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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

MÚSICA

A próxima edição do Auditor 
Talento Musical conta com o 
cantor, compositor e arran-

jador Marcinho Santana, que 
integra vários grupos musi-

cais em BH. Não perca!

(PÁGINA 7)

AÇÕES JUDICIAIS

Após reunião em Brasília, a 
presidente do Conselho Exe-
cutivo, Ana Lúcia Guimarães 

Silva, traz informações atuali-
zadas sobre as ações da GDAT, 

3,17%, 28,86% e sobre a GAT.

(PÁGINA 8)

REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA

Mobilização realizada no fim 
de fevereiro, em Brasília, mar-
cou o “sepultamento” da PEC 
287/2016 (reforma da Previ-
dência). A batalha foi vencida, 
mas a guerra continua.

(PÁGINA 3)

VIII ENCONTRO ESTADUAL
DOS AUDITORES-FISCAIS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANFIP-MG

A Associação realizou mais 
um memorável Encontro 

Estadual de Aposentados e 
Pensionistas, em uma bela 
cidade, que integra o tradi-

cional Circuito das Águas. 
Caxambu/MG recebeu, entre 

os dias 08 e 11 de março 
de 2018, a oitava edição do 

evento, que foi marcada por 
integração e confraterniza-
ção entre os participantes.

(PÁGINAS 4 E 5)

ELEIÇÕES ANFIP-MG

Está chegando a hora de 
renovar os Conselhos Execu-
tivo e Fiscal. Saiba detalhes 

do processo eleitoral, que 
tem início no dia 02 de abril 

de 2018.

(PÁGINA 2)



Foi um ano de resistência, 
que surtiu muito efeito, ao menos 
momentaneamente. As entidades 
que defendem a Previdência 
Social pública — como a ANFIP 
e a ANFIP-MG (esta por meio da 
Frente Mineira Popular em Defesa 
da Previdência Social) — saíram 
vencedoras contra o açoite que 
o governo pretendia promover no 
maior sistema de distribuição de 
renda do país, a pretexto de salvar 
a economia.

Desde o início da tramitação 
da PEC 287, em dezembro de 
2016, até a sua suspensão, em 
fevereiro de 2018, foram feitas inú-
meras mobilizações — com desta-
que para as da Frente Mineira, que 
tiveram repercussão nacional.

Essas manifestações mostra-
ram a força da sociedade em de-
fender seus direitos, que o gover-
no queria desmontar rapidamente, 
sem debate com a sociedade. Os 
parlamentares ficaram com medo 
de não se reelegerem, sinaliza-
ram que não haveria quórum para 
que a medida fosse aprovada no 
Congresso Nacional e a proposta 
esvaziou-se. Para evitar a pecha 
de perdedor, o governo decretou a 
intervenção federal militar no Rio 
de Janeiro, até 31 de dezembro 
de 2018, a qual serviu de pretexto 
para a suspensão da PEC (quando 
há intervenção federal não é pos-
sível mudar a Constituição).

A ANFIP, com sua inequívoca 
análise da Seguridade Social (rea-
lizada há mais de 20 anos) serviu 
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA: BATALHA VENCIDA, A GUERRA CONTINUA

PROCESSO ELEITORAL DA ANFIP-MG COMEÇA EM ABRIL. PARTICIPE!

EDITORIAL

de inspiração para um incontável 
número de ações em defesa da 
Seguridade Social e, especialmen-
te, da Previdência Social pública. 
Além disso, a entidade promoveu 
diversas campanhas ao longo do 
ano, produziu vídeos, participou de 
audiências públicas, publicou es-
tudos (em parceria com o Dieese), 
criou um hotsite exclusivo sobre o 
tema (que agrupa todas as maté-
rias referentes à reforma e pode 
ser visto aqui) e um sistema de 
envio de mensagens para os par-
lamentares, dentre outras ações.

Já a ANFIP-MG, por meio da 
Frente Mineira Popular em Defesa 
da Previdência Social — que reú-
ne 86 entidades e é coordenada 
pela Associação —, pautou sua 
luta nos atos públicos realizados 
em BH e em cidades do interior, 
criou páginas na internet e nas 
redes sociais, produziu cartilhas 
e inúmeros materiais informativos 
que foram distribuídos à população 
nas estações de ônibus, metrô, 
nas ruas e nos aeroportos de Mi-
nas. Ademais, realizou um forte 
trabalho parlamentar nas bases 
dos deputados federais do estado, 
mostrando o posicionamento deles 
a seus eleitores.

Mas não nos aquiesçamos! A 
emenda pode sair pior do que o 
soneto. Correm boatos de que os 
“benevolentes governantes” de 
momento [autodenominados pro-
motores da salvação da economia] 
pretendem retomar a demanda 
com tudo após as eleições, fazen-

do chegar “alguma gorjeta” àque-
les que não forem eleitos [e, por-
tanto, não têm nada a perder], para 
que aprovem a reforma. Será o ato 
final de cumprimento da promessa 
feita por eles ao poder econômico.

