
Não tenho certeza se há uma 
escada no caminho da vida, ou 
se a vida é fumo que voa ou 
cinza que o vento desfaz... Ou 
conduz consigo outras estra-
das de difícil acesso. Porém, 
concordo com o poeta quando 
fala sobre o cacique guerreiro 
que ordena o indiozinho, seu 
filho, que pare de chorar; e o 
aconselha que a vida é uma luta 
renhida e que viver é lutar... 
Que ela é combate, que aos fra-
cos abate, aos fortes, aos bra-
vos só pode exaltar! 

A minha dúvida mora nos 
fatos que tenho assistido, 
quase que diariamente, de subi-
das e descidas de cidadãos bra-
sileiros, no cenário nacional. 
Corta o coração de qualquer 
cristão, vê-los subir tão alto na 
escada do poder, da riqueza, no 
conceito de uma nação; e,  
depois, vê-los descer, desabar, 
de maneira vertiginosa, humi-
lhante e desonrosa, do ápice da 
escada que construíram com 
os degrau da ambição, trazen-
do na derrocada o que a gente 
tem como um bem sagrado, a 
família. Ou será que a vida é 
para os humanos como o 
sonho: instável, passageiro e 
fugaz? Que devemos, por isso, 
construir com segurança e 
determinação, na argamassa 
da honra ou na madeira ex-
traída da árvore do caráter, os 
degraus firmes e fortes da esca-
da que vamos galgar, para que 

fique, em nossa 
alma, a convic-
ç ã o  d e  q u e , 
quando chegar-
mos ao topo 
dessa escada, 
sem transtor-
nos ou insônias, lá possamos 
ficar para sempre, como se fora 
uma dádiva de Deus.

No soneto “Escada da Vida”, 
o poeta capixaba Benjamim Sil-
va, nos conta que: “Julguei da 
vida haver galgado a escada, / 
Essa escada de mármore poli-
do,/ Que nos conduz à estância 
desejada / De um grande bem 
raríssimo atingido. / - Hoje vejo, 
porém, que quase nada/ Conse-
gui, afinal, haver subido; / 
Ficou-me longe o termo da jor-
nada / Em que eu exausto me 
quedei vencido. / - Pelos des-
vãos da escada mal me erguen-
do / Já sem noção e sem a fé 
que anima,/ Nem sei se vou 
subindo ou vou descendo.../ - 
Por isso os seus extremos jama-
is acho: - Vejo degraus – olhan-
do para cima, / Vejo degraus – 
olhando para baixo”.

O Padre Manuel de Albu-
querque, poeta consagrado, 
nos ensina que na escada da fé, 
há quem descendo, vai subin-
do, nestes lindos versos – Do 
Fim para o Começo: “Somente 
agora, que os meus dias findo, / 
Senhor, eu Vos conheço e a 
Vós me rendo!.../ Mas quero 
dar-vos meu amor infindo,/ 

Reparando um passado triste e 
horrendo!.../ - Há quem desça, 
e, descendo, vai subindo!... /Há 
quem suba, e, subindo, vai des-
cendo!.../ Descer dessa manei-
ra, como é lindo!.../ Subir 
assim, meu Deus, como é tre-
mendo!... / - Vou descendo ao 
sepulcro, mas espero / Descer 
subindo para o Céu... assim... / 
De alma contrita e coração sin-
cero... / - E agora, que Vos amo 
e Vos conheço, / Se comecei, 
chorando, pelo fim, Acabarei, 
sorrindo, no começo!...”

Na caminho da vida, acho 
que podemos encontrar esca-
das, curvas e atalhos; mas não 
fumaça, como crê o poeta Adol-
fo Santos, no soneto Fumo... e 
Cinza: “A vida é fumo que voa, / 
Cinza que o vento desfaz... / - E, 
eu vivo vagando à toa, / Como o 
fumo em espirais. / - Feito em 
cinza se esboroa / Meu castelo 
de ideais... / Fumo e cinza eis 
nesta loa / O motivo dos meus 
ais! / - Minha vida se assemelha 
/ Ao meu cigarro de palha / 
ardendo em chama vermelha: / 
- E em fumo vão-se os cortejos / 
De ilusões, - e vento espalha / A 
cinza dos meus desejos!”

MAIO e JUNHO/2017 - Nº 109

Alcides Gentil Sobrinho
AUDITOR FISCAL DA RFB



A ANFIP realizou em Brasília, no 
período de 20 a 23/05/2017, a XXVI 
Convenção Nacional. Sempre envol-
vida em assuntos de interesse de toda a 
sociedade na Convenção deste ano, 
bateu forte nos assuntos que, no 
momento, preocupam todos os brasi-
leiros: corrupção e lavagem de dinhei-
ro. Foi o tom da fala do Delegado da 
Polícia Federal Carlos Sobral que 
citou mudanças institucionais e nas 
leis para intensificar o combate a esses 
crimes.

