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XXVI CONVENÇÃO NACIONAL DA ANFIP REÚNE 
AFRFB NO ESTREMECIDO CORAÇÃO DO BRASIL
Foi no centro-oeste do país, em Brasília, de 20 a 23 de 

maio de 2017, na região geográfica conhecida como Pla-
nalto central, com sua arquitetura e urbanismo singulares, 
concebidos pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanis-
ta Lúcio Costa que transcorreu a XXVI Convenção Nacio-
nal da ANFIP, entidade que completa 67 anos de vida. Du-
rante todo o evento, sua árdua luta e seu inestimável valor 
foram reiteradamente distinguidos por autoridades e par-
ticipantes, com ênfase na sólida e competente defesa da 
classe trabalhadora, neste momento crítico por que passa 
nosso país, amargurado por uma grave crise econômica e 
político-institucional, em que os escândalos envolvendo o 
governo federal, políticos, empresas e empresários foram 
amplamente divulgados.

A sessão solene de abertura com a presença do pre-
sidente Vilson Antônio Romero e demais autoridades, foi 
marcada por discursos que trouxeram à tona a neces-
sidade de um Brasil melhor, sendo necessário para isto 
combater a crise política. Nesse sentido, apreensiva com 
a crise na República, a ANFIP, em conjunto com outras 
entidades, cobra em nota pública, respostas à socieda-
de, com a apuração rigorosa das denúncias levadas ao 
Supremo Tribunal Federal. Em um discurso inflamado e 
que revelava indignação, o presidente Romero criticou du-
ramente as reformas que retiram os direitos dos trabalha-
dores e servidores e afirmou: “Lamentavelmente, há um 
intenso e inapagável ar de menosprezo ao governo, suas 
estatais e à sociedade em geral.”



 APOSENTADO SIMomisso  jamais 

A aposentadoria é uma das etapas mais importantes 
e decisivas da vida de uma pessoa. Alcançá-la é sem-
pre motivo de comemoração. Afinal, ela coroa anos de 
dedicação ao trabalho, ao sustento e ao desenvolvi-
mento do país.  É, ressalto de passagem, um direito 
auferido por merecimento, e não um regalo oferecido 
pelo governo, como fazem parecer. Vencida a euforia 
inicial, o recém aposentado se depara com a brus-
ca ruptura da sua rotina. Nessa encruzilhada, muitos 
aproveitam para usufruir momentos de lazer que ante-
riormente eram raros. Outros voltam-se para a família, 
para a casa, e almejam o descanso. Entretanto, cresce 
cada vez mais o número de aposentados que segue 
trabalhando, seja por necessidade ou por vontade pró-
pria.

Creio que a aposentadoria perfeita está no equilíbrio 
desses três caminhos. Dedicar-se exclusivamente a 
hobbies, viagens e outros prazeres vai ser interessan-
te no início. Mas o que é demais enjoa, até as coisas 
boas da vida. Os que trocam tudo pelo chinelo e o sofá 
não tardam a apresentar sinais de afastamento social 
e depressão. Já quem foca apenas em continuar traba-
lhando está suscetível ao estresse e ao cansaço. 

É fundamental aproveitar a vida, curtir e se dedicar a 
sua casa, família e amigos. Ao mesmo tempo é muito 
importante seguir ativo, participativo, atualizado, atento 
e crítico. Quem se aposenta, de modo geral, passa a 
ser dono do seu tempo. Conseguir administrar e diver-
sificar esse tempo com sabedoria é a chave para uma 
aposentadoria de sucesso. 

Foi-se a época em que se aposentar representava 
entrar para a velhice. Aliás, até mesmo a visão pejo-
rativa da famosa e apática “terceira idade” já está fora 
de moda. Sair do mercado de trabalho não significa 
mais ficar à margem dos acontecimentos, não torna 
ninguém inútil. Muito pelo contrário. Dedicar parte do 
seu tempo a atividades e a causas idealistas fortalece 
uma visão positiva do aposentado. Conhecer e reivin-
dicar seus direitos, assim como seguir envolvido políti-
ca e socialmente no dia-a-dia, são manifestações que 
inflam a autoestima e contribuem tanto para a quali-
dade de vida pessoal como para a formação de uma 
sociedade mais justa e democrática.

