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O Informativo ACAFIP chega a sua comemorada edi-
ção de número 50. São exatos cinco anos levando ao seu 
conhecimento os assuntos mais relevantes e a cobertura 
dos principais eventos promovidos e prestigiados pela as-
sociação. Nesse tempo, nosso maior desafio sempre foi o 
de sensibilizar a participação dos associados, para que a 
publicação seja, de fato, um retrato da categoria nas ver-
tentes profissional, política, social e cultural. Nosso intuito 
principal é proporcionar um espaço aberto para as histó-
rias, opiniões e manifestações dos associados da ACAFIP.

Nesta época de angústias e incertezas, estimulamos 
nossos leitores e colaboradores a se pronunciarem sobre 
a atual crise que recai sobre Brasil. A resposta foi imedia-
ta, consistente e valorosa. O material que recebemos foi 
vasto, e portanto está lapidado em nosso editorial. Mas o 
assunto não está fechado. Estamos ainda abertos à sua 
participação, que pode ser enviada para o e-mail acafip@
gmail.com. Sobre este ou outros tópicos pertinentes aos 
AFRFB, sejam sempre muito bem-vindos!

ACAFIP PRESTIGIA POSSE 
DA NOVA DIRETORIA DA ANFIP

50   edição!a

No dia 11 de setembro, segunda-feira, às 16:30 horas, a 
ACAFIP recebe em sua sede o colega Marco Aurélio Ne-
del, que irá apresentar e autografar seu livro Condá - O 
Imperador do Oeste. Após o encontro haverá um coquetel 
de confraternização. Esperamos vocês!

Clube da Leitura

Associados, reservem este dia na agenda: 08 de de-
zembro. Esta é a data do nosso Jantar Natalino na bonita 
Alameda Casa Rosa, famosa tanto pelo  visual como pelo 
cardápio. O local foi ampliado para oferecer maior conforto 
e despreocupação quanto ao número de pessoas. Tudo 
está sendo preparado com atenção e carinho para   ga-
rantir momentos inesquecíveis. A festa contará com o som 
da Banda Faraway, que garantirá uma animada noite dan-
çante.  Posteriormente, informaremos todos os detalhes.

Festança à vista

Representantes da ACAFIP estiveram em Brasilia para 
acompanhar a posse de Floriano Martins de Sá Neto 

como presidente da ANFIP e sua chapa Inovação e Luta 
#SOMOSTODOSANFIP, que conta com os catarinenses 

Vanderley José Maçaneiro e Carlos Alberto de Souza
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por Marco Stroisch

por Zaira Ramos Benitez

Já faltam palavras para conceitu-
ar com precisão o delicado momen-
to vivido pelo povo brasileiro. Medo, 
descrença, revolta, aflição e abando-
no, entre outras tantas com a mesma 
carga negativa, retratam o problema 
apenas em parte, superficialmente. 
Tal avalanche de informações (na 
maioria tendenciosas), sentimentos e 
infortúnios parece ter deixado o povo 
brasileiro hipnotizado, sem ação. Ou 
melhor, sem reação. Na tentativa de 
criar um mosaico de opiniões que 
ofereça uma visão geral da nossa re-
alidade atual, consultamos Auditores 
Fiscais da RFB com forte participação 
política e associativa para discutir so-
luções que revertam esse quadro.

Marco Aurélio Nedel, nosso repre-
sentante no oeste catarinense, vem 
se debruçando sobre essa proble-
mática há anos. Tanto que criou 17 
proposições que compõem o projeto 
Luz Oestina,  uma espécie de Emen-
da Popular que intenta angariar mais 
de 20 milhões de assinaturas para 
impulsionar reformas política, traba-
lhista e previdenciária que favore-
çam a população, e não os políticos. 
“O sistema político eleitoral vigente 
em nosso país é diretamente res-
ponsável pelo nível insustentável e 
insuportável da corrupção que sur-
rupia os escassos recursos públicos, 
que poderiam amenizar o sofrimento 
da população. É notório que o atual 
modelo está esgotado e somente os 
eleitos pelas regras atuais ainda o de-
fendem. A iniciativa de mudança terá 
de partir do próprio povo, através de 
uma Emenda Popular” – analisa Ne-
del. Ele tem uma filha de 27 anos que 
se mudou para o Canadá em busca 
de melhores oportunidades e qualida-
de de vida. “Gostaria que outros pais 
não vissem seus filhos desistindo do 
Brasil”. 

