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Associados de todo o Bra-
sil se reuniram por quatro 
dias em Rio Quente, Goiás, 
para discutir os temas de in-
teresse dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil. 
Foi o XV Encontro Nacional 

da ANFIP. Um dos principais 
pontos do evento foi a reafir-
mação da defesa da paridade 
entre ativos e aposentados. 
Para a ANFIP, a conquista 
constitucional do direito ja-
mais deve ser abandonada, 

já que beneficia 94% dos Au-
ditores Fiscais. 

A defesa da Previdência So-
cial pública também foi desta-
cada, além da importância do 
trabalho do Auditor Fiscal para 
a efetivação das políticas so-

ciais oferecidas aos brasileiros. 
O Encontro Nacional contou 
com quase 700 participantes, 
que acompanharam ainda di-
versas palestras sobre temas 
como tributação, qualidade de 
vida e motivação.

Reunidos em Rio Quente, no interior de Goiás, Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil debatem pauta de interesse da classe e aproveitam para rever e fazer amigos 
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ANFIP: Transparência, ética e participação

Vice-presidência de Tecnologia da Informação

Por dentro da ANFIP
A Tecnologia da Informação 

(TI) é o conjunto de atividades 
e soluções obtidas por meio de 
recursos digitais que visam per-
mitir o alcance, o armazenamen-
to, o acesso e o uso das informa-
ções. Pessoas físicas e jurídicas 
usufruem dessa forma de desen-
volvimento computacional para 
o gerenciamento, planejamento 
e segurança de patrimônios vir-
tuais e dados sigilosos.

A ANFIP possui um setor es-
pecializado em monitorar toda 
a estrutura de trabalho em rede 
da Entidade. Lá, são adminis-
tradas todas as ações de uni-
verso da TI, como segurança, 
disponibilidade, comunicação, 
banco de dados, compartilha-
mento e uso de sistemas ade-
quados, por exemplo.

A área, que conta com um 

profissional de suporte, um 
desenvolvedor web, um dia-
gramador e o supervisor, é co-
ordenada pelo vice-presidente 
de Tecnologia da Informação, 
Paulo correia de Melo. Bacharel 
em Direito e em ciências contá-
beis, o Auditor Fiscal aposenta-
do é pernambucano do Recife 
e integrou, em duas oportu-
nidades, os conselhos Fiscal e 
Executivo da estadual Asfipe, 
sendo em uma oportunidade o 
presidente da Regional.

Para Paulo Melo, o setor contri-
bui de forma extremamente signi-
ficativa para o bom funcionamen-
to e as realizações da Associação, 
o que reflete no serviço prestado 
ao associado. “Não abrimos mão 
do cuidado e da disposição em 
sempre auxiliar funcionários e 
conselheiros para o melhor de-

sempenho dos meios digitais e de 
informática da ANFIP”, enfatiza.

Para saber mais sobre o 
funcionamento da Tecnologia 
da Informação, entre em con-

tato pelo e-mail informatica@
anfip.org.br, pelo telefone 
0800 701 6167 ou encontre a 
ANFIP no Facebook (ANFIP) ou 
Twitter (@anfipnacional).
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Protagonismo reconhecido
 
A ANFIP como referência. Esta é uma 

leitura clara que pode ser feita do cenário 
atual, em que o Brasil vive às voltas com 
notícias diversas, muitas vezes desencon-
tradas ou mesmo irreais, sobre mudanças 
na Previdência Social.

Nesta guerra de informações, a ANFIP 
sai à frente, porque sempre atuou de forma 
isenta na análise de dados. Eles são factuais: 
a Seguridade Social é superavitária. O dis-
curso de deficit é inaceitável e frágil, tanto 
que o próprio governo é useiro e vezeiro em 

retirar recursos do sistema por meio de fer-
ramentas como a DRU e as desonerações.

Por ter credibilidade, a ANFIP é a úni-
ca Entidade associativa a fazer parte do 
grupo de trabalho criado pelo governo 
e centrais sindicais para discutir reforma 
previdenciária. A batalha não é fácil, já 
que o Planalto parece disposto a adotar 
medidas prejudiciais ao trabalhador, mas 
a Associação não foge à luta e tem feito 
o contraponto preciso, mostrando a reali-
dade dos números e, mais ainda, a verda-
de do cotidiano: a Previdência Social é a 
alma desta sociedade, sendo responsável 

pela subsistência de milhões de famílias. 
Assim, precisa ser preservada.

Este reconhecimento externo é impor-
tante, mas o essencial da ANFIP é a defesa 
do seu associado, e isto está acontecendo 
cada vez de forma mais enfática. A atual 
campanha Salarial mostra bem.

Ao invés de adotar a posição cômoda de 
defender mais dinheiro no bolso com um 
eventual bônus, a Entidade faz o alerta de 
que a paridade precisa ser mantida. E vai a 
qualquer instância para assegurar o direito 
de 94% dos Auditores Fiscais que hoje se-
riam prejudicados com a perda da paridade.

Banco de dados e segurança virtual estão entre as atribuições da equipe de TI

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br
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Paridade é prioridade!
ANFIP cobra do governo a manutenção da isonomia entre ativos e aposentados

Campanha Salarial

Os conselhos Executivo, Fis-
cal e de Representantes envia-
ram, no início de junho, mensa-
gens conjuntas à Presidência da 
República, à casa civil, ao Minis-
tério do Planejamento e ao Mi-
nistério da Fazenda, defendendo 
a necessidade de revisão do Ter-
mo de Acordo Salarial 02/2016, 
firmado em março entre a enti-
dade sindical e o Planejamento. 

A iniciativa atendeu à deter-
minação das regionais da ANFIP, 
resultado de reunião do conse-
lho de Representantes (cR) no 
dia 31 de maio, em Brasília. Na 
medida em que não foi signatá-
ria do Termo 2/2016, tendo con-
cordado apenas com a parte não 
remuneratória, a Entidade pode 
atuar com liberdade e coerência 
para defender o direito constitu-
cional à paridade daqueles servi-
dores aposentados, e seus pen-
sionistas, que ingressaram no 
serviço público antes da Emenda 
constitucional nº 41/2003. 

O conselho de Representan-
tes da ANFIP determinou tam-
bém o ajuizamento de Manda-
do de Segurança (MS) contra as 
autoridades signatárias do Ter-
mo de Acordo, com pedido de 
liminar para que o documento 
e os atos dele decorrentes res-
peitem a paridade. “A Associa-
ção mantém sua posição de 
sempre buscar a manutenção 
dos direitos e conquistas dos 
Auditores Fiscais ativos e apo-
sentados e dos pensionistas”, 
enfatiza o presidente Vilson An-
tonio Romero. O MS foi impe-
trado em 10 de junho na 9ª Vara 
da Justiça Federal, em Brasília. 

