
Ao me deitar para dormir, 

senti que uma nuvem estranha 

envolvia a minha mente. Entrei 

num paraíso e contemplei, sono-

lento, o encontro da Noite com o 

Dia, como se fossem dois apaixo-

nados que se querem unir pelo 

amor, mas que não podiam, por-

que encontravam, sempre, no 

caminho dos séculos, um obstá-

culo – o Sol. O Sol, como se fora 

um Pai rigoroso e ciumento, desa-

provava o idílio dos  dois sonha-

dores. Mas o romance entre 

ambos era profundo e antigo, lem-

brava Romeu e Julieta, Marília de 

Dirceu e tantos outros. Quando 

chegou a Noite, depois do crepús-

culo, ela apresentou orgulhosa, as 

Estrelas, como filhas, todas lindas, 

encantadoras, belas. Ao despon-

tar do Dia, depois da aurora ele, o 

Dia, mostrou, feliz, seus filhos, os 

Pássaros cantores, com trinados 

maravilhosos, comoventes, divi-

nos. Então, perguntei a mim mes-

mo, ao contemplar o encanto das 

Estrelas, e ao ouvir o gorjeio des-

lumbrante dos pássaros: Será que 

as Estrelas são irmãs dos Pássaros, 

nascidos de encontros secretos e 

fortuitos do Dia com a Noite, 

longe dos olhos do Sol? Deslum-

brado, com o brilho fulgurante 

das estrelas no Céu e depois, com 

a comovente sinfonia dos passari-

nhos na Terra, resolvi, em busca da 

resposta, procurar, em seu Mun-

do, o poeta, com o objetivo de diri-

mir a dúvida. Ele me recebeu sor-

rindo, como se me conhecesse. 

Quando o vate começou a dar a 

resposta, em versos, acordei. Tudo 

não passou de um sonho... 

Mas, na fértil imaginação dos 

poetas, as Estrelas, os Pássaros e o 

Sol, são sempre lembrados, como 

se fossem três fontes de ternura, 

de carinho e de amor infindas... 

Eis três exemplos: A ESTRELA 

PEQUININA – “Toda vez que olho 

o céu desta larga janela,/ Vejo atra-

vés da talagarça neblina,/ Uma 

estrela infantil inquieta e peque-

nina, / Que por ser infantil me pare-

ce mais bela./ - Ora se esconde, 

ora ressurge, ora se inclina, / 

Aumentando o esplendor da sua 

cidadela... / Devo a Deus, que me 

pôs em contato com ela, / O espí-

rito do céu nessa graça divina. / - E 

pergunto a mim mesmo, extasia-

do de vê-la: / Quem viverá no 

corpo ideal daquela estrela? / 

Quem nela se encarnou? Que des-

tino era o seu? / - Será o amor que 

aquele ponto de ouro encerra? / 

Ou a Saudade que põe os olhos 

sobre a terra/ Por não poder vol-

tar à terra onde sofreu?”. ( Olegá-

rio Mariano).

O PÁSSARO: “ Todos os dias de 

manhã, bem cedo, / Como se 

fosse eterna obrigação / Há um 

pássaro qualquer neste arvoredo, 

/ As cordas a vibrar do coração. / - 

Melhor cantor de todo o passare-

do / Traz dentro de si tão grande 

comoção, / Que eu fico a meditar 

ao seu degredo, / Na gaiola infini-

ta da amplidão. / - Não é um canto 

qualquer de alacridade!/- É um 

padecer atroz, uma  Saudade / A 

lhe fazer o peito em sofrimento!... 

/ Ah! Passarinho, quanta analogia! 

/ - cantas tua dor durante todo dia 

/ E eu canto todo dia os meus tor-

mentos!   (Madeira Bastos).

