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..........Estamos alertando sobre tentativas de golpes por meio de car-
tas, mensagens e ligações telefônicas. Há relatos de associados que
recebem carta ou mensagem ou ligação telefônica buscando obter
benefícios financeiros. Tais comunicações são oriundas dos mais
diversos lugares, de escritórios de advocacia, de associações existen-
tes ou fictícias etc informando a liberação de valores referentes a
direitos, precatórios ou qualquer outra vantagem pecuniária. Sim-
plesmente não entre em contato com pessoas ou instituições que você
não conhece e mesmo que você conheça busque constatar a veraci-
dade por outro canal de comunicação.

..........Pode ter certeza que se você contatar o número ou endereço
informado na mensagem, os golpistas atendem e solicitam que seja
realizado um depósito para que haja a liberação do valor aprovado
ou requerem informações particulares para uso indevido.

..........A AGAFISP reitera que as formas de abordagem dos crimi-
nosos, as histórias ou o nome do “processo” são os mais diversos.
Porém, o objetivo é sempre o mesmo, ludibriar o associado na tenta-
tiva de receber dinheiro através de transferência bancária ou usar os
dados do associado para praticar delitos. Esses golpes não são raros
e servidores públicos, aposentados e pensionistas, são, na maioria,
as principais vítimas.

..........Portanto, associado, fique atento aos diferentes artifícios usa-
dos por golpistas. NÃO faça nenhum depósito prévio para liberação
de valores de quaisquer processos. NÃO forneça dados bancários
nem informações pessoais por qualquer meio de comunicação.

..........DESCONFIE se receber ligações que envolvam nomes de cole-
gas ou de conselheiros ou diretores da AGAFISP ou de outras enti-
dades que você seja associado. Se acontecer, simplesmente desligue
e não preocupe. Se ainda quiser certificar-se dos fatos entre em
contato com a AGAFISP que o ajudaremos. Também recomendamos
que as pessoas façam um Boletim de Ocorrência na Poliícia Civil,
pois a Associação não tem competência para tomar qualquer ação de
cunho investigativo. 

(Rudimar Fraga)
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EDITORIAL

Plantão Fiscal é uma publicação digital exclu-
siva da Associação Gaúcha dos Auditores Fis-
cais 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 | (51) 99218-6256
(WhatsApp)
Site: www.agafisp.org.br
E-mail: agafisp@agafisp.org.br

EXPEDIENTE

Toda e qualquer mudança nos dados cadastrais (novo
endereço, telefone fixo ou celular, indicação de

dependente, e-mail, etc) deve ser informada pelo
telefone (51) 3224-4355 ou pelo e-mail

agafisp@agafisp.org.br.

Sobre os golpes digitais

http://agafisp.org.br/


viço público de qualidade, um melhor atendimento à
população e a defesa das prerrogativas dos servido-
res, tendo como atual foco o estabelecimento de
estratégias de enfrentamento à Reforma Administra-
tiva (PEC 32/2020).

..........O encontro virtual contou com mais de 50 lide-
ranças e a presença de parlamentares, entre eles, o
senador Paulo Paim (PT-RS) e o deputado federal
Heitor Schuch (PSB-RS), que refirmaram entender
que ambas as propostas são “equivocadas”, “atrasa-
das” e “maldosas”.

..........Após todas as exposições, incluindo a de Leo-
nardo Ribeiro, assessor do senador Lasier Martins, e
a de Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional
das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), a Frente
Gaúcha deu continuidade à análise conjuntural e à
elaboração do material substitutivo às PEC’s, bem
como constituiu grupo de trabalho parlamentar para
atuar junto à bancada federal do RS, que tem 31
deputados federais e três senadores. O colegiado se
reúne semanalmente para avaliar a conjuntura e deli-
berar novas atividades.

