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Assembleia defende substitutivo
Decisão de 80% dos votantes é pela defesa de proposta que garanta o subsídio e a paridade entre ativos e aposentados

Campanha Salarial
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 Num momento crucial para 
os Auditores Fiscais – a reta final 
da Campanha Salarial iniciada em 
2015 – a primeira Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) teve participa-
ção expressiva. O resultado mos-
trou a união dos associados: 80% 
dos votantes defenderam o indica-

tivo um, pelo qual a Entidade deve 
lutar por um projeto substitutivo 
ao Projeto de Lei 5.864/2016, so-
bre o reajuste salarial dos Audito-
res Fiscais da RFB em tramitação 
no Congresso Nacional.

Pela determinação, a Asso-
ciação passa a atuar por acordo 

semelhante ao firmado pelos De-
legados e Peritos Criminais da Po-
lícia Federal, que conseguiram a 
manutenção do subsídio com in-
corporação de R$ 3 mil em janeiro 
de 2017, resultando em reajustes 
de até 41% a depender do enqua-
dramento funcional.

A AGE foi realizada presencial-
mente em 26 de julho na sede da 
ANFIP, em Brasília, com auditório 
lotado. Os associados também pu-
deram votar por correspondência. 
Foram recebidos 3.205 votos re-
metidos via Correios na apuração 
realizada em 2 de agosto.

Presencialmente, a AGE aconteceu em Brasília e lotou o auditório da sede da ANFIP; decisão da maioria foi pela defesa do subsídio e da paridade entre ativos e aposentados
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ANFIP: Transparência, ética e participação

Secretaria: Apoio às atividades dos Conselhos movimenta o setor

Por dentro da ANFIP
Um setor movimentado. É 

assim a Secretaria da ANFIP, 
que atende aos Conselhos Exe-
cutivo, de Representantes e 
Fiscal na execução e no apoio 
às atividades desenvolvidas 
pelos conselheiros. Com um 
supervisor, uma assessora e 
duas assistentes administrati-
vas, a Secretaria também é o lo-
cal onde todas as demais áreas 
da ANFIP buscam informações 
e suporte para o andamento 
do dia a dia da Entidade. 

Dentre as principais ativida-
des desenvolvidas estão: con-
trole da agenda da Presidência e 
do Conselho Executivo; redação 
e numeração de todos os ofícios 
emitidos; despacho e conferên-
cia de documentos; controle de 
e-mails da Presidência; organi-
zação de arquivo das Vice-presi-

dências; atendimento telefôni-
co; liberação e ponto dos 
conselheiros; declaração de libe-
ração de ponto para associados 
nos eventos promovidos; enca-
minhamento de cartas a asso-
ciados; atendimento, controle e 
despacho de documentos sobre 
reembolso de cursos da ANFIP; 
apoio na Convenção Nacional e 
no Encontro Nacional; emissão 
e controle de passagens aéreas; 
conferência de faturas de hotel 
e passagens; e atendimento ge-
ral aos associados.

A vice-presidente Executiva, 
Carmelina Calabrese, é uma das 
que mais diretamente lida com a 
Secretaria e elogia o trabalho exe-
cutado pelo setor. “É fundamental 
para o funcionamento de toda 
a Entidade, já que atende, além 
dos associados, as demandas de 

todos os 18 conselheiros. Quase 
tudo da ANFIP, de alguma forma, 
passa pela Secretaria”, enfatiza. 

O atendimento interno e ex-
terno da Secretaria é feito das 8 

às 19 horas, de segunda a sex-
ta-feira. Para falar com a Secre-
taria, basta entrar em contato 
pelo (61) 3251 8100 ou e-mail 
secretaria@anfip.org.br.
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Pela Paridade, semPre!
 
Uma prova inequívoca de união em 

defesa da valorização da categoia. Esta é a 
principal conclusão a partir do resultado da 
primeira Assembleia Geral Extraordinária 
realizada pela ANFIP com seus associados.