O Coordenador Geral de Pesqui-
sa e Investigação da Receita Federal 
do Brasil Gerson Schaan também res-
saltou que a luta contra a corrupção e 
lavagem de dinheiro vai ser o objetivo 
maior de sua Coordenação. A Presi-
dente da AFISEPA Maria Oneyde San-
tos esteve presente e também as 
AFRFB Marluce do Socorro da Silva 
Soares e Osinil Paula dos Santos, elei-
tas conselheiras na eleição do dia 
3/4/2017.

No encerramento, dia 23/05/2017, 
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em sessão solene no Centro de Con-
venção Brasil 21, foram apresentados 
os candidatos para as eleições do pró-
ximo Conselho Executivo da ANFIP – 
2017 – 2019, e dentre esses estão as 
associadas da AFISEPA, Marluce do 
Socorro da Silva Soares e Osinil Paula 
dos Santos.

Fazemos votos de pleno sucesso 
para esse novo conselho na certeza de 
que continuará na mesma linha de atu-
ação da ANFIP em todos os 67 anos 
de existência.

ANFIP – CONVENÇÃO NACIONAL 2017

ANFIP realizará eleições para a renovação 

dos Conselhos Executivo e Fiscal, biênio 2017-

2019. Os associados poderão optar pelo voto de 

urna, no dia onze de julho próximo, ou postá-lo 

nos correios tão logo recebam a documentação 

da ANFIP. Também poderão usar o voto eletrô-

nico, que deve ocorrer a partir do dia 1º de julho 

até às 23:59 h do dia 9 do mesmo mês.

É muito importante que todos votem, como 

estímulo aos companheiros que ficam na linha 

de frente, defendendo os direitos de toda a cate-

goria de Auditores Fiscais da Receita Federal 

do Brasil.

A ANFIP está em estado de alerta diante da 
notícia de que o Projeto de Lei de Conversão 
(PVL) nº 16/2017 (MP-765/2016) já está pronto 
para aprovação do Presidente da República.

Tão logo esse processo esteja ultimado será a 
hora de se reunir com sua equipe jurídica para 
finalizar as petições iniciais de ajuizamento das 
ações para o restabelecimento da paridade remu-
neratória entre ativos e inativos, juntamente com 
a repristinação das rubricas salariais que deixa-
ram de ser pagas quando do surgimento do subsí-
dio.

O escritório de advocacia coordenado pelo 
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) jurista Carlos Velloso é o Patrono dos pro-
cessos judiciais em questões.

Os Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil vão ter que acumular uma nova dose de 
paciência para ver o resultado dessa ação, toman-
do como exemplo tantas outras que estão no 
aguardo há décadas.



Uma princesa inglesa com um 
namorado egípcio, tem um acidente de 
carro dentro de um túnel francês, num 
carro alemão com motor holandês, con-
duzido por um belga, bêbado de 
whisky escocês, que era seguido por 
paparazzis italianos, em motos japone-
sas. A princesa foi tratada por um médi-

1º) AVISO: A partir de 10/03/2017 
a GEAP Passou oficialmente a ser: 
Fundação Viva de Previdência.
2º) A GEAP, o maior e mais antigo 
plano de saúde do Brasil, já teve 
580 mil associados. Entretanto, 
em virtude dos últimos reajustes, 
mais de 50 mil abandonaram o   
plano.
3º) Detalhes interessantes sobre a 
clientela da GEAP: mais de 60% 
tem mais de 49 anos; 70 mil está 
acima de 80 anos; 700 beneficiá-
rios estão na faixa dos 100 anos.
4º) Diretores da GEAP e da ANS 
(Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) reuniram-se no Rio 
de Janeiro, para estreitar o relacio-
namento. Na ocasião o Diretor da 
GEAP, ARTUR DE CASTRO 

LEITE JÚNIOR, lembrou que a 
operadora fechou o ano de 2016 
com saldo positivo, tendo suas 
demonstrações contábeis aprova-
das sem reserva, pelo PWC, uma 
das empresas de auditoria mais 
importantes do mundo.
5º) As mudanças administrativas 
implementadas nos últimos meses 
contribuíram, efetivamente, para o 
equilíbrio financeiro da instituição.
6º) O cumprimento total do Pro-
grama de Saneamento (PROSAN)  
validado pela ANS, resultado do 1º 
trimestre, também foi destaque na 
reunião.
7º) A GEAP conseguiu sua regula-
rização financeira e a implementa-
ção de várias ações para ampliar 
seu patrimônio.

