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Após consultar os con-
vencionais legitimamente 
eleitos em todas as Unida-
des da Federação, a ANFIP 
assinou, em 29 de março, o 
acordo não remuneratório 
com a Receita Federal do 
Brasil. Antes, com aval dos 
convencionais, a Entidade 
enviou ofício ao Ministério 
do Planejamento comuni-
cando que não assinaria o 
acordo salarial, que foi refe-
rendado pela entidade sindi-
cal. Para a Associação, é pre-
ciso manter a coerência na 
batalha intransigente pela 
manutenção da paridade e 
da integralidade na remune-
ração da maioria expressiva 
do seu quadro social. Em 
meio às negociações, a RFB 
apresentou resultados de es-
tudos sobre o mapeamento 
de processos e o Regimento 
Interno da instituição. A apresentação do Regimento Interno e do mapeamento de processos (abaixo) faz parte da negociação com a RFB (acima) pág. 3
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Por dentro da ANFIP
Uma ampla pauta, que vai 

desde efetuar convênios com 
entidades afins a articular 
com as associações estadu-
ais mobilização em defesa do 
associado, passando por en-
caminhar aos órgãos compe-
tentes as teses aprovadas em 
convenções Nacionais. Assim 
é a agenda da VPcPRI.

Entre as atividades da pasta 
está organizar e manter a biblio-
teca e a memória institucional da 
ANFIP. O centro de Documenta-
ção (cedoc) foi criado em 1997 
e conta com duas profissionais, 
divididas entre tarefas de arqui-
vo e biblioteca. No local são ge-
renciados, além dos livros, os ar-
quivos multimídia (DVDs, fotos, 
cartazes, folders, convites, etc.), 
intermediários, permanentes ou 
históricos da Entidade.

Também é feita a leitu-
ra do Diário Oficial da União, 
com a finalidade de produ-
zir uma planilha informativa 
das aposentadorias, dispen-
sas, designações, nomeações, 
exonerações e demissões dos 
Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, além de en-
caminhar a legislação perti-
nente ao conselho Executivo.

A vice-presidência está a 
cargo da baiana creusa Dantas 
Gama. Bacharel em Serviço So-
cial e Pedagogia, ela é Auditora 
Fiscal aposentada e reconhece 
a importância da atividade do 
setor. “A ANFIP tem mais de 65 
anos de história, e tudo isso 
está documentado porque te-
mos um departamento espe-
cífico para isso. É a memória 
viva da Entidade!” 

Para saber mais sobre o 
funcionamento da VPcPRI, 
consultar ou adquirir por em-
préstimo o material disponível 
no cedoc, entre em contato 

pelo e-mail biblioteca@anfip.
org.br, pelo telefone 0800 701 
6167 ou encontre a ANFIP no 
Facebook (ANFIP) ou Twitter 
(@anfipnacional).
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Pela valorização do auditor e em 
defesa da Paridade!

 
A luta da ANFIP em defesa da parida-

de entre Auditores Fiscais ativos e apo-
sentados e pensionistas não é nova. Não 
é de hoje. Aliás, não é nem da atual cam-
panha Salarial. É um compromisso histó-
rico que atende aos anseios da maioria 
dos nossos associados.

A paridade é e será uma bandeira prioritá-
ria da Entidade na representação de seus filia-
dos e em defesa dos mais de 30 mil Auditores 
Fiscais ativos, aposentados e pensionistas.

A longa e desgastante campanha Sa-
larial 2015, teoricamente, chega ao fim 
com a assinatura do termo de acordo 
com o governo. Na verdade, o docu-
mento é apenas mais um passo na luta 
da Associação pela justa valorização do 
cargo e de seus ocupantes, além da pró-
pria Receita Federal do Brasil.

Se, por um lado, assinamos as cláusu-
las não remuneratórias, que contêm itens 
importantes para a classe, por outro, dis-
semos não à nova forma de remuneração, 
que coloca em cheque a conquista da pari-
dade, assegurada constitucionalmente.