A ANFIP ainda questionou a 
RFB quanto ao andamento do 
projeto de lei específico sobre a 
questão salarial que deve ser en-
caminhado para análise do con-
gresso Nacional. Em reunião no 

dia 1º de junho, a Entidade discu-
tiu o assunto com o subsecretário 
de Gestão corporativa, Marcelo de 
Melo Souza, o substituto, Juliano 
Brito da Justa Neves, e o coorde-
nador-geral de Gestão de Pessoas, 
Antonio Marcio de Oliveira Aguiar. 
Souza afirmou que o envio do tex-
to estaria pendente da aprovação 
legislativa do PLN 01/2016, que 
trata da execução da Lei Orçamen-
tária 2016, o que aconteceu em 25 
de maio. Até o momento, porém, 
o projeto dos 
Auditores não 
chegou ao Parla-
mento.

A ANFIP rei-
tera sua disposi-
ção de defender 
os interesses 
dos associados, 
mantendo a 
coerência na 
batalha intran-
sigente pela 
manutenção da paridade e da 
integralidade na remuneração da 
maioria expressiva do seu quadro 
social, de acordo com decisão do 
cR, que reúne os dirigentes de to-
das as representações estaduais. 
Esta luta será, se preciso, amplia-
da para todos os Poderes, como o 

Legislativo, por meio da atuação 
parlamentar para mudar o texto 
do projeto, e o Judiciário, com as 
ações cabíveis.

regimento interno
Em maio, o Diário Oficial publi-

cou as Portarias nº 158 e 719, do 
Ministério da Fazenda, alterando 
o Regimento Interno da RFB – 
parte das cláusulas não remune-
ratórias da campanha Salarial.

O novo documento põe fim, 
em parte, à con-
centração do 
poder decisório 
no órgão. As-
sim, retira dos 
dirigentes da 
Receita Federal, 
especialmente  
delegados e ins-
petores chefes, 
a competência 
de decidir sobre 
revisão de ofício 

de créditos tributários a pedido 
do contribuinte ou de interesse 
da administração. 

A ANFIP classifica as alte-
rações como um importante 
avanço no reconhecimento do 
Auditor como autoridade tri-
butária e aduaneira, porém, há 

muito ainda a ser feito. O vice
-presidente de Assuntos Fiscais, 
Miguel Arcanjo Simas Nôvo, 
esclarece que isso foi apenas 
“uma gotinha”, considerando o 
universo de atuação do Auditor 
Fiscal. “Foi um avanço, mas não 
podemos deixar de dizer que 
isso foi apenas o começo”. 

Nôvo conduziu a elaboração 
de um trabalho, entregue ao 
Grupo de Estudos Técnicos da 
RFB, com várias sugestões para 
mudança no Regimento. As rei-
vindicações feitas foram muito 
maiores que as reconhecidas 
pela administração. “Podemos 
citar como exemplo o art. 302 
do Regimento Interno, onde a 
administração revogou o inciso 
I e alterou o inciso IV, no entan-
to, no trabalho elaborado pela 
ANFIP, pede-se a revogação de 
todos os incisos do art. 302, uma 
vez que as atribuições ali previs-
tas são dos Auditores e não dos 
gestores”, explica.

Para a ANFIP, a campanha pela 
valorização do cargo e a descon-
centração do poder decisório 
dentro da RFB deve continuar até 
que as atribuições dos Auditores 
Fiscais sejam totalmente reco-
nhecidas pela administração.

Ofícios enviados  à Presidência, Casa Civil, Planejamento e Fazenda cobram a revisão do Acordo Salarial  para respeitar a paridade

A Associação mantém 
sua posição de sempre 
buscar a manutenção 

dos direitos e conquistas 
dos Auditores ativos 
e aposentados e dos 

pensionistas”

Vilson Romero
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A Defesa da Previdência So-
cial pública sempre foi uma das 
prioridades da ANFIP e ganha 
maior destaque agora, quando 
o governo discute o envio de 
propostas de reforma do Se-
guro Social ao congresso Na-
cional com possibilidades ne-
fastas, como a fixação de idade 
mínima, a desvinculação do 
valor dos benefícios do salário 
mínimo e a igualdade de regras 
para homens e mulheres.

A Associação faz parte do 
grupo de trabalho (GT) criado 
por governo e centrais sindicais 
para discutir a questão. Em 10 de 
junho, o presidente interino Mi-
chel Temer recebeu as entidades 
para um almoço no Palácio do 
Jaburu, em Brasília. A ANFIP par-
ticipa do GT com o presidente 
Vilson Antonio Romero como ti-
tular e o vice-presidente Floriano 
Martins de Sá Neto (Política de 
classe), como suplente. Na reu-
nião com Temer, esteve presente 
Floriano Neto.

Durante o almoço, Temer 
disse que o governo “não fará 
nada contra os trabalhadores” 
e que é preciso “fazer mudan-
ças por meio do diálogo”. Se-
gundo ele, haverá discussão 
sobre as alterações.

Em rápida conversa com 
o presidente interino, Floria-
no Neto defendeu a impor-
tância do Fisco federal para 
contribuir com o esforço 
pela recuperação econômica 
e enfatizou a necessidade de 
rever a política de desonera-
ções para proteger a Previ-
dência pública.

A ANFIP e as centrais sindi-
cais já encaminharam ao gover-
no um documento com propos-
tas para a Previdência Social, no 
qual enfatizam o superavit da 
Seguridade Social, desfazendo 
o argumento de deficit no sis-
tema. O texto apresenta as se-
guintes sugestões:

 - Revisão ou fim das desone-
rações das contribuições previ-
denciárias sobre a folha de paga-
mento das empresas;

 - Revisão das isenções 
previdenciárias para entida-
des filantrópicas;

 - Alienação de imóveis da 
Previdência Social e de ou-
tros patrimônios em desuso 
através de leilão;

 - Fim da aplicação da DRU 
(Desvinculação de Receitas da 
União) sobre o orçamento da Se-
guridade Social;

 - criação de Refis para a co-
brança dos R$ 236 bilhões de 
dívidas ativas recuperáveis com 
a Previdência Social;

 - Melhoria da fiscalização 
da Previdência Social, por 
meio do aumento do número 
de fiscais em atividade e aper-
feiçoamento da gestão e dos 
processos de fiscalização;

- Revisão das alíquotas de 
contribuição para a Previdência 
Social do setor do agronegócio;

- Destinação à Seguridade/
Previdência das receitas fis-
cais oriundas da regulamen-
tação dos bingos e jogos de 
azar, em discussão no con-
gresso Nacional;

- Recriação do Ministério da 
Previdência Social.

