-adjunta da 7ª 
Região Fiscal, Denise Esteves.

Sobre a realização de concur-
sos, Nunes informou que o secre-
tário Jorge Rachid – que partici-
paria da Convenção, mas teve de 
cancelar a ida a Maceió por causa 
da discussão do ajuste fiscal – não 
só pleiteia a abertura de concurso, 
como acompanha o andamento, 
já que depende de decisão do 
Ministério do Planejamento e da 
Casa Civil. “A RFB vai lá e defende. 
A ANFIP vai lá e defende”, disse. 
Quanto à convocação dos exce-
dentes do concurso de 2014, de-
fendida pela ANFIP, Nunes anun-
ciou que o Ministério da Fazenda 
e a Casa Civil já se manifestaram 
favoravelmente, faltando apenas 
autorização presidencial.

Quanto à remuneração, o ce-
nário econômico não favorece re-
ajustes para este ano. “A postura 
do Executivo é de ouvir os pleitos 
para 2016”, informou. Por outro 
lado, disse, é importante a discus-
são legislativa da PEC 391/2014 
que, de forma direta, pode rea-
justar os vencimentos por meio 
da equiparação do subsídio a 
90,25% do salário de ministro do 
Supremo Tribunal Federal. “É uma 
PEC que tem resistências, mas 
dentro do Legislativo a decisão 
nem sempre é só técnica. Numa 

discussão política você gera situ-
ações que o Executivo tem que 
se adequar”, declarou. E comple-
tou: “O ministro da Fazenda tem 
conhecimento de que estamos 
em 24º na lista dos fiscos quando 
o assunto é remuneração, mas o 
secretário levou o memorial com 
todos os dados e todos estão 
cientes”.

O secretário-adjunto falou 
também sobre a gestão de pesso-
as na RFB, que reúne hoje 26 mil 
servidores. “Precisamos enxergar 
quais as competências dos ser-
vidores e quais são as lacunas.” 
Também destacou o programa 
que prepara os servidores para a 
aposentadoria: “Para alguns ser-
vidores esse passo é quase que 
intransponível. Você está envol-
vido de tal forma com o trabalho, 
que não consegue se aposentar. E 
quando faz, pede reversão. Pare-
ce uma coisa simples, mas não é.”

Já o engenheiro e sócio diretor 
da CTM Investimentos, André Da-
niel Hayashi, destacou a impor-
tância da educação financeira, es-
pecialmente a partir da infância. 
Ele lamentou o conservadorismo 
geral, já que muitos ainda inves-
tem apenas em poupança. “Não 
se pode investir na bolsa quando 

ela está em alta. É preciso ter esse 
clique.” A palestra foi mediada 
pelo vice-presidente de Assuntos 
Fiscais, Vanderley José Maçaneiro.

Por sua vez, Maria da Penha 
Maia Fernandes, que inspirou a 
Lei Maria da Penha de combate 
à violência contra a mulher, rela-
tou sua luta, não só por sua vida 
e pela punição de seu agressor 
– o então marido, que a dei-
xou paraplégica após um tiro –, 
como para transformar a vida de 
mulheres vítimas de violência. 
“Enquanto homens são assassi-
nados por pessoas sem vínculo, 
as mulheres são assassinadas 
dentro de casa por quem deve-
ria protegê-las. Essa é a nossa 
realidade da violência domésti-
ca. Com a lei, as mulheres estão 
denunciando mais e a violência 
está aparecendo nas estatísti-
cas.” A discussão foi conduzida 
pela vice-presidente de Assun-
tos da Seguridade Social, Tereza 
Liduína Félix.

Sempre sucesso entre os as-
sociados, a palestra motivacio-
nal em Maceió foi proferida por 
Adriana Albuquerque, com par-
ticipação da vice-presidente de 
Comunicação Social, Leila Signo-
relli. Albuquerque começou sua 

intervenção fazendo com que to-
dos os participantes interagissem 
intensamente ao falar de supera-
ção e de resultados sensacionais. 
“Todo mundo quer conquistas. 
Todo mundo quer sucesso. Mas 
as pessoas não querem pagar o 
preço.” Segundo Adriana, o pen-
samento, a palavra, o sentimento 
e a ação devem estar em conjun-
to. “Pense com qualidade. Pense 
alto. Pense positivo. Pense no que 
você quer, não naquilo que você 
não quer”, orientou. 