O SOL: - Bom dia, amigo sol! A 

casa é tua! / As bandas da janela 

abrem e escancara, / - Deixa que 

entre a manhã sonora e clara / 

Que anda lá fora alegre pela rua! / 

- Entra! Vem surpreendê-la quase 

nua, / Doura-lhe as formas de bele-

za rara ... / Na intimidade em que a 

deixei, repara / Que a sua carne é 

branca como a lua! / - Bom dia, 

amigo sol É esse o meu ninho. / 

Que não repares em seu desali-

nho/ Nem no ar cheio de som-

bras, de cansaços.../ - Entra! Só tu 

possuis esse direito / - De surpre-

endê-la, quente de meus braços, / 

No aconchego feliz do nosso lei-

to! ....(J. G. de Araújo Jorge) 
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Este ano a AFISEPA não come-
morou o “Dia dos Pais”, não homena-
geou  o “Pai Afisepiano do Ano”. A 
idade avançada ou problemas de 
saúde de alguns, a timidez, a modéstia 
de outros, impediram que algum deles 
aceitasse o convite para a homena-
gem.

Não querendo que a data seja 
esquecida a AFISEPA saúda todos os 
pais que integram seu quadro associa-
tivo, a começar por aqueles da velha 
guarda, dos tempos em que um olhar 

dizia tudo; os pais dos tempos da 
jovem guarda, quando o desejo de 
liberdade já se aflorava, trazendo as 
lambretas, as jaquetas e as mini saias; 
os pais da modernidade, da transposi-
ção dos séculos XX para o XXI. Em 
qualquer parte do mundo, em qual-
quer fase da história do homem, a figu-
ra do pai sempre foi o ponto de partida 
na condução da família, o exemplo a 
ser seguido por todos aqueles postos 
por ele no mundo.

A AFISEPA deseja que o “Dia dos 

Pais” de seus associados tenha ocorri-
do em ambiente de muita paz e tran-
quilidade cercados de seus filhos, 
netos, bisnetos e, quem sabe, trinetos.

Dia dos Pais

No dia 14 de dezembro de 1914, Rui 
Barbosa encerrava um emocionante dis-
curso no Congresso Nacional, com as 
seguintes palavras: De tanto ver triunfar 
as nulidades, de tanto ver prosperar a 
desonra, de tanto ver crescer a injustiça, 
de tanto ver agigantarem-se os poderes 
nas mãos dos maus, o homem chega a 
desanimar da virtude, a rir-se da honra, a 
ter vergonha de ser honesto.

Qualquer semelhança com os dias atu-
ais não é mera coincidência.

Hoje como ontem, 
ontem como hoje

O Presidente Temer continua a 
bater na mesma tecla: o rombo nas 
contas da Previdência Social. A par-
tir daí, planeja fazer uma ampla 
mudança na legislação previden-
ciária, modificando e dificultando, 
entre outros direitos, a aposentado-
ria dos brasileiros.

Se o Governo defende esse 
ponto de vista e, com ele, estão o 
Ministro da Fazenda, alguns con-
gressistas e economistas, por 
outro lado há uma corrente de eco-
nomistas, especialistas em Direito 
Previdenciário, Sindicatos e inú-
meras associações respeitáveis 
que discordam do tão falado défi-
cit da PREVIDÊNCIA, sustentan-
do que tudo não passa de “um 
mito, manobra contábil e até mano-
bra usada por neoliberalistas para 
retirar direitos e angariar recursos 
para pagamento dos juros da dívi-
da pública”.

Há muito que a ANFIP contesta 

Previdência Social – sem pai, sem mãe

o déficit, alegando que “é um mito 
criado para esconder a responsabili-
dade do Estado por suas incessantes 
políticas de renúncias fiscais, deso-
nerações e desvinculações de recei-
ta além de sua ineficiência na 
cobrança da dívida ativa”.

Se o Governo tem tanta certe-
za do rombo dessas contas deveria 
abrir uma discussão honesta, um 
debate onde entidades como a 
ANFIP, especialistas em Direito 
Previdenciário, economistas, 
OAB e quantos quisessem  real-
mente a verdade, expusessem 
seus argumentos para depois 
tomar a providência que se fizesse 
necessária.  
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O escritor Ignácio de Loiola Bran-
dão no livro “Você é jovem, velho ou 
dinossauro?” leva o leitor a revirar seu 
passado, suas lembranças, a capacida-
de de retenção de sua memória, basea-
do em fatos, histórias vividas, vistas 
ou ouvidas no decorrer de sua vida.