O Desemprego é apontado por 
Floriano José Martins como um dos 
grandes males do mundo globalizado. 

O vice-presidente da ACAFIP ressal-
ta que todos os instrumentos utiliza-
dos pelos governos para ajustar suas 
economias, integrar os povos e criar 
oportunidades para que o mercado 
resolvesse as desigualdades sociais 
resultaram equivocados. No Brasil, 
as ações impostas à sociedade estão 
gerando um custo financeiro e social 
de grandes proporções a ser equa-
cionado. “A atual crise centrada no 
sistema financeiro internacional man-
tém um círculo vicioso entre merca-
do financeiro e atividade econômica. 
Será preciso fazer crescer o mercado 
interno, com valorização do trabalho 
e melhor distribuição de renda, criar 
mais e melhores empregos, investir 
intensamente na educação, na inclu-
são social e restabelecer o papel do 
Estado como garantidor dos direitos 
sociais.” 

Já Vanderley Maçaneiro, vice-presi-
dente de Assuntos Fiscais da ANFIP, 
opina que a atual crise econômica 
não deriva de nenhum evento econô-
mico mundial. Para ele, o estrago é 
“made in Brazil”, e decorre essencial-
mente da grave crise política que foi 
potencializada a partir das eleições 
presidenciais de 2010. “Hoje o povo 
brasileiro, ao começar a perceber que 
foi às ruas para trocar um fruto pútrido 
por outro putrefato, também não tem 
iniciativas de mobilização. Isso passa 
uma falsa aparência de concordân-
cia, não pressiona os governantes 
para perceberem que estão totalmen-
te desconectados da nossa realida-
de.” – lamenta Maçaneiro. 

O AFRFB aposentado Albino Dalla 
Vechia é contundente ao apontar que 
o país passa por uma crise moral an-
tes de todas as crises. Para ele, os 
poderes constituídos se chafurdaram 
na lama da podridão da corrupção. 
Perdeu-se a ética por conta do tudo 
pode, tudo é permitido. “O grande 
rouba grande e o pequeno rouba pe-
queno porque o limite dele é este. Um 
descalabro! E todos sabem que não 
serão condenados, pois o que era 
vergonhoso há 40 anos, virou natu-
ral”- contesta. Para Dalla Vecchia, a 
solução está no investimento profun-
do na  educação. 

Mesma opinião de Márcia Tschu-

mi, secretária da ACAFIP. “É preciso 
valorizar os professores, investir em 
escolas de qualidade e iguais para to-
dos os alunos, incluindo no currículo 
matérias como noções de cidadania, 
economia e previdência desde os pri-
meiros anos de escola. Além disso, 
Tschumi vê como essenciais as re-
formas política, tributária e previden-
ciária, e traz à tona a questão da cre-
dibilidade no sistema judiciário, que 
hoje, em razão de tantas instâncias 
recursais, transmite sensação de im-
punidade. “É preciso que possamos 
verificar a aplicação dos impostos 
arrecadados e dos trabalhos desen-
volvidos por nossos representantes. 
Somente desta forma voltaremos a 
ter instituições fortes e cidadãos com-
prometidos com o crescimento da na-
ção”.

Para César Maurício Baasch Fi-
lomeno, suplente do conselho exe-
cutivo da ACAFIP, a saída passa 
por reformas. Uma reforma política  
inspirada no regime semelhante ao 
francês, reforma tributária com justi-
ça fiscal, reforma previdenciária com 
transição, reforma do Poder Judiciá-
rio e uma reforma administrativa que 
estabeleça um teto de remuneração, 
sem qualquer valor adicional, e a re-
dução dos cargos de confiança em 
todas as esferas do poder. Porém, 
na opinião de Filomeno, em primeiro 
lugar é preciso combater implacavel-
mente a corrupção. “A situação pare-
ce dramática, pois estamos passando 
por uma gravíssima crise econômico-
financeira, social, política e, sobretu-
do, moral.”