Então, já que ganhamos fôle-
go, precisamos agora pressionar 
os aprovadores de lei para que 
promovam a devida discussão que 
uma reforma dessa envergadura 
merece. É preciso fazer reforma? 
Sim. Mas ela deve, necessaria-
mente, retirar direitos de quem já 
tem quase nada?

Inicialmente, alardearam que 
a Previdência era deficitária. Es-
tudos da ANFIP e a CPI da Previ-
dência, assinada pelo próprio líder 
do governo no Senado, mostraram 
que isso é falácia. Viram que não ia 
colar a questão do déficit e descar-
regaram todas as armas sobre os 
“privilegiados” servidores públicos.

Mais uma vez estavam lá as 
entidades para fazer frente às 
mentiras do governo.

É preciso, antes de tudo, pro-
mover o aprimoramento da gestão 
previdenciária, combater, efetiva-
mente, as fraudes, a sonegação e 
os desvios de recursos da Previ-
dência, bem como revisar ou aca-
bar com isenções e desonerações 
tributárias e buscar medidas que 
agilizem a cobrança das dívidas 
de grandes empresas com a Pre-
vidência. Esse é o nosso maior 
desafio e essa deve ser a reforma. 
Sigamos com nossa batalha!  

A ANFIP-MG se prepara, mais uma vez, 
para a renovação dos Conselhos Executivo 
e Fiscal. O edital de convocação foi publica-
do no dia 16 de março de 2018, em jornal de 
grande circulação da capital.

De acordo com o parágrafo 3º do art. 
58 do Estatuto, o período de inscrições dos 
candidatos vai do dia 2 a 13 de abril de 2018 
e a votação acontece no dia 1º de junho do 
mesmo ano, na sede da entidade ou por correspondência 
(em breve serão divulgadas informações detalhadas).

O desafio que se impõe à nossa categoria é imenso, 
diante das perdas de direitos que temos enfrentado e da 
intransigência dos governantes para com os servidores 
públicos.

Deste modo, para continuarmos nossa missão — a 

luta incessante pelos interesses dos associa-
dos e a busca constante pelo seu bem-estar 
—, é fundamental que todos participem e se 
engajem no processo. Só assim consolidare-
mos ainda mais o nome de nossa entidade 
no cenário mineiro e nacional, não apenas 
na defesa dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, mas também na do servi-
ço público e da sociedade em geral.

Participe e incentive também os colegas a partici-
parem. Candidate-se e ajude a melhorar ainda mais a 
gestão e as ações da Associação. São nove vagas para 
o Conselho Executivo e três para o Conselho Fiscal (com 
cinco e três suplentes, respectivamente).

O cronograma do processo eleitoral pode ser acessa-
do no endereço https://goo.gl/ViMXsb.
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ANFIP-MG PARTICIPA DE ENTERRO SIMBÓLICO DA 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

PEC 287/2016

A vice-presidente de Política de Classe 
e Cultura Prof issional da ANFIP-MG e 
coordenadora da Frente Mineira Popular em 
Defesa da Previdência Social, Ilva Franca, 
representou a Associação e o coletivo de 
entidades na manifestação que simbolizou 
o  enter ro  da PEC 287/2016 ( re forma 
da Previdência). O ato aconteceu no dia 
20/02/2018, em Brasília/DF.

Teve caixão, coroa de flores, caminhada 
fúnebre, a caracterização do relator da PEC 
287, o deputado Arthur Maia (PPS/BA) e até do 
“Temer Vampirão”. A mobilização foi organizada 
pela ANFIP juntamente com as entidades que 
integram o Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate).

Na ocasião, a vice-presidente comemorou 
a suspensão da matéria no Congresso Nacional 
e alertou para a continuidade do trabalho 
parlamentar, de convencer os deputados e 
senadores indecisos e os que são favoráveis a 
não aprovarem a PEC 287/2016. “É com grande 
alegria que estamos aqui, depois de meses de 
luta mostrando para a sociedade que esta PEC 
não pode passar, que o governo mente sobre 
o déficit — como sinalizam os estudos da 
ANFIP e a CPI da Previdência. Entretanto, não 
podemos pensar que está tudo bem e ficarmos 
quietos, pois a reforma da Previdência vai voltar 
muito pior depois das eleições, já que a maioria 
dos parlamentares estão comprometidos 
com o mercado financeiro, para entregar a 
previdência pública aos bancos”, disse.

Ela ainda criticou o ataque que o governo 
fez aos servidores públicos — tornando-os 
“bodes expiatórios da reforma” — e afirmou 
que as entidades continuarão pressionando os 
parlamentares até as eleições e mesmo depois 
delas. “Temos que continuar trabalhando nas 
bases eleitorais dos deputados e senadores, 
convencendo-os a mudar de posição. Se 
não fizerem campanha contra a reforma da 
Previdência, se não votarem contra ela, não 
voltarão!”, bradou.