Jurídico
A Convenção Nacional contou 

ainda com oficina jurídica a partir 
do tema “Legitimidade Ativa das 
Associações de Servidores: Repre-
sentação ou Substituição?”, com a 
desembargadora federal do Tri-
bunal Federal da 3ª Região, Daldi-
ce Maria Santana de Almeida, e o 
desembargador federal do Tribu-
nal Federal da 4ª Região, Rogério 
Favreto. Ambos concordaram que 
as associações, quando expressa-
mente autorizada em estatuto, 
têm legitimidade para represen-
tar seus associados, conforme de-
terminação legal. A coordenação 
foi do vice-presidente de Assun-
tos Jurídicos, Renato Albano.

Secretário-adjunto diz que a RFB pleiteia abertura de concursos públicos, mas decisão depende do Planejamento e da Casa Civil

An
de

rso
n O

liv
eir

a

8 Maio/junho 2015 ANFIP COM VOCÊ



A ANFIP, representada pelo vi-
ce-presidente Executivo, Vilson 
Antonio Romero, e integrantes do 
Fórum Fisco se reuniram em 12 de 
maio com o ministro do Trabalho e 
Emprego, Manoel Dias, para tratar 
de questões como Indenização de 
Fronteiras e PEC 186/2007. Os diri-
gentes foram recebidos, em Brasí-
lia, por Dias e pelo secretário Exe-
cutivo da pasta, Francisco Ibiapina, 
pelo secretário de Inspeção do Tra-
balho, Paulo Sérgio de Almeida, e 
pela assessora Tânia Mara.

O vice-presidente da ANFIP 
questionou o ministro sobre a 
Indenização de Fronteiras, insti-
tuída em 2 de setembro de 2013 
pela Lei 12.855, mas que desde 
então aguarda o decreto de regu-
lamentação. “Estamos preocupa-
dos com a demora, especialmen-

te porque o impacto financeiro é 
tão pouco expressivo. Essa demo-
ra é desmotivadora para as carrei-
ras envolvidas”, alertou. 

Manoel Dias solicitou à Asses-
soria verificar a situação do decre-
to de regulamentação e garantiu 
ser a favor do fortalecimento da 
Auditoria Fiscal. “Auditor é inves-
timento”, constatou.

Os dirigentes presentes pedi-
ram apoio do ministro do Traba-

lho à PEC 186/2007 – pronta para 
votação no Plenário da Câmara 
dos Deputados –, que assegura 
autonomia às administrações tri-
butárias da União, dos estados, 
dos municípios e do Distrito Fe-
deral. As entidades explicaram ao 
ministro que a medida não tem 
repercussão financeira, mas é de 
grande importância para a estru-
turação e a valorização da ativida-
de de Auditoria Fiscal. 

“Essa Proposta de Emenda à 
Constituição dá organicidade à ad-
ministração tributária e do traba-
lho. Essa PEC vem para consolidar 
o Estado”, enfatizou Vilson Romero. 

Manoel Dias foi receptivo ao 
pedido de apoio e se comprome-
teu a conversar com a bancada 
do seu partido, o PDT. Ele se dis-
se favorável a qualquer proposta 
que melhore a eficiência do Esta-
do: “(a PEC) Não é coisa que afete 
direitos, vem apenas fortalecer e 
defendemos o Estado necessário, 
que tem de ter competência.”

Além da ANFIP, participaram 
da reunião representantes da 
Febrafite (Auditores-Fiscais dos 
estados), do Sinait (Auditores-Fis-
cais do Trabalho), do Sindifisco 
Nacional e da Unafisco Associa-
ção em Brasília.

ANFIP cobra reajuste no Planejamento

Fórum Fisco defende PEC 186/2007 no MTE

Em audiência, Associação exige negociação real do representante do governo

Em encontro com o ministro do Trabalho e Emprego, entidades pedem também Indenização de Fronteiras

Campanha Salarial 2015

Direitos de classe

A ANFIP e o Sinait (Auditores-
Fiscais do Trabalho) estiveram em 
5 de maio com o secretário de 
Relações do Trabalho do Ministé-
rio do Planejamento, Sérgio Men-
donça, para apresentar a pauta 
conjunta da Campanha Salarial 
2015. As entidades representati-
vas foram unânimes ao afirmar 
que as categorias estão bastante 
insatisfeitas com a falta de respos-
tas do governo às demandas dos 
servidores. 