Algumas dessas lembranças são 
muito ligadas à vivência do autor, luga-
res onde viveu com a família e por aí 
vai. Outras, de modo geral, fazem 
parte das memórias de quase todo o 
mundo, como essas a seguir: Escreveu 
à tinta e usava mata-borrão? Qual a 1ª 
pergunta do Catecismo? Sua mãe 

usava véu para ir à missa? 
Seus pais mandaram fazer 
santinho de 1ª Comu-
nhão? Sua mãe usava 

retrós e linhas Âncora 
e Corrente? Sua 

mãe e suas tias usa-
vam dedal, cerzi-
am meias? Sua 
casa tinha licorei-
ra com meia dúzia 
de copinhos pen-
durados em gan-
chinhos? No seu 

Ainda que um pouco tarde, 
aqui está a “Mãe do Ano 2017” da 
AFISEPA – Suely Nazaré Maia 
da Rocha.

Hoje, Auditora Fiscal da Rece-
ita Federal do Brasil, Suely inici-
ou sua vida funcional no ex-
IAPAS como Agente Administra-
tiva. Ficou conhecida pelos cabe-
los encaracolados lembrando a 
cantora Simone, certamente cur-
tição da juventude.

É a primogênita da família e, 
pelo que se sabe, parte de sua vida 
circulou pelo bairro da Pedreira 
(ou Marco), pois nasceu dentro 
do prazo, de parto normal, na pró-
pria residência – Marquês de Her-
val. O batizado foi na Igreja de 
São Judas Tadeu, na Alcindo 
Cacela, mas a primeira comu-
nhão, com santinho e tudo, foi na 
Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus na Humaitá – Pedreira.

Jura que foi uma garotinha 
comportada, tímida, caladinha.

Desde o maternal foi aluna do 
NPI (Núcleo Pedagógico Integra-

do – UFPA). Não se lembra de prê-
mios por notas altas, mas quando 
se tratava de português e matemá-
tica elas iam para o topo.

Formou-se em economia – 
1985 – pela UFPA, ingressando 
na carreira de Fiscal de Contribui-
ções Previdenciárias do ex-
IAPAS, através de concurso, em 
1986.

Filha do Sr. Noel Brito Maia e 
de D. Alderina Maia é casada com 
o Sr. José de Arimatéa da Silva 
Rocha, formando uma linda famí-
lia com os filhos Matheus e Thia-
go e a Danielle escolhida para ser 
a filha de coração. Ana Carolina, 
a primogênita, fez uma breve pas-
sagem por este mundo chamada 
pelo nosso grande Deus.

Esta é a mãe do ano, a Suely 
que todos conhecem, hoje lotada 
na Delegacia da Receita Federal 
do Brasil de Julgamento – DRJ, 
ocupando o cargo de julgadora 
desde julho de 2007 e substituta 
do Presidente da 4ª Turma de Jul-
gamento.   

A Receita Federal do Brasil, sempre 
atenta a pessoas que se aproveitam do des-
conhecimento, do descuido e falta de aten-
ção de usuários das redes sociais, alerta 
para a existência de páginas na internet 
simulando o site oficial da instituição e 
usando artifícios para roubar dados e 
senhas.

Faz-se necessário toda a atenção por-
que essas páginas são visivelmente seme-
lhantes à oficial.

Assegure-se de que está consultando o 
site correto da Receita Federal verificando 
se o endereço, como o de todos os sites 
governamentais, termina com os termos 
“gov.br”.

Precisando acessar o site oficial da 
Receita Federal digite na barra de seu nave-
gador um dos 3 endereços:
www.receita.fazenda.gov.br
www.frb.gov.br
idg.receita.fazenda.gov.br

tempo todas as cartas (escritas à 
mão, claro) começavam 
assim: Espero que esta 
o(a) encontre gozando de 
perfeita saúde e felicida-
de, junto com os seus. 
Aqui, todos bem. Chegou 
a ouvir transmissões radi-
ofônicas de futebol em 
que o goleiro era chamado 
de golquíper, o zagueiro era beque, 
centroavante era centerhalfo, em que 
escanteio era corner e a seleção era 
chamada de scratch? Seguia as radio-
novelas da Rádio Nacional escritas 
pelo Amaral Gurgel, o precursor de Síl-
vio de Abreu, Gilberto Braga e outros? 
Para gelar as bebidas de domingo, seu 
pai comprava pedras de gelo, picava, 
colocava dentro de uma bacia com as 
bebidas e cobria com serragem?