Respeitamos a decisão da assem-
bleia da entidade sindical, que aprovou 
o “sim” ao acordo salarial, mas reafirma-
mos o compromisso pela manutenção 
da paridade e da integralidade na remu-
neração da maioria expressiva do qua-
dro social da ANFIP.

Da mesma forma, há ainda diversas ou-
tras batalhas a travar, como a indenização 
de fronteiras, a Lei Orgânica do Fisco e as 
PEcs 555/06 (fim da taxação previdenciária 
de aposentados e pensionistas) e 186/07 
(autonomia dos Fiscos). Mobilização cons-
tante e progressiva! 

Cuidar da memória institucional é uma das responsabilidades da VPCPRI

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br
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Luta pelos associados prossegue após assinatura de acordo
ANFIP assina termo sobre as cláusulas não remuneratórias, mas diz não ao documento que previa o fim da paridade

Campanha Salarial

Sim para as cláusulas não re-
muneratórias; não para o fim da 
paridade. Esta foi a decisão da 
ANFIP após a longa campanha 
Salarial iniciada em 2015. Depois 
de consultar os convencionais 
legitimamente eleitos em todas 
as Unidades da Federação, a As-
sociação assinou com a RFB, em 
29 de março, o Termo de Acordo 
02/2016, que abrange as questões 
não remuneratórias, integrantes 
da pauta reivindicatória dos Audi-
tores Fiscais, em especial os ativos.

Embora a entidade sindical te-
nha assinado o termo de acordo 
remuneratório, que afeta a parida-
de entre ativos e inativos, a ANFIP 
entende que a luta salarial não 
chega ao fim. No dia 22 de mar-
ço, a Associação enviou ofícios ao 
Ministério do Planejamento para 
se manifestar “no sentido de não 
ser signatária do termo de acordo 
proposto aos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil a ser fir-
mado entre o Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e a 
entidade sindical”. Os documen-
tos foram endereçados ao minis-
tro Valdir Simão e ao secretário de 
Gestão de Pessoas e Relações do 
Trabalho no Serviço Público, Sér-
gio Mendonça, e dizem respeito 
aos pontos salariais.

com isso, a Entidade reforça a 
firme postura que vem adotando 
em defesa da paridade, um com-
promisso histórico assumido com 
seus associados e referendado na 
consulta aos convencionais.

 A Associação atuou com res-
ponsabilidade, transparência e, 
acima de tudo, com respeito a 
todas as posições longamente 
debatidas na mesa de negocia-
ção, orientando o conjunto dos 
Auditores sobre os prós e contras 
das mudanças na forma de remu-
neração. Os Auditores Fiscais não 
deveriam abrir mão do subsídio, 
haja vista a experiência do pas-
sado – até hoje os aposentados 
buscam na Justiça o recebimen-

to de diversas gratificações que 
compunham a remuneração do 
cargo, como Gifa, RAV e GDAT.

Na assinatura dos itens não 
remuneratórios, o presidente Vil-
son Antonio Romero referendou 
o compromisso da ANFIP com a 
valorização dos Auditores Fiscais 
e o fortalecimento institucional 
da RFB. “Firmamos o documen-
to em prol de toda a categoria, 
mas com vistas a buscar o cum-
primento de pautas há muito 
demandadas pelos Auditores Fis-
cais”, disse. Já o secretário da Re-
ceita Federal, Jorge Rachid, ava-
liou que a assinatura do acordo 
deve colaborar para restabelecer 
a normalidade no órgão, refor-
çando a importância do trabalho 
dos Auditores Fiscais e a relevân-
cia da RFB, principalmente no 
atual momento econômico do 
País. “Precisamos restabelecer o 
patamar de arrecadação. Temos 
que reverter esse quadro”, afir-
mou o secretário.

Mesmo com o fim oficial das 
negociações, a ANFIP não me-
dirá esforços para ampliar a luta 
em todos os níveis – poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio – para defender os interesses 
dos associados, mantendo a co-
erência na batalha intransigente 
pela manutenção da paridade e 
da integralidade na remunera-
ção da maioria expressiva do seu 
quadro social.