Para finalizar, Luiz Carlos Aguiar,  
presidente da ACAFIP, reflete que 
toda a crise é gerada pela incerteza 
e pela falta de perspectiva. ”Vivencia-
mos a crise da economia conjugada 
com a crise política.  Ambas trarão a 
curto prazo profundas consequências 
no social”. Aguiar acredita que para 
o Brasil melhorar deverá estabelecer 
políticas públicas claras e confiáveis 
não só de economia, com uma urgen-
te revisão da política de pagamento 
de juros e da própria dívida pública,  
mas principalmente de inclusão so-
cial. Uma inclusão não só pelo consu-
mo, mas focada na educação. 



No primeiro dia de agosto, em 
marcante solenidade no Centro de 
Eventos e Convenções Brasil 21, em 
Brasília, com a presença de inúme-
ras autoridades e representantes de 
entidades parceiras,  tomaram posse 
os eleitos para os Conselho Execu-
tivo e Fiscal da ANFIP para o biênio 
2017/2019. O Presidente eleito Flo-
riano de Sá Neto sucede Vilson Antô-
nio Romero, que nos deixa um legado 
de lutas e conquistas. A ele  e toda a 
sua equipe, nossos sinceros agrade-
cimentos pela dedicação e competên-
cia. Romero conduziu a  ANFIP com  
mãos firmes e mente  lúcida, com  
transparência e  humildade.

A mesa de cerimônia foi composta 
por Floriano Sá Neto,  Vilson Romero, 
pela coordenadora do Conselho Fis-
cal, Margarida Lopes de Araújo e do 
Conselho de Representantes, Tere-
za Luduína Félix; pela presidente da 
Fundação ANFIP, Maria Inez Mara-
nhão; pelo secretário de Previdência 
do Ministério da Fazenda, Marcelo 
Caetano; pelo presidente do Sindi-
fisco Nacional, Cláudio Damasceno; 
pelo senador Paulo Paim (PT-RS) e 
pelo deputado federal Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP). 

Também lá se encontravam inú-
meros  representantes de entidades, 
quais sejam: RFB, Mosap, Fonacate, 
Sinait, Diap, Dieese, Fenapef, Fena-
fisco, Sindsasc, Comsefaz, Fenaperf, 
Cobap, Anauni, Sinal, Unafisco, Ana-
def, Anpprev, Ajufe, APJP, Febrafite, 
Anffa Sindical, APCF, Afinpi, Minis-
tério do Desenvolvimento da Indús-
tria e Comércio Exterior, Casa Civil, 
OAF-DF, Conselho Federal da OAB, 
Instituto de Advocacia Previdenciá-
rio (Ieprev), Safiteba, Andes, Sindi-
receita, Conamp, Unaslaf, AMPPE, 
Anadips, Embaixada da Espanha, 
Auditoria Cidadã da Dívida, além dos 
parlamentares Jô Moraes (PCdoB
-MG), Welington Prado (PMB-MG), 
Érika Kokay (PT-DF) e representante 
do Rôney Neymer (PP-DF), e do juiz 
da 10ª região do TRT, João Luíz Ro-
cha Sampaio. 

Por sua vez, representando o es-
tado de Santa Catarina e a ACAFIP, 
participaram do evento Carlos Alberto 
de Souza (Planejamento e Contro-
le Orçamentário da ANFIP – biênio 
2015-2017 e Suplente da Região Sul 
ANFIP  - biênio 2017-2019), Luiz Car-
los Aguiar (Presidente da ACAFIP), 
Floriano José Martins (Vice-presi-
dente da ACAFIP), Vanderley Maça-
neiro (Assuntos Fiscais-ANFIP biênio 
2017-2019 ) e Zaira Ramos  Benítez 
(Diretora Social da ACAFIP) . Parabe-
nizamos  nossos colegas eleitos para 
o biênio 2017/2019 Vanderley  Maça-
neiro e Carlos Alberto de Souza, que 
tão bem representam nosso estado. 

