
A Receita Federal do Brasil está completando 
cinquenta anos de existência. Surgiu da fusão e da 
consolidação de diferentes secretarias e órgãos de 
fiscalização, procurando sempre o aperfeiçoa-
mento de suas atividades.

Sua criação data do dia 20 de novembro de 
1968, pelo Decreto 63.659, substituindo a Direto-

ria-Geral da Fazenda Nacional, criada pelo ex-
Presidente Getúlio Vargas, em 1934 e sua estrutu-
ra funcional é composta pelos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil e dos Analistas Tri-
butários da Receita Federal do Brasil.

Cabe a esses profissionais a administração dos 
tributos federais, controle aduaneiro, combate á 
elisão e evasão fiscal, contrabando, descaminho, 
tráfico de drogas e animais.

Várias são as comemorações realizadas pelo 
Brasil em homenagem à data. Em Belém houve 
uma corrida no Parque do Utinga no dia 22 de 
setembro e no dia 22 de novembro a apresentação 
da Orquestra Amazônia Jazz Band, no Teatro da 
Paz, com convite para os servidores. 

A ANFIP-PA se associa a essas homenagens e 
almeja que a Receita Federal do Brasil continue 
se impondo no exercício das atividades de maior 
significação para o equilíbrio de todo o Brasil.

No dia 26 do próximo mês de 
novembro o Doutor Alcides Gentil 
Sobrinho estará completando noventa 
anos de sua primorosa existência.

Gentil, como é tratado pelos amigos, 
é uma figura tranquila, marcante, aman-
te da paz, do amor e da poesia.

Auditor Fiscal da Receita Federal 
do Brasil e filiado à ANFIP/Pa  desde 
maio de 1986, é um colaborador cons-

Novembro
04 - Edésia Lima de Souza 
05 – Maria de Nazareth P. Santos 
06 - Marluce do Socorro da S. Soares 
09 – Antonio Nilo de Barros 
10 – Catarina Melo Dias 
16 – Terezinha Barrosos P. Carneiro 
21 – Ilma da Cunha Cardoso 
26 – Alcides Gentil Sobrinho 

Dezembro
06 – Fleury Tadeu P. Guimarães 
11 – Sônia Maria da S. Rodrigues 
12 – Maria Lília da C. Araújo 
16 – Manoel Costa da Trindade 
19 – Carmem Mª Barrosos Gonçalves 
22 – Degmar Silva Miranda 

A ANFIP-PA, através do ‘‘Informativo’’, cumprimenta todos os colegas que comemoram o dom da vida nos meses 
de  e  de 2018, desejando-lhes sucessos, bênçãos, saúde, paz, sabedoria e muita luz no Novembro Dezembro

caminho de cada aniversariante. Tim! Tim!

O Círio e a Prece à Virgem

Imagem peregrina 
de Nossa Senhora 
          de Nazaré.

Alcides Gentil Sobrinho 
e suas 90 primaveras

tante da Associação, seja por meio de 
suas crônicas para o INFORMATIVO 
ou esclarecendo dúvidas sobre os mais 
diferentes assuntos do dia a dia.

A ANFIP/PA  associa-se às home-
nagens que serão prestadas a esse      
ilustre companheiro, fazendo votos 
para que seus dias sigam sempre cerca-
dos do carinho de seus familiares e dos 
amigos.

Receita Federal do Brasil – 50 Anos de Luta



beneficiários poderão comparecer aos 
bancos para receberem seus tão espe-
rados reais.
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Ainda que hoje, os funcionários 
públicos do Brasil não tenham moti-
vos para fazer festa no dia 28 (vinte e 
oito) de outubro a ele dedicado, seu 
comportamento no exercício da fun-
ção que lhe cabe não se altera, não se 
abala. Ele tem consciência da impor-
tância do seu trabalho para o bom fun-
cionamento da máquina pública, den-
tro de qualquer Governo.

Não há como negar a presença 
desse trabalhador na vida administra-
tiva do Brasil. Desde que os portu-
gueses aportaram nas praias da costa 
brasileira, lá estava ele, rente como 

A ANFIP tem motivos de sobra para se orgulhar dos seus  68
anos de existência, de seus colaboradores, de seus filiados.

Do embrião no Rio de Janeiro, então Estado da Guanaba-
ra, em 1968, foi se expandindo por todo o território brasileiro e 
hoje pode descortinar uma folha de serviços em benefício de 
seus associados, mas também de campanhas desenvolvidas na 
defesa dos direitos de toda a sociedade.

No próximo dia 9 (nove) de novembro, membros de seus 
Conselhos e associados de todas as filiadas, vão se reunir para 
celebrar a realização de sua primeira Convenção Nacional, rea-
lizada naquela cidade.

Esses cinquenta anos dizem muito do esforço que marcou a 
vida de quantos se dispuseram a criar uma entidade que reu-
nisse os então Fiscais e Inspetores de Previdência, de todos os 
Estados do Brasil. 