Nas reuniões com o Planejamento, a ANFIP defendeu a paridade entre ativos e aposentados e pensionistas 

mapeamento e regimento 
interno

Ainda como parte das nego-
ciações, a RFB apresentou, em 
reuniões em 1º de março, o Re-
gimento Interno, com vistas a 
adequar e desconcentrar o poder 
decisório das atividades de lan-
çamento, julgamento e reconhe-
cimento de direito creditório, e a 
conclusão do mapeamento das 
atribuições dos diversos cargos 
existentes no quadro de pesso-

al da Receita, objeto da Portaria 
RFB nº 535/2015.

No mapeamento, foram lista-
dos 118 processos. O Grupo de 
Trabalho recebeu 1.297 suges-
tões feitas pelas Entidades repre-
sentantes dos servidores, entre 
as quais 219 propostas (20,34%) 
foram totalmente acatadas e 67 
(5,17%) parcialmente aceitas. En-
tre as mais de duas mil atividades 
analisadas, 782 são exclusivas 
dos Auditores Fiscais.

Pelo acordo assinado com a 
ANFIP, a RFB se compromete a 
trabalhar por itens como:

a) o reconhecimento legal de 
que a Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil é “órgão essencial ao 
funcionamento do Estado”, cuja 
finalidade é a Administração Tri-
butária e Aduaneira da União;

b) o reconhecimento legal do 
Auditor Fiscal da Receita Federal 
do Brasil como autoridade tribu-
tária e aduaneira;

c) a regulamentação da pre-
cedência constitucional, nos 
termos do inciso XVIII, do art. 
37 da cF/1988;

d) a prerrogativa de ingres-
so e trânsito livre em qualquer 
órgão ou entidade pública ou 
empresa estatal e demais esta-
belecimentos comercial, indus-
trial, agropecuário e instituições 

financeiras, sempre que neces-
sário ao desenvolvimento da 
ação fiscal ou de desempenho 
de suas atribuições;

e) viabilizar reapresentação 
de proposta do porte de arma de 
fogo junto ao Ministério da Justiça;

f) instituir a previsão de pro-
moção automática no cargo, caso 
os cursos de aperfeiçoamento e 
de especialização não possam ser 
oferecidos pela Administração;

g) consolidar a proposta de 
alteração do Regimento Interno 
da RFB, com vistas a adequar e 
desconcentrar o poder decisório 
das atividades de lançamento, 
julgamento e reconhecimento 
de direito creditório;

h) promover a conclusão e 
divulgação do mapeamento das 
atribuições, objeto da Portaria 
RFB nº 535, de 2015.

acordo aNfiP-rfB
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O ano legislativo começou 
oficialmente no dia 2 de fevereiro 
em meio à crise política instaura-
da ainda em 2015 envolvendo os 
líderes do Executivo e do Legisla-
tivo. Apesar de o processo afetar 
o andamento das demais ativi-
dades, comprometendo a pro-
dução de leis de interesse direto 
da sociedade, um novo debate 
promete acalorar ainda mais os 
embates políticos neste ano: a re-
forma da Previdência.

Anunciada pela presidente 
Dilma Rousseff no fim do ano 
passado, a reforma a ser encami-
nhada pelo Executivo ao Legisla-
tivo, justificada simploriamente 
pelo aumento da expectativa de 
vida da população e pela queda 
da taxa de natalidade, pode esta-
belecer uma idade mínima para 
a aposentadoria, especulada em 
65 anos, e modificar o fator 85/95.

A ANFIP tem debatido há 
anos a situação não só da Previ-
dência Social, como de todo o 
sistema de Seguridade Social, o 
qual a Previdência integra junta-
mente com a Assistência Social e 
a Saúde. Por isso, durante toda a 
sua história a Entidade esclarece 
os reais fatores que afetam a Pre-
vidência e alerta a sociedade para 
as falácias insistentemente divul-
gadas pelo governo e pela mídia.

como defender uma refor-
ma nos moldes anunciados se, 
não obstante as crises política 
e econômica e ao desemprego 
verificados em 2015, ainda assim 
a Seguridade Social apresentou 
um superavit de aproximada-
mente R$ 24 bilhões? A Segu-
ridade Social é responsável por 
políticas públicas que garantem 
melhor distribuição de renda, o 
pagamento de direitos sociais e 
pela melhoria da qualidade de 
vida de milhões de brasileiros. A 
verdadeira intenção da reforma, 
especialmente neste momento 
de crise econômica, não é ga-
rantir a continuidade do sistema 

solidário dos benefícios previ-
denciários, sim permitir que o 
orçamento da Seguridade Social 
continue bancando o orçamento 
fiscal em nome da flexibilidade e 
do pagamento da dívida pública.