Reunidos em Brasília, na sede da En-
tidade, ou diretamente em seus estados, 
com envio do voto por correspondência, 
80% dos votantes deram aval para que a 
ANFIP lute por um texto substitutivo ao 
projeto de lei enviado pelo governo ao 
Congresso Nacional para tratar do rea-

juste salarial dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil.

Por delegação direta de uma consistente 
maioria, a Entidade passa a defender, para 
a classe, sistema semelhante ao obtido pe-
los Delegados e Peritos Criminais da Polícia 
Federal, que conseguiram a manutenção e 
a elevação substancial do subsídio, com a 
garantia da continuidade da isonomia entre 
ativos, aposentados e pensionistas.

Desde o início da Campanha Salarial, no 
início de 2015, a ANFIP tem alertado para a im-
portância de preservar a paridade, não apenas 
por uma questão de justiça com os colegas que 

já concluíram uma longa vida laborativa, mas 
também, e essencialmente, por uma questão 
de respeito à Constituição. Hoje, a paridade é 
uma conquista constitucional que beneficia 
94% dos Auditores Fiscais, admitidos antes 
da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Assim, agora referendada por oito em cada 
dez associados, a ANFIP mantém a batalha, 
com mais afinco, para assegurar a valorização 
do subsídio dos Auditores Fiscais com a con-
tinuidade da paridade obtida legalmente por 
quase toda a classe. É o início de uma nova eta-
pa, para a qual é preciso reforçar a sintonia de-
monstrada na Assembleia Geral. Vamos juntos!

Carmelina Calabrese com Cássia Alves, Zuleide Miranda, Humberto Brandino e Rachel Carvalho 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br
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Sociedade civil apresenta 
propostas para futuro do país
“Diálogos Congresso em Foco” debate política, economia e combate à corrupção

Brasil em debate

Reunir propostas para o en-
frentamento das crises política 
e econômica, além do combate 
à corrupção, foi o principal ob-
jetivo da plenária do encontro 
“Diálogos Congresso em Foco”, 
realizado no dia 14 de julho, em 
Brasília, com a participação do 
presidente da ANFIP, Vilson Anto-
nio Romero. Pela Entidade, tam-
bém acompanharam os debates 
os vice-presidentes Floriano Mar-
tins de Sá Neto (Política de Clas-
se) e Manoel Eliseu de Almeida 

(Estudos e Assuntos Tributários).
As conclusões foram reuni-

das num documento básico, que 
tentou buscar pontos de con-
vergência entre representantes 
de diversos setores e ideologias 
que pensam de forma bem dis-
tinta sobre as questões em deba-
te. O grupo de participantes foi 
formado por parlamentares de 
diferentes partidos, orientações 
políticas e trajetórias pessoais; 
pesquisadores; gestores de polí-
ticas públicas; e representantes 

Vilson Romero explica importância das propostas ao presidente da Câmara dos Deputados
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Jurídico e Unimed agora têm telefones exclusivos
ANFIP implanta linhas diretas, que também recebem ligações de celulares em todo o Brasil

Melhoria para você

Para dar mais agilidade ao 
atendimento aos associados, a 
ANFIP criou dois novos núme-
ros telefônicos. Agora, para falar 
com o Jurídico, basta ligar 3004 
9197. Já a Unimed/convênios, 
passa a atender pelo número 
3004 9196. Os dois telefones 
recebem ligações também de 

celulares e podem ser discados 
de qualquer localidade do Bra-
sil, sem o uso de código DDD. O 
custo é de ligação local.

O vice-presidente de Admi-
nistração, Patrimônio e Cadastro, 
Carlos José de Castro, enfatiza 
que a intenção é otimizar o aten-
dimento aos associados. “Com 

estas duas novas possibilidades, 
vamos conseguir atender de for-
ma mais rápida, já que o associa-
do não precisa mais passar pelo 
menu inicial. Os novos números 
também têm a facilidade de re-
ceber ligações de aparelhos mó-
veis e a maioria das pessoas hoje 
usa mesmo é o celular”, detalha. 