A possível votação da reforma 
da Previdência (PEC 287/2016) 
— que estava agendada para 
aquela semana e foi marcada 
por atos públicos, mobilizações 
e debates sobre o tema — 
acabou sendo suspensa após 
a decretação da intervenção 
federal no Rio de Janeiro.

No d ia  19 de fevere i ro , 
diversas categorias de servidores 
públicos e de trabalhadores do 
regime geral estiveram presentes 
no seminário “A Resistência à 
Reforma Prev idenc iár ia  da 
Argentina e Ações Estratégicas 
contra a Reforma de Temer”, que 
aconteceu no auditório Petrônio 
Portela do Senado Federal, para discutir 
ações contra a aprovação da PEC 287/16. O 
debate foi realizado pela ANFIP, juntamente 
com a Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Previdência Social e a Fenafisco (Federação 
Nacional do Fisco Estadual e Distrital), e 
coordenado pelo senador Paulo Paim (PT/RS).

O evento contou com a participação do 
presidente da Confederación Latinoamericana 
de Trabajadores Estatales (Clate) da Argentina, 
Julio Durval Fuentes, que falou sobre a situação 
da Previdência naquele país, lembrando que, 
mesmo sob intensos protestos de milhares 
de manifestantes contra a medida, foram 
aprovadas novas regras para a aposentadoria.

No dia 20 de fevereiro (terça-feira), além 
do ato público que simbolizou o enterro da 
PEC 287, a vice-presidente de Política de 
Classe e Cultura Profissional da ANFIP-MG, 
Ilva Franca (que também é VP de Assuntos 
Parlamentares da ANFIP) e Marluce do Socorro 

Giuliano Peixoto

Manifestantes promovem enterro simbólico da PEC 287/2016, em Brasília.

MOBILIZAÇÃO EM 
BRASÍLIA FOI INTENSA 

Soares (VP de Política de Classe da Nacional), 
acompanhadas do assessor de Estudos 
Socioeconômicos, Vilson Antonio Romero, se 
reuniram com a Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Fenafisco) e a Delegacia 
Sindical de Brasília (DS/Sindifisco), para 
avaliar o adiamento da votação da reforma 
da Previdência e traçar novas metas. Eles 
concluíram que, mesmo suspensa e sem 
previsão de retorno, a reforma da Previdência 
continuará presente na pauta da ANFIP.

J á  n a  q u a r t a - f e i r a  ( 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 ) , 
representantes de várias entidades visitaram 
parlamentares que são contra a reforma da 
Previdência, para agradecê-los pelo apoio 
e informar que a pressão àqueles que são 
favoráveis ou estão indecisos continuará até 
as eleições.

A Frente Mineira foi representada pela 
coordenadora, Ilva Franca, e a ANFIP-MG, 
pela VP e várias associadas. “Vencemos 
uma batalha, mas temos que ficar atentos e 
continuar conscientizando nossos familiares, 
colegas, amigos etc. Precisamos votar em 

parlamentares capazes de governar o país e 
que não sejam a favor da retirada de direitos 
dos trabalhadores e dos servidores públicos”, 
defendeu Ilva Franca.

A vice-presidente de Política de Classe, Ilva Franca, representa a ANFIP-
-MG em seminário sobre a reforma da Previdência, realizado em Brasília.

Representantes da ANFIP-MG agradecem apoio 
de parlamentares contra a reforma da Previdência.
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VAI FICAR NA HISTÓRIA! 

A ANFIP-MG promoveu, entre os dias 8 e 
11 de março de 2018, em Caxambu/MG, mais 
um memorável Encontro Estadual de Audito-
res-Fiscais Aposentados e de Pensionistas.

A oitava edição do evento não poderia ter 
cenário melhor: o hotel Glória, que fica do lado 
do Parque das Águas, a maior atração turística 
da cidade. 

A confraternização teve início na quinta-fei-
ra (08/03/2018), ainda nos ônibus que saíram 
de BH e de Juiz de Fora. Na ocasião, foram 
lidas mensagens para as mulheres que par-
ticiparam do evento, em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher.

Na chegada ao hotel, os associados e seus 
convidados foram recepcionados com petiscos 
no estilo comida de boteco, antes de se aco-
modarem em seus aposentos. O resto do dia 
foi livre; uns foram para a piscina do hotel, ou-
tros foram fazer compras e tem também quem 
optou por descansar.