Hoje nosso país passa por uma das maiores crises 
da sua história. Vivemos um tempo sinistro, no qual a 
ganância, a sede de poder e os interesses partidários 
atropelam nosso povo e suas demandas básicas. Um 
dos personagens mais atingidos nesse contexto é o 
aposentado. O de hoje e o de amanhã. Vários direitos 
conquistados pelos trabalhadores estão sendo talha-
dos por uma minoria que seguirá intacta, pois o salário 

e a aposentadoria de quem detem o poder não será 
atingido pelas reformas que querem nos empurrar go-
ela abaixo. Não há mais como ficar de braços cruza-
dos vendo nossas conquistas serem saqueadas. Não 
dá mais pra ficar na frente da televisão absorvendo no-
tícias tendenciosas que nos deixam estagnados. Não 
cabe mais adotar uma postura alienada e passiva com 
a desculpa de que já passou o bastão, que já cumpriu 
sua parte. 

Não seja mais um dos que festejam completar 70 
anos pra não precisar mais levantar no domingo pra 
votar. Você sabia que existem pesquisas para saber 
a quantidade de aposentados que votaram numa elei-
ção? E é analisando esse tipo de pesquisa que os polí-
ticos avaliam as categorias que eles devem “tratar com 
carinho”, pra não perder eleitores. A baixa presença de 
aposentados nas urnas, já que o voto passa a ser op-
cional a partir dos septagenários, estampa um carimbo 
de categoria desmobilizada, enfraquecida, sem poder 
de reação. E aí, desculpe o linguajar, eles montam em 
cima. Não caia nessa de que o seu voto não é mais 
importante. Exerça seus direitos!  Não se diminua, não 
desista. Seu voto é tudo! Não deixe de usá-lo com in-
teligência. Você é a chave pra mudar esse cenário po-
lítico repugnante. 

Associações como a ACAFIP são grandes parcei-
ras dos aposentados, mas sem a participação efetiva 
dos principais interessados, a luta fica um tanto árdua.  
Aqui mesmo temos um time de grandes exemplos que, 
depois de aposentados, se dedicaram intensamente 
às causas da categoria, beneficiando ativos, inativos 
e seus pensionistas. Vou citar apenas dois nomes, e 
com eles enalteço todos os outros que contribuiram 
expressivamente e com muito amor em grandes ba-
talhas:  Pedro Dittrich Júnior, in memorian, tido por 
muitos como o “eterno guru”, e Floriano José Martins, 
que, incansável, representa diversas entidades e gira 
o Brasil espalhando seu conhecimento. Basta lembrar 
do Pedro ou olhar para o Floriano para atestar o quan-
to esse envolvimento com uma causa, essa chama, 
faz bem não apenas à sociedade, mas também ao pró-
prio indivíduo que a mantém acesa.

Esse é o momento de reivindicar direitos. O Brasil 
precisa ser abraçado por todos nós, trabalhadores, 
aposentados ou desempregados de quaisquer catego-
ria, classe social e afinidade política. Seja qual for a 
sua idade, você tem poder! Se você está indignado, 
demonstre, lute! Pode ser de terno e gravata ou de 
pijama e pantufa, não importa. Faça do seu jeito, mas 
faça alguma coisa. Você já tentou? Pode ter certeza, 
você vai se surpreender com a sua própria força, você 
vai se contagiar com a sua própria motivação. E, seja 
você quem for, com certeza vai se sentir uma pessoa 
mais digna, completa e feliz.

por Marco Stroisch



Este informativo é uma publicação da ACAFIP
Gestão 2016 - 2018
Presidente: Luiz Carlos Aguiar da Silva
Tiragem: 400 exemplares
Endereço: Rua Trajano, 279

Ed. Trajanus - 5º andar - Sala 501
CEP 88100-010 - Centro - Florianópolis/SC
Fones: (48) 3223.2800 - 3025.3811 - 3028.2811
Site: www.acafip.org.br
E-mail: acafip@gmail.com

A agenda de eventos sociais da ACAFIP para este ano 
foi aberta no dia 31 de março, em mais um coquetel con-
junto com o SINDIFISCO Nacional – DS Florianópolis e 
a UNAFISCO Associação. Como de costume, a ACAFIP 
esmerou-se no preparo do evento para oferecer não so-
mente um ambiente agradável, como também um cardá-
pio saboroso acompanhado de muita alegria. Os risos e 
conversas eram ouvidos ao longe. Entre os temas pre-
dominantes estavam as reformas do governo que tanto 
prejudicam a classe assalariada. Boa parte dos presentes 
já se preparava para o passeio do dia seguinte, rumo a 
Pomerode. Foi uma oportunidade ímpar de rever os co-
legas, sentir o calor humano e trocar ideias. Que venha o 
próximo encontro!