Para todos os outros assuntos 
da ANFIP, continuam disponíveis o 
0800 701 6167 e o (61) 3251 8100.

dos principais segmentos sociais 
(incluindo líderes do empresaria-
do, de entidades sindicais e de 
grupos feministas, LGBT, indíge-
nas e outros). 

Vilson Romero lembrou que a 
Associação é parceira de longa data 
do Congresso em Foco. “A ANFIP se 
orgulha em contribuir com esse 
debate, que é realizado num mo-
mento muito oportuno, principal-
mente diante das atuais mudanças 
de comando no governo”, lembrou. 
Por isso, disse o presidente, a ANFIP 
está preocupada com os rumos 
da política e da economia do país. 
“Queremos continuar com o Bra-
sil evoluindo, justo, solidário e, 
principalmente, com foco em re-
solver as mazelas da população 

mais carente”, afirmou.
Para dar seguimento às su-

gestões, em 27 de julho a ANFIP 
e outras entidades entregaram 
o documento ao presidente da 
Câmara dos Deputados. Rodri-
go Maia (DEM/RJ) foi receptivo 
às propostas e afirmou que sua 
gestão estará aberta ao diálogo. 
No encontro, Vilson Romero fri-
sou que a ANFIP está pronta para 
contribuir ativamente no debate 
de enfrentamento da crise.

ProPostas
O documento de conclusão 

dos debates apresenta suges-
tões para combater a corrup-
ção, para vencer a crise eco-
nômica e para superar a crise 
política. Defende, por exem-
plo, a realização de uma refor-
ma que desloque a carga tribu-
tária do consumo para a renda, 
além de impor maior progres-
sividade no sistema tributário 
brasileiro. Para a Previdência 
Social, os participantes pedem 
a garantia da sustentabilidade 
do sistema de Seguridade So-
cial no longo prazo e o aumen-
to de sua eficiência gerencial e 
transparência.

Sobre a corrupção, entre ou-
tras medidas, propõe promover 
a institucionalização, profissio-
nalização e fortalecimento dos 
órgãos de controle interno e 
das funções essenciais à Justi-
ça. Já para a crise política, uma 
das medidas, além da reforma 
propriamente dita, é incluir nos 
currículos escolares conteúdos 
pedagógicos voltados para a for-
mação político-cidadã e a com-
preensão do funcionamento do 
sistema político e fiscal.
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A Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa da Previdência 
continua agindo em defe-
sa da Seguridade Social. O 
destaque do último período 
foi o ajuizamento, pela AN-
FIP, Fundação ANFIP e de-
zessete entidades nacionais 
participantes do grupo, de 
Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental 
(ADPF) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) contra a 
prorrogação e ampliação da 
Desvinculação de Receitas 
da União (DRU). O ingresso 
da ADPF, representada pelos 
advogados Diego Cherulli e 
Guilherme Portanova, ocor-
reu em 14 de julho. A frente 
conta com cerca de 60 enti-
dades, no entanto, as 19 que 
são partes da ação são as na-
cionais, com legitimidade ju-
rídica para apresentar ações 
no Supremo.

Na ADPF, a Frente Parla-
mentar alega: “A desobediên-
cia e malversação da forma 
de custeio e desvirtuamento 
da destinação específica das 
contribuições sociais, que fi-
nanciam o sistema de Seguri-
dade Social, são a base de vio-
lação do art. 195 da C.F., fato 
que viola todo o regramento 
constitucional afeto aos Direi-
tos Sociais (art. 194) envoltos 
pela Seguridade Social (Assis-
tência, Previdência e Saúde), 
violando por consequência os 
artigos constitucionais com-
ponentes do Capítulo VIII da 
Constituição Federal”.

O presidente da ANFIP, 
Vilson Antonio Romero, de-
nuncia ainda que a retirada 
dos recursos que abastecem 
a Saúde, a Previdência e a 
Assistência Social penaliza 
a sociedade para permitir 
que o governo gaste, como 
bem entender, valores que 
deveriam ser da área social, 

a exemplo do atendimento 
hospitalar e dos programas 
de transferência de renda 
como Seguro-Desemprego e 
Bolsa Família.