..........Em ação parlamentar articulada entre todas as
entidades representativas dos fiscos federal, estadual,
municipal e distrital (Sindifisco, Unafisco, Fenafim,
Fenafisco, Febrafite, Febrafisco, Anafisco, Anfip,
Sindireceita), ocorreu a mobilização nacional com
reuniões virtuais com diversos deputados buscando
restaurar os recursos para o Fundaf que haviam sido
retirados na votação da PEC 186/19 (agora Emenda
Constitucional 109/21) no Senado. Com a participa-
ção de associados das entidades em todo o Brasil e
reuniões com os deputados federais Marcelo Ramos
(vice-presidente da Câmara), e os líderes Ricardo
Barros (governo), Major Vitor Hugo (PSL), Celso
Sabino (PSDB), entre outros, o texto atual da Consti-
tuição que mantém recursos para o Fundaf foi
restabelecido em votação ocorrida em 10 de março.

..........No dia 1⁰ de março, diversas entidades repre-
sentativas de trabalhadores e servidores públicos fe-
derais, estaduais e municipais do RS lançaram, em
parceria com a União Gaúcha em Defesa da Previdên-
cia, a Frente Gaúcha em Defesa do Serviço Público
tendo como um dos coordenadores, o diretor de Polí-
tica de Classe da AGAFISP, Vilson Antonio Romero,
juntamente com o desembargador Cláudio Marti-
newski, representando a Associação dos Juízes do RS
(Ajuris) e o auditor fiscal estadual, Celso Malhani de
Souza, pela Federação Nacional do Fisco Estadual
nafisco). O grupo tem por objetivo a luta por um ser-

Atuação conjunta vitoriosa
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..........A AGAFISP reuniu mais de 60 associados na Live Comemorativa ao Dia Internacional da
Mulher na manhã do dia 8 de março, transmitida através da plataforma Zoom Meetings para todo
o estado e com presença de associados e convidados de fora do RS.

..........A Comissão Organizadora, coordenada pela Diretora Cultural e Social, Elisabete dos
Santos Diniz, apresentou as homenageadas principais do dia, representando diversos segmentos
das auditoras fiscais gaúchas.

..........Foram chamadas e entrevistadas pelos diretores da AGAFISP as colegas Malvina
Sibemberg, uma das pioneiras na Carreira, Maria Angélica Flores Orth, representando a
Superintendência da 10ª Região Fiscal, Maria Aparecida Fernandes Paes Leme, do RS, vice-
presidente de Relações Públicas da ANFIP, Leoni Dalla Vecchia, em nome das auditoras em
atividade, Judith Izabel Ize Vaz, ex-presidente do INSS, Rejane Marisa Bresolin, pela Delegacia
Sindical de Porto Alegre, do Sindifisco Nacional, Terezinha dos Santos Wilges, primeira
presidente da AGAFISP e Dulce Willenbring de Lima, ex-presidente e atual coordenadora do
Conselho Deliberativo da entidade. Depoimentos relevantes e emocionantes que marcaram o
evento que encerrou com sambas de qualidade interpretados pela cantora Haydée Guedes e seus
músicos.

..........O encontro virtual também teve inúmeros sorteios, tendo sido contempladas Zaida
Centeno, Teresa Venturini Cunha, Wanda Thomaz dos Santos, Cilésia Veiga com kits de
presentes e espumantes. Nesta leva também foi sorteado o colega Walmir Dias Machado. Com
diárias na baixa estação no apartamento da AGAFISP em Gramado, foram premiadas as colegas
Ana Lúcia Gabech Álvarez, Magda Sztelzer e Maria Brugnara. E a sortuda com o brinde maior,
uma Smart TV LG 43 polegadas foi a auditora Nelcir Peracchi (foto).

..........Um encontro virtual que permitiu muitos reencontros, mesmo que à distância e que deixou
saudades.
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Sucesso no evento virtual em comemoração ao Dia da Mulher



..........As mudanças propostas em diversas etapas pela Comissão
Nacional da ANFIP do Futuro foram apresentadas pelos convidados
nacionais que participaram de videoconferência, coordenada pelo
presidente Luiz Carlos Santos da Silva em 25 de fevereiro, perante
diretores e membros do Conselho Deliberativo da Associação.

