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Mais uma vez assisti, deslumbrado, a enterne-
cedora e comovente procissão do Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré. Do começo ao fim, 

da Catedral da Sé ao Santuário de Nazaré, o retrato dos 
devotos naquele mar imenso de esperança que a multi-
dão formava e as lágrimas sensitivas dos fiéis, na ternura 
da Fé, do amor e da adoração, resplandecia na face da 
milagrosa Santa.  A Fé é a primeira virtude teologal, vive 
na alma da gente, recebe a luz dos olhos, que a conduz ao 
sentimento. Ela se identifica com o Amor, na estrada do 
tempo, nas veredas da História. Só que o Amor mora no 
coração e a Fé na alma. Porém, a Fé e o Amor, caminham 
unidos como se fossem irmãos siameses, por toda a vida 
terrena de cada ser humano. A Adoração é o reflexo 
dessa união no tempo e no espaço, do Amor e da Fé, em 
sua transcendente veneração de inspiração divina.

O sentimento de Fé e Amor que devotamos à Vir-
gem de Nazaré, Rainha da Amazônia, estendemos a 
mesma Adoração a Jesus Cristo, a Deus, seu pai e à sua 
mãe, Virgem Maria. Tanto Nossa Senhora de Nazaré 
quanto a Virgem Maria, uma e outra têm residência e 
domicílio em nossa alma e em nosso coração, onde tam-
bém reside Jesus Cristo.

Ambas as Santas, para nossa Fé, nosso Amor e a 
nossa devoção são uma só, adoradas no altar do nosso 
sentimento cristão. São portadoras da mesma pureza, 
virtude, milagres e divindade . Vê-se nesse caminho, 

nessa beleza de união, em a canção “Na Casa de Naza-
ré”, assim: “Maria cheia de graça/ não teme o que possa 
vir./ “Palavra de Deus não passa,/ sem tudo antes florir”. 
– Na “Casa de Nazaré”/ UM SIM ecoou sereno. / Na 
“Casa de Nazaré” / Deus mesmo se fez pequeno. / José 
não temeu agrura, / Maria foi sempre forte. / E Deus 
encontrou ternura / E o povo uma nova sorte. / - Maria foi 
resistente / falou pelo povo seu / “O braço do prepoten-
te, Deus mesmo desmereceu”. / - Maria toda humanida-
de, / não foge nem mesmo à cruz. / Confia: Deus é bonda-
de, / perdão, fortaleza e luz”. 

No poema “Chuva de Rosas”, Deus encantado com a 
beleza e o perfume das rosas de sua criação, plantadas 
nos jardins do Éden, permitiu que Jesus colhesse algu-
mas. E Jesus fez delas um lindo buquê e deu aos anjos 
para saudarem a santa que adorava, como eu também 
adoro, há 63 anos: ‘‘Num jardim lá no Céu, que é de rosas 
plantado, / Rosas nascidas só de um sorrir de Maria, / 
Terezinha saiu a passear um dia... / Deparou com Jesus 
de anjos mil cercado. / - E Jesus viu Tereza – a sua Terezi-
nha! / E das rosas, Jesus, fez um lindo buquê / Com que os 
anjos brindaram a mimosa santinha / A mais formosa flor 
que entre as flores se vê! / - E Terezinha, então, com o sor-
riso que encerra / Seu doce coração todo cheio de amor, 
/ Foi deixando cair as rosas sobre a Terra / Numa chuva de 
paz e bênçãos do Senhor!”. 

Alcides Gentil Sobrinho AUDITOR FISCAL DA RFB



Finalmente os Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil aposenta-
dos vão receber a tão esperada Identi-
dade Profissional.

O Vice-Presidente de Aposenta-
dorias e Pensões da ANFIP, José Ave-
lino da Silva Neto e a associada 
Misma Rosa Suhett em reunião no dia 
20 de setembro com o Coordenador de 
Gestão de Pessoas da RFB Antônio 
Márcio de Oliveira Aguiar e o chefe da 
Divisão de Legislação e Processos, 

Paulo Farias, reivindicaram um prazo 
para a cédula de identificação dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil aposentados serem entre-
gues.

O coordenador-geral informou 
que os documentos deverão ser con-
feccionados a partir do dia 2 de outu-
bro, dependendo do sistema que pro-
duz as cédulas estar pronto, ou seja, a 
entrega desses documentos ainda não 
tem data marcada.