Nesta segunda-feira, 19, a Comissão 
Diretora do Senado Federal apresentou a 
redação final do Projeto de Lei de Conver-
são (PVL) nº 16/2017 (Medida Provisória 
765/2016), que trata do reajuste salarial de 
diversas categorias, dentre elas, os inte-
grantes da carreira Auditoria Tributária e 
Aduaneira. A aprovação em Plenário ocor-
reu no dia 1º de junho em curso.

Após essa etapa vem a expectativa de 
que a matéria seja encaminhada à Casa 
Civil para análise, sanção total ou parcial do 
Presidente da República.

Os funcionários públicos federais não 
alimentam nenhuma esperança de que, na 
Presidência da República, haja alguma alte-
ração no texto que venha beneficiá-los. Já 
será um alívio senão vier nada para tirar o 
pouco que lhes foi concedido.

co canadense, que usou medicamentos 
americanos. E isto é enviado a você 
por um brasileiro, usando tecnologia 
americana (Bill Gates) e provavelmen-
te, você está lendo isso em um compu-
tador genérico que usa chips feitos em 
Taiwan e um monitor coreano monta-
do por trabalhadores de Bangladesh, 

numa fábrica de Singapura, transpor-
tado em caminhões conduzidos por 
indianos, roubados por indonésios, des-
carregados por pescadores sicilianos, 
reempacotados por mexicanos e, final-
mente, vendido a você por chineses, 
através de uma conexão paraguaia.

Isto é *GLOBAIZAÇÃO!!!*  

O que é GLOBALIZAÇÃO?

FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA Ultimando o desajuste

Luiz Fernando Veríssimo 

Uma mãozinha à Glória Perez

Dando uma mãozinha à autora da novela “A Força 
do Querer” mandamos algumas palavrinhas do cotidi-
ano paraense:

 Égua (a vírgula do paraense),pitiú (o cheiro do pei-
xe, da gema do ovo), te acoca (te abaixa),tuíra(pó da 
pele seca), mais como? Eu choro! Olha que o pau te 
acha, pai d'égua, mais credo! Borimbora, putitanga, 
diacho, carapanã,calango, osga, esbandalhar, ralhar, 
dizque!Pomba-lesa, bafento, curica, cangula, rabiola, 
papagaio, macaca (amarelinha), peteca (bola de 
gude),tucandeira (calça que encolheu ou o dono cres-
ceu), panema (má sorte), curuba, pereba, mexilhão 
(mexe em tudo), caboquice, vou lá embaixo (centro da 
cidade, ao Ver-o-peso, toma-te (bem feito), me erra! 
Benjamim (pino de 2 saídas),pavulagem (convencida), 
travessa (tiara), ilharga, mufino (adoentado), pampei-
ra d'água (muita chuva, murrinha (preguiça), lá na 
caixa prego, gita, gitita,teba (grande); chope (refresco 
de saquinho, picolé caseiro), pira (brincar de correr).



Já está se tornando tradição na AFISEPA a homenagem ao “DIA 
DAS MÃES”. A data vem sendo comemorada com a indicação da 

Mãe do Ano Afisepiana.
Neste ano de 2017 a escolhida foi a AFRFB Suely Nazaré Maia. No 

dia 11 de maio/2017, na sede social, Suely Nazaré Maia da Rocha, acom-
panhada da filha Danielle, foi recebida e recepcionada pelas companhe-
iras Leonor Teixeira e a filha Elizabeth Conceição, Maria Oneyde, 
Maria Pedrita, Albenize, Socorrinho, Celene, Maria Vicência, Vitória, 
Marionita, Edésia, Osinil, Ana Antônia e  Madalena. 

Maria Oneyde, Presidente, em poucas palavras, saudou a homena-
geada e na ocasião entregou-lhe o Diploma de Mãe do Ano e um relógio 
com o escudo do Clube do Remo no mostrador, em respeito à preferên-
cia “clubística” de Suely Nazaré. Esta, por sua vez, agradeceu a home-
nagem demonstrando a emoção que sentia naquele momento.

Para encerrar a recepção foram sorteados brindes entre as convi-
dadas e servido um lanche de categoria, como é de praxe.

As oitenta primaveras chegaram para 
a Maria Oneyde Santos. Programada para 
ser Maria Eneida, sua mãe descobriu, ao 
matriculá-la no Orfanato do Colégio Gen-
til Bittencourt, em 1945 que, e no registro 
civil de nascimento,  constava o nome 
Maria Oneyde, com “y” para dar mais 
charme. Nasceu na Maternidade da Santa 
Casa – Enfermaria Santana – e foi lá que 
uma das freiras ou irmã de caridade, con-
trariando a vontade de Dona Guiomar da 
Conceição Santos, mãe, mudou o nome 
da garota. 

Sua primeira experiência escolar, o 
Jardim de Infância, foi no Colégio Pedro 
II, bem ali na rua 28 de Setembro, onde,  
depois funcionou a Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado do Pará. 