As audiências públicas 
promovidas pela frente 
também continuam a ocor-
rer por todo o Brasil, deba-
tendo, além da Reforma da 
Previdência, terceirização, 
a proposta do negociado 
sobre o legislado, o Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 
257/2016 (negociação de dí-
vidas estaduais, com prejuí-
zos para o servidor público) 
e direitos humanos.

 
Fisco

A ANFIP entende que o 
trabalho parlamentar con-
junto tem muito poder 
para mobilizar parlamen-
tares a respeito de temas 
que impactam a socieda-
de. Assim, em outra ação, 
a Entidade integra a Frente 
Parlamentar em Defesa do 
Fisco, com representantes 
dos Fiscos federal, esta-
dual, distrital e municipal, 
cujo lançamento está mar-
cado para 23 de agosto, no 
Auditório Nereu Ramos da 
Câmara dos Deputados.

A frente parlamentar foi 
instalada no dia 10 de mar-
ço, a requerimento do depu-
tado Cabo Sabino (PR/SE), 
que preside o movimento, 
reunindo centenas de depu-
tados federais. Um dos te-
mas prioritários da frente é a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 186/07, que 
assegura autonomia orça-
mentária e operacional às 
Administrações Tributárias, 
representando a moderni-
zação da gestão pública, 
com um Estado mais forte 
e melhorias na relação Fis-
co-contribuinte.

Não à DRU!
Estamos de Olho

A ANFIP-ES recebeu em 15 de 
julho a visita do presidente Vilson 
Antonio Romero, que falou para de-

zenas de associados sobre as ações 
realizadas pela ANFIP nacional. Ele 
destacou os desdobramentos da 
Campanha Salarial, enfatizando 
ainda as atividades no Congresso 
Nacional e no Executivo para de-
fender as atribuições dos Auditores 
Fiscais e também a preservação dos 
direitos dos servidores públicos.

Espírito Santo: Defesa do Auditor

Minas Gerais: Articulação política

Rio de Janeiro: Comemoração

Santa Catarina: Não ao PLP 257

São Paulo: Conselho de Representantes

No seu Estado
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A ANFIP-MG e a Frente Mineira 
de Defesa dos Serviços Públicos - 
um coletivo de entidades de servi-
dores, trabalhadores e movimen-

tos populares – encaminharam aos 
deputados federais e senadores 
do estado manifesto contra o PLP 
257/2016 e a PEC 241/2016. Ale-
gam que os textos, em tramitação 
no Congresso Nacional, impõem 
medidas que afetam o serviço 
público e toda a sociedade, como 
suspensão de concursos públicos 
e congelamento salarial.

A Afiperj completou, em 7 de 
julho, 47 anos de lutas e conquis-
tas. A Entidade foi criada em 1969 

em plena ditadura militar, num 

ambiente em que atividades asso-

ciativas não eram bem vistas pelo 

regime, mas muitos não se intimi-

daram e trabalharam para defen-

der os interesses da classe. Para 

marcar a data, uma linda Festa Ju-

nina foi realizada em 26 de julho. 

A Acafip se reuniu em 8 de julho, 

em Florianópolis, com o relator do 

PLP 257/2016, o deputado federal 

catarinense Esperidião Amin (PP), 
para reforçar a posição contrária ao 
Projeto de Lei Complementar, que 
atinge direitos do servidor público. 
Para a entidade, se aprovada, a pro-
posta trará uma série de impactos 
negativos e em nada contribuirá 
para o fim das crises política e eco-
nômica que o país atravessa.

O presidente Vilson Antonio 
Romero participou de reunião 
com o Conselho de Representan-

tes da Apafisp. Ele detalhou a cerca 
de 50 dirigentes da Estadual a atu-
ação da ANFIP na Campanha Sala-
rial, sempre na defesa dos interes-
ses de todos os Auditores Fiscais e 
da manutenção da paridade entre 
ativos e aposentados e pensionis-
tas. A reunião foi realizada em 30 
de junho na capital paulista.
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Associados votam pela 
manutenção do subsídio
Assembleia Geral Extraordinária aprova apresentação de texto substitutivo 
que mantenha a atual forma de remuneração