ABERTA A TEMPORADA DE ENCONTROS

É com muita satisfação que a  ACAFIP anuncia que já está articulando mais um pas-
seio para seus associados e familiares. Desta vez, rumaremos para a bela região do 
Planalto Serrano de Santa Catarina, com hospedagem no  SESC Pousada Rural Lages 
e visita à Vinícola Abreu Garcia em Campo Belo do Sul. Contamos com a sua partici-
pação neste evento que oportunizará muito lazer e confraternização com os colegas da 
Região Serrana. A saída está prevista para o dia 29 de setembro (sexta-feira) pela ma-
nhã, com saída  de Florianópolis, e retorno na tarde de primeiro de outubro (domingo). 
A ACAFIP custeará as despesas de transporte. As demais  correrão por conta de cada 
participante. Cabe ressaltar que é preciso fazer a carteirinha do SESC. Esperamos 
você para se divertir conosco!

PRÓXIMO DESTINO: LAGES!



No decorrer dos trabalhos da XXVI 
Convenção Nacional da ANFIP, foram 
instaladas as Comissões Técnicas 
que aprovaram 9 teses, 51 alterações 
e/ou modificações dos dispositivos do 
estatuto, além das Moções, Diretrizes 
e Prestação de Contas. Das altera-
ções estatutárias aprovadas, citamos 
a do exercício social da ANFIP, que 
hoje é de primeiro de maio a 30 de 
abril, para primeiro de janeiro a 31 
de dezembro, fazendo coincidir com 
o ano civil e para ajustá-lo às exi-
gências das declarações à Receita 
Federal. As teses versaram sobre im-
portância, fortalecimento e perspec-
tivas da fiscalização previdenciária, 
justiça fiscal, reoneração da folha de 
salários, sistema tributário e educa-
ção fiscal, gerando profícuo debate e 
demonstrando que a categoria não se 
preocupa tão somente com os desti-
nos da vida corporativa, mas também 
com o bem-estar do servidor e da so-
ciedade em geral.

Muitas foram as palestras apresen-
tadas durante a Convenção, todas 
discorridas com maestria e de forma 
esclarecedora, permeadas de dados 
e informações atuais. De maneira 
geral, trouxeram à tona conhecimen-
tos, informes, críticas, sugestões e 
perspectivas da situação tributária e 
previdenciária no país, bem como da 
corrupção, sonegação e lavagem de 
dinheiro. O economista da UNICAMP, 
Prof. Eduardo Fagnani, apontou a 
inconsistência do Sistema Atuarial 
existente. Segundo ele, “O gover-
no não quer debate porque não tem 
argumento. Não sobraria pedra so-
bre pedra.” Denuncia que o governo 
utiliza as piores práticas e que não 
se dá uma resposta deste tipo com 
terrorismo econômico. Afirmou que 
o futuro da nação depende da de-
mocracia e que a palavra de ordem 
é estancar as reformas. Já o Dr. Luiz 
Alberto dos Santos, doutor em Ciên-
cias Sociais, autor do livro “A Refor-

ma da Previdência do governo Temer 
e o Desmonte da Previdência Pública 
no Brasil”, abordou as mudanças e 
perspectivas da Previdência social, 
atentando para os prejuízos que vão 
atingir os segurados: “A idade que au-
menta, o tempo de contribuição que 
aumenta e o valor da aposentadoria 
ou pensão que reduz.”