1º) Acordado sobre o legislado
a) Como é: hoje a legislação vale mais 
do que acordos coletivos, firmados 
diretamente entre sindicatos e empre-
gadores;
b) Como será: algumas questões hoje 
reguladas pela CLT poderão ser nego-
ciadas entre patrões e empregados, 
como férias, planos de cargos, salários 
e jornada de trabalho;

2º) Jornada de Trabalho
a) como é: jornada diária: 8 horas
jornada semanal: 44 horas
jornada mensal: 220 horas
b) como será: jornada diária poderá 
ser de 12 horas, com 36 de descanso; 
mas os limites de 44 horas semanais e 
220 mensais permanecem;

3º) Justiça gratuita
a)  como é:  justiça a quem recebe 
menos de dois salários mínimos ou 
quem declara que não tem condições 
de pagar;
b)  como será: justiça gratuita aos que 
recebem menos de 40% do teto do 
INSS e a quem comprovar que não pos-
sui recursos;

4º) Terceirização
a) como é: permitida apenas para ati-
vidades-meio (que não são as primor-
diais da empresa);
b) como será: permitida para qualquer 
atividade, incluindo a atividade-fim;

5º) Trabalho intermitente
a)  como é: não é regulamentado pela 
CLT, que prevê apenas o regime parcial;
b) como será: passam a ser legais con-
tratos por horas de serviço: direitos tra-
balhistas (FGTS), férias, previdência 
etc., passam a ser garantidos ao traba-
lhador contratado nessa modalidade;

6º) Contribuição sindical
a)  como é: descontado(a) obrigatori-
amente da folha de pagamento de 
todos os empregados, sindicalizados 
ou não;
b)  como será: a contribuição passa a 
ser facultativa: paga quem quiser;

7º) Trabalho remoto
a)  como é: não é regulamentado pela 
CLT;
b) como será: passa a ser previsto em 
lei. Contrato deverá estipular ques-

tões como responsabilidades por com-
pra e manutenção de equipamentos. A 
troca de modalidade de trabalho deve 
ser informada 15 dias antes, se feita 
unilateralmente pelo empregador;

8º) Férias
a)  como é: parceladas em até duas 
vezes; a menor não pode ter menos do 
que 10 dias.
b)  como será: parceladas em até três 
vezes; a maior precisa ter no mínimo 
14 dias seguidos e as menores não 
podem ter tempo inferior a 5 dias;

9º) Trabalho parcial
a) como é: 25  horas semanais, sem 
horas extras;
b) como será: 30 horas semanais, sem 
horas extras; 26 horas semanais com 
até 6 horas extras.

10º) Contrato temporário
a) como é: 90 dias com prorrogação 
de até 90 dias;
b) como será: 180 dias, com prorroga-
ção de até 90 dias.
Medidas presentes na PL6787/2016e 
na Lei 13.429.

A Fundação Viva de Previdência 
(GEAP PREVIDÊNCIA) avisa aos 
seus associados que já podem optar 
por receber o pecúlio facultativo de 
forma fracionada.

O  n o v o  r e g u l a m e n t o  d a 
Fundação permite o recebimento de 
25% do valor do pecúlio e os 75% 
restantes, em parcelas mensais, de 
acordo com a pretensão de cada 
associado. Informações sobre este 
assunto pelo site www.anviva.org

Mesmo que o assunto esteja 
requentado, não há como fugir dele: 
o Bônus de eficiência.

Durante as negociações e discus-
sões para o reajuste salarial de 2016, 
aprovado ao apagar das luzes daque-
le ano, alguns auditores à frente do 
movimento, cantavam e contavam o 
tal “bônus” como a salvação da 
lavoura para a categoria dos audito-
res fiscais da RFB. Em troca ofereci-
am ao Governo TEMER a paridade 
de vencimentos entre aposentados e 
pensionistas da categoria. O resulta-
do está aí: a insensatez da troca do 
subsídio por um bônus discriminató-
rio, o adeus ao subsídio, o retorno ao 
vencimento básico que é pura balela, 
para inglês ver.

Nessa tempestade a voz disso-
nante foi a da ANFIP que discordava 
de toda aquela argumentação, negan-
do-se a assinar a proposta remunera-
tória oferecida pelo Governo.