A presidente Margarida Lopes 
de Araújo alertou para o desâni-
mo generalizado das carreiras, 
causado pelo fato de as reivindi-
cações não avançarem e cobrou 
negociação efetiva. Também par-
ticiparam da reunião os vice-presi-
dentes Vilson Romero (Executivo), 
Vanderley Maçaneiro (Assuntos 
Fiscais) e Jorge Cezar Costa (Políti-
ca de Classe). 

Sérgio Mendonça explicou 
que o governo está realizando as 
primeiras reuniões para mapear e 
organizar as principais pautas dos 
servidores na negociação. Adian-
tou que a principal diretriz até o 
momento é uma proposta de re-
ajuste plurianual. 

Os projetos de lei referentes 
aos reajustes das carreiras têm que 
ser encaminhados ao Congresso 
Nacional até 21 de agosto. “O go-
verno vai estudar o que é possível, 
diante do quadro fiscal desfavorá-
vel”, afirmou o secretário. Em res-
posta, Vilson Romero argumentou 
que não é justo deixar a conta do 
desajuste da economia para o sa-
lário do servidor, já defasado. 

Jorge Cezar Costa ressaltou 
que a defasagem salarial da ca-
tegoria “definitivamente não será 
atendida com o reajuste pluria-
nual”. Ele lembrou que há neces-

sidade de buscar alternativas que 
elevem o patamar remuneratório 
dos Auditores-Fiscais de forma di-
ferenciada. 

Além disso, Vanderley Maça-
neiro alertou para o alto número 
de aposentadorias de Auditores-
Fiscais a cada ano e para o fato da 
não realização de novos concur-
sos, além de cobrar a nomeação 
dos excedentes do certame de 
2014. A presidente Margarida Lo-
pes acrescentou: “A realização de 
concursos tem alto custo, então, 

por que não aproveitar todos os 
aprovados, que provaram ser uma 
mão de obra qualificada?” 

Em relação à Indenização de 
Fronteiras, o secretário não sou-
be dar mais informações sobre 
os motivos de o benefício não ter 
sido regulamentado e efetivado 
até hoje. Em relação à Lei Orgâni-
ca do Fisco, o secretário informou 
que sua pasta não tem acompa-
nhado o tema, mas disse que vai 
conversar com os órgãos envolvi-
dos a fim de tratar do assunto. 

ANFIP alerta: Servidores estão insatisfeitos com a falta de resposta do governo

Ministro Manoel Dias é favorável ao fortalecimento da Auditoria Fiscal
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Deserto e mar? Dunas e la-
goas? Paisagens que mudam o 
ano inteiro? Este lugar existe e, 
para a nossa sorte, fica no Brasil. 
O Maranhão é uma verdadeira 
obra de arte da natureza. 

Os Lençóis Maranhenses for-
mam uma rara e única formação 
geológica. A área abrange um 
complexo de ecossistemas cos-
teiros e marinhos que, combina-
do com ventos, ondas e corren-
tes marítimas, forma dunas que 
chegam a cobrir extensão de 50 
quilômetros da costa e atingem 
até 20 metros de altura.

O Parque Nacional dos Len-
çóis Maranhenses reúne todo 
esse cenário exuberante num 
perímetro de 270 quilômetros 
e área de 155 mil hectares. O 
Parque envolve três municí-
pios: Barreirinhas, Santo Ama-
ro e Primeira Cruz. É inserido 
no bioma Cerrado e composto 
de áreas de restinga, campos 
de dunas livres e costa oceâni-
ca. A unidade apresenta gran-
de beleza cênica, sendo visita-
da o ano inteiro por turistas de 
todo o mundo.
sobre o estado

O Maranhão é o segundo 
maior estado do Nordeste e 
tem população estimada em 
6,6 milhões de habitantes, dis-
tribuídos em 217 municípios. 
O ponto mais elevado fica na 
Chapada das Mangabeiras, a 
804 metros. A capital do estado 
é São Luís.

Na região é possível encon-
trar parte da Floresta Amazôni-
ca, praias e paisagens dos Len-
çóis Maranhenses e do Delta do 
Parnaíba (no litoral). No interior 
do estado, estão as fantásticas 
formações das chapadas. Além 
disso, por toda a parte é pos-
sível encontrar características 
dos primeiros moradores, os ín-
dios tupinambás e os africanos, 
entrelaçadas às arquiteturas 
francesa e portuguesa.
culinária

Peixes e frutos do mar são a 
principal característica da culi-
nária maranhense. Reúne in-
fluências de culturas indígena, 
portuguesa e africana, onde 
predominam também a farinha 
de mandioca e o prato mais 
famoso da região, o “arroz de 
cuxá”. Esta iguaria é produzida 
com verdura, camarões secos, 
gergelim e farinha de mandioca, 
sendo servida nos restaurantes 
especializados da região. Pode 
ser muito bem acompanhado 
com peixe grelhado ou torta de 
camarão, sendo estes também 
carros chefes da culinária local.