O curso Primário e o Secundário foram 
feitos em regime de internato, o primeiro 
no Orfanato do Colégio Gentil Bittencourt 
e o segundo  no Orfanato do Colégio Antô-
nio Lemos, em Santa Isabel do Pará.

No Colégio Antônio Lemos formou-
se Professora Regente ou Professora Nor-
mal Rural. 

Seu primeiro emprego foi no Labora-
tório do Dr. José Bráulio dos Santos, entre 
1956 a 1965. Mas isso era muito pouco 
para as aspirações de Maria Oneyde, por 
isso, concomitantemente com o emprego, 
fez o curso de Contabilidade na Escola 
Técnica de Comércio da Associação 
Comercial do Pará. Quis mais e foi procu-
rar fazendo concursos pelo extinto DASP 
(Departamento de Administração do Ser-
viço Público), para Escriturário e Oficial 
de Administração.

Aprovada nos dois foi chamada, pri-
meiramente, para o cargo de Escriturário 
do EX-IAPC (Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Comerciários), tomando 
posse no dia 1º de junho de 1965. Em 
1966, foi nomeada Oficial de Administra-
ção, para o mesmo Instituto. 

Fala dessa fase com muito carinho por-

que fez grandes amizades com funcioná-
rios da velha guarda, que lhe deram muito 
apoio, como o Valeriano Carneiro, Wil-
son Brito, Itamoary, Ennio Câmara...

Em 1968 foi consultada sobre a pos-
sibilidade de ser transferida para a Agên-
cia de Capanema. Não vacilou, aceitou. 
Com a aposentadoria do  Joaquim José  
Pio da Silva Teixeira, o PIO, foi nomeada 
Agente do INPS(Instituto Nacional da 
Previdência Social), naquela cidade, per-
manecendo por lá até 1976, quando foi 
aprovada no vestibular de Administração 
da UFPA.

A distância entre Belém e Capanema 
impossibilitava a conciliação de horário 
do trabalho com o da Universidade, por 
essa razão retornou para Belém ainda 
naquele ano.

Além do cargo de Agente de Capane-
ma, Maria Oneyde exerceu inúmeras fun-
ções de confiança na Secretaria de Conta-
bilidade e Finanças do EX-IAPAS, den-
tre essas a de Coordenadora de Finanças.

Concluído o Curso de Administração 
em 1980, logo se submeteu ao concurso de 
ascensão funcional para Técnica em Admi-
nistração, com enquadramento em 1982. 
Em 1986, foi à luta novamente, dessa vez 
para o cargo de Fiscal de Contribuições 
Previdenciárias. Aprovada, tomou posse 
em 1º de outubro de 1986, filiando-se à 
ANFIP e à AFISEPA.  Na ANFIP, na vice-
presidência de admistração como titular e 
suplente, esteve como membro do Conse-
lho Executivo entre 1989 a 1995 e na 
AFISEPA, sempre fez parte do Conselho 
E x e c u t i v o  e m  d i f e r e n t e s  Vi c e -
Presidências, estando no momento, Presi-
dente eleita para o biênio 2016-2018.

Esta é uma parte da vida de Maria 
Oneyde, o lado das guerras que ela 
mesma buscou, abrindo caminho para 
chegar onde pretendia. O outro lado não 
dependeu dela: o lado do preconceito, da 
discriminação. 

Numa época em que ainda não se dis-
cutia Direitos Humanos, que chacota 
ainda não se chamava “bulling”, que não 
se censurava os abusados que humilha-
vam os “diferentes”,ser negra, pobre, 
filha de mãe solteira e doméstica, não era 
fácil. Essas coisas ela enfrentou até den-
tro de  colégio de freiras. Mas nada disso 
a intimidou. Abriu seu próprio caminho 
com seu caráter, sua força interior, sua 
vontade de vencer.

Tão logo conquistou um emprego 
público que lhe dava a tão sonhada esta-
bilidade, tratou de melhorar a vida de 
Dona Guiomar, dando-lhe um pouco de 
descanso, um lugar onde mãe e filha se 
encontrassem na hora do almoço ou do 
jantar, para falarem de coisas que só inte-
ressavam a elas. 

Dona Guiomar partiu em 1967, tran-
quila, na certeza de que sua única filha 
tinha tomado o caminho certo.

Neste ano de 2017 Maria Oneyde fes-
tejou com os amigos mais chegados, lá no 
Mosqueiro, seus 80 anos de existência. 
Como não tem medo de enfrentar a vida, 
irá festejar outros tantos aniversários. Os 
amigos, igualmente corajosos, estarão 
com ela todas as vezes que forem avisa-
dos de que vai haver festa para festejar a 
vida e apagar as VELINHAS.

Parabéns, Maria Oneyde, Maria Enei-
da, não interessa o rótulo. Vale o conteúdo. 