Respeitem a Previdência pública!
Estamos de Olho

Prossegue a mobilização contra 
projeto nocivo à sociedade
Governo retira urgência constitucional do texto, 
mas é preciso retirar pontos negativos

PLP 257/2016

A ANFIP atua fortemente con-
tra a aprovação do Projeto de Lei 
complementar (PLP) 257/2016, 
do Poder Executivo, que esta-
belece novas regras para o re-
financiamento das dívidas dos 
estados com a União. Sob o pre-
texto de fazer um ajuste fiscal, 
a proposta sinaliza, claramente, 
para corte de direitos, congela-
mento de salários, demissão de 
servidores públicos, suspensão 
de concursos, além de reduzir o 
papel do Estado e de estimular a 
privatização de estatais.

O texto, que traz retrocessos 
e efeitos devastadores sobre os 
servidores das três esferas de go-
verno, foi env iado ao congresso 
Nacional no dia 22 de março e, 
desde então, é objeto da atu-
ação parlamentar da ANFIP. O 
senador Paulo Paim (PT-RS) e os 
deputados federais Esperidião 
Amim (PP-Sc) – relator do PLP 
–, Laerte Bessa (PR-DF), Roney 
Nemer (PP-DF), Mendonça Filho 
(DEM-PE) e Leonardo Picciani 
(PMDB-RJ), entre diversos ou-
tros, já receberam em mãos a 
nota pública em repúdio ao pro-
jeto, elaborada pela Entidade.

As Estaduais da Associação 
também trabalham firmes con-
tra a proposta. A ANFIP e suas 
representações participaram 
de audiências públicas sobre o 
tema em Atibaia (SP), Belo Ho-
rizonte (MG), Brasília, cuiabá 
(MT), Fortaleza (cE), Florianó-
polis (Sc), curitiba (PR), Santa 

Maria (RS), Rio de Janeiro (RJ), 
Vitória (ES), São Paulo (SP), Porto 
Alegre (RS), Salvador (BA), São 
Luis (MA) e Vitória (ES), e preten-
dem ampliar o debate para ou-
tros estados.

Uma primeira vitória contra o 
texto veio em 24 de maio, quan-
do o governo, pressionado pela 
mobilização da ANFIP e de ou-
tras entidades, retirou a urgência 
constitucional do texto. Assim, o 
projeto, que já aguardava delibe-
ração no Plenário da câmara dos 
Deputados, agora vai ser analisa-
do de forma mais profunda, com 
discussão iniciada na comissão 
de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público.

O presidente Vilson Antonio 
Romero sugere o desmembra-
mento do conteúdo da matéria. 
“como está, fica muito difícil. É 
preciso separar os itens que tra-
tam da renegociação das dívidas 
dos entes federativos dos itens 
que impõem medidas contra o 
funcionalismo”, propõe. 

Participe!
Todos precisam lutar contra 

o PLP 257/2016. Além de enviar 
mensagens para os deputados 
– o que pode ser feito direta-
mente no site da câmara www.
camara.leg.br – é possível assi-
nar um abaixo-assinado on-line. 
O documento, que já conta com 
cerca de 550 mil nomes, vai ser 
enviado ao congresso Nacio-
nal e está disponível na página 
www.peticaopublica.com.br.

NÃO AO
PLP 257/2016!
• Basta de PrecariZaÇÃo no serViÇo PÚBLico!

• o serVidor nÃo deVe Pagar a conta da mÁ gestÃo!

• senhor ParLamentar, Vote nÃo ao PLP 257/2016!
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Dançar aumenta a frequência 
cardíaca, estimula a circulação 
do sangue, melhora a capacida-
de respiratória e queima muitas 
calorias! A dança de salão é es-
sencialmente uma atividade so-
cial e provoca uma sensação de 

bem-estar psicológico, permite a 
troca de experiências, estimula o 
diálogo e aumenta a motivação.

Para aproveitar todos os be-
nefícios dessa atividade e arris-
car os primeiros passos, o ideal é 
participar de um curso de dança 
de salão. Exatamente por isso, a 
Acefip convida seus associados 
a fazer parte desta bela experiên-
cia. As aulas acontecem segun-
das e quartas-feiras a partir das 
15 horas, na sede da Entidade. A 
animação é a marca registrada de 
cada encontro!

Uma bela homenagem a 
todas as mamães associadas e 
esposas de associados. Assim 
foi a comemoração do Dia das 
Mães da Agafisp.

A estadual gaúcha promo-
veu a comemoração no Espa-
ço cultural e Social Siqueira 
campos, em Porto Alegre, 

em 5 de maio. O coquetel e 
o show com o músico Diogo 
Darkie contaram com a pre-
sença de dezenas de associa-
dos e de associadas. Foi um 
fim de tarde muito divertido, 
criando um momento espe-
cial de união e de alegria para 
os membros da Estadual. 

A Agafisp mantém forte a 
tradição de sempre reunir seus 
sócios para jantares especiais, 
sessões de cinema e comemo-
rações de datas para estimular 
a interação entre todos, asse-
gurando um clima de união e 
de confraternização. 

Ceará: Dança de salão

Rio Grande do Sul:  Homenagem

Minas Gerais: Mobilização

São Paulo: Nas bases

No seu Estado
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A Afiperj participou, em 17 
de maio, do debate sobre a dí-
vida pública brasileira, realizado 
no auditório da Associação Bra-
sileira de Imprensa (ABI), no Rio 
de Janeiro (RJ).  A Auditora Fiscal 
e coordenadora do Movimento 
pela Auditoria cidadã da Dívida, 
Maria Lúcia Fattorelli, durante a 
sua exposição, informou que 
o pagamento de juros e amor-
tizações da dívida consumiu 
45,11% do Orçamento Geral da 
União executado em 2014, con-
tra 21,76% com Previdência So-

cial, 3,98% com Saúde e apenas 
3,73% investidos em Educação. 
Já em 2015 as despesas com ju-
ros e amortizações alcançaram 
42,43% do Orçamento, asfixian-
do o Estado, sua estrutura e os 
serviços aos cidadãos.

Fattorelli defendeu a ne-
cessidade de uma auditoria na 
dívida pública brasileira, a fim 
de oferecer transparência e le-
gitimidade à dívida, e concluiu 
afirmando que é imprescindível 
desenvolver estratégias de ação 
para conhecimento da realida-
de e mobilização social cons-
ciente. Dentre as ações concre-
tas, ela propõe a criação de uma 
frente parlamentar mista com 
participação social para des-
mascarar o sistema da dívida e 
redirecionar a aplicação dos re-
cursos financeiros.