A ANFIP defende um am-
plo debate que leve em conta 
todas essas questões, e, nesta 
linha, propôs, em reunião no 
Senado Federal no dia 29 de fe-
vereiro, a reativação da Frente 
Parlamentar e de Entidades em 
Defesa da Previdência Social 
Pública. A proposta da Associa-
ção foi aceita pela comissão de 
Direitos Humanos (cDH) do Se-
nado, presidida pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS), e o relan-
çamento da frente será em 27 
de abril, no auditório Petrônio 
Portela, do Senado.

A intenção é reunir senado-
res, deputados, representações 
dos servidores públicos e dos 
trabalhadores em geral e a so-
ciedade organizada em torno do 
tema Previdência Social, tendo 
em vista sempre que qualquer 
mudança no sistema jamais 
deve passar pela retirada ou fle-
xibilização das conquistas obti-
das em 93 anos de história.

A sociedade precisa acordar 
para essa realidade e entender 
como funciona a Seguridade e 
quais são seus impactos sociais. 
É preciso não reproduzir o dis-
curso insistente da mídia, que 
frequentemente defende a re-
forma e deturpa a imagem da 
Previdência Social sem ao menos 
analisá-la dentro da estrutura 
formatada pela constituição Fe-
deral. O que enfraquece a Previ-
dência não são as pessoas que a 
sustentam e dela se beneficiam, 
são as próprias ações do gover-
no, aprovadas pelo Legislativo, 
que permitem, por exemplo, a 
desoneração da folha de paga-
mentos, as isenções tributárias, 
as renúncias fiscais e a Desvincu-
lação de Receitas da União.

Reforma da Previdência em debate
Estamos de Olho

O canto coral é um dos ser-
viços oferecidos pela Acefip 
aos associados. Para a entida-
de, a música está presente em 
todos  os momentos da vida 
e traz benefícios para o corpo 
e a mente. Praticá-la, fortale-
ce e melhora as coordenações 
motora e cognitiva, diminui 
o estresse e reforça o sistema 
imunológico, reduzindo os sen-
timentos de ansiedade, solidão 
e depressão. E ainda favorece o 

processo de socialização! co-
ral é arte, coral é belo, coral é 
alegria, coral é sentimento de 
grupo, coral é vida. 

A Afiperj comemorou no dia 
25 de janeiro, em sua sede so-
cial, os 93 anos de criação da 
Previdência Social no Brasil e 
o Dia do Aposentado, que são 
celebrados todo 24 de janeiro. 
Durante o ato, a vice-presiden-
te de comunicação Social da 
ANFIP, Leila Sousa de Barros 
Signorelli de Andrade, presen-
teou associados com exempla-
res do livro “ANFIP 65 anos”. Já 
a presidente da Afiperj, Maria 

Ana da Silva, realizou um sor-
teio de brindes. A comemo-
ração foi concluída com um 
coquetel acompanhado de 
música ao vivo.

Os novos conselhos Exe-
cutivo e Fiscal da Asfipe to-
maram posse em 29 de janei-
ro. O mandato tem vigência 
no biênio 2016/2018 e agora 
a estadual está sob a presi-
dência de Rita de cassia ca-
valcanti couto. O presidente 
da ANFIP, Vilson Antonio Ro-
mero, e os vice-presidentes 
João Alves Moreira (Finan-
ças) e Paulo correia Melo 
( Tecnologia da Informação), 
participaram da solenidade, 
além da presidente da esta-
dual da Paraíba (Apfip), Dija-

nete de Souza Lima. Durante 
a cerimônia, o associado Ri-
goberto de Souza foi home-
nageado, sendo perpetuado 
por meio do auditório que 
passou a ter seu nome. 