Considerando o momento compli-
cado pelo qual o país está passando, 
em que os direitos dos brasileiros es-
tão sendo literalmente surrupiados,  
as falas foram de revolta e denúncia. 
O presidente eleito Floriano de Sá 
Neto fez um discurso incisivo, trazen-
do à tona os pontos nevrálgicos da 
situação dos AFRFB, bem como da 
política conturbada do país, a qual 
definiu como um momento extrema-
mente difícil da vida nacional. Disse 
sentir-se honrado e emocionado por 
assumir tamanha responsabilidade, e 
lembrou os 67 anos de luta da ANFIP, 
que vem defendendo com galhardia 
não só os interesses da  categoria, 
mas também  da sociedade brasilei-
ra. Prometeu devolver a confiança, 
garantindo “o comprometimento des-
se Conselho de retornar aos nossos 
associados bons serviços, a guarda 
de seus direitos e, com inovação, 
dentro das melhores práticas de ges-
tão”, Por outro lado, fez um parale-
lo com a época em que assumiu a  
presidência da ANFIP pela primeira 
vez em 1993, lembrando ter sido um 
período de grande convulsão social. 
Ademais, posicionou-se firmemente 
contra as reformas trabalhista e pre-
videnciária propostas pelo governo, 
além de enfatizar a importância de 
acompanhar atentamente a retomada 
do trabalho legislativo. Entre os com-
promissos firmados, está a luta pela 

política salarial da carreira, com res-
tabelecimento da forma de remune-
ração por subsídio, a paridade entre 
ativos e aposentados, o fim da con-
tribuição previdenciária dos inativos 
(PEC 555/06), além dos valores que 
nortearão a gestão: lealdade, humil-
dade, comprometimento, perseveran-
ça, integridade e transparência.

Com a palavra,  o presidente que 
passava o cargo, Vilson Antônio Ro-
mero,  pontuou os desafios enfrenta-
dos,  lembrando que quando da sua 
posse o sentimento era ambíguo: “Ao 
mesmo tempo em que era momento 
de alegria e satisfação, emergia a 
semente da preocupação pelos desa-
fios que se avizinhavam.” Em assim 
sendo, trouxe à memória o  trabalho 
incansável para impedir a agenda re-
formista cruel que alterou a forma de 
remuneração dos Auditores, colocan-
do por terra preceitos constitucionais 
conquistados a duras penas, como a 
paridade remuneratória. Romero afir-
mou que foi uma gestão austera, po-
rém “sem abrir mão de sermos inova-
dores, modernizantes e includentes...
trilhamos o caminho da modernidade, 
da transparência, da participação...
ampliamos o patrimônio da Entida-
de...neste período, a ANFIP reafirmou 
e consolidou sua condição de prota-
gonista político-institucional.”

Em sua mensagem, o presidente 
do Sindifisco Nacional, Cláudio Da-
masceno, afirmou: “Continuaremos 
lutando pelos interesses dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil e para o que a sociedade espe-
ra de todos nós, que é a Previdência 
Social brasileira cada vez mais forte”. 
Já o secretário de Previdência do 
MF, Marcelo Caetano, laconicamente  
desejou um tempo de trabalho cada 
vez mais produtivo. Por sua vez, o 
deputado Arnaldo Faria de Sá e  o 
senador Paulo Paim enalteceram o 
protagonismo e o relevante trabalho 
da ANFIP com o  subsídio de  infor-
mações para o trabalho parlamentar 
e pela luta no resgate dos direitos dos 
trabalhadores brasileiros.