Rio de Janeiro: Dívida pública

A ANFIP-MG sediou, em 6 de 
junho, a 22ª reunião da Frente 
Mineira de Defesa do Serviço 
Público. Os representantes das 
diversas entidades de servido-
res e trabalhadores decidiram 
pela realização de audiências 
públicas na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG) 
para discutir, com a sociedade, 
a reforma da Previdência sina-
lizada pelo governo interino 
de Michel Temer, os efeitos ne-
fastos que podem ser provoca-
dos pelo PLP 257/2016, além 
de promover o lançamento da 
Frente Parlamentar Mineira em 

Defesa da Previdência Social. 
Em relação à Previdência 

Social, as entidades pretendem 
demonstrar números e argu-
mentos que desmistificam o 
deficit, que é usado como jus-
tificativa para mudanças noci-
vas. Além disso, o lançamento 
da Frente Parlamentar Mineira 
em Defesa da Previdência So-
cial – iniciativa da Frente Minei-
ra de Defesa do Serviço Público 
em conjunto com o deputado 
estadual celinho do Sinttrocel 
(PcdoB) – tem como propósito 
reunir os deputados estaduais 
a favor da causa e repercutir 
no estado o lançamento da 
Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Previdência Social, 
que aconteceu no congresso 
Nacional, em Brasília, no dia 31 
de maio (detalhes na p. 8). As 
audiências vão acontecer em 
junho e julho.

A Apafisp realizou a segunda 
reunião do conselho de Repre-
sentantes do ano, em 29 de abril. 
Na ocasião, a presidente da enti-
dade, Sandra Tereza Paiva Miran-
da, anunciou a criação de uma 
nova comissão de Trabalho Par-
lamentar, cujos integrantes são 

todos os membros dos conselhos 
Executivo e de Representantes. 

A comissão terá como obje-
tivo o contato frequente com os 
deputados federais do estado 
de São Paulo em suas bases elei-
torais, para a apresentação das 
demandas de interesse dos Au-

ditores Fiscais, principalmente 
questões ligadas ao acordo sa-
larial. “Nós temos uma tradição 
de trabalho parlamentar. Vamos 
melhorar esta ação e buscar ma-
neiras de entrar em contato com 
todos nossos deputados”, disse 
Sandra Tereza.
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Pela maioria, pela paridade
Evento reforça a defesa do princípio constitucional que beneficia 94% dos Auditores Fiscais

XV Encontro Nacional

A defesa intransigente 
da paridade entre ativos e 
aposentados. Este foi um dos 
principais pontos do XV Encontro 
Nacional da ANFIP, realizado de 
9 a 12 de junho em Rio Quente 
(GO). O presidente Vilson Antonio 
Romero criticou o acordo 
remuneratório dos Auditores 
Fiscais – não assinado pela 
Associação – por não contemplar 
a paridade. “Não abrimos mão 
do direito sagrado dos nossos 
associados à paridade. Hoje, 
94% dos Auditores Fiscais, dos 
30 mil servidores da carreira, 
ingressaram anteriormente a 
2003 e fazem jus à paridade 
constitucional.”

O presidente também ressal-
tou o trabalho do Auditor Fiscal 
em benefício da sociedade. “Nós 
temos consciência da importân-
cia do papel social do Auditor Fis-
cal e da instituição à qual estamos 
vinculados - a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil. Sabemos 
que de nossa condigna, eficiente 
e eficaz atuação dependem mi-
lhões de brasileiros que recebem 
religiosa e pontualmente bilhões 
de reais todo mês dos programas 
de transferência de renda do go-
verno federal”, constatou. 

O presidente da Agofip (par-
ceira da ANFIP na realização do 
evento), crésio Pereira de Freitas, 
disse que Goiás recebeu os cole-
gas de braços abertos: “Todos nós 
fazemos parte da história da AN-
FIP. É bom estar com vocês, é bom 
ser um de vocês. Sejam bem-vin-
dos!” Já o coordenador do conse-
lho de Representantes, Jorge ce-
zar costa, ressaltou a importância 
do trabalho feito pelas Estaduais: 
“Vocês são os representantes da 
ANFIP nos estados. Quero regis-
trar esse importante papel que 
vocês desempenham.”

Representante do conselho 

Representantes dos Conselhos Executivo, de Representantes e Fiscal estiveram presentes no maior evento da ANFIP em 2016

Ponto alto das atividades em plenário, as palestras mobilizaram os participantes do Encontro Nacional, que reuniu cerca de 700 pessoas

Descontração e alegria marcaram o encerramento do Encontro Nacional, em um luau na Praia do Cerrado
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Fiscal, Márcia Irene cancio Wer-
neck fez uma breve explanação 
sobre o trabalho do cF e elo-
giou o evento: “Estão todos de 
parabéns, a Associação e todos 
os participantes.” A presidente 
da Fundação ANFIP, Maria Inez 
Rezende dos Santos Maranhão, 
destacou a defesa da Previdên-
cia Social pública: “A gente está 
na época em que as reformas 
são certas. Então, a Fundação 
tem o papel de fazer estudos e 
pesquisas, aproveitando o tra-
balho dos colegas, para produzir 
conhecimento.”

Também presente, o senador 
Paulo Paim (PT-RS) parabenizou 
a ANFIP pelo Encontro Nacional 
(EN) e reafirmou seu compro-
misso na defesa de matérias de 
interesse dos Auditores Fiscais. 
“contem comigo no Senado 
para aprovação da PEc 555 [fim 
da contribuição previdenciá-
rias dos inativos]. Visitarei todo 
o Brasil de novo defendendo a 
Previdência e os interesses dos 
servidores públicos, aposenta-
dos ou não, e dos trabalhadores, 
independentemente de quem 
esteja no governo.”

Palestras
Ponto alto da programação, 

as palestras reuniram centenas 
de associados no centro de con-
venções do Hotel Turismo, na 
Pousada do Rio Quente. No pri-
meiro painel, o subsecretário de 
Gestão corporativa da RFB, Mar-
celo de Melo Souza, explicou 
que a partir do mapeamento de 
funções feito no órgão agora é 
possível trabalhar melhor a lota-
ção do Auditor Fiscal. “Se a gente 
consegue conciliar e administrar 
a necessidade do servidor, todo 
mundo ganha. A gente tem que 
criar condições para que isso 
aconteça.” Ele ainda negou que 
esteja sendo discutida qualquer 
medida para fechamento de 
agências do órgão nos estados.

Na palestra motivacional o 
escritor, poeta, jornalista e pro-
fessor Fabrício carpinejar disse 
que é preciso respeitar mais as 

outras pessoas: “A gente deixa 
de se olhar nos olhos, do abraço 
demorado, para ser cada um por 
si. Antigamente, o que quebra-
va a gente consertava. Hoje, se 
quebra, a gente conta para todo 
mundo e passa para frente”. Por 
sua vez, o consultor legislativo 
Luiz Alberto dos Santos lamen-
tou o fato de o Brasil ter alta car-
ga tributária, mas baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano: 
“Um indicador preocupante, 
exatamente porque mostra que 
a carga tributária não está sen-
do destinada para aumentar o 
desenvolvimento humano.” 

