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Toda e qualquer mudança nos dados cadastrais de nossos
associados (novo endereço, telefone fixo ou celular, indicação de
dependente, correio eletrônico – e-mail), deve ser informada pelo

telefone (51) 3224-4355 ou pelo e-mail agafisp@agafisp.org.br.
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O ano novo abre suas portas cheio de esperança e 
desejos de renovação.

    2021 se descortina ainda amplo de preocupações e muita
ansiedade, mas com auspicioso cenário pela perspectiva de que o pior
dos anos de nossas vidas tenha passado.Apesar de não termos vacina
para a imunização total dos mais de 210 milhões de brasileiros, em
meados do primeiro trimestre de 2021 as previsões e possibilidades já
em fase final de articulação indicam que iniciará uma campanha
maciça de vacinação contra o coronavírus em todo o território
nacional.
        Como já evoluímos muito no aprendizado de como lidar com esta
praga que assola o planeta, o brasileiro também vai se
conscientizando cada vez mais dos cuidados que deve tomar na
convivência diuturna com seus semelhantes, apesar da rebeldia de
jovens e adultos nas confraternizações clandestinas e na ojeriza ao
uso de proteção facial.
        A despeito de uma minoria estar vivendo e transitando como se
não houvesse Covid-19 no seu entorno, a expressiva parcela da
população tem respeitado os protocolos e as recomendações das
autoridades sanitárias.
      Como já há casos constatados de reinfecção, não devemos nos
descuidar, já que a imunização é comprovado mito e que, portanto, a
letalidade estará sempre à porta dos lenientes, dos irresponsáveis ou
desatentos.
         Mesmo assim, esse novo portal de esperança de 2021 nos conduz
a um sentimento de quase alívio, de luz no final de um túnel de uma
estrada, onde em abril e maio passados, parecia não ter nem túnel,
quanto mais luzes no caminho.
      O ano inicia com novos governos nas 5.570 cidades de todo o
Brasil, com a incumbência de seguir numa trilha responsável de
encontrar o equilíbrio entre a saúde da população e a economia da
Nação. Entre a vida e a falência, entre o cuidado e o desalento.
      Cremos que isto será possível, com o auxílio, a participação, a
solidariedade e a responsabilidade de todos nós, sem dispensarmos
ninguém desta missão que nos fará trazer de novo a felicidade e o
sorriso aos rostos, o abraço apertado de amigos e familiares e o
convívio interpessoal e presencial saudável e exigível.

Feliz 2021 a todos nós.

Plantão Fiscal é uma publicação digital exclusiva da
Associação Gaúcha dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Agafisp)
Endereço: Rua Siqueira Campos, 1171, 10° e 11°
andares | CEP 90010-001 – Porto Alegre (RS)
Fones: (51) 3224-4355 | 3224-6329 | 9 9342-5296
Fax: (51) 3224-6611
Site: www.agafisp.org.br
E-mail: agafisp@agafisp.org.br

O Brasil de 2021, a esperança
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REFORMAS

            Da mesma forma, a Reforma Tributária, que está sendo debatida numa Comissão Mista Especial,
sob a presidência do senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e relatoria do deputado federal Aguinaldo
Ribeiro (PP-PB), ainda não finalizou um texto que aglutine as PECs 45/2019 e 110/2019, uma em cada
Casa do Congresso, juntamente com o Projeto de Lei n⁰. 3.887/2020, de autoria do governo federal, que,
entre outras medidas, institui a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços – CBS,
unificando o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins).
        No meio do caminho, há o recesso parlamentar que vai até o início de fevereiro (se não for
suspenso), a necessidade de instalar as comissões temáticas na Câmara (nenhuma funcionou desde o
início da pandemia) e as articulações pela sucessão no comando das duas casas congressuais.

tas e às eleições municipais impossibilitaram a votação das duas reformas na Câmara ainda em 2020,
como queria o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
           A reforma administrativa depende da tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n⁰
32/2020, apresentada em setembro deste ano ao Congresso. Mas, até a primeira votação em plenário, o
texto deve ser submetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), da Câmara e depois, ser
debatida em uma Comissão Especial que tem até 40 sessões para votar um relatório. 

          As reformas tributária e administrativa só
devem tramitar e ser objeto de deliberação pelo
Congresso Nacional em 2021. Essa é a situação
realista, referendada por lideranças de partidárias
no Parlamento.
     A avaliação dos deputados federais e
senadores é de que a situação de calamidade
pública, impossibilitando as votações presenciais,
aliada às divergências sobre o mérito das propos-

Mudanças na Constituição ficam para o ano que vem
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FelizFeliz          
  Natal!Natal!