Por sua vez, Gerson Schaan - co-
ordenador da Copei (Coordenação-
Geral de Pesquisa e Investigação 
da RFB) - abordou o tema “O papel 
institucional da RFB no combate à 
corrupção e a lavagem do dinheiro”. 
Schaan esclareceu que existem duas 
vertentes: a área de fiscalização, com 
a Representação Fiscal para Fins Pe-
nais e as equipes especiais de fisca-
lização que dão sequência no âmbito 
tributário ao que já foi realizado na 
parte penal. Enfatizou a eficácia do 
cruzamento de dados e informações 
que a Receita dispõe atualmente, que 
inclui diversos recursos. O coordena-
dor lembrou que o objetivo da RFB é 
combater a sonegação e corrupção e 
manter a arrecadação. Segundo ele, 
na Operação Lava jato estão sendo 
utilizados diversos e eficazes meca-
nismos para identificar o enriqueci-
mento ilícito e vertiginoso. Neste sen-
tido já foram disponibilizados mais 
de 80 auditores em mais de 1.400 
procedimentos de fiscalização e que 
os resultados de ações fiscais já atin-
giram mais de R$ 6 bilhões.  Ainda 
sobre o mesmo tema, o Delegado da 
Polícia Federal Carlos Sobral – Pre-
sidente da Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF) 
- discorreu sobre o tema “Combate 
à corrupção e ao crime organizado”, 
afirmando que houve avanço  signifi-
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cativo na tipificação do crime, evolu-
ção na técnica e principalmente na 
tecnologia a serviço da investigação. 
Sobral destacou a integração exitosa 
entre mais de 80 instituições. Ade-
mais, disse ele, foram desenvolvidas 
novas legislações e modernas técni-
cas no sentido de combater o âmago 
das organizações criminosas. Para o 
Delegado, a Polícia Federal e a Re-
ceita Federal do Brasil tornaram-se 
maiores e mais fortes, acrescentando 
que o Brasil mudou, a sociedade mu-
dou e para tanto é preciso construir 
uma nova estrutura de funcionamen-
to, onde haja ética. A atual estrutura 
não funciona mais. Concluiu: “Não 
somos do governo, somos do Esta-
do”. E foi ovacionado.

Na sequência, com a temática “Uma 
reforma tributária para o Brasil”, o 
Deputado Federal Luiz Carlos Hauly 
(PSDB/PR), relator da Lei do Super-
simples, fez severas críticas, compa-
rando nosso sistema tributário a um 

manicômio, que destrói empresas 
e empregos, onde quem pode mais 
chora menos. Fez um breve histórico 
das reformas tributárias desde 1965, 
chamando a atenção para a distorção 
profunda no sistema tributário bra-
sileiro e para a nociva centralização 
federal em detrimento dos estados 
e municípios. Diante do desastroso 
quadro atual, segundo ele, não há 
salvação sem uma reengenharia no 
Sistema Tributário Brasileiro, pois é 
um sistema caótico, confuso, irracio-
nal, o mais complexo do mundo, que 
abriga os maiores índices de sonega-
ção, em que a previsão da renúncia 
fiscal para 2017 chega a 284 bilhões. 
Acrescentou que o povo e as empre-
sas no Brasil estão encalacrados, de-
vendo, sem crédito, e que o sistema 
tributário brasileiro está matando o 
país.

O presidente da FENAFISCO - Fe-
deração dos Fiscos Estaduais - Char-
les Alcântara,  seguindo a mesma li-
nha de pensamento, abordou o tema 
“Reforma Tributária: limites e possibi-

lidades”, embasando sua palestra na 
reflexiva pergunta: “A riqueza de pou-
cos beneficia a todos nós?”. O pales-
trante assinalou a malfadada regres-
sividade na carga tributária brasileira, 
e condenou a equação da injustiça 
fiscal: quem ganha menos paga mais 
e quem ganha mais paga menos. É 
preciso inverter esta lógica, disse ele, 
apontando a gigantesca despropor-
ção na distribuição da renda mundial 
e atribuindo as determinantes da Re-
forma Tributária: resistência ao tribu-
to, representação política e concen-
tração nacional.

Felizmente, em meio a tantos te-
mas inquietantes e polêmicos, houve 
tempo para uma boa reflexão e relax 
durante a interessante e motivacional 
palestra do Dr. Homero Reis, psica-
nalista clínico, que nos fez refletir so-
bre a capacidade de mudança do ser 
humano, sua interação e potencial 
para mudar o mundo. Segundo ele, 
somos naturalmente afetivos, gregá-

rios, amistosos, mas também deso-
bedientes, imediatistas, relativistas, 
descartabilistas e individualistas. Dr. 
Homero alerta que desse modo aca-
bamos por perder a visão do grupo, e 
sublinha que para promover mudan-
ças torna-se imprescindível termos 
visão sistêmica.