A Afiprema tem novos con-
selhos Executivo e Fiscal, que 
tomaram posse no dia 29 de 
janeiro. Assume a presidência o 

Auditor Fiscal Antonio de Jesus 
Oliveira de Santana. O mandato 
dos conselheiros se estende até 
31 de janeiro de 2018. 

Ceará: coral

Rio de janeiro: comemoração

Pernambuco: posse

Maranhão: conselheiros

No seu Estado
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Entidade garante recebimento da Gifa aos Auditores Fiscais
Resultado mostra o empenho da ANFIP na defesa dos interesses do associado, que agora vai receber a 
diferença no valor da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação

Vitória jurídica

A ANFIP comemora mais uma 
vitória do processo da Gifa! Foi 
confirmado que a Associação 
pode sim defender os interesses 
de toda a categoria na ação de 
cobrança (período de julho/2004 
a novembro/2004), garantindo 
o direito de receber os valores 
referentes à diferença da gratifi-
cação, bem como a extensão do 
benefício a todos da carreira.

Além do reconhecimento 
de a ANFIP substituir toda a 
categoria no mandado de se-

gurança nº 2004.34.00.048217-
8 (processo Gifa), também foi 
ratificado que o pedido da 
ação tratou sobre o direito da 
extensão do pagamento do be-
nefício aos aposentados e pen-
sionistas da mesma forma que 
foi paga aos servidores ativos, 
e não sobre os percentuais da 
gratificação, como tentaram in-
duzir. Isto significa que:

a) a ANFIP, como Associação 
nacional existente anteriormente 
a 1988, tem caráter sindical, e, por 

isso, é legítima para pleitear em fa-
vor da categoria;

b)     o nosso processo prote-
ge o direito de toda a categoria 
(aposentados e pensionistas) de 
receber a Gifa no percentual de 
45%, no período de julho/2004 a 
junho/2006, e no percentual de 
95%, no período de julho/2006 
a julho/2008, salvo se não tiver 
havido redução remuneratória 
após a implantação do subsídio;

c)     os cálculos apresentados 
pela ANFIP respeitaram a coisa 

julgada, de acordo com o pare-
cer da contadoria Judicial.

Vale ressaltar que, em âmbi-
to nacional, só existe o processo 
da ANFIP com êxito e em fase 
de execução. contudo, todos os 
aposentados e pensionistas que 
tenham direito de receber a di-
ferença da gratificação poderão 
pleitear por esse pagamento.

O resultado positivo é uma 
clara demonstração de que o 
compromisso da ANFIP é com to-
dos os Auditores Fiscais da RFB. 

Rio Quente vai sediar um dos principais eventos da ANFIP
Encontro será realizado em junho para discutir os interesses dos Auditores Fiscais da Receita Federal

XV Encontro Nacional

Associados de todo o Brasil 
já podem colocar na agenda: 
de 9 a 11 de junho acontece o 
XV Encontro Nacional da AN-
FIP. O evento acontece a cada 
dois anos e, pela primeira vez, 
vai ser sediado por uma cida-
de goiana. A escolhida foi Rio 
Quente, onde fica a paradisí-
aca e tradicional Pousada do 
Rio Quente, distante 27 km de 
caldas Novas. 

Nesta edição, além de dis-
cutir temas atuais das atribui-
ções do Auditor Fiscal, fazem 
parte da programação assun-
tos técnicos, fiscais e políticos, 
com espaço também para, 
entre outros, qualidade de 
vida e motivação. O encontro 
também visa promover a con-
fraternização entre associados 
de todo o Brasil.

“como a programação é 
só na primeira parte do dia, 
os participantes terão a opor-
tunidade de conhecer a re-
gião, de reencontrar colegas 
de todo o país e de aprovei-
tar as diversas opções de la-

zer do complexo”, destacou 
a coordenadora da comissão 
Organizadora do Encontro, a 
vice-presidente de Relações 
Públicas, Maruchia Mialik.