Para os lados de cima, cá pro nor-
te, pode-se acrescentar algumas  
outras perguntas, por exemplo: Você 
foi anjo nas festas de coroação de 
MARIA, no mês de maio? Ou o anjo 
Gabriel de Pastorinhas? E no Carro 
dos Anjos no Círio de Nazaré? Você 
foi dama de honra de casamento, segu-

rando o véu da noiva ou a 
cesta das alianças? Lem-
bra do almofadão da noi-
va? Você carregou um?  
Você e sua família ouvi-
am, aos domingos na 
hora do almoço, o Senhor 
Rafael Gomes declinan-

do a “Prece de Cáritas?” E o 
Lourival Penalber, na PRC-5 

diariamente, às 18 horas, encerrando 
a prece com a frase: Que seja todo 
esse dia todo em louvor à Maria.

Na  realidade vale à pena, vez por 
outra, sentar e revirar o baú, tirar dele 
as histórias, as fotos e fatos, as cartas 
etc. tudo aquilo que era 
muito natural mas 
que hoje provoca 
gostosas garga-
lhadas.  Certa-
mente, daqui a 50 
o u  6 0  a n o s , 
outras pessoas esta-
rão gargalhando da 
mesma maneira ao 
tomar conhecimento 
dos fatos ocorridos 
nos dias de hoje.

Notícias diversas
Sua Majestade,a Mãe do Ano 

         Jovem, velho ou dinossauro



Na segunda-feira, dia 31 de julho próximo passado, no 
Centro de Eventos e Convenções 21 – Brasília, os novos 
representantes dos Conselhos Executivos e Fiscal da 
ANFIP – 2017-2019, em sessão oficial, assinaram o termo 
de posse perante o Conselho de Representantes, coroando 
o resultado das eleições realizadas em 11 de julho, que 
mobilizou os associados para votar em urna, pelos 
Correios e, pela primeira vez, por meio de voto eletrônico.

O novo presidente da ANFIP, o AFRFB  Floriano 
Martins de Sá Neto, assume pela segunda vez, as rédeas da 
Associação. No dia primeiro de agosto, terça-feira, no 
mesmo local, ocorreu a cerimônia de posse dos 
conselheiros.

Floriano Martins de Sá Neto, fazendo uso da palavra, 
agradeceu a confiança dos associados e, entre outros 
pontos, falou sobre o momento político que o Brasil 
atravessa, da expansão das atividades da ANFIP em 67 
anos de existência e das lutas empreendidas na defesa dos 
interesses da sociedade brasileira. Está consciente da 

SETEMBRO
08 - Pedro Lima Lameira

12 - Osinil Paula dos Santos 

OUTUBRO
01 - Suely Maia da Rocha

07 - Maria do Rosário V. Lobato 

14 – Édice Pereira de Barros 

26 - Altina Pereira dos Santos 

31 Terezinha de Jesus O. Carvalho 

responsabilidade de manter a ANFIP à frente das batalhas 
que estão por vir.

Vale ressaltar que a AFISEPA está representada no 
Conselho Executivo pela AFRFB Marluce do Socorro da 
Silva Soares, Vice-Presidente de Política Salarial e no 
Conselho Fiscal, como suplente, a AFRFB Osinil Paula 
dos Santos.

Fazemos votos para que nesta nova fase a ANFIP 
mantenha a mesma disposição para lutar contra                
as injustiças que, constantemente, são impostas              
aos trabalhadores, aos funcionários públicos e à sociedade 
em geral. 

A AFISEPA, através do ‘‘Informativo’’, cumprimenta todos os
colegas que comemoram o dom da vida nos meses de Setembro 

e Outubro de 2017, desejando-lhes sucessos, bênçãos, saúde, paz, 
sabedoria e muita luz no caminho de cada aniversariante.

Tim! Tim!

Posse dos novos conselhos da 

ANFIP

O Dia 30/08/2017 transfor-
mou-se no Dia Nacional de Pro-
testo contra o Governo Federal, 
diante de medidas que atingem 
em cheio, única e exclusivamente, 
os servidores públicos do poder 
executivo. 

Em Belém, a adesão ao movi-
mento foi realizada na Delegacia 
da Receita   Federal  com a parti-
cipação de funcionários da pró-
pria, da AFISEPA, e de outras 
entidades. 

Dia Nacional de Protesto