As noites maranhenses são 
bem movimentadas, com vá-
rios atrativos. A capital do esta-
do é conhecida como a Jamai-
ca Brasileira e, dentre os ritmos, 
tem o reggae como o mais 
característico, podendo ser fa-
cilmente apreciado em bares 
tradicionais no centro histórico 
ou próximos às praias.

Obra de arte natural

TURISMO & GASTRONOMIA

Desconto direto da fábrica

Áudio, vídeo e muito mais

Tecnologia para a audição

Turismo especializado

Saiba como usar

Seus Benefícios

A Nokia oferece 7% de des-
conto em todo o site, direto da 
fábrica. E garante entrega em 
todo o Brasil. A loja on-line ofe-
rece uma navegação simples e 

um inovador sistema de paga-
mento expresso, que permite ao 
comprador finalizar o processo 
de compra com rapidez e segu-
rança.

Descontos de até 25% em 
todo site, direto da fábrica. A Pa-
nasonic do Brasil atua com uma 
ampla gama de produtos – pi-

lhas, baterias, áudio e vídeo, te-
lecomunicações, broadcasting e 
acessórios. Consulte os locais de 
entrega.

O grupo Micro Som nasceu 
com o objetivo de tratar as 
pessoas com deficiência audi-
tiva com o cuidado humano e a 
tecnologia de ponta que mere-
cem. Os descontos vão de 10 a 

25% nos aparelhos auditivos e 
de gagueira e acessórios, sen-
do representantes exclusivos 
no Brasil das marcas AudioSync 
e SpeechEasy. Abrangência na-
cional. 

A Agência Ar, especializa-
da em ecoturismo, concede 
aos associados desconto de 
7% na aquisição de pacotes 
turísticos, em qualquer época 
do ano, na reservas em hotéis, 

passeios e transporte para: Bo-
nito (MS), Pantanal (MS), Foz 
do Iguaçu (PR), Fernando de 
Noronha (PE), Amazônia (AM), 
Jericoacoara (PE) e Monte Ro-
raima (RR).

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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“Faça chuva, ou faça sol, 
todo dia estou lá.” Ennio Ma-
galhães Soares da Câmara vai 
diariamente, de segunda a 
sexta-feira, à Afisepa, a Esta-
dual no Pará. A dedicação às li-
des associativas é uma de suas 
marcas. Natural de Belém (PA), 
viúvo de Maria Nice Lemos da 
Câmara, também Auditora-Fis-
cal, com quem foi casado por 
quase 56 anos, de cuja união 
resultou a filha Giselle e uma 
netinha, Sophia, a elas dedica 
o resto da sua vida, “com mui-
to amor e carinho”. Viajar é um 
dos seus grandes prazeres, 
conhecendo bastante o Brasil, 
além de países da América do 
Sul e da Europa.

Formado em Administração 
pela Universidade Federal do 
Pará, ingressou no serviço pú-
blico em 1952, como arquivis-
ta interino da Delegacia Fiscal 
do Ministério da Fazenda em 
Belém. Mediante concurso pú-
blico, em 54 ingressou na Pre-
vidência Social, no extinto IAPI. 

Recorda que certa vez foi de-
signado para fiscalizar uma em-
presa e foi preciso recolher docu-
mentos abandonados como se 
fossem lixo e organizá-los. Feito o 
trabalho, que gerou autuação da 
empresa, o proprietário acatou 
o resultado e foi além, propon-
do que o Auditor continuasse a 
organizar a documentação; pro-
posta recusada, naturalmente. 
Ficaram amigos.

Com a unificação dos IAPIs, 
foi nomeado o primeiro presi-

dente da Junta de Recurso da 
Previdência Social do INPS no 
Pará. Depois, no Iapas,  foi asses-
sor do secretário na Regional de 
Arrecadação e Fiscalização. Mais 
tarde, acabou por assumir o car-
go de secretário Regional, per-
manecendo na função até 1992, 
quando se aposentou, após 39 
anos de dedicação exclusiva ao 
serviço público. Foi homenage-
ado por todos os funcionários a 
ele subordinados.