Ela reforça que a preocu-
pação da Entidade também é 
proporcionar um momento de 
congraçamento aos participan-
tes. “Há preocupação com os 
detalhes para que todos os gos-
tos sejam atendidos. A Pousada 
do Rio Quente tem várias opões 
de lazer, em uma área belís-
sima, ótima para quem quer 
descansar, caminhar na exten-
sa área arborizada, conversar 
com os colegas, aproveitar as 
piscinas com águas termais ou 
se divertir no Hot Park”, afirmou 
a coordenadora.

Também fazem parte da 
comissão Organizadora os 
vice-presidentes Misma Rosa 
Suhett (Aposentadorias e Pen-
sões), creusa Dantas Gama 
(cultura Profissional e Rela-
ções Interassociativas), Dulce 
Wilennbring de Lima (Serviços 
Assistenciais) e carlos José de 

castro (Administração, Patri-
mônio e cadastro).

inscrições e detalhes
Os associados devem aces-

sar o hotsite do Encontro Nacio-
nal, a partir da página da ANFIP 
na internet, para se inscrever. Lá 
também estão todas as 
informações do even-
to. O Auditor Fiscal ati-
vo deve observar que, 
para solicitar dispensa 
de ponto, é preciso se 
inscrever até o dia 16 
de maio. Somente será 
solicitada a dispensa 
de ponto para quem 
assinalar, dentro do 
prazo, tal necessidade 
no ato da inscrição. 
Demais orientações, 
em conformidade 
com a Portaria RFB 
631/2013, também es-
tão no hotsite.

Para hospedagem, a 
ANFIP fez parceria com 
as empresas conextur 
Turismo (tel. 61 3327 

8905; e-mail conextur@co-
nextur.com.br) e Luna Viagens 
e Turismo (tel. 62 3224 0010; 
e-mail erica@goiaslunaturismo.
com.br). O hotel indicado para 
os participantes do evento é o 
Giardino, parte do complexo da 
Pousada do Rio Quente.

AN
FIP
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As águas quentes de Rio 
Quente (GO) são famosas no 
Brasil inteiro. Anualmente, 
milhares de turistas chegam 
à área, que forma a maior es-
tância hidrotermal do mundo. 
A cidade integra a “Região das 
Águas Quentes”, rodeada pela 
vegetação e fauna do cerrado, 
abrigando o maior rio de águas 
termais do mundo, com tem-
peratura média de 38º numa 
extensão de 12 quilômetros.

Rio Quente é abastecido 
por 18 nascentes, que produ-
zem um volume de água numa 
vazão constante de 6,228 mi-
lhões de litros/hora, compon-
do, assim, uma marca superior 
a 149 milhões de litros a cada 
24 horas. Toda esta preciosi-
dade vai para piscinas, corre-
deiras, toboáguas e lagoas do 
complexo de hotéis e pousa-
das que sustentam a econo-
mia do município. 

A Pousada do Rio Quente 
é o maior e mais conhecido 
parque aquático do estado 
goiano – justamente onde vai 
acontecer em junho o XV En-
contro Nacional dos Auditores 
Fiscais da RFB. São diversas ati-
vidades disponíveis no comple-
xo, que inclui o Hot Park, com 
77 mil m² de piscinas de águas 
quentes com toboáguas, várias 
atrações e palco. Vale também 
conhecer o Parque das Fontes, 
com águas quentes correntes, 
privilegiado pela natureza, e a 
Praia do cerrado, a maior praia 
artificial com ondas e água 

quente natural do mundo, 
com área equivalente a qua-
tro campos de futebol e areia 
branca e fina.

A visita ao estado de Goiás 
coloca ainda o turista em con-
tato com uma rica culinária. 
Na região, o destaque é para 
a variedade de doces e licores 
artesanais. Doces de leite e de 
frutas, compotas, cajuzinhos e 
bebidas típicas como a Pequi-
rula, que combina baunilha, 
chocolate e pequi, são outros 
atrativos. O pequi, aliás, tam-
bém compõe outros pratos, 
como a tradicional galinhada 
goiana, de frango cozido com 
arroz, pequi e guariroba, uma 
espécie de palmeira. 