Já a gerente geral da Jusprev, 
Deborah Nogueira Traldi Maggio, 
falou sobre a previdência asso-
ciativa, disponibilizada aos as-
sociados da ANFIP. “A Jusprev foi 
criada em 2007, num movimento 
que reuniu 56 instituidoras, que 
são associações de carreiras jurí-
dicas públicas. A ANFIP é a úni-
ca associação que foi permitida 
fazer parte da Jusprev, mesmo 
não sendo da carreira jurídica. 
Abrimos o estatuto para trazer a 
ANFIP, por ela ser uma entidade 
de credibilidade e transparência.” 
Por fim, no painel de qualidade 
de vida, o presidente da Associa-
ção Médica de Goiás, José Um-
berto, sentenciou: “Nunca é tarde 
demais para mudar radicalmen-
te. E isso depende de cada um.” 

repercussão positiva
Embora com clima de des-

contração e reencontro, o EN re-
forçou a preocupação da ANFIP 
com os atuais debates sobre re-
forma da Previdência Social, que 
ameaçam direitos consagrados 

dos trabalhadores. Em meio aos 
debates, os associados aprova-
ram o Encontro. 

“É um evento imperdível. Um 
momento raro de rever os ami-
gos, de confraternização e de 
fazer um balanço do trabalho”, 
afirmou João Evair Hugo, do Rio 
Grande do Sul. Jonilson carva-
lho de Oliveira, do Rio Grande do 
Norte, acrescentou que a situa-
ção é de mudança: “Quero saber 
como estão a expectativa e pers-
pectiva com o novo governo.”

A escolha de Rio Quente 
também agradou. “Os eventos 
são sempre em litoral e achei 
muito bom escolher Goiás”, co-
memorou o goiano carlos césar 
Minine. De Pernambuco, Maria 
de Paula Mendonça reforçou: 
“Já conhecia a cidade e achei 
excelente a escolha.” Ao fim do 
evento, o plenário delegou aos 
conselhos da ANFIP a tarefa de 
escolher a sede da próxima edi-
ção do Encontro Nacional, a ser 
realizada em 2018. O destino 
será decidido em reunião con-
junta dos conselhos Executivo, 
de Representantes e Fiscal.

O Encontro de Rio Quente 
reuniu quase 700 pessoas, com 
as maiores delegações vindo de 
Minas Gerais, 65 participantes; 
São Paulo, 63; e Rio de Janeiro, 
com 44 associados. 

Durante os trabalhos, o ce-
rimonialista e vice-presidente 
de Planejamento e controle Or-
çamentário, carlos Alberto de 
Souza, homenageou os ex-pre-
sidentes da ANFIP falecidos re-
centemente - Joaquim Baptista 
Affonso (1968/1969), Vicente José 
Rocco (1975/1976) e Pedro Ditri-
ch Júnior (1980/1981) - e  desta-
cou a presença dos ex-presiden-
tes Margarida Lopes de Araújo 
(2013/2015), Álvaro Sólon de 
França (1995-1997 e 2011-2013) e 
Jorge cezar costa (2009-2011).

Houve ainda um agradecimento 
especial à comissão Organizadora 
do XV Encontro Nacional, 
na pessoa da coordenadora 
Maruchia Mialik, vice-presidente 
de Relações Pública.

É bom estar com 
vocês, é bom ser 
um de vocês. Se-
jam bem-vindos!

Crésio de Freitas

ANFIP na 
palma da mão!

Uma das grandes novidades 
durante o XV Encontro Nacional 
foi o lançamento do aplicativo 
da ANFIP para acesso por tablets 
e celulares. A iniciativa visa faci-
litar a consulta dos associados 
aos serviços da ANFIP e melho-
rar o contato com a Entidade. 

O app institucional foi apre-
sentado pela representante da 
Dynamus, empresa responsável 
por desenvolver o programa, 
Sônia Medina Lima. Por meio do 
aplicativo é possível ler as notí-
cias da ANFIP, visualizar os con-
vênios, ter acesso a vídeos e aos 
contatos da Entidade, dentre 
outras possibilidades. 

O aplicativo da ANFIP pode 
ser baixado na Play Store, para 
dispositivos android, ou na 
Apple Store, para IOS. como o 
app ainda está em fase de cons-
trução, algumas funções estão 
sendo desenvolvidas ou me-
lhoradas. Os associados podem 
enviar sugestões pelo e-mail as-
sistenciais@anfip.org.br.

 O EN contou ainda 
com o lançamento de diversas 
publicações, como Previdência 
Social – contribuição para o 
Debate, IRPJ – Imposto sobre 
a Renda de Pessoa Jurídica e A 
Previdência do Servidor Público 
a partir da Funpresp. Os livros, 
editados pela ANFIP e Fundação, 
estão disponíveis no site da ANFIP 
para download gratuito.
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Frente Parlamentar Mista defende o sistema público
Por sugestão da ANFIP, Congresso Nacional cria grupo para discutir e apoiar o seguro social brasileiro

Previdência Social

Quase 900 pessoas lotaram 
o auditório Petrônio Portela, do 
Senado Federal, para defender 
a Previdência Social pública. A 
grande mobilização de senado-
res, de deputados, da ANFIP, da 
Fundação ANFIP e de dezenas 
de entidades aconteceu no lan-
çamento da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Previdência 
Social, em 31 de maio. A criação 
do grupo, por sugestão da ANFIP, 
é uma iniciativa do senador Pau-
lo Paim (PT-RS) e do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). 

Representantes de entidades 
de classe, sindicatos, centrais 
sindicais, federações, confede-
rações, movimentos sociais, tra-
balhadores e servidores públicos 
manifestaram repúdio aos pon-
tos já anunciados na reforma da 
Previdência, como a idade míni-
ma e a unificação das regras para 
todos os trabalhadores, assim 
como criticaram o fim do Minis-
tério da Previdência Social. 

O presidente Vilson Antonio 
Romero agradeceu aos parlamen-
tares presentes por abraçarem a 
causa da Previdência Social públi-
ca. Romero reforçou que é funda-
mental a união de todos para man-
ter os benefícios previdenciários: 
“Não podemos fazer luta política, 
porque a causa é do trabalhador e 
do servidor”. É importante ressal-
tar, disse, que nenhuma reforma 
foi proposta por qualquer gover-
no para melhorar a condição dos 
trabalhadores. “Todas vieram para 
reduzir, cortar, contingenciar; vie-
ram para destruir o poder aquisiti-
vo do trabalhador, do aposentado 
e do servidor”, lamentou. 