Campanha Salarial

Num momento histórico, na 
primeira Assembleia Geral Extra-
ordinária (AGE) promovida pela 
ANFIP, 80% dos associados vo-
tantes decidiram que a atuação 
da Entidade na Campanha Sala-
rial deve ser pela valorização do 
subsídio e manutenção da pari-
dade, com a apresentação de um 
substitutivo ao projeto de lei (PL) 
do governo em tramitação no 
Congresso Nacional. A contagem 
final dos votos recebidos por cor-
respondência foi realizada no dia 
2 de agosto. Os votos presenciais 
foram contabilizados no dia da 
AGE, em Brasília, em 26 de julho, 
quando os associados já haviam 
sinalizado esse caminho.

Pelo indicativo um, que ob-
teve o maior número de votos, a 
ANFIP deve defender a proposta 
substitutiva de manutenção do 
subsídio com reajuste de 10,8% 
mais incorporação de R$ 3 mil em 
janeiro de 2017, 4,75% em janei-
ro de 2018 e 4,5% em janeiro de 
2019 (proposta idêntica ao Termo 
de Acordo firmado por Delega-
dos e Peritos da Polícia Federal).

No PL substitutivo elabora-
do pela ANFIP foram contem-
plados todos os itens da pauta 
não remuneratória e, na questão 

salarial, foi mantida a remune-
ração por subsídio, com reesca-
lonamento da carreira em nove 
padrões. Com o reposiciona-
mento, os Auditores Fiscais nas 
classes iniciais terão, se aprova-
do o substitutivo, um reajuste 
expressivo. Por exemplo, quem 
hoje está na Classe A, I, teria o 
subsídio elevado em 41,1% (R$ 
22.211,01) e quem está na Classe 
S, IV teria uma elevação no atual 
subsídio de 24,1% (R$ 27.943,08).

A ANFIP recebeu 3.205 votos 
por correspondência. Os indicati-
vos dois e três receberam, respec-
tivamente, 5% e 15% dos votos. 
Para o presidente Vilson Antonio 
Romero a participação dos asso-
ciados foi extremamente expres-
siva. “É relevante o envolvimento 
e a participação dos associados 
na Assembleia. Este é um mo-
mento histórico”, destacou.

Pareceres
Paralelamente ao trabalho 

parlamentar, a ANFIP solicitou 
parecer de dois ex-ministros do 
Supremo Tribunal Federal, a fim 
de garantir a paridade na Justi-
ça, caso os parlamentares man-
tenham o texto do PL 5.864/16 
como encaminhado pelo gover-

no. Além do substitutivo, a ANFIP 
também elaborou emendas ao 
texto original como últimas al-
ternativas para manutenção dos 
direitos de seus associados.

 
aGe presencial

A Assembleia presencial acon-
teceu em 26 de julho com o au-
ditório da sede da ANFIP lotado. 
Durante a reunião, Vilson Rome-
ro esclareceu os pontos em dis-
cussão, tirou dúvidas quanto ao 
conteúdo do PL 5.864, deu voz a 
todos que quiseram se manifestar 
e permitiu que os associados in-
teressados fizessem encaminha-
mentos de votação. “Pela primeira 
vez esta Entidade realiza uma As-
sembleia, aprovada na Conven-
ção passada e regulamentada no 
final de 2015”, informou.

Benedito Leite Sobrinho, 
associado que solicitou o en-
caminhamento da votação, 
alertou para a necessidade de 
valorização da carreira. “A gen-
te tem que ser cauteloso com 
nossa carreira. Temos que cui-
dar do que é nosso coletiva-
mente”, disse. 

 
Nos estados

As Estaduais da ANFIP na Pa-
raíba (Apfip), Minas Gerais (AN-
FIP-MG) e Rio Grande do Norte 
(Anofip) promoveram reuniões 
específicas com seus associa-
dos para esclarecer todos os 
pontos da AGE. Na Paraíba a 
reunião aconteceu no dia 22 de 
julho; em Minas, no dia 20 de 
julho; e no Rio Grande do Nor-
te, no dia 18 de julho.