Em 1971, participou em 
Curitiba (PR), pela primeira vez, 
de uma convenção da ANFIP. 
No evento, contagiado pelo 
entusiasmo dos participantes, 
e sentindo que a união da cate-
goria beneficiaria não somen-
te os servidores, mas também 
a sociedade brasileira, teve a 
ideia e realizou, junto com co-
legas do Maranhão e do Piauí, 
o 1º Encontro Norte-Nordeste, 
sediado em São Luís (MA), em 
dezembro daquele mesmo 
ano, considerado o ponto ini-
cial dos atuais Encontros. Foi 
a partir desse evento que tam-
bém começou a tomar corpo a 
decisão de fundar a Afisepa, o 
que ocorreu em 1974. 

Na ANFIP, fez parte do Con-
selho de Representantes por 
oito mandatos; no Conselho 
Fiscal exerceu seis mandatos, 
sendo dois como coordena-
dor. Na Fundação ANFIP tam-
bém deu sua contribuição, 
tendo sido do Conselho Fiscal 
por três mandatos, um como 
presidente.

ennio Magalhães soares da câmara 
reside em Belém (PA). 
afisepa@uol.com.br

Ennio Magalhães Soares da Câmara

Perfil do Associado
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Humanidade e reconhecimento

A palavra é sua

José Antônio Icó reside em 
Salvador (BA). joseicoh@gmail.com

A ANFIP é um ente jurídico 
que há muito consolidou seu 
desenvolvimento completo, 
honrando os ideais dos seus fun-
dadores, ganhando destaque, 
entre eles, o consagrado colega 
Autran de Oliveira Rocha.  Além 
de cumprir denodadamente sua 
missão, não descura um só mo-
mento de “promover a união, a 
harmonia, a coesão, a coopera-
ção e a solidariedade entre os 
associados e destes com a En-
tidade, mantendo a unidade e 
a integridade da entidade e de 
sua representatividade legal”, 
conforme o Estatuto. Mas a grei 
vai além, quando, incorporan-
do a humanidade do seu corpo 
associativo, zela pelos legítimos 
direitos dos milhões de benefici-
ários da Previdência Social. 

A ANFIP faz jus às comemo-
rações no transcurso dos seus 65 
anos. Deve-se seu êxito às suces-
sivas gestões de dedicados cole-
gas que têm preenchidos seus 
conselhos e diretorias, nos pla-
nos nacional e estadual. Todos 
eles merecem o reconhecimen-
to pelo muito que operacionali-
zaram em benefício da classe. 

O reconhecimento, todavia, 
deve ser amplo e extensivo a to-
dos os associados. Assim, quere-
mos enfatizar o inestimável tra-
balho e participação daqueles 
que solidificam o corpo social 
com suas presenças nos Encon-

tros e Convenções Nacionais, 
dando quórum, apresentando e 
aperfeiçoando propostas de re-
levante valor para a vida associa-
tiva, atendem às convocações 
para manifestações públicas e 
tomam parte com alegria e calor 
humano dos festejos de congra-
çamento associativos. Mas entre 
todos, apontamos os que mar-
caram presença nesses eventos 
e ocasiões por mais de um sécu-
lo. São aqueles que já habitavam 
nosso planeta antes mesmo 
da criação do Seguro Social e, 
para a felicidade dos familiares 
e amigos, ainda estão entre nós. 
O articulista sente-se no dever 
de relacioná-los, parabenizando 
a todos: Maria da Glória Mes-
quita de Ávila/RJ (25/07/1910); 
Carmen Cauduro de Oliveira/ 
RS (06/06/1612); Nilo Roale An-
tunes/RJ (02/10/1913); Carmen 
Bacellar Couto/RJ (14/10/1913); 
Iva do Couto/SP (19/05/1914); 
Triestina Barros/RJ (20/08/1914); 
Antônio Carlos Barreto/CE 
(04/11/2014).

Este ano, no dia 30/08, Minas 
Gerais vai festejar o centenário 
do querido colega Carlos Luiz 
Silva. A citada data enseja mo-
mento propício à nossa Entida-
de Nacional para homenagear 
os mencionados associados, 
realçando o slogan dos seus 65 
anos: ANFIP: Compromisso com 
você. SEMPRE!  

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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PASSATEMPO
7 Erros

Solução: (1) Olho direito do homem; (2) Traço do zero, abaixo do braço; (3) Listras da gravata; (4) 
Cinto do homem; (5) Marca na cédula; (6) Til na palavra da urna; (7) traço frontal da mesa da urna.
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