VIII ENCONTRO ESTADUAL

A simpática cidade de Caxambu/MG recebeu o tradicional evento da 
ANFIP-MG entre os dias 08 e 11 de março de 2018

CERIMÔNIA DE ABERTURA
Na sexta-feira (09/03/2018), teve início, 

oficialmente, o VIII Encontro.
A presidente do Conselho Executivo, Ana 

Lúcia Guimarães Silva, conduziu a cerimônia 
de abertura, dando boas-vindas aos partici-

pantes e desejando-lhes bom proveito e uma 
excelente confraternização.

Ana Lúcia também fez questão de saudar 
as vice-presidentes de Aposentados e Pensio-
nistas e Serviços Assistenciais, Maria Lisboa 
Macedo; de Esportes e Eventos Sociais, Maria 
José Comanduci; a vice-presidente Executiva, 
Maria Teresa Teixeira de Lara; e a assessora 
Jamir Campos de Cerqueira. Elas compuseram 
a comissão organizadora do encontro.

A presidente ainda agradeceu as presen-
ças dos vice-presidentes de Assuntos da Segu-
ridade Social e de Assuntos Parlamentares da 
ANFIP, Décio Bruno Lopes e Ilva Maria Franca 
Lauria, respectivamente, os quais representa-
ram o presidente da Nacional, Floriano Martins 
de Sá Neto, e de quem levaram o abraço para 
os participantes do encontro.

Em sua fala, Ana Lúcia chamou atenção 
para o momento delicado pelo qual a categoria 
passa e o atual cenário político-econômico, 
destacando a árdua batalha em busca de um 
justo reajuste salarial e por maior valorização 
para a categoria e alertando para “a necessi-
dade de mostrarmos nossa força diante dos 
equívocos engendrados pela nossa represen-
tação sindical”, observou. “É necessária uma 
participação efetiva de todos nós, pois, infeliz-
mente, quem tem prerrogativa de negociar com 
o governo nesse caso é o sindicato. Diante 
disso, fazemos, mais uma vez um forte apelo 
a todos: é imprescindível que participemos das 
assembleias convocadas pela entidade sindi-
cal”, pediu. 

As vice-presidentes de Aposentados e 
Pensionistas e Serviços Assistenciais, Maria 
Lisboa Macedo, e de Esportes e Eventos So-
ciais, Maria José Comanduci, também deram 
boas-vindas aos participantes e desejaram 
bom divertimento a todos.

Na sequência, o vice-presidente de Assun-

tos da Seguridade Social da 
ANFIP, Décio Bruno Lopes, fez 
uma breve explanação sobre a 
Jusprev e apresentou a pales-
trante sobre o tema, a consul-
tora Carolina Dutra. 

A outra palestrante do 
evento foi a vice-presidente 
de Assuntos Parlamentares da 
ANFIP, Ilva Franca, que falou 
sobre o impacto da reforma da 
Previdência para os servidores 
públicos.

A síntese do conteúdo das 
palestras, bem como a matéria 
completa do evento podem 
ser conferidos no endereço 
https://goo.gl/6tFiSd.

O encerramento da cerimô-
nia de abertura do VIII Encontro foi feita pelo 
cantor, ator e comediante Marcus Vinile — ven-
cedor do programa Fama Bis (da Globo), em 
2000 —, que fez um stand up comedy musical, 
com imitação de cantores famosos e piadas 
sobre suas músicas e seus trejeitos. 

O ponto alto da apresentação foi quando 
ele cantou “É preciso saber viver”, de Roberto 
e Erasmo, que contou com o coro do público 
presente.

Participantes do VIII Encontro visitam o Parque das Águas de Caxambu/MG.

VP de Aposentados e Pensionistas, Maria Lisboa Macedo.

VP de Esportes e Eventos Sociais, Maria José Comanduci.

VP Assuntos da Seguridade Social da ANFIP, Décio Lopes.
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A simpática cidade de Caxambu/MG recebeu o tradicional evento da 
ANFIP-MG entre os dias 08 e 11 de março de 2018

NÃO FALTARAM ATRAÇÕES
Ao longo do encontro, quem foi a Caxam-

bu/MG pôde aproveitar muitas belezas que a 
cidade oferece e contou com diversas ativida-
des para se divertir.

Na tarde de sexta-feira (09/03), muitos as-
sociados fizeram o passeio de trenzinho pela 
cidade, enquanto outros foram andar no tele-
férico; à noite, o hotel promoveu um bingo, em 
que vários deles foram contemplados.

Confira a galeria de fotos do VIII Encontro no endereço https://goo.gl/ZBBtHv

Na manhã de sábado (10/03), os parti-
cipantes foram ao Parque das Águas para 
banhar-se no gêiser que tem no local; outros 
preferiram ficar na piscina do hotel ou passear 
pelo centro da cidade, onde compraram coisas 
nas feirinhas. Á tarde, os ônibus partiram para 
o passeio em Baependi.

Á noite, após o jantar, aconteceu a hora 
dançante, ocasião em que foram sorteados 
brindes para os participantes.