História
O paraíso de águas termais 

foi descoberto no ano de 1722, 
pelo bandeirante Bartolomeu 
Bueno Filho, que se deparou 
com o rio de águas quentes. 
A partir de então a região pas-
sou a atrair muitos visitantes. A 
cidade foi tida como “Patrimô-
nio de caldas Novas” até 11 de 
maio de 1988, quando, após 
um plebiscito, os votos favorá-
veis à emancipação foram ven-
cedores. Atualmente, a cidade 
conta com 4 mil habitantes, 
população conhecida por ser 
altamente receptiva. chama a 
atenção a percepção dos habi-
tantes de que seu maior patri-
mônio cultural é o rio de águas 
termais, do qual provém tudo 
o que movimenta o lugar.

Paraíso de águas termais
TURISMO & GASTRONOMIA

Excelência e agilidade

Tecnologia à mão

Tudo para viajar

Saiba como usar

Seus Benefícios

Na loja virtual do Ponto Frio, 
o associado conta com desconto 
de 40% em produtos seleciona-

dos e 5% em todo o site. A em-
presa garante excelência e agili-
dade no atendimento.

A Webfones oferece des-
contos para associados de 
até 5% em qualquer aparelho 
eletrônico na loja virtual da 

marca. Assim, fica mais barato 
adquirir dispositivos móveis e 
acompanhar as novidade em 
telefonia.

Passagens aéreas, pacotes 
de viagens, cruzeiros maríti-
mos, excursões e seguro via-

gem. Tudo isso o associado 
pode adquirir com descontos 
de até 10%.

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.

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br

Aprendizado com desconto
O Instituto de Estudos Previ-

denciários (Ieprev) oferece aos 
associados e dependentes cur-
sos de pós-graduação, presen-
ciais e a distância, com descontos 

de até 15%. Processo Judicial Pre-
videnciário, cálculos Trabalhistas 
e Aposentadoria do Servidor Pú-
blico estão entre os cursos mais 
populares da instituição.
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A voz doce, os gestos deli-
cados, a educação e a gentileza 
com todos que a cercam são 
qualidades que vêm à cabeça 
de forma imediata para quem 
conhece cássia Aparecida Mar-
tins de Assis Vedovatte, essa 
barretense radicada em cam-
po Grande (MS), que, por onde 
passa, deixa a marca da recipro-
cidade, da amizade e, acima de 
tudo, do respeito ao próximo.

Diante de tantas qualida-
des, cássia Vedovatte, como é 
conhecida, só poderia colher 
bons frutos na vida. casada há 
34 anos, com dois filhos forma-
dos e uma dedicação amorosa 
à família, cássia se formou em 
Matemática e ingressou no an-
tigo Iapas, em 1980, ainda em 
Barretos (SP). Em 1982 mudou-
se para o Paraná, atuando na 
área de arrecadação. Em mais 
uma mudança, cássia foi, em 
1984, para campo Grande, 
onde mora até hoje.

Em 1986 tomou posse no 
cargo de Fiscal de contribui-
ções Previdenciárias, e seguiu 
na carreira com todas as trans-
formações vivenciadas por 
seus servidores, hoje Audito-
res Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, cargo do qual se apo-
sentou em 2010. cássia desta-
ca com orgulho o trabalho de 
orientação que exerceu no ór-
gão, dando palestras e cursos 
por todo o Brasil, especialmen-
te na 1ª Região Fiscal.

Filiada à ANFIP desde 
1986 – “a única Entidade da 

qual faço parte!” –, cássia 
atuou como presidente da 
ANFIP-MS por várias ges-
tões entre 2000 e 2011, par-
ticipando ativamente das 
convenções Nacionais e dos 
Encontros Nacionais, sendo 
anfitriã, em 2010, do XII En-
contro Nacional dos Audito-
res Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, realizado em Bo-
nito (MS). O evento foi um 
grande sucesso!