..........Estiveram presentes o coordenador do Conselho de Represen-
tantes da ANFIP, Genésio Denardi (SP) e os membros da comissão,
Floriano José Martins (SC) e Ercília Leitão Bernardo (CE) que
prestaram diversos esclarecimentos sobre o projeto.

..........A primeira etapa, já concluída em todas as demais Associações
Regionais, envolve somente a troca da sigla (nome comercial) da
entidade, onde, respeitada a autonomia e independência de cada uma
delas, foi mudada a sigla histórica por outra com o nome da ANFIP
seguida da UF da mesma.

..........Todos concordaram que o assunto deve ser debatido com mais
tranquilidade depois da pandemia em reuniões presenciais, pois exi-
girá também a realização de assembleia geral. A presidente do
Conselho Deliberativo, Dulce Willenbring de Lima, também esteve
presente.

MARÇO

1 - Ligia Lima da Silveira e Maria Alzira Ferreira
2 - Lourdes de Maria Costa Tartarotti
5 - Paulo Correa Rodrigues, Blondina Guilhermina
Matter Gottfried e Maria Elizabeth Souto de Oliveira
7 - Ana Lucia Gabech Alvares
8- Bruno Fioravante Gemin e Eduardo Atilio Corsetti
9 - Luiz Costa Pacheco, Tania Maria Valli Jaeger,
Denis Borges Rocco e Carlos Bento Odonnel da Silva
10 - Virginia Aydos Villarinho
11 - Hercilia Maria Bernardi
13 - Tania Maria Faria Garcia e Laura Arioli Frittoli
15 - Maria Helena Peixoto de Oliveira Cordeiro
16 - Maria Jose Pereira, Miguel Henrique Schmitz,
Norberto Staggemeier e Airton Veiga dos Santos
17 - Marines Ana Argenta
18 - Paulo Roberto Bastos, Rut Loureiro Greco,
Eleane Maria Goulart Chaves e Iloci Maria de Sena
23 - Olga de Deus Manni, Lucy Hoffmann e Norma
Bueno Pedrosa
24 - Marines Menti Moura
26 - Juarez Costa Espindola
27 - Jacqueline Bonette Guedes, Irene Pimentel
Goncalves e Carlos Schuch
28 - Rogerio Jose Schuster
29 - Lais Regina Dickel Rosa
31 - Ana Maria Kirst Nacul

ABRIL

1 - Jose Antonio Monteiro, Joao Roberto Schu e
Sergio Pedro Werlang
2 - Nilza Silveira Rodrigues e Carlos Alberto de Jesus
3 - Estelita Barreto da Rosa
5 - Claudio Albino Tesheiner e Maria Ines Meirelles
6 - Antonio Carlos de Castro, Rosana Ribeiro
Mazeron e Maria Judith Perin
8- Genesi Haack
9 - Rosaria Saggioni Moraes e Vilma Porto
11 - Gilberto Zambrano Filho
13 - Vera Lucia Giacomelli Salvatti, Ruy Carlos de
Mello e Erna Wolf Hoff
14 - Julia Giulian
15 - Pedro Alves Pfeifer e Ademar Paulo Dresch
16 - Maria Germani, Lisi da Silva e Helio Igarsaba
17 - Hildegard Wentz e Tania Regina Fialho
20 - Alexandre Lelo Oliveira, Leopardo Ribeiro
Santanna e Angelo Rigoni
21 - Luiz Carlos Francisco Torre
22 - Alvorino Rodrigues e Paulo Roberto Moura
23 - Elaine Balbao Oliveira, Marli Geni Andrighetti,
Rosa Alice da Luz Moreira, Joel Narcizo Ribas e Olga
Maria Moscoso Soares
24 - Suzana de Araujo e Onori Geraldo Ferronatto
25 - Margareth Pujol e Antonio Augusto Pires
27 - Gecy Trogildo e Vilson Antonio Romero
28 - Irene Maria Cardoso e Jose Luiz Muller Netto
29 - Maria Isabel Santin e Maria Emilia Castilhos