Integrantes dos Conselhos Executivo e de Representantes atuaram na apuração dos votos
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PLANILHA DE APURAÇÃO  DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA 
ASSEMBLEIA DO DIA 26 DE JULHO DE 2016

ENVELOPES CÉDULAS

REGIÃO ATIVOS APOSENTADOS TOTAL INDICATIVO 1 INDICATIVO 2 INDICATIVO 3 BRANCOS NULOS TOTAL 

Centro Oeste 46 119 165 Centro Oeste 118 14 21 0 12 165

Nordeste 72 431 503 Nordeste 443 19 37 3 1 503

Norte 26 35 61 Norte 22 6 30 1 2 61

Sudeste 353 1396 1749 Sudeste 1399 69 266 3 12 1749

Sul 145 524 669 Sul 521 21 125 2 0 669

Total 642 2505 3147 Total 2503 129 479 9 27 3147

3147 ENVELOPES POSTADOS ATE 26 DE JULHO      |      24 ENVELOPES SEM DATA      |      34 ENVELOPES POSTADOS FORA DA DATA      |      3205 TOTAL
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Sergipe faz valer o ditado 
de que nos menores frascos 
estão os melhores perfumes. 
Apesar de ser o menor Estado 
brasileiro, o local é conheci-
do por sua vasta beleza e rica 
cultura. Com pouco mais de 
dois milhões de habitantes, a 
região é famosa pela popula-
ção acolhedora e por uma pro-
gramação turística repleta de 
lugares incríveis para receber 
toda a família.

Na capital Aracaju, um dos 
maiores cartões postais é a 
orla de Atalaia. O ponto turís-
tico oferece seis quilômetros 
de extensão totalmente equi-
pados para o lazer. O visitante 
pode usufruir de banhos no-
turnos, com iluminação espe-
cial, além de quadras polies-
portivas e de um complexo de 
bares e restaurantes típicos. A 
noite sergipana praticamente 
se concentra por lá!

O Centro Histórico da cida-
de também é um dos lugares 
mais procurados pelos turistas. 
Os visitantes podem fazer uma 
viagem ao passado, passean-
do pelos casarões e mercados, 
como Franco e Thales Ferraz, 
recuperados e transformados 
em centros de cultura e lazer. 
Também vale a pena ir à Praça 
Fausto Cardoso, a mais antiga 
da capital, ao Parque Teófilo 
Dantas, com feiras de artesa-
nato, e à Ponte do Imperador 
– um ancoradouro construído 
em 1859 para desembarque 
de Dom Pedro II.

Ainda na capital, a maioria 
dos turistas não deixa Aracaju 
sem antes dar uma passadinha 
no Oceanário, atração mantida 
pelo Projeto Tamar que visa 
preservar mais de 60 espécies, 
divididas em 16 aquários de 
água doce ou salgada. Luga-
res como o Museu de Gente 
Sergipana, que celebra a iden-
tidade da população, e o Me-
morial do Sergipe, que conta 
com acervo formado por seis 
mil peças que representam a 
cultura do Estado, também 
são pontos importantes.

Já no litoral sul de Sergi-
pe, destaque para as praias 
de Caueira, Saco, Náufragos, 
Refúgio e Robalo. No litoral 
norte, vale conhecer Praia 
dos Artistas, Pirambu, Atalaia 
Nova e Coroa do Meio. Todas 
possuem opções variadas de 
alimentação e de passeios tu-
rísticos programados.

Em gastronomia, nas caran-
guejadas, festas com pratos de 
siri, sururu, guaiamu e ostras, 
você pode se deliciar também 
com os licores de jenipapo, 
tamarindo e umbu. Claro, não 
dá pra ir a Sergipe sem expe-
rimentar o amendoim verde 
cozido, uma das iguarias mais 
consumidas no estado. O visi-
tante também precisa sabore-
ar outros produtos feitos com 
frutos da terra, como sorvetes, 
sucos e sobremesas de manga-
ba, graviola, pitanga, siriguela, 
cajá, carambola, manga, araçá 
e caju, entre outras.