            Em iniciativa inédita que reuniu dezenas de sócios da capitalEm iniciativa inédita que reuniu dezenas de sócios da capital
e do interior, a AGAFISP promoveu a Confraternização de Natale do interior, a AGAFISP promoveu a Confraternização de Natal
em 15 de dezembro, sob a coordenação da Diretora Culturalem 15 de dezembro, sob a coordenação da Diretora Cultural
Social e Esportiva, Elisabete dos Santos Diniz.Social e Esportiva, Elisabete dos Santos Diniz.
        O evento contou com brincadeiras diversas como o AmigoO evento contou com brincadeiras diversas como o Amigo
Secreto Virtual, onde cada colega sorteado tinha queSecreto Virtual, onde cada colega sorteado tinha que
dedicar/declamar uma mensagem (cumprimento ou poesia) aodedicar/declamar uma mensagem (cumprimento ou poesia) ao
seu escolhido, como um abraço simbólico através da plataformaseu escolhido, como um abraço simbólico através da plataforma
Zoom Meetings.Zoom Meetings.
            Também foram feitos diversos sorteios de brindes (fones deTambém foram feitos diversos sorteios de brindes (fones de
ouvido, lanternas especiais, relógios e pulseiras, entre outros)ouvido, lanternas especiais, relógios e pulseiras, entre outros)
contemplando diversos colegas auditores e auditoras de todo ocontemplando diversos colegas auditores e auditoras de todo o
estado.estado.
          Foi um belo momento de integração digital, em tempos deFoi um belo momento de integração digital, em tempos de
pandemia, dentro do projeto AGAFISP Mais Perto de Você, lemapandemia, dentro do projeto AGAFISP Mais Perto de Você, lema
maior deste mandato do presidente Luiz Carlos Santos da Silva.maior deste mandato do presidente Luiz Carlos Santos da Silva.

Encontro natalino virtual reúne associadosEncontro natalino virtual reúne associados

CULTURA

Diretores, conselheiros e associados confraternizaram em live on-Diretores, conselheiros e associados confraternizaram em live on-
line de integraçãoline de integração
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Fevereiro
1- Sérgio José Trindade da Silveira 
2 - Paulo Fernando Siqueira 
3 - Zelia Barreto Lopes 
6 - Edson Tadeu de Campos
7 - Auria Badia Vieira Cavalcanti, Ronaldo Teixeira
Martins e Vani Maria Ceolin Aued 
10 - Heliot Gertrudes Steigleder Merker e Virginia
Buglione
11 - Cesar Dib Moinho e Zita DAvila Kurtz
13 - Noemi Machado Cogo e Renato Santos Bastos 
14 - Claudio Afonso Jaureguy Montano 
15 - Wanda Thomaz dos Santos 
16 - Ana Flor Soledad Neculhual
Carreno e Zaida Regina Centeno Rosa
17 - Irene Regis Cavalcanti, Jorge Marcio Gomes e
Leandro Mottin Kerber
18 - Idione Maria Enderle 
19 - Ana Luiza Machado Patella 
20 - Maria Luiza de Oliveira 
22 - Hildo Wollmann
24 - Edmar Luiz Castro Gomes e Eliete Terezinha
Frantz
25 - Carmen Luiza Marques Zapata
26 - Ademir Porto Alegre 
27 - Carmen Regina Cezar de Castro, Leisa Gomes
Serpa e Maria Cacilia Rodrigues Sandri
28 - Aldaci Rodrigues Martins, Basil Sefton, Martha
Iza Marques e Paulina Ester Medeiros da Silva

    Se você quer fazer (mais) uma boa ação neste ano de 2020, existe
uma maneira de fazer isso sem precisar abrir a carteira de fato: as
doações incentivadas.
   O projeto Agafisp Solidária quer alertar para a possibilidade de
nossos associados, familiares e amigos destinarem parte de seu
Imposto de Renda Devido a quem muito precisa.
   Há Fundos Municipais de Idosos, da Infância e da Adolescência
que estão necessitando muito de sua ajuda para continuar
atendendo a milhares de pessoas, desde bebês até idosos
abandonados ou de família em condições de vulnerabilidade.
    Até 31 de dezembro, você pode antecipar até 6% (entre janeiro e
a data de entrega da Declaração de Ajuste de 2021, o percentual se
reduz para 3%) de seu imposto devido, destinando a uma boa
causa, de sua própria escolha.
    No RS, você obtém mais informações nos seguintes links:

Fora da capital, procure, em sua cidade, os Fundos Municipais de Idosos ou de
Crianças e Adolescentes (Funcriança). Faça sua parte!