No domingo, mais atividades pela manhã: 
alguns foram ao Parque das Águas e outros 
ficaram na piscina ou foram fazer compras.

O balanço final, na opinião dos participan-
tes, é que este foi mais um excelente encontro; 
reforçou ainda mais sua tradição e se eternizou 
na memória de quem teve a oportunidade de 
participar.

Cantor, ator e comediante, Marcus Vinile 
encerra a abertura do VIII Encontro.

Carolina Dutra explica previdência comple-
mentar da Jusprev para associados.

Ilva Franca detalha impactos da reforma da 
Previdência para servidores públicos.
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Marco Aurélio de Freitas Lisboa | Aposentado-BH (06/01/2018) Maria Auxiliadora Soares Ferreira | Aposentada-BH (06/02/2018)

FALECIMENTOSFALECIMENTOS

A ANFIP-MG solidariza-se com os familiares e, aos colegas que se foram, que Deus ilumine seus caminhos. 

ANIVERSARIANTES

Maria M. de Magalhães G. Alvarenga......01
Nádia Carolina de Barros.........................01
Eunice Agostini da Silva..........................02
Francisco Cassimiro A. Neto....................02
Neusa G. Brochado Mendes Rodrigues....02
Rosangelica de Lysieux D. Freire.............02
Antônio Carlos Nader...............................03
Maria Regina de Souza Marinho Faria.....03
Nilêda Marta Augusto El-Huaick.............03
Elizete Neves Ricaldoni Barbosa.............04
José Arnaldo Garcia..................................05
Ieda Miranda Rodrigues...........................06
José Carneiro............................................06
Luisa Valadares de Paula..........................06
Mário de Oliveira Aguiar..........................06
Lúcia Rolim Sampaio...............................07
Lydia Gomes de Oliveira...........................07
Marlene C. Rezende Matos de Sousa.......07

Aparecida Darci Cespedes Rubira..................08
Irene Ferreira da Silva....................................08
Maria de Lourdes Fonseca Chaves Lima........08
Leocílio Alves de Assunção Moura...............09
Afonso Celso Teixeira....................................10
Edna Lucia dos Santos...................................10
Maria Christina de Souza Galil......................10
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A ANFIP-MG
deseja muitas felicidades, saúde e paz

todos os aniversariantes

meses de ABRIL e MAIO.dos
a

A ANFIP-MG agradece às novas associadas e se compromete a aprimorar cada vez mais as ações que atendam, de 
forma efetiva, aos interesses e expectativas de todos em favor do fortalecimento e da união de toda a categoria.

NOVOS ASSOCIADOSNOVOS ASSOCIADOS
Clara Grynberg Tochner | Aposentada-BH
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Therezinha Gonçalves de São José | Pensionista-BH

NOVO CONVÊNIO COM ESPECIALISTA EM DISTÚRBIOS DO SONO

A ANFIP-MG acaba de firmar 
convênio  com o consul tór io 
odontológico do especialista em 
distúrbios do sono, Dr. Marco 
Aurélio Gouvêa Bomfim (relembre 

palestra do dentista na Associação 
no endereço https:/ /goo.gl /
K5Xr7Z).

Pela parceria, fica estabelecida 
a  p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s 
odontológicos e tratamentos de 
distúrbios do sono com 20% de 
desconto para associados da 
ANFIP-MG, seus dependentes 
legais, bem como aos funcionários 
da entidade e seus dependentes.

O benefício incide sobre a 
tabela particular dos procedimentos 
realizados pelo especialista e não 

prevê qualquer interferência da 
Associação no acordo entre os 
clientes e o consultório, inclusive no 
que se refere a parcelamentos ou 
outras facilidades de pagamento.

Ent re  em conta to  com o 
dentista pelo telefone (31) 3227-
6443 e agende sua consulta. Se 
preferir, vá ao consultório — que 
está localizado na rua Levindo 
Lopes, 333/909 - Funcionários 
-  BH/MG — e obtenha mais 
informações.

Vende-se sítio localizado 
em condomínio fechado em 
São José da Lapa. (Próx.  a 

cidade administrativa). A 
casa possui três quartos, 
uma suíte, cozinha estilo 

americana. 
Área de lazer com piscina, 
churrasqueira e fogão de 

lenha.
Terreno de 1600 m com 
varias frutas plantadas.

Valor : 450 mil (sujeito a  
negociação). 

Telefone: (31) 9 8759-2054/ 
Antonio Carlos Braga
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CONCRETIZAÇÃO DA INTENSA LUTA DA ANFIP

AUDITOR TALENTO MUSICAL DE ABRIL É COM MARCINHO SANTANA

Depois de muito esforço da ANFIP, apo-
sentados começam, enfim, a exibir com 
orgulho a cédula de identificação de Auditor-
-Fiscal.