MAIO

2 - Marli Bastos, Malvina Sibemberg, Joao Evair
Hugo, João Bastos Argento e Terezinha de Lurdes 
5 - Leci Lourdes Correa de Barros e Ben Hur Torres
7 - Nady Eda Funk
10 - Nadir Maria Disconsi, Sophia Pomorski e Elvira
Ayres Cacciatore
11 - Iria Theresa Bombassaro
12 - Melita Fanck e Amaryllis Franquine Ferrari
13 - Claudio Roberto Macedo, Luiz Carlos da Silva,
Magdala de Fatima Selbach e Cilesia de Vargas Veiga
14 - Eni Soares Cunha
15 - Estela Maria de Andrade Dal Pont, José Carlos
Vecchio, Ari José Forte e Vera Regina Laitano Guerra
16 - Maria Enoir Germani, Lisi Mara da Silva e Helio
Igarsaba
18 - Ruy Carlos Rassele, Valter Kemmerer e Adalarde
Carlos Maia
19 - Carmem Bernadeti Wolke
20 - Dalva Maria da Fontoura e Agnez Schafer
21 - Maria da Cunha Orlandi, Neide Pontes Amaral,
Denise Wolp Nether e Vera Lucia Mancilha Menezes
22 - Eri Viapiana e Ivan de Simas Sigal
23 - Maria Erbenia Ribas Camargo e Orlando Schnell
26 - Maria Brugnara
27 - Antonio Manoel Figueiro e Nilton Telmar Nunes
28 - Carlos Barreiro
29 - Elma Lorena Fraga Dutra
30 - Anice Terezinha Steimer
31 - Zandra Maria Barcelos Giorgis

AGAFISP debate "ANFIP do Futuro"
ANIVERSARIANTES
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INOVAÇÃO

Faleceu em 17 de março o conselheiro
nato e ex-presidente (período 1980-
82), Aloísio Jorge Holzmeier, aos 82
anos, em Porto Alegre (RS). Natural
de Itapiranga (SC), Holzmeier era
oriundo do ex-IAPB, e deixa a esposa
Áurea Ângela, os filhos Fabiane e
Felipe e os netos Joaquim e Alice.

NOTA DE PESAR



..........A AGAFISP, como tem feito costumeiramente,
disponibiliza plantão de apoio ao preenchimento da
Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda
Pessoa Física, cujo prazo de entrega é até 30 de abril.

..........O vice-presidente José Amilton Vieira Freire
dará o suporte, sendo necessário que os colegas
associados interessados em auxílio, tenham à mão os
documentos básicos para serem informados, a saber:

• Informes de rendimentos de instituições financeiras,
inclusive corretora de valores;
• Informes de rendimentos de salários, pró-labore,
distribuição de lucros, aposentadoria, pensão etc. Nes-
te exercício, teremos dois informes: um fornecido
pelo Ministério da Economia (período 01 a 08/2020) e
outro expedido pelo DECIPEX-Departamento de
Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e
Órgão Extintos (período de 09 a 12/220);

Inicia plantão do Imposto de Renda na Associação
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DIRPF

• Informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis
e imóveis recebidos de pessoas jurídicas;
• Informações e documentos de outras rendas rece-
bidas, como pensão alimentícia, doações e herança;
• Informe de pagamentos às instituições de ensino e
planos de saúde: GEAP, UNIMED.

Dos bens e direitos, devem estar à mão:
• Documentos que comprovem a compra e a venda de
bens e direitos;
• Cópia da matrícula do imóvel e/ou escritura de com-
pra e venda;
• Boleto do IPTU de 2020;
• Contratos sociais de empresas das quais o contribu-
inte seja sócio.
O plantão poderá ser agendado através dos fones da
AGAFISP: (51) 992.186.256 (Fone/WhatsApp) e (51)
3224-4355, ou dos e-mails: financeiro@agafisp.org.br
e agafisp@agafisp.org.br.