Que a ANFIP se mantenha na mesma caminhada, lutando 
pelo direito de seus associados e da sociedade brasileira como 
um todo.

O assunto GDAT é prato requen-
tado, não dá mais IBOPE. A ANFIP, 
entretanto, está sempre injetando um 
fio de esperança no desânimo de seus 
associados, que só desejam receber 
em vida, aquilo que, de direito, lhe 
pertence.

A expectativa do recebimento 
desses valores em maio/2018 trans-
formou-se em grande frustração, 
diante da decisão da justiça de blo-
quear os depósitos em contas judicia-
is nos bancos.

Esta semana, mais uma vez a 
ANFIP procura reanimar os associa-
dos, dando ciência de que, no próxi-

O Natal está se aproximando e 
ninguém consegue ficar indiferente aos 
sinais que aqui, ali, acolá vão surgindo, 
contagiando, de modo geral, ricos e 
pobres.

A ANFIP/PA também se prepara 

pão quente, disposto a enfrentar todos 
os sacrifícios que a nova terra lhe apre-
sentava, fossem nas Capitanias Heredi-
tárias, nos Governos Gerais, no Brasil 
Colônia, no Império, na República.

Os regimes foram mudando, os 
governos e os governantes também, 
mas o servidor público é até hoje a peça 
que não se pode dispensar.

Lamentavelmente, na atualidade, 
os Governantes parecem desconhecer 
a importância do trabalho desse servi-
dor. Diante de qualquer crise, é a ele 
que se atribui parte desse desacerto, é o 
salário que ele ganha que pesa nas con-

mo dia 12 (doze) de 
dezembro, o proces-
so da GDAT irá a 
novo julgamento, 
para definir sobre a 
liberação ou não, das 
contas judiciais do 
precatório.

O  r e s u l t a d o 
desse julgamento, 
qualquer que seja 
ele, estará no site da 
ANFIP, no dia 13 de 
dezembro, a partir das doze horas. Se 
houver liberação das contas judiciais, a 
ANFIP dará ciência da data em que os 

para o grande evento com a convocação 
de seus associados, num momento 
muito especial, que faz lembrar o 
nascimento de Cristo, a luz que veio 
iluminar o caminho da humanidade. 

Neste ano de 2018, pela primeira 
vez, os Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil no Pará estarão 
reunidos num só evento, independente 
de siglas, de sindicatos ou associações.

Essa confraternização ocorrerá na 
Sede da Assembleia Paraense – Avenida 
Presidente Vargas – no dia 29 de 
novembro, e será um jantar dançante 
com o buffet fixado em R$80,00 por 
pessoa, para os acompanhantes.

tas públicas, é ele que desfruta de pri-
vilégios e outras tantas alegações fal-
sas, sem qualquer respeito, sem qual-
quer consideração.

A ANFIP-Pa não concorda com o 
Governo. Por esse motivo apresenta a 
todos eles, pelo Brasil afora, seu reco-
nhecimento pelo muito que têm feito 
por esse país, de norte a sul, de leste a 
oeste, nas cidades e no campo, nos 
mais distantes rincões, onde quer que 
seja necessária a presença do Estado.

Parabéns, servidor público. Você 
merece todas as homenagens deste 
mundo!

Funcionário Público, o herói de todos os governosBodas de Ouro da primeira Convenção Nacional

Festividades Nazarenas

GDAT, sai ou não sai?

Natal, tempo de reflexão, de aproximação

2018/2020

O mês é outubro, a homenageada é Nossa Senhora 
de Nazaré e, como tradicionalmente ocorre nesta 
cidade de Belém do Grão Pará, as famílias, grupos    
e associações abrem as portas do coração, de         

suas casas e dos escritórios para receber a visita       
da imagem da Virgem de Nazaré, a padroeira dos 
paraenses.
 A ANFIP-PA, juntando-se a essa tradição, mais uma 

vez recebeu em sua sede 
no Palácio do Rádio, a visi-
ta da imagem da Mãe de 
Jesus, trazida por algu-
mas senhoras da comuni-
dade, no dia 11/09/18, 
após a reunião Ordinária 
do Conselho Executivo. 
Na ocasião, foram realiza-
das preces de louvor e de 
agradecimentos por  gra-
ças alcançadas.

A Superintendência de Adminis-
tração do Ministério da Fazenda no 
Pará realiza anualmente uma cerimô-
nia para homenagear os servidores 
que, por um ato ou um fato, se destaca-
ram no decorrer do exercício.

ANFIP-PA, como habitualmente 
ocorre, colaborou para que o evento 
deste ano seja o mais agradável pos-
sível.

A senhora Iane Maria Hermes 
Marques, Superintendente do SAMP/ 
Pará, deu ciência de que a comemora-
ção será realizada no dia 31 de outubro 
corrente, na sede da FIEPA/PA.

Prêmio Desempenho 
Funcional/2018