Fundo Estadual
da Pessoa Idosa

 - FUNEPI

Fundo Estadual
para a Criança e o
Adolescente - FECA

Fundo Municipal
do Idoso de
Porto Alegre

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança

e do Adolescente
(Funcriança)

Janeiro
1 - Hugo Mallmann de Miranda 
2 - Antônio Augusto Bomfiglio Olintho 
3 - Geny Garcia Mendez 
4 - Ana Maria Silva de Souza, Carmen Cunha
Conceição e Maria Helena Padilha 
5 - Claudio Antônio Ferraz Nascimento e Ninfa
Goncalves 
6 - Claudio José Pezzoli, Doralina Pacheco de
Matos, Ildo Raimundo de Lima Carneiro e Vania
Tereza de Borba Matos
7 - Carlos Alberto Martinbianco 
8- Regina Maria Ruschel Machado
9 - Dilmar Pregardier
11 - João Carlos Haushahn Fittel e João Gilberto da
Silva Kurtz
12 - Marlene Pereira Fortes
13 - José Aloysio Heck
15 - Cláudio Renato Goncalves dos Santos e Nádia
Regina Michel Martins
16 - Celia Pigatto e Lourdes Teresinha Rossoni
Luvison, Paulo Roberto Gomes e Thalita Silva Alves
17 - Candido Norberto Ferreira Bochi, Lenora
Canini Avila e Luiz Benito Testa de Giusti
18 - Elfriede Therezinha Ott Berger 
19 - Vera Beatriz Goulart Coimbra
20 - Iolanda Joana Dala Coleta de Carvalho 
21 - Cliteti Roncony 
22 - Judith Izabel Ize Vaz, Silvia Bomfim Rodrigues
e Vilson Valerio Justin 
23 - Alfredo Sulzbacher Wondracek e Marilene
Maria Dutra Iankowski
24 - Eduardo Brosina Spiandorello, Elmar Weiler e
Sérgio Zanoni
26 - João Carlos Roldan Filho, Sandra Lopes e
Ubirajara Silva Prates
28 - Maria Regina Hubner de Carvalho Leite 
30 - Martinha Ignez Dombroski Franus 
31 - Miguelina da Luz Acosta

Imposto de Renda 2021: 
Faça uma boa ação antecipando até
6% do imposto devido na declaração

do ano que vem!

Faleceu em 7 de dezembro, aos 76 anos, o
conselheiro e ex-presidente da AGAFISP, Basil
Sefton, natural do Rio de Janeiro, advogado,
ingressou no antigo Instituto de
Aposentadorias e Pensões dos Comerciários
(IAPC) em agosto de 1963, se aposentou no ex-
Iapas em março de 1991. Foi presidente da
AGAFISP no ano de 1974. Deixa esposa (Lígia
Sefton, também Auditora Fiscal ex-
previdenciária), filhas e netos.
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   Em reunião virtual e presencial no início de dezembro, dentro do
projeto Agafisp Mais Perto de Você, a diretoria da associação,
conselheiros e diversos associados interagiram com a analista de
Programas Assistenciais do Geap Saúde, Mariane Teruch da Silva.
  No encontro, coordenado pelos presidentes Luiz Carlos Santos
da Silva e Dulce Willenbring de Lima, da Diretoria e do Conselho
Deliberativo, respectivamente, a analista esclareceu sobre as
diversas ações do plano de saúde, principalmente em tempos de
crise sanitária, causada pela contaminação pelo coronavírus.
   Questionada por associados residentes fora da Capital, justificou
as dificuldades encontradas no interior da rede credenciada de
médicos, laboratórios, clínicas e hospitais, ressaltando a qualidade
e a quantidade dos estabelecimentos e profissionais disponíveis
na capital.
  Explicou também como tem funcionado o atendimento médico
através das redes sociais, a chamada telemedicina, num convênio
firmado com uma entidade nacional especializada nesse tipo de
demanda.
   Mariane ressaltou que ainda não receberam a definição da Geap
Nacional sobre o percentual de reajuste dos diversos planos para
2021 e debateu inúmeras outras questões apresentadas pelos
diretores e associados.
  Ao final, se colocou à disposição para melhorar a condição de
atendimento aos beneficiários pelo call-center e reforçar a
parceria com a Agafisp e seu quadro social.

    Você já pensou em ter uma equipe
médica disponível para você, onde
estiver, na hora que precisar? Sim,
isso é possível. A GEAP Saúde em
parceria inédita com a Amparo
Saúde, inaugura uma solução
completa de atendimento à
distância, por Teleconsulta, realizada
por uma equipe médica dedicada de
excelência para acompanhar sua
saúde, 24 horas por dia, 7 dias da
semana. Acesse AQUI.

     Pensando no melhor cuidado com
os associados e clientes, a Benevix,
administradora do plano de saúde
Unimed Vitória/ANFIP, criou um canal
de atendimento exclusivo para tirar
dúvidas e receber orientações de
profissionais de saúde sobre o
coronavírus. O número é 0800 026
0080 e o atendimento é 24 horas.
 A Unimed orienta que é
fundamental que o associado ligue
antes de procurar um hospital da
rede credenciada.
    O setor de Serviços Assistenciais da
ANFIP também está à disposição
para ajudar nas informações para os
associados ligados ao plano de
saúde. Entre em contato pelo e-mail
assistenciais@anfip.org.br.