Vilson Romero reforçou que a 
Seguridade Social é superavitária, 
embora seja alvo de diversos ata-
ques. “Retiram milhões de recursos, 
não só com a DRU [Desvinculação 
de Receitas da União], mas com 
as renúncias fiscais também”, aler-
tou, informando que a previsão, 
para 2016, é que cheguem a R$ 69 

bilhões as renúncias a diversos se-
tores da economia, feitas com o di-
nheiro do aposentado. “Precisamos 
lutar para que esses recursos vol-
tem para a Previdência. Nada mais 
justo que adotemos providências 
de correção dos rumos antes de 
quaisquer medidas a serem anun-
ciadas”. O presidente acrescentou 
que a ANFIP vai continuar com a 
bandeira da Previdência Social pú-
blica, justa e solidária.

Paulo Paim destacou que a 
frente tem como premissa a de-
fesa intransigente, a manuten-
ção dos direitos sociais e a ges-
tão transparente da Previdência. 
“A tarefa não será fácil, mas com 
nossa união tenho certeza de que 
sairemos vencedores”, disse. Paim 
criticou o fim do Ministério da Pre-
vidência Social e a criação de uma 
Secretaria no âmbito do Ministério 
da Fazenda. Ainda criticou o dis-
curso do medo sobre a reforma: 
“Muitas mentiras estão sendo di-
tas como forma de manipulação. 

Através do medo, querem mudar 
a Previdência. Ela não é o mal que 
atravanca o país.”

O deputado Arnaldo Faria de 
Sá alertou para os interesses eco-
nômicos por trás do discurso de 
reforma. “A luta é desigual. A luta 
é da economia contra a Previdên-
cia. Os economistas estão man-
dando. Eles querem inviabilizar a 
Previdência pública para fazer o 
jogo da Previdência privada.” Sá 
também criticou o fim do Minis-
tério da Previdência e a divisão 
do INSS, que foi para o Ministé-
rio do Desenvolvimento Social 
e Agrário. O deputado também 
condenou a DRU e questionou 
a incoerência do discurso do 
governo: “Tá no congresso a 
prorrogação da DRU, querendo 
aumentar para 30%. Se a Segu-
ridade não tem dinheiro, como 
querem levar mais dinheiro?” 

Também discursam em defesa 
da Previdência Social pública, 
entre outros, os senadores Fátima 

Bezerra (PT-RN), Humberto costa 
(PT-PE), Regina Sousa (PT-PI) e 
Vanessa Grazziotin (PcdoB-AM), e 
os deputados carlos Zarattini (PT-
SP), chico Alencar (PSOL-RJ), Erika 
Kokay (PT-DF), Goulart (PSD-SP), 
Jô Moraes (PcdoB-MG), Marcon 
(PT-RS), Ronaldo Benedet (PT-Sc) 
e Padre João (PT-MG). 

A mesa de abertura do ato foi 
composta pelos senadores Paulo 
Paim, Vanessa Grazziotin e Hum-
berto costa; deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá; presidente da ANFIP, Vil-
son Romero; presidente do Mosap, 
Edison Haubert; representante da 
cobap, Warley Gonçalves; presi-
dente da contag, Alberto Broch; 
presidente da Associação dos Mé-
dicos Peritos, Francisco cardoso; 
Frausino Antunes Neto, da cGTB; 
carmem Foro, da cUT; presidente 
da NcST, José calixto; João Paulo 
Ribeiro, da cTB; Lúcio Bellentani, 
da cSB; Wagner Francisco, da UGT; 
Edson Índio, da Intersindical; e, da 
Força Sindical, Sérgio Luiz Leite.

Com auditório lotado, ANFIP e parlamentares reforçaram a defesa da Previdência Social pública e solidária
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Especialistas analisam a Seguridade Social brasileira
Em evento no Senado Federal, palestrantes comprovam que sistema é superavitário e benéfico à sociedade

Previdência Social

convergência dos regimes e a 
Previdência social

Décio Bruno Lopes, vice-pre-
sidente de Seguridade Social da 
ANFIP, traçou uma linha do tempo 
dos regimes e das mudanças que 
aconteceram nas últimas décadas 
na constituição em relação à Pre-
vidência. Ele também detalhou 
os planos de benefício, aposen-
tadorias e pensão por morte do 
Regime Próprio de Previdência 
(RPPS), bem como explicou o fun-
cionamento do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS). Ainda 
enfatizou a relevância da valoriza-
ção dos trabalhadores por meio 
dos benefícios previdenciários e 
exigiu respeito à Seguridade So-
cial. “A Previdência Social deve 
deixar de ser política de governo 
e se tornar política de Estado.”

Previdência rural e diferença 
de gênero

Jane Lúcia Wilhelm Berwanger, 
presidente do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário, discutiu 
o histórico da Previdência rural, o 
Estatuto do Trabalhador Rural e 
pressupostos do governo para a 
reforma da Previdência, veemente-
mente contestados por ela. Berwa-
nger também refutou as teses de 

que há deficit no sistema. Para ela, 
o governo fala em mudar a aposen-
tadoria rural para “encontrar culpa-
dos e isentá-lo do prejuízo”. Avaliou 
que alterar os benefícios rurais pu-
niria uma parcela frágil da socieda-
de. Para uma mudança justa e real 
na aposentadoria do campo, ela 
propõe medidas como melhora 
da arrecadação, leis estaduais para 
formalizar a comercialização da 
produção e fiscalização na arreca-
dação da contribuição rural.

aposentadoria especial, 
Pensão e redução de direitos

Thaís Riedel, presidente da co-
missão de Seguridade Social da 
OAB-DF e presidente do Instituto 
Brasiliense de Direito Previden-
ciário, afirmou que regras pouco 
realistas e reformas na legislação 
diminuem o direito de trabalha-
dores expostos a riscos maiores à 
aposentadoria especial. Também 
criticou as mudanças na pensão 
por morte, que, de acordo com a 
advogada, foram feitas sem um 
cálculo atuarial para justificar a 
criação de períodos diversos de 
pagamento do benefício confor-
me a idade do cônjuge sobre-
vivente. “Foi uma mudança que 
prejudicou uma maioria honesta 
por causa de uma minoria deso-
nesta”, observou. Ainda classifi-
cou como precarização propostas 
do governo como a desvincula-
ção dos benefícios previdenciá-
rios do salário mínimo.