O TCU (Tribunal de Contas da 
União) lançou uma espada na direção 
dos aposentados e pensionistas ao 
determinar, em 30 de agosto/17, a 
exclusão do “Bônus de eficiência” do 
contracheque desses servidores.

A ANFIP movimentou-se nova-
mente e depois de marchas e contra-
marchas, no dia 13 de setembro o 
TCU cassou a liminar que suspendia 
o referido pagamento.Situação nor-
malizada. Aposentados e Pensionis-
tas podem relaxar e dormir tranquila-
mente até a próxima batalha.



A ANFIP, na “Linha Direta” do mês de setem-
bro/2017, homenageou na coluna “Perfil de Associa-
do”, o AFRFB aposentado Alcides Gentil Sobrinho.

Alcides também faz parte do quadro associativo da 
AFISEPA desde 14/05/1982 sendo o amigo e colabora-
dor em qualquer situação que se faça necessária.

Romântico convicto tem sempre uma poesia para 
declamar, usando e abusando da memória prodigiosa 
que o acompanha. São pequenos momentos que fazem 
as pessoas ao redor se sentirem nas nuvens.

A AFISEPA compartilha da homenagem prestada 
ao Alcides pela ANFIP.

O Presidente Temer, mais uma vez, consegue des-
pertar a ira de gregos e troianos com a Portaria 
1.129/2017, assinada pelo Ministro do Trabalho Ronal-
do Nogueira, publicada no Diário Oficial da União, de 
10/10/2017.

Contrariando o que a imprensa, com frequência 
divulga sobre o trabalho escravo, que atinge tanto os 
trabalhadores do campo como os das cidades – caso dos 
imigrantes ilegais – em vários estados do Brasil, a Por-
taria em questão tenta convencer os mais crédulos de 
que a “tal” situação “análoga à da escravidão” é uma 
falácia dos Auditores Fiscais do Trabalho.

Diversas entidades vêm se manifestando contra a  
atitude do Governo, dentre essas a AMATRA (Associa-
ção dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª 
Região), declarando que, sem dúvida nenhuma, a pre-
venção, a fiscalização e a punição do crime serão seria-
mente prejudicados.

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) 
“considerou a medida ilegal e afirmou que o país deixa 
de ser referência no combate ao trabalho escravo se tor-

nando um exemplo negativo”.
A DPU (Defensoria Pública da União) publicou 

uma nota de repúdio condenando o esvaziamento      
do “conceito de trabalho escravo” e o desmonte das 
políticas públicas de fiscalização do trabalho escravo 
no Brasil. 

Quem parece ter concordado com o Governo foi o 
Ministro Gilmar Mendes. Sempre disposto a dar opi-
nião sobre qualquer assunto, em qualquer tempo ou 
lugar, achou tudo isso uma bobagem porque ele traba-
lha como escravo, de livre e espontânea vontade. A dis-
tância entre a escravidão do ministro e a dos outros é o 
gabinete com ar refrigerado, assessor para puxar a 
cadeira, colocar a toga nos ombros, ir e vir de casa para 
o trabalho e vice-versa em carro oficial com ar condici-
onado dirigido por motorista uniformizado, tudo pago 
pelo contribuinte, dentre esses o escravo do campo que 
não tem nem água potável para beber. Completando: o 
salário do Ministro é R$ 33.500,00 acrescido de auxílio 
moradia de quase R$ 5.000,00 e outros acessórios que 
são tratados como segredo de estado.

Novembro e 
Dezembro

04 – Edésia Lima de Souza
05 – Maria de Nazareth P. Santos
06 – Marluce do Socorro a S. Soares 
09 – Antonio Nilo de Barros 
10 – Avelina Marinho de Oliveira 
10 – Catarina Melo Dias
16 - Terezinha Barroso P. Carneiro 
21 – Ilma da Cunha Cardoso 
26 - Alcides Gentil Sobrinho
27 – Humberto Cássio C. Araújo Costa 

01 – Hélio Rocha da S. Pinto 
06 – Fleury Tadeu P. Guimarães 
11 - Sônia Maria da Silva Rodrigues
12 - Maria Lilia da Costa Araujo
14 - Norma de Jesus V. do Nascimento
17 - Helen Cristine de B. Pereira Carneiro
19 - Carmem Maria Barros Gonçalves
16 – Manoel Costa da Trindade 
22 – Degmar  Silva Miranda 

Novembro Dezembro