A emissão da cédula para Auditores-Fis-
cais aposentados é uma vitória da Associa-
ção, que batalhou intensamente para que 
eles pudessem possuir o documento, um 
reconhecimento pela sua dedicação à Previ-
dência Social, à Receita Federal e ao serviço 
público em geral.

A cédula foi instituída pela Portaria RFB 
nº 451, de 23 de março de 2010, que trata 
do conjunto de identificação funcional (cédula 
de identidade e distintivo) aos integrantes ati-
vos da Carreira de Auditoria Fiscal da Receita 
Federal do Brasil e também estabelece, no § 
2º do art. 1º: “Será expedida aos aposentados, 
ex-ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal 
e Analista Tributário da Receita Federal do 
Brasil, a respectiva cédula de identificação de 
aposentado constante dos Anexos I-C e II-C 
desta Portaria”.

Desde 2015, a ANFIP vinha negociando 
junto à Coordenação Geral de Gestão de 
Pessoas da Receita Federal do Brasil (Cogep/
RFB) e à Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil, culminando na assinatura de um Termo de 
Cooperação, o que possibilitou a atualização 
cadastral dos associados e o repasse à Cogep 
das informações necessárias para a emissão 
do documento.

Antes, porém, a Associação já batalhava 
intensamente para agilizar a emissão das 
carteiras funcionais para os Auditores-Fiscais 
ativos. Na verdade, desde a criação da RFB, 
a entidade já buscava a expedição de uma 
portaria que disciplinasse o livre acesso dos 
Auditores-Fiscais às dependências de estabe-
lecimentos públicos e privados, prerrogativa 
fundamental do cargo.

Em reuniões na RFB, a ANFIP apresentou 
inclusive um modelo que os aposentados da 
extinta Secretaria da Receita Previdenciária 
possuíam antes da unificação.

O conjunto de identificação funcional é im-
prescindível para o trabalho dos integrantes da 
carreira. O documento evita situações incon-
venientes para os Auditores-Fiscais no exer-

cício de suas atividades. Além disso, reforça a 
prerrogativa exclusiva da carreira de convocar 
força policial para o exercício da função. Já a 
cédula de identificação dos aposentados tem 
valor simbólico e representa [como já foi dito] 
o reconhecimento pela sua dedicação à Previ-
dência Social, à Receita Federal e ao serviço 
público.

CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO

APOSENTADOS DO INTERIOR TAMBÉM JÁ 
ESTÃO OBTENDO O DOCUMENTO

QUEM AINDA NÃO SOLICITOU O DOCUMENTO 
TERÁ NOVAS DATAS PARA EMITI-LO EM 2018

A Divisão de Gestão de Pessoas da Se-
cretaria da Receita Federal na 6ª Região 
(Digep06) informa que os associados aposen-
tados da ANFIP-MG no interior que solicitaram 
a cédula de identificação funcional em suas 
respectivas regiões também já podem retirar o 
documento.

Para isto, devem comparecer à Delegacia 
da Receita Federal (DRF) onde foi feito o pedi-
do, de segunda a sexta-feira, durante o horário 
de expediente da unidade, munidos de docu-
mento de identificação com foto.

Quem ainda não solicitou o documento terá 
novas datas para emiti-lo em 2018

Para quem ainda não solicitou o documen-
to, a Digep continuará o processo de emissão 
em 2018. Para isso, a ANFIP-MG encaminhará 
a relação de interessados ao órgão de acordo 
com os seguintes lotes:

1º lote - até 19 de fevereiro de 2018
2º lote - até 16 de abril de 2018

A próxima edição do Auditor Talento Mu-
sical traz o músico, compositor e arranjador 
Marcinho Santana, que é Auditor-Fiscal desde 
1993, tendo ingressado no serviço como Fiscal 
do INSS. O evento acontece no dia 20/04/2018, 
a partir das 20h30, no Cine Theatro Brasil (Av. 
Amazonas, 315. Centro. BH/MG).

A apresentação vai mostrar uma retrospec-
tiva da carreira musical do artista, desde as pri-
meiras composições autorais, passando pelos 
diversos grupos dos quais participa, como o 
Grupo vocal Nós & Voz, o coral Voz & Cia e o 

grupo de samba Boca Froxa.
Serão mais de 25 músicas representativas 

de cada época, com a participação especial 
desses grupos. 

Os ingressos estão à venda no site Compre 
Ingressos, pelo telefone (31) 2626-1251 e nas 
bilheterias do teatro. O valor é R$ 14,00 (meia) 
e R$ 28,00 (inteira). Não perca!

O Auditor Talento Musical é um show mu-
sical realizado pela ANFIP-MG e pela DS BH 
— em parceria com os produtores Luiz Trópia 
e Tadeu Martins — que conta com a apre-

sentação de um 
Auditor-Fiscal (ou 
duplas e grupos). 
O objetivo é pro-
mover a integração 
entre os colegas 
Auditores-Fiscais, 
sejam associados 
da ANFIP-MG e/ou 
filiados do sindicato 
ou não.