Pequeno grande estado!
TURISMO & GASTRONOMIA

500 produtos em oferta

No conforto do lar

Educação continuada

Saiba como usar

Seus Benefícios

A ANFIP e a loja de cosmé-
ticos Quem Disse, Berenice? 
firmaram parceria que oferece 
descontos de até 12% em mais 

de 500 produtos ofertados. A 
linha de produtos da marca in-
cluiu variadas opções para cui-
dar da beleza e da pele.

A Dinneer é uma experiên-
cia gastronômica na qual os 
participantes oferecem jan-
tares em casa. No convênio 

da ANFIP, o associado usufrui 
de 10% de desconto sobre o 
valor do cardápio. É acessar e 
se deliciar!

Associados da ANFIP têm 
mais um incentivo para dar 
continuidade aos estudos. O 
convênio oferece 10% de des-
conto nos cursos de gradua-

ção da Faculdade Decision de 
Negócios e de pós-graduação 
latu sensu da Decision Busi-
ness School, da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). 

Para conferir esses e muitos 
outros benefícios, acesse a 
plataforma de convênios na 
Página Restrita da ANFIP na 
internet. Para ter direito às 
vantagens, é preciso fazer as 

compras a partir da plataforma 
de convênios ou com os cupons 
indicados na plataforma. Se você 
não achou o convênio que queria, 
avise à ANFIP. Nossa equipe vai 
atrás para firmar a parceria!

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br

Fique em forma!
A Companhia Athletica ofere-

ce aos associados descontos de 
15% nos planos trimestrais, além 
de isenção nas taxas de matrícu-

la e da carteirinha. A academia 
é uma das mais consagradas do 
país e investe em equipamentos 
e profissionais de qualidade.
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Quando resolveu fazer o 
concurso para Fiscal de Con-
tribuições Previdenciárias em 
1980, Nôra Maria de Arruda Bo-
telho não imaginava todas as 
coisas pelas quais iria passar ao 
longo dos 30 anos de dedica-
ção ao serviço público. “Foram 
muitos sustos e alegrias, muitas 
noites insones para terminar 
fiscalizações, examinar os livros 
com régua, linha por linha, e 
depois montar planilhas manu-
ais. Para os Auditores de hoje, 
impossível imaginar!”

Todas essas coisas a leva-
ram a querer modernizar os 
processos e buscar inovações. 
Assim, em 1988, quando as-
sumiu o Núcleo Especial de 
Informática no Rio de Janei-
ro, empreendeu, com colegas 
de outros estados, uma árdua 
luta para informatizar os ar-
quivos de empresas e pro-
cessos de fiscalização. Houve 
muita discussão com a Data-
prev para ter acesso a compu-
tadores e depois os próprios 
fiscais foram desenvolvendo 
programas para facilitar o tra-
balho. “Assim chegamos ao 
patamar de informatização 
em que a Receita está hoje. E, 
ao contrário do que os anti-
gos temiam, o conhecimento 
técnico do Auditor para lidar 
com o volume de informações 
sempre foi imprescindível.”

Por questões familiares, 
transferiu-se para São Paulo 
em 1993 e foi lotada na Gerên-
cia de Pinheiros. Novos ami-
gos, novos desafios, ainda a 

questão da informatização dos 
processos. “Ao longo da minha 
carreira sempre alternei entre 
serviços internos e externos, 
mas sempre mantive a motiva-
ção e o entusiasmo e o gosto 
pelos processos inovadores.”

Em 1998, participou da im-
plantação do Sistema de Ge-
renciamento por Segmentos 
(SGS), em Brasília, onde assu-
miu a gerência do segmento 
de Construção Civil. Em 2000, 
de volta a São Paulo, assumiu a 
chefia de uma agência da Pre-
vidência. “Foi um trabalho que 
muito me gratificou porque 
pude perceber a importância 
dos Auditores e da arrecada-
ção para o atendimento da po-
pulação e concessão de bene-
fícios e aposentadorias.”