a realidade tributária da Pre-
vidência Brasileira

Melissa Folmann, coordena-
dora da Pós-Graduação da PUc/
PR em Direito Previdenciário, 
disse que a palavra “reforma” não 
é adequada para definir as mu-
danças constitucionais feitas na 
Previdência Social, na Seguridade 
Social e no seu financiamento. O 
termo mais certeiro seria “ade-
quação”, que, se seguisse premis-
sas aceitáveis, poderia ser admi-
tido. “Mas essas adequações que 
vêm sendo feitas não são palatá-
veis porque simplesmente não há 
estudo atuarial que as embase”, 
explicou. Ela sustenta que o siste-
ma dá lucro, e não prejuízo, tanto 
que é alvo de mecanismos de re-
tirada de recursos, como a DRU e 
os perdões fiscais.

 
os impactos das mudanças de-
mográficas no seguro social

Frederico Melo, economista, 
doutor em demografia e técnico 
do Dieese, garantiu que as altera-
ções na demografia do País não 
são prerrogativas para reformar a 
Previdência. “Existe um conceito 
elaborado pelos governistas e a 
mídia para apresentar à popula-
ção a ideia de que o envelheci-

mento é a necessidade da refor-
ma, mas não compactua com o 
cenário real”. Para ele, o aumento 
da expectativa de vida e a redução 
da natalidade não devem ser tra-
tados com arrocho na Previdência 
Social, e sim com políticas públicas 
eficazes. “O envelhecimento popu-
lacional exige melhores incentivos 
assistenciais. Falta assistência, edu-
cação e políticas públicas amplas, 
que valorizem os idosos e diminu-
am as diferenças de gênero, e não 
uma reforma”, sentenciou.

a estrutura do seguro social 
Brasileiro e seu impacto na 
economia

Eduardo Fagnani, professor da 
Unicamp e pesquisador do cen-
tro de Estudos Sindicais e de Eco-
nomia do Trabalho, alertou que a 
Previdência é o pilar da proteção 
social brasileira, beneficiando di-
retamente 30 milhões de pessoas. 
“Uma reforma da Previdência atin-
ge a vida de muitas pessoas, consi-
derando também os beneficiários 
indiretos. Se for uma reforma que 
retire direitos, 70% dos nossos ido-
sos viverão na pobreza”. Para Fag-
nani, por ser um instrumento im-
portante de composição da renda 
das famílias, é inaceitável tratar o 
setor com foco em objetivos fis-
cais. “Reformas têm que vir para 
aperfeiçoar. Mas o objetivo das 
reformas brasileiras é desmantelar 
direitos, acabar com essa rede de 
proteção social”, criticou.

Em continuidade à mobiliza-
ção pelo lançamento da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa 
da Previdência Social, também 
em 31 de maio, ANFIP e Funda-
ção ANFIP, representada por sua 
presidente Maria Inez Maranhão, 

promoveram, no Senado Federal, 
o seminário Desmistificando o 
deficit da Previdência no contex-
to da Seguridade Social. 

Ao final dos trabalhos, o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS) leu os enca-
minhamentos, que foram aclama-

dos pela plenária. O grupo pediu a 
volta do Ministério da Previdência 
Social e avaliou que uma reforma 
da Previdência somente será viável 
se focar na arrecadação, com o fim 
das desonerações, das renúncias 
fiscais e dos saques dos recursos 

previdenciários, sem prejuízo dos 
beneficiários. A frente também já 
iniciou um cronograma de audiên-
cias públicas em todo país sobre o 
tema - detalhes no site da ANFIP.

confira a seguir o resumo das seis 
palestras realizadas no seminário. 
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Que o Rio continua lindo 
não há qualquer dúvida. O que 
muitos não sabem é que a ci-
dade Maravilhosa, como é co-
nhecida, prepara diversas atra-
ções para receber os visitantes 
durante os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos em 2016. As dis-
putas acontecem em agosto 
e setembro, respectivamente. 
Mais de 200 países membros 
do comitê Olímpico Interna-
cional (cOI) são esperados 
para a competição olímpica.

Para incentivar a vinda ao Bra-
sil no período, ficaram isentos da 
obrigatoriedade de visto visitan-
tes norte-americanos, canaden-
ses, australianos e japoneses que 
queiram entrar no país e perma-
necer entre 1º de junho e 18 de 
setembro. Turistas da América do 
Sul e de alguns países europeus 
já são liberados.

O governo promete uma 
grande estrutura de segurança 
para o período dos jogos. A ci-
dade toda também se prepara 
para receber os visitantes, inten-
sificando a organização dos es-
paços. Os cartões postais como 
Pão de Açúcar, cristo Redentor, 
Maracanã e Teatro Municipal 
continuam sendo os principais 
pontos visitados. Há ainda no-
vas opções de passeios e luga-
res para conhecer, como o Mu-
seu do Amanhã, novo espaço na 
Zona Portuária. O projeto é um 
amplo espaço de debate e es-
tudo sobre o impacto de nossas 
ações e como podemos alterar o 
cenário decadente que se avizi-

nha. A proposta do museu é pio-
neira em todo o mundo: não há 
sequer um espaço similar onde 
atividades culturais e de pes-
quisa tenham essa proposta de 
estudo do nosso amanhã. Apro-
veite a região para conhecer ain-
da a Praça Mauá e o Píer Mauá.

Outra referência para visitar é 
o Museu de Arte do Rio. O MAR 
está instalado em duas constru-
ções com estilos heterogêneos, 
porém interligados. O antigo 
palacete de D. João VI se une a 
uma edificação modernista. O 
primeiro prédio abriga as salas 
de exposições, que recebem 
mostras nacionais e internacio-
nais, de assuntos do passado 
e do momento presente. Já no 
segundo, funciona a Escola do 
Olhar, que desenvolve progra-
mas acadêmicos sobre arte, cul-
tura e educação.

O Rio de Janeiro é também 
mundialmente conhecido pela 
sua população alegre e caris-
mática, pela mistura de ritmos, 
por sua cultura, história e pela 
extensa beleza natural. Além, é 
claro, das deliciosas combina-
ções gastronômicas cariocas. A 
principal delas é a caipirinha e 
a feijoada. O prato tradicional é 
feito com feijão preto e mistura 
de carnes bovina e suína, acom-
panhado de arroz, farofa, couve 
refogada e laranja fatiada. Já a 
bebida tipicamente brasileira 
e a mais requisitada por quem 
visita a cidade, é feita com ca-
chaça, limão não descascado, 
açúcar e gelo.

É tempo de (re)encontrar o Rio!
TURISMO & GASTRONOMIA

Netfarma

Intercity Hotels

Iesla

Saiba como usar

Seus Benefícios

A parceria com a Netfarma 
oferece aos beneficiários 5% 
de desconto em produtos far-
macêuticos e dermocosméti-

cos. Associados e dependentes 
podem fazer o pagamento de 
várias formas em até sete vezes 
sem juros.

Associados e dependentes têm 
10% de desconto no convênio en-
tre a ANFIP e o Intercity Hotels, que 

garante conforto e excelência no 
atendimento nos hotéis da rede 
espalhados por todo o Brasil.