Com visão de grupo, o Presidente 
da ACAFIP, Luiz Carlos Aguiar, satis-
feito com a participação da bancada 
catarinense, realçou o trabalho dos 
convencionais, destacando a compe-
tência na Relatoria Geral do evento 
que ficou a cargo do colega Floriano 
José Martins, o qual apresentou no 
final da Convenção um resumo de 
todas as atividades desenvolvidas no 
evento. O excelente trabalho do co-
lega Carlos Alberto de Souza como 
Mestre de Cerimônia, que também 
integra como suplente a Chapa de-
nominada “Inovação & Luta” apre-
sentada para o Conselho Executivo 
da ANFIP para o biênio 2017-2019, 
também foi enaltecido. Nesse senti-
do,  demonstrou igual  satisfação em 

também fazer parte da referida Cha-
pa o colega Vanderley Maçaneiro, 
indicado para a Vice-Presidência de 
Assuntos Fiscais. Ressaltou ainda, 
a aprovação da Tese da colega Zai-
ra Ramos Benítez: “Educação Fiscal 
na Base Nacional Comum Curricular”, 
com distinção na apresentação e con-
teúdo, sendo sorteada com um Ipad 
da Apple, lembrando que a colega faz 
parte da Comissão Eleitoral que apu-
rará os votos nas próximas eleições 
do Conselho Executivo da ANFIP e 
do Conselho Fiscal, no dia 11 de julho 
de 2017. Para finalizar, o Presidente 
declarou: “A  XXVI Convenção Nacio-
nal foi de grande importância para a 
nossa categoria, principalmente no 
contexto social e político que vivemos 
atualmente. A ANFIP respondeu à al-
tura ao anseio social e político pelo 
qual o país passa, fato que ficou evi-
denciado pelas autoridades e pelos 
participantes que lá estiveram.”

Em síntese, podemos afirmar que 

estes dias de encontro da categoria 
caracterizaram-se por um tempo de 
reflexão, realinhamento de ideias e 
objetivos, de reunião de forças, de 
busca de motivação, de indução ao 
debate, de esclarecimentos, de aná-
lise, de reavaliação do que já foi feito 
e do que é preciso fazer, de definição 
do foco das ações, de troca de infor-
mações, de dar feedback e de reo-
rientação das ações. Tudo isto, com 
certeza, enriqueceu sobremaneira 
a bagagem de conhecimentos dos 
participantes, delineou ações e reavi-
vou o entusiasmo para continuarmos 
combatendo os pacotes de maldades 
direcionados à classe trabalhadora, 
à categoria e à sociedade. Por isto, 
conclamamos todos à luta, porque 
juntos seremos mais fortes, e quan-
do o bem se agranda, o mal por sua 
própria natureza instável e nefasta 
desestrutura-se e desmonta-se como 
um castelo de cartas de baralho. 
Convidamos todos para participarem 
da próxima Convenção da ANFIP, em 
2018, na cidade de Aracaju.Até lá!



O famoso “dia da mentira” deste 
ano foi verdadeiramente inesquecível 
para a caravana da ACAFIP que vi-
sitou a cidade de Pomerode, no Vale 
catarinense. O grupo de entusiasma-
dos associados e familiares partiram 
sábado bem cedinho de Florianópo-
lis. Já no confortável ônibus, se de-
pararam com as boas vindas e um 
delicioso café da manhã. Em Pome-
rode, descrita como “A  cidade mais 
alemã do Brasil”, no típico portal da 
cidade, um guia exclusivo aguardava 
o grupo para apresentar e descrever 
com muita propriedade os principais 
pontos turísticos. Neste dia foi reali-
zada uma interessante visita à fábrica 
de cristais Oxford, onde, permeados 
pelo calor do fogo, pode-se acompa-

nhar todo o processo esmerado da 
produção artesanal soprado dos be-
los cristais.