A partir de 2005, novos de-
safios surgiram com o processo 
de fusão das receitas Previden-
ciária e tributária. “No início foi 
muito difícil, mas aos poucos 
fomos nos integrando. Quan-
do me aposentei em 2010 as 
dificuldades e arestas estavam 
bem aparadas.”

Aposentada, se dedica a cui-
dados do corpo, mente e espíri-
to. Pratica caminhada, natação 
e equitação e participa tam-
bém de vários grupos de leitu-
ra e meditação. Outra paixão é 
viajar – com filhos na Califórnia 
e no Rio de Janeiro, aproveita o 
gosto pelas viagens para estar 
sempre em contato com a fa-
mília. É ainda voluntária numa 
clínica de Reiki num centro bu-
dista em São Paulo. 

Nôra Botelho reside em São Paulo (SP). 
norabotelho@gmail.com

Nôra Maria de Arruda Botelho
Perfil da Associada
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Um refúgio para a paz

A palavra é sua

Pedro Mitidieri reside no Rio de 
Janeiro (RJ).  
pedro.mit31@gmail.com

Certa vez, um homem mui-
to sábio e com bastante cria-
tividade me levou a conhecer 
uma fórmula que criou para 
recuperar o ânimo quando se 
está vivendo momentos de 
tristeza e de intranquilidade.  
Divido aqui o remédio que 
aprendi. Ele não tem qualquer 
restrição para uso.

Quando preciso esquecer 
as agruras da vida, aquelas que 
são só minhas  e de mais nin-
guém, fecho os olhos e em pen-
samento me transporto para 
um recanto imaginário, onde a 
natureza exuberante me acolhe 
e, com Deus, que é a própria na-
tureza, deles me deixo envolver. 

Esse recanto é simplesmente 
o cenário no qual me extasio, me 
purifico. Entro naquele eldorado 
sob um sol delicado de primave-
ra e pisando numa relva verde e 
fresca. Prossigo o percurso men-
talmente e chego a uma peque-
na elevação do terreno onde en-
contro uma frondosa árvore, sob 
cuja sombra me aconchego. 

Ali, posso ouvir o canto 
dos pássaros que parece en-
toar a sinfonia da liberdade e 
do amor, enquanto uma brisa 
refrescante me acaricia. Deste 
ponto, vejo adiante, entre eu e 
o mar, um jardim onde as flores 
exibem os seus belos coloridos 
e exalam um perfume profun-
do e revigorante.  

Mais longe, abaixo de um 

céu maravilhoso, aprecio o mar 
de um azul celeste, em suaves 
marolas, como que querendo 
beijar a areia alva e brilhante. 
Alongando mais o olhar rumo 
ao horizonte, distante surge um 
pequeno veleiro deslizando so-
bre aquelas águas tranquilas.  

Este tempo tão curto, mas 
que parece se eternizar, é su-
ficiente para sentir a vida se 
renovar. Completamente en-
volvido por essas sensações es-
timulantes, volto desse passeio 
virtual com a disposição de um 
adolescente, mas juro que para 
lá eu irei quantas vezes forem 
necessárias.  É um presente de 
Deus que me é oferecido.

Esta é a “fórmula” que recebi, 
e agora repasso. Cabe a cada 
um criar sua própria estratégia, 
sua própria forma de “viajar”. A 
mim funciona um recanto pró-
ximo ao mar, a outro pode ser 
uma imagem de fazenda, a uma 
terceira colega pode ser melhor 
se imaginar numa caminhada 
junto a belas montanhas.

O importante é encontrar 
o seu paraíso pessoal, inte-
rior. E é para lá que você deve 
fugir, ao menos dentro da sua 
cabeça, dentro do seu cora-
ção. Em um mundo tão agita-
do como o de hoje, proteger 
a mente e a alma é essencial. 
Mais do que isso, é até uma 
obrigação para nos resguar-
dar de tanto corre-corre.

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) última letra A; (2) calça do homem à direita; (3) homem ao lado da mulher à direita; 
(4) terno do homem à esquerda; (5) mão abaixo da letra M; (6) braço da mulher à direita; (7) final 
do cartaz à direita.
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