O Instituto de Educação Supe-
rior Latino-americano (Iesla) ofe-
rece aos associados e a seus de-
pendentes até 30% de desconto 

na matrícula e 10% na mensali-
dade nos cursos de graduação, 
MBA, pós-graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado.

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

Unimed
Os interessados em fazer 

parte do plano de saúde ANFIP/
Unimed têm mais um incentivo 
para aderir: carência zero (exce-

to para parto e doença pré-exis-
tente). A promoção segue até 10 
de agosto. Ligue 0800 703 5401 
para saber mais e fazer a adesão!
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Agregador, prestativo e 
incansável defensor dos in-
teresses corporativos. Assim 
é conhecido Edgard For-
tKamp, associado da ANFIP 
desde 1972 e um dos funda-
dores da Acafip, a regional 
em Santa catarina. Descen-
dente de alemães, é bacha-
rel em ciências Econômicas 
e natural de Florianópolis, 
onde exerceu todo seu tra-
balho associativo, após se 
aposentar, em novembro de 
1981, como Fiscal de contri-
buições Previdenciárias. 

Fortkamp é uma referência 
para os colegas, respeitado 
por todos não só pelo profun-
do conhecimento em proce-
dimentos de fiscalização, mas, 
também, por ser uma pessoa 
que se dedica a ajudar e a fa-
zer o bem para todos. “Hoje 
em dia é muito difícil ter pes-
soas que se dedicam ao traba-
lho da Associação. Talvez, por 
isso, eu seja lembrado, por ter 
me dedicado totalmente a 
esse trabalho”, afirma, timida-
mente, o dirigente. 

Quando em atividade, no 
cargo de Fiscal de contribui-
ções Previdenciárias, “seu Ed-
gard”, como é conhecido, ocu-
pou várias funções de direção, 
como Delegado Regional do 
Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Empregados 
em Transportes e cargas (Ia-
petec), ligado ao extinto Ins-
tituto Nacional de Previdên-
cia Social, Fiscal Assistente 

e chefe de Região Fiscal. Na 
entidade estadual, passou por 
diversos cargos, foi Secretário 
em muitas gestões, Tesourei-
ro e hoje ocupa a Diretoria de 
Aposentados e Pensionistas.

Mesmo sem poder via-
jar tanto quanto antes, o 
dirigente ainda presta seu 
trabalho diariamente na 
Acafip e ressalta o quanto 
se sente bem lutando pelo 
coletivo. “Isso aqui é meu 
chão. Eu gosto de partici-
par, de ajudar os colegas 
que têm alguma dificulda-
de na Associação.” 

Atualmente com 87 anos, 
Edgard Fortkamp guarda 
muitas lembranças dos even-
tos que participou, seja da 
entidade regional ou da As-
sociação Nacional. “Sempre 
representando Santa cataria”, 
ele enfatiza, com orgulho. Foi 
convencional da ANFIP por 
vários anos, colaborou com 
processos eleitorais e sempre 
esteve na vanguarda das lu-
tas corporativas.

Ao seu lado a compa-
nheira de vida, Yolita, com 
quem teve seis filhos, 13 ne-
tos e três bisnetos. Seu Ed-
gar enche o peito de orgu-
lho ao falar da família, que o 
apoiou em toda a trajetória, 
e da formação dos filhos – 
uma das filhas segue carrei-
ra na fiscalização, no cargo 
de Analista Tributária. “Sem 
a família a gente não faz 
nada”, reconhece.

edgard FortKamp 
reside em Florianópolis (Sc). 
edgard.auditor@gmail.com

Edgard FortKamp

Perfil do Associado
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Aproveite as oportunidades!

A palavra é sua

Maria dos Remédios Bandeira
reside em João Pessoa (PB). 
remflag.bandeira@gmail.com

Nascemos e recebemos de 
nossos familiares cuidados, aca-
lantos, educação. crescemos 
e aos poucos passamos a ter 
consciência da vida, do mundo, 
do que nos aguarda. 

Nesse processo de matu-
ridade, assumimos as rédeas 
de nossa vida, as responsabi-
lidades  e, também, as con-
sequências de cada um dos 
nossos atos. Passamos a tomar 
decisões certas ou erradas, mas 
nossas, pessoais. Decisões estas 
que possibilitarão corrigir, me-
lhorar nosso projeto, alterar a 
história de nossa vida que esta-
mos a escrever. 

Viver é um aprendizado con-
tínuo no qual quedas e erros 
são inevitáveis, mas temos que 
ter maturidade, sabedoria, hu-
mildade, sagacidade, ousadia 
para saber nos reerguer, levan-
tar a cabeça e seguir em frente, 
continuar. Afinal, como bem 
disse charles chaplin, “bom 
mesmo é ir à luta com deter-
minação. Abraçar a vida e viver 
com paixão. Perder com classe 
e vencer com ousadia.” 

Nesse processo todo, alguns 
cuidados são necessários. No 
planejar seu viver, não insira ape-
nas trabalho, responsabilidades. 
Inclua também atividades que 
alimentem sua alma, seu espíri-
to, que  despertem a criança que 
há dentro de você. Em resumo, 
mescle em seu projeto ações 

que lhe dão emoções, prazeres 
e diversões com a família, com 
seus amigos e seu animal de es-
timação. Deixe tempo para ver, 
ler e ouvir não só o que acha 
útil. Por que não reservar tempo 
para coisas ditas “inúteis”? 

A ANFIP e suas represen-
tações regionais patrocinam 
grandes momentos para discu-
tir, para inteirar seus associados 
sobre a política de classe, mas 
os eventos associativos tam-
bém promovem, sem dúvida, 
um grande e salutar convívio 
entre amigos que aproveitam 
esses encontros para pôr a con-
versa em dia, para rememorar 
suas histórias profissionais, so-
ciais e familiares. Não deixemos 
que essa chama se apague. Par-
ticipemos, ou melhor, vivamos 
todas essas oportunidades! 

Viva, e viva bem, não apenas 
os momentos associativos ou 
profissionais, mas todos de seu 
dia a dia. Não se enclausure, afi-
nal, não sabemos como vai ser 
o amanhã, o que nos aguarda 
no dia seguinte. Portanto, viva 
o hoje com sabedoria, respon-
sabilidade e intensidade. 

Para finalizar, vale tomar 
como uma espécie de mantra em 
nosso cotidiano, em nosso proje-
to de vida, em nossa existência, o 
que nos ensina a bela e profunda 
literatura de clarice Lispector: “A 
vida é curta, mas as emoções du-
ram uma eternidade.”

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) pipoca; (2) chapéu; (3) balão; (4) bandeirola à direita; (5) estrela ao lado da lua; (6) 
braço esquerdo; (7) moita à direita. 
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