3º lote - até 18 de junho de 2018
4º lote - até 09 de agosto de 2018
Abaixo, está o procedimento necessário 

para a emissão das cédulas dos Auditores-
-Fiscais aposentados de Minas Gerais:

1) Recebimento, pela ANFIP-MG, das 
fichas cadastrais dos Auditores-Fiscais apo-
sentados de Minas Gerais;

2) Os Auditores-Fiscais aposentados de 
Belo Horizonte e Grande BH deverão com-
parecer, pessoalmente, à sede da Associa-
ção (Rua dos Carijós, 150, 7º andar. Centro. 
BH/MG), nas datas acima, para conferir 

seus dados cadastrais. Na ocasião, deverão 
fornecer cópias dos seguintes documentos:

A) Identidade;
B) CPF;
C) Comprovante de endereço;
D) Foto 3x4 (obrigatoriamente colorida) 

que tenha sido tirada há menos de seis meses 
(obs.: pessoas do sexo masculino deverão es-
tar de gravata e paletó na foto);

E) Grupo sanguíneo e fator RH.
Aqueles que residem nas cidades do inte-

rior de Minas Gerais, caso queiram, também 
poderão comparecer à ANFIP-MG no prazo 
estabelecido acima. Entretanto, as 10 delega-
cias da RFB do interior também realizarão esse 
procedimento (somente nas delegacias e não 
nas agências);

3) Coleta, em formulário próprio, dos dados 
biométricos: Estando a ficha cadastral conferi-
da e assinada, será colhida a digital do Auditor-
-Fiscal aposentado, no formulário para coleta 
de dados biométricos;

4) A ANFIP-MG enviará a documentação 
para a Administração da RFB, que providen-
ciará a confecção das cédulas de identificação;

5) Quando a Digep da RFB da 6ª Região 
receber as cédulas da empresa Thomas Greg 
& Sons, tais documentos serão entregues dire-
tamente pelo órgão aos aposentados, median-
te assinatura de termo de entrega.

Atenção! O recebimento da cédula de 
identificação pelo aposentado ficará restrito à 
unidade onde foi feita a solicitação.

Quem tiver dúvida pode entrar em contato 
com a Associação pelo telefone (31) 3201-
3582 ou pelo e-mail anfipmg@anfipmg.org.br.
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ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO:  AGF GONÇALO COELHO
                                                          RUA GONÇALO COELHO, 56, CIDADE NOVA. BELO HORIZONTE/MG. CEP: 31.170-970

Recentemente, a presidente do Conselho 
Executivo da ANFIP-MG, Ana Lúcia Guima-
rães Silva, esteve na reunião do Conselho de 
Representantes da ANFIP, em Brasília, quan-
do teve a oportunidade de obter informações 
detalhadas sobre as ações judiciais relativas 
aos associados, as quais sintetizamos nesta 
edição do jornal.

Em relação à GDAT, cujo pagamento foi 
comunicado aos associados no ano passado, 
segundo a advogada Aline Melo Franco, patro-
na da causa, o precatório será depositado en-
tre os dias 10 de abril e 15 de maio de 2018. A 
ANFIP irá disponibilizar, na área restrita de seu 
site (saiba detalhes no endereço https://goo.
gl/vQ2FEK), os dados referentes aos valores e 
aos bancos onde os associados poderão sacar 
a quantia (Caixa ou Banco do Brasil). A expec-
tativa é de que os precatórios/RPV sejam libe-
rados nesse período. Todavia, os pagamentos 
dependem da liberação do Poder Judiciário, o 
que poderá ocorrer, inclusive, antes desta data.

Na ocasião, ainda será disponibilizada a 
planilha com os cálculos, para que os asso-
ciados confiram e possam, eventualmente, 
solicitar revisão. “O período que foi conside-
rado para os cálculos pode ter diferenças em 
relação a férias, quinquênios, anuênios de uns 
colegas para outros. Todas as condições de 
caráter pessoal influenciam, inclusive aposen-
tadoria proporcional. Mas, com a planilha, os 
associados terão a possibilidade de confrontar 
os valores com suas fichas financeiras e, des-
de que sejam apresentados erros materiais 
de fato, podem encaminhar para a Dra. Aline 
pedir revisão ao juiz. É importante frisar que 
a contestação não pode se basear na com-
paração com os valores que serão recebidos 

ATUALIZAÇÃO SOBRE AÇÕES JUDICIAIS

NOVA PROMOÇÃO DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA UNIMED-BH

pelos colegas, pois isso o juiz não vai aceitar”, 
esclareceu.