O almoço no Restaurante  Siedlertal 
ofereceu um ambiente alegre e uma 
típica comida alemã, que nada dei-
xou a desejar. Recomenda-se! Como 
a região constitui-se em uma verda-
deira  história viva, em que grande 
percentual da população fala alemão, 
idioma que as crianças aprendem na 
escola, tornou-se obrigatório adentrar 
na famosa “Rota Enxaimel”. Lá con-
centram-se as casas típicas neste 
estilo, que transportam magicamente  
os visitantes para um pedacinho da 
Alemanha.  A parada obrigatória foi 
na “Casa Siedlertal”, na qual o filho 
do morador descreveu toda a histó-

ria daquela família e da região.  Entre 
tantas curiosidades, destaca-se o fato 
de que a casa estilo enxaimel é pas-
sível de ser totalmente desmontada 
e transportada para outro local. Ela é 
construída com diversas marcações 
para montagem e desmontagem, e 
possui portas e janelas que podem 
facilmente ser retiradas.       

Naquele sábado, o movimento na 
região era muito grande, já que acon-
tecia a famosa festa Osterfest, palco  
de uma enorme árvore de ovos que 
concorre ao Guinness Book como 
a maior árvore de ovos naturais do 
mundo. Com os seus 25 metros de 
altura e mais de 80.000 casquinhas, 
ela supera a atual recordista, localiza-
dana  cidade alemã de Rostock.  

GRUPO DA ACAFIP DESFRUTA OS ENCANTOS DE POMERODE

por Zaira Ramos Benitez



Realmente um encanto! É mesmo  
um colírio para os olhos, ver  o céu  
de um azul infinito e se deparar com 
uma fantástica árvore de ovos, que 
parecia ali ter brotado.

Depois de um agitado dia, rumou-
se para o tradicional e tão conheci-
do Hotel Glória, em Blumenau. Pela 
noite, a confraternização deu-se 
no famoso e aprazível Restaurante 
Moinho do Vale, à beira-rio. Além da 
deliciosa comida, o grupo foi caloro-
samente recebido pelos colegas da 
ACAFIP de Blumenau e região. Mui-
tas conversas, risos e brincadeiras  
deram o tom do ambiente e a alegria 
estava estampada em cada rosto. Foi 

realmente um prazer rever os cole-
gas. Obrigada pela acolhida!

Apesar do lufa-lufa  do dia ante-
rior, domingo pela manhã já esta-
vam todos recuperados e animados, 
deliciando-se com  o famoso café 
do Hotel Glória e prontos para partir 
para Itapema, para provar os irresis-
tíveis peixes e camarões no famoso 
restaurante “Martinho’s”,  à beira-mar.  
A esta altura, supõe-se que todos es-
tariam cansados. Não mesmo! Dali 
o grupo deslocou-se para Camboriú, 
onde ainda houve chance para cami-
nhadas  na orla ou passeio no Barco 
Pirata. Finalmente, depois de uma pa-
rada na Confeitaria Cafehaus Glória, 

o ônibus rumou para Florianópolis.
Nas palavras do presidente da ACA-

FIP, Luiz Carlos Aguiar, “O passeio foi 
maravilhoso. Foi muito boa a  integra-
ção com os colegas de Blumenau e 
arredores.”  E acrescentou: “Preten-
demos fazer mais integrações e já 
estamos preparando para setembro 
em um hotel fazenda em Lages”. Por 
sua vez, o querido e sempre presta-
tivo apoiador Ermerson afirmou: “Foi 
gratificante participar da organização 
do passeio com o Ilton e a Zaira, via-
jar e escutar o feedback positivo dos 
associados. Que venha o próximo!” 
Obrigada pela presença de todos. Foi 
um prazer tê-los como companhia.



MAIO
01. Leonardo Zeplin
02. Marilene da Silva Alvarenga
      Thiago de Faria Alvim
05. Gladis Maria B. de Almeida
      Leoni Schneider
07. Gilberto Lazzaroto de Oliveira
08. Vera Lucia Becker Modesto
      Lea Rosange Favaretto
      Eliete Alves 
      Júlia Cascaes Teixeira
09. Okir de Sieno
11. Silvana Heloisa Lolato
12. Beatriz de Almeida P. Martins
      Carlos César Menine
17. Sônia Rosa Andrade

19. José Avelino Flor
21. Wily Niehues
      Enio Lineburger
22. Jucemar Marcon
      Rita de Cássia Peiter
23. Rosane Raquel C.Lubini
25. Mário Jose Severino
      Ney Walmor Hubner 
26. Clelia Censi Leite
      Ruth Edeltrauth D. Caon
28. Acy Maria de Souza Silva
      Isolde Comitti 
29. Luiz Carlos Pinto