Ela relata que a Estadual en-
campou todos os debates em 
defesa dos Auditores Fiscais, 
atuando em conjunto com a 
ANFIP. “com muito orgulho 
participei do conselho de Re-
presentantes da ANFIP. Além 
de me proporcionar muitas 
conquistas como associada, 
a ANFIP me presenteou com 
a amizade de amigos de todo 
o Brasil, além dos dedicados 
funcionários que até hoje me 
guardam enorme carinho. 
Em conjunto, realizamos ex-
celentes trabalhos em prol da 
nossa carreira.” 

A ANFIP orgulha-se de po-
der contar em sua história com 
associados que, em algum 
momento de sua carreira, se 
engajam na vida associativa, 
dedicando tempo e conheci-
mento em defesa de causas 
comuns. cássia certamente é 
uma associada que conquis-
tou respeito, especialmente 
por sua atitude positiva e por 
manter um diálogo aberto 
com todos que trabalhou.

cassia vedovatte reside 
em campo Grande (MS). 
cassiavedovatte@hotmail.com

Cássia Vedovatte

Perfil da Associada
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Chega de imediatismo fiscal

A palavra é sua

José Moreira Costa reside em 
Natal (RN).  
jmoreira.costa@uol.com.br

Recentemente o ministro da 
Fazenda declarou que o gover-
no não estuda o reajustamento 
da tabela do Imposto de Ren-
da. Já iniciamos fevereiro e ne-
nhuma iniciativa nesse sentido 
foi anunciada. Parece que será 
dada continuidade à já conhe-
cida prática de penalizar o con-
tribuinte, agora como parte do 
chamado “esforço para o ajuste 
fiscal”. Num primeiro instante 
até há um aumento da arreca-
dação, porque os trabalhadores 
conseguem recuperar pelo me-
nos parte das perdas inflacio-
nárias e acabam sofrendo uma 
“mordida maior do Leão”, que 
nessa voracidade arrecadatória 
alcança salários mais baixos, 
que antes ficavam isentos. Um 
estudo técnico aponta para 
uma defasagem de mais de 
70% da tabela do IR nas duas 
últimas décadas. caso as atu-
alizações viessem ocorrendo 
com base nos índices inflacio-
nários teríamos isenção para os 
salários de até R$ 3.250,00, mas 
hoje quem recebe R$ 1.903,00 
já paga imposto.

Mas o pior dessa política fis-
cal é que no segundo momento 
ela contribui para aumentar o 
desemprego. O consumo das 
famílias determina o nível da 
atividade econômica, que, por 
sua vez, determina o nível de 
emprego. As famílias com ren-
dimentos mais baixos destinam 

toda sua renda ao consumo. Pes-
quisa do Dieese, de dezembro 
de 2015, demonstra que o custo 
para a aquisição da cesta básica 
necessária ao sustento de um 
trabalhador e sua família é de R$ 
3.518,51. Até esse valor os salá-
rios deveriam ser protegidos pela 
isenção, pois são integralmente 
destinados ao consumo de bens 
indispensáveis à sobrevivência. 
Quando o governo retira parcela 
dessa renda, ele está reduzindo o 
consumo, que por sua vez con-
tribui para diminuir a atividade 
econômica e consequentemente 
aumentar o desemprego.

Na outra extremidade da ta-
bela, a faixa de maior alíquota, 
27,5%, que hoje atinge quem 
ganha acima de R$ 4.664,68, 
mesmo considerando-se o efei-
to das deduções das faixas an-
teriores, trata indistintamente 
diferentes níveis de salários mais 
altos. Portanto, não só é urgen-
te a correção da tabela do IR, 
como também se faz necessário 
aumentar a amplitude entre as 
faixas e até a recriação de uma 
alíquota maior que atinja os ren-
dimentos mais elevados, para 
que se faça justiça fiscal sem 
perder arrecadação e respeitan-
do os princípios da capacidade 
contributiva e da Progressivida-
de. É evidente que a distribuição 
da carga do IR entre trabalho e 
capital é injusta, mas isso será 
abordado num outro momento.

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) galho na lateral esquerda da árvore; (2) morro na lateral esquerda da árvore; (3) nó da 
corda no pneu; (4) folhas abaixo do pneu; (5) braço direito do banco; (6) linha abaixo do banco; (7) 
nuvem na lateral direita da árvore.
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