“Sobre o processo dos 3,17%, que foi di-
vidido em vários grupos de 25 pessoas quando 
foi feita a petição, temos a informação de que 
está tudo resolvido, não há mais nada a ser 
questionado, inclusive sobre litispendência. 
Entretanto, a maioria desses valores é menor 
do que 60 salários mínimos. Então, o paga-
mento será feito por RPV. Só que a Justiça en-
caminha os pagamentos por lotes, sem critério 

específico. No lote que chegou na ANFIP em 
dezembro e que tive a oportunidade de ver, só 
tinha pensionista, por exemplo. Então, temos 
que ter paciência e aguardar. A Associação irá 
avisar à medida em que os lotes forem saindo. 
Quem quiser saber o valor pode ligar para a 
Nacional que ela informa. Para ficar claro, não 
há previsão. É feito no tempo da Justiça, que 
alega não ter estrutura para agilizar a deman-
da”, informou Ana Lúcia.

Em relação aos 28,86%, de acordo com 
a presidente, o processo também está dividido 

A Unimed-BH está realizando promoção 
de isenção de carência A e B (consultas, 
exames simples e diferenciados) para novas 
adesões aos planos de saúde administrados 
pela Aliança Administradora, para associa-
dos da ANFIP-MG. A promoção vai até 15 
de junho de 2018.

Nesse período, haverá aproveitamento 
de carência para as pessoas que vierem de 
outros planos de saúde. Se o interessado 
ainda não for associado da ANFIP-MG, de-
verá comparecer à Associação, preencher a 
ficha para se filiar e, em seguida, será forne-
cida a declaração de associado. O pagamen-
to das mensalidades ocorrerá por meio de 
débito em conta.

Documentação necessária para adesão:

• CPF
• Carteira de identidade
• Comprovante de residência
• Último contracheque e uma declaração de 

vínculo com a ANFIP-MG

No caso de agregados, será necessário le-
var uma declaração da ANFIP-MG autorizando 
a adesão ao plano como titular.

Os reajustes de planos de saúde coletivos 
ocorrem sempre na data base do contrato feito 
entre a entidade (no caso, ANFIP-MG) e a ad-
ministradora (Aliança), independente do perío-
do em que o cliente tenha feito sua adesão. No 
caso da ANFIP-MG, os reajustes acontecem 
sempre no mês de agosto de cada ano. 

Lembramos que a isenção de carência 

PLANO DE SAÚDE
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por lotes de 25 associados. Cada grupo tem 
uma tramitação diferente. Uns estão embarga-
dos, outros em fases diversas. “No entanto, o 
que eu soube é que não haverá nenhum pre-
catório nem em 2018 e nem em 2019, pois o 
escritório que está trabalhando nesse processo 
resolveu não questionar a parte incontroversa, 
já que os valores são muito pequenos. Então, 
vão deixar o processo tramitar para pagar tudo 
junto. Acredito que até 2020 não teremos ne-
nhum pagamento”, disse.

No que diz respeito à GAT, segundo Ana 
Lúcia, a advogada Aline Melo informou que 
está aguardando pronunciamento da Justiça a 
respeito dos procedimentos necessários para 
a adequada distribuição dos mais de 3000 pro-
cessos de execução que ela ajuizou (se devem 
ser formados grupos de 12 ou 30 pessoas). 
Inicialmente, ela havia peticionado por meio di-
gital, mas a Justiça solicitou que o procedimen-
to fosse refeito por meio físico. Houve também 
uma redistribuição para outra vara (17ª), o que 
acabou atrasando a demanda. “Mas a Dra. Ali-
ne está muito otimista. Claro que existe o risco 
de sucumbência, no entanto, ela acredita muito 
no êxito e afirmou que trabalhará até o fim. 
Sabemos que ela é bastante estudiosa e con-
fiamos no trabalho dela. De qualquer forma, 
a ANFIP está analisando formas de garantir 
a sucumbência. Não sabemos ainda se será 
total ou parcialmente, mas a entidade deverá 
formar um fundo para garantir a sucumbência 
de seus associados”, ressaltou Ana Lúcia. “É 
bom lembrar que temos cinco anos para pro-
mover a execução do valor, mas quem deixar 
pra depois não entrará na mesma fase em que 
estão as pessoas que já ingressaram com a 
ação”, completou.

é parcial. Ou seja, não vale para partos, 
internações agendadas, nem doenças ou 
lesões pré existentes (DLP).

No caso de urgência e emergência, em 
que houver necessidade de internação, o 
procedimento será feito normalmente.

Entre em contato com a Aliança Admi-
nistradora, pelo telefone (31) 3048-2800, ou 
com a ANFIP-MG, pelo telefone (31) 3201-
3582, para saber detalhes.

Para fazer sua adesão, acesse www.
aliancaadm.com.br/anfip.

Analise os valores dos planos na ta-
bela que está no endereço https://goo.gl/
NxfN1R, compare com seu plano de saúde 
atual e mude para a Unimed-BH!
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