NOVA DIRETORA 
ASSUME A ANFIP

por Zaira Ramos Benitez

Momento em que  Floriano Sá Neto recebe o 
cargo de presidente de Vilson Romero, com o 
senador Paulo Paim  compondo a mesa



JULHO
01. Marcia Raquel Tschumi
02. Marco Aurélio Nedel
05. Ailton Laureano Teixeira
06. Airton Nagel Zanghelini
07. Júlio dos Santos Generoso
08. Valério Martins
      Lauro Antônio Brugnera
09. Tercio da Gama
10. Altair Odail Rodrigues
12. Nialva Sampaio R. Villanova
      Leda Wolff Curvello
13. Manoel José da Silva
19. Dorfelina Tereza K. Manasses
20. Dinacyr Maria Dal Ponte Torri

23. Marilde Zen Rosauro
24. Regina Iara Regis Dittrich
30. Raul Miguel de Souza

AGOSTO
04. Marcos Ricardo Mariot
06. Carlos Alberto Mees Stringari
      Cristiane de Souza 
07. Teresinha Alves da Silva
08. Karin Schreiber
      Lídia Ivone dos Santos
09. Maried Ramos de Souza Penha
10. Aoni Domingues Lemos
12. Maria Luísa do Rego M. Bomfim
13. Manoel Dias

Parabéns aos associados 
aniversariantes de julho e agosto 

No dia 28 de julho, uma vez mais a sede de nossa as-
sociação, com a presença de aproximadamente 60 pesso-
as, foi palco do concorrido Coquetel Conjunto ACAFIP/DS 
Fpolis/ UNAFISCO. Na ocasião, contamos com a presença 
do colega escritor Hugo Mello da Silveira, que autografa-
va seu livro intitulado Educação Financeira para Todas as 
Idades. Nada mais apropriado, em tempos tão difíceis, nos 
quais não conseguimos vislumbrar o futuro com clareza, 
em que se torna condição sine qua non gerenciar eficaz-
mente as finanças. 

Além de outras delícias, desta vez o cardápio contava 
com quatro tipos de sopas, caindo no agrado de todos, 
com pedidos de bis. Só o tempo não colaborou,  já que fal-
tou aquele friozinho típico da época para harmonizar com 
a sopa. Entretanto, muito mais quentes do que o clima,  
estavam as conversas, que ferviam. Andando por aqui e 
acolá, palavras e frases escutadas ao vento revelavam o  
negro tom das preocupações que acachapam não só os 
AFRFB, como todos os brasileiros. Ou seja, a conversa 
que sobressaía era a complexa situação política e econô-
mica pela qual passa o país. 

As  palavras ouvidas ao léu e jogadas aleatoriamente 
nestas ponderações imediatamente trazem à mente  con-
versas, discursos, debates e leituras amplamente divul-
gados na mídia e já tão conhecidos por todos: superfa-
turamento, rombo anunciado, desonestidade, bando de 
ladrões, demagogos, conspiração, eleição, reeleição, in-
coerência fiscal da equipe econômica, quebraram e rou-
baram o país, Lula, Dilma, Temer, D.João VI, D.Pedro I, 
Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Brasil está indo 
para o brejo, dívida interna e externa, megarroubo dos co-
fres públicos nos últimos anos, os funcionários públicos 
estão pagando a conta, subsídio, bônus, Rachid, pacote 
de maldades, manifestação, Juiz Moro,  protesto, incons-
titucional, caixa-preta,  interesses eleitoreiros, os bancos 
que querem a reforma politica, e assim por diante. 

14. Sônia Gonzaga dos Santos
16. Ivoni Sodré Vargas
      Jesuvina Baches
19. Lúcia Cripa
Wilmar Silva
20. Maria Helena A. de Gouvêa
21. Julieta Wiederkehr Bruning
      Waltrudes Geratti Pamplona
22. Carlos Alberto T.de Freitas
23. Olindina Meneghel Bettiol
      Solange Maria Masutti
24. Ricardo Glufke
25. Genésio José Klein
26. Mara Denise Moreira
28. Silvana Knabben Brognoli
29. Anair Rozalia Bez
31. Romilda Serra e Meira

COQUETEL COM LITERATURA, CARDÁPIO E CLIMA PRA LÁ DE CALIENTES

Entre tanta acidez e salmoura psicológica infligida aos 
pobres brasileiros, pelo menos naquele momento, doces 
pra lá de bons serviram para adoçar um pouco a vida. 
Apesar dos pesares, a única atitude desastrosa é desani-
mar. Jamais esqueçamos que as noites mais escuras pro-
duzem as estrelas mais brilhantes. E, mais do que nunca, 
é hora de apontar para a fé e remar.

por Zaira Ramos Benitez