JUNHO
03. José Alfredo Severo Sampaio

Parabéns aos associados 
aniversariantes de maio e junho

Foi realizada no dia 03 de abril, na sede da ACAFIP, 
uma Assembleia Geral Extraordinária, atendendo à con-
vocação do Presidente do Conselho Executivo, Luiz Car-
los Aguiar da Silva. De início, o Presidente agradeceu a 
presença dos colegas e teceu comentários gerais sobre o 
futuro da categoria, considerando a alienação de grande 
parte dos associados e o declínio de muitas associações 
regionais. Aguiar comentou também que é preciso união e 
um trabalho político para trazer os associados aos eventos 
da categoria. Em seguida, passou a palavra para a Secre-
tária Marcia Raquel Tschumi, que fez a leitura do Edital 
de Convocação que apresentava a ordem do dia, que foi 
votada e discutida pelos participantes.

O primeiro item tratou do Parecer do Conselho Fiscal 
referente à prestação de contas do Conselho Executivo 
do período de primeiro de agosto de 2015 a 31 de julho de 
2016. Com a palavra, a Diretora Financeira da associação, 
Romelândia Silvestre Pfutzenreuter, procedeu a leitura do 
Relatório e do Parecer do Conselho Fiscal, que aprovou, 
sem ressalvas, as prestações de contas relativas ao perí-
odo. 

No item 2 da pauta, Reajuste de mensalidade, Rome-
lândia demonstrou que, com a mensalidade no valor de 
R$ 50,00 (cinquenta reais), mantendo as despesas atuais, 
ocorreria um déficit superior a R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais) neste ano. Após debates e comentários de vários 
colegas, aprovou-se a mensalidade no valor de R$ 80,00 
(oitenta reais), considerando a inflação de todos estes 

anos sem aumento (desde dezembro de 2004), a proposta 
foi aprovada por unanimidade, e o reajuste será implan-
tado a partir da competência maio de 2017. Foi colocada 
ainda em discussão a aplicação dos mesmos percentuais 
de reajuste dos vencimentos futuros da categoria às men-
salidades da ACAFIP. Proposição também aprovada pelos 
presentes.

No terceiro item, Proposta de orçamento para o período 
de primeiro de outubro de 2017 a 31 de julho de 2018, o 
Presidente solicitou à colega Romelândia que apresentas-
se a proposta aos presentes, que em seguida foi colada 
em votação e aprovada por unanimidade. 

Para encerrar, o item 4 discutiu assuntos  gerais. Houve 
comentários no sentido de que a assistência prestada pela 
associação nos momentos de necessidade é inigualável, 
e atende às necessidades do dia-a-dia dos associados. O 
colega Raul Miguel de Souza fez questão de destacar e 
elogiar o excelente trabalho prestado pelos funcionários 
da secretaria, que são incansáveis no atendimento do 
quadro associativo. 

Em seguida, o Vice-presidente da ACAFIP, Floriano José 
Martins, levantou o assunto da reforma da previdência, 
que modifica profundamente as regras atuais do Regime 
Geral de Previdência Social e do Regime Próprio da Pre-
vidência Social (RPPS). O colega Raul Miguel de Souza 
solicitou a palavra para manifestar que “é uma honra para 
os catarinenses terem o colega Floriano, especialista em 
Previdência, com projeção nacional”. 

ASSEMBLEIA APROVA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS, ORÇAMENTO 
E REAJUSTE DE MENSALIDADE

05. Honorino José Goncalves
      Dulce Regina Vechietti Ramos
07. Nilo Sérgio Santiago
08. Nilton Francisco Rebello 
10. Edilia Maria Kalempa
15. Márcio Fidelis
18. Neide Ternes Garcia
19. César Mauricio B. Filomeno
      Elisabete Araújo Leonetti
20. Roger Teixeira
24. João Luiz Feldhaus
      Roque Gotz Batirola
25. Iracema Willain Lopes
26. Pedro Paulo Nunes
      Maria Regina B. Grudtner
28. Elair Helena P. dos Santos
      Maria G. A. de Medeiros 