Geap esclarece duvidas sobre o 
Plano de Saúde
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Telemedicina na Geap

Unimed e Canal
Exclusivo para Covid-19

http://amparosaude.rds.land/geap-saude


 6. Trabalho remoto
O homeoffice já era uma realidade para muita gente:
de freelancers e profissionais liberais a funcionários
de companhias que já adotavam o modelo. Mas
essa modalidade vai crescer ainda mais. Com a
pandemia, mais empresas - de diferentes portes -
passaram a se organizar para trabalhar com esse
modelo. Além disso, o trabalho remoto evita a
necessidade de estar em espaços com grande
aglomeração, como ônibus e metrôs, especialmente
em horários de pico.

 7. Morar perto do trabalho
Essa já era uma tendência, e morar no centro das
cidades se tornou um objeto de desejo para muitas
pessoas justamente por conta disso, entre outros
motivos. Mas, com o receio de novas ondas de
contágio, morar perto do trabalho, a ponto de ir a pé
e não usar transporte público, deve se tornar um
ativo ainda mais valorizado.

 1. Revisão de crenças e valores
A crise de saúde pública é definida por alguns
pesquisadores como um reset, uma espécie de um
divisor de águas capaz de provocar mudanças
profundas no comportamento das pessoas. Já
estamos começando a ver esses sinais no Brasil (...),
com vários exemplos de pessoas que se unem para
ajudar idosos, por exemplo.

 2. Menos é mais
A crise financeira decorrente da pandemia por si só
será um motivo para que as pessoas economizem
mais e revejam seus hábitos de consumo. Como diz
o Copenhagen Institute for Futures Studies, a ideia de
“menos é mais” vai guiar os consumidores daqui
para frente.

 3. Reconfiguração dos espaços do comércio
A pandemia vai acentuar o medo e a ansiedade das
pessoas e estimular novos hábitos. Assim, os
cuidados com a saúde e o bem-estar, que estarão
em alta, devem se estender aos locais públicos,
especialmente os fechados, pois o receio de locais
com aglomeração deve permanecer. Eis um ponto
de atenção para bares, restaurantes, cafeterias,
academias e coworkings, que devem redesenhar seus
espaços para reduzir a aglomeração e facilitar o
acesso a produtos de higiene, como álcool em gel.
Os espaços compartilhados, como coworkings, têm
um grande desafio nesse novo cenário.

 4. Novos modelos de negócios para restaurantes
Como a possibilidade de novas ondas da pandemia
num futuro próximo, o setor de restaurantes deve
ficar atento a mudanças no seu modelo de negócios,
e o serviço de entrega vai continuar em alta e pode
se tornar a principal fonte de receita em muitos
casos.

 5. Experiências culturais imersivas
Como resposta ao isolamento social, os artistas e
produtores culturais passaram a apostar em shows e
espetáculos online, assim como os tours virtuais a
museus ganharam mais destaque. Esse
comportamento deve evoluir para o que se pode
chamar de experiências culturais imersivas, que
tentam conectar o real com o virtual a partir do uso
de tecnologias que já estão por aí, mas que devem
se disseminar, como a realidade aumentada e
virtual, assistentes virtuais e máquinas inteligentes.

 9. Busca por novos conhecimentos
Num mundo em constante e rápida transformação,
atualizar seus conhecimentos é questão de
sobrevivência no mercado (além de ser um prazer,
né?). Mas a era de incertezas aberta pela pandemia
aguçou esse sentimento nas pessoas, que passam,
nesse primeiro momento, a ter mais contato com
cursos online com o objetivo de aprender coisas
novas, se divertir e/ou se preparar para o mundo
pós-pandemia.

 8. Shopstreaming
Com o isolamento social, as lives explodiram,
principalmente no Instagram. As vendas pela
Internet também, passando a ser uma opção
também para lojas que até então se valiam apenas
do local físico. Pois pense na junção das coisas: o
shopstreaming é isso.

 10. Educação a distância
Se a busca por conhecimentos está em alta, o canal
para isso daqui para frente será a educação a
distância, cuja expansão vai se acelerar. Neste
contexto, uma nova figura deve entrar em cena: os
mentores virtuais. A Trend Watching aposta que
devem surgir novas plataformas ou serviços que
conectam mentores e professores a pessoas que
querem aprender sobre diferentes assuntos.

Como será a vida pós-pandemia
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SAÚDE

(Fonte: jornalista Clayton Melo, de A Vida no Centro, publicado no El País)