JURÍDICO

Saiba tudo sobre as ações em andamento
entrando em contato com a Diretoria Jurídica
da Agafisp, diretamente no site, por meio do
formulário de envio, ou pelo e-mail:
 jurídico@agafisp.org.br

www.agafisp.org.br

agafisp@agafisp.org.br youtube.com/agafisp

facebook.com/agafisp

AGAFISP DIGITAL

Fale com a Diretoria
Jurídica

https://www.facebook.com/agafisp
http://youtube.com/agafisp
http://agafisp.org.br/
http://www.agafisp.org.br/


..........O isolamento social imposto pela pandemia
provocou o aumento nas compras e transações online,
uma mudança de hábito que exige muita atenção,
principalmente em relação às propagandas enganosas,
boletos falsos e até réplicas de sites de lojas famosas.

..........Segundo especialistas, os golpes eletrônicos
mais comuns incluem pedidos de doação para falsas
instituições, ofertas com preços muito baixos, QR
Codes falsos e promoções gratuitas por aplicativos de
mensagens.

WhatsApp
Por ser o mais popular dos aplicativos de mensagens,
o WhatsApp é muito usado em transações e se torna
um dos alvos preferidos. Desconfie sempre de
mensagens de amigos pedindo dinheiro emprestado,
promoções de lojas, restaurantes, hotéis e sorteios. A
melhor maneira de se proteger é ativar a confirmação
em duas etapas nas configurações do aplicativo. O
app vai pedir para criar um código de seis dígitos e
inserir um endereço de e-mail. Depois, é só seguir as
instruções e confirmar.

Doação
Golpe muito comum que usa a foto de um doente,
uma história comovente e o pedido de doação para
uma conta bancária. Cuidado, boa parte dessas
doações não são para salvar ninguém, mas sim para
bolsos de golpistas. Tente checar a história de várias
maneiras: pesquise sites e publicações, busque por
notícias e verifique se existem denúncias anteriores
antes de realizar qualquer doação.

Preços baixos
Outro golpe comum são as ofertas com preços muito
abaixo do normal. Desconfie se um produto é vendido
por metade ou muito abaixo do preço de mercado. Na
grande maioria das vezes você não receberá nenhum
produto e o anúncio teve como objetivo roubar os
dados do seu cartão de crédito e alguns dados pessoais
como RG, CPF e endereço. Pesquise antes de comprar
se o vendedor é confiável ou se já tem queixas contra
ele.

QR Codes
Cuidado também ao clicar em QR Codes desconhe-
cidos ou suspeitos. Em vários eventos e shows onde

Fuja dos golpes pela Internet
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FRAUDES

foram pedidas doações para entidades sérias, colocou-
se um QR Code fake cobrindo o QR Code autêntico, o
que leva a transferências de valores direto para contas
de golpistas.

Promoções gratuitas
Muita cautela com promoções do tipo “clique aqui,
preencha o formulário e ganhe”. Se existe uma pro-
messa para que você ganhe algo sem nada em troca, o
que querem são seus dados pessoais. E o que fazem
com seus dados pessoais? Podem fazer compras onli-
ne, cadastrar um celular em seu nome e usar para cri-
mes, fazer um crediário, montar perfis nas redes so-
ciais, etc. Tome muito cuidado.

Boleto falso
Neste golpe, o criminoso consegue alterar o código de
barras do boleto, de maneira que o dinheiro, quando
transferido, caia direto na conta do fraudador. Para
evitá-lo, o consumidor deve verificar se os dados do
beneficiário, no boleto, correspondem aos de quem
lhe vendeu o produto ou serviço. Também é preciso
conferir se os três primeiros números do código de
barras correspondem ao banco cuja logomarca apare-
ce no documento.

Fraudes bancárias
A maioria das fraudes bancárias acontece via enge-
nharia social. O criminoso entra em contato com a
vítima passando-se por um funcionário do banco no
qual ela tem conta. A partir deste primeiro contato, o
fraudador tenta convencer a vítima a lhe passar dados
pessoais, senhas ou mesmo o cartão de crédito. Para
inibir esse golpe, a Polícia Civil afirma que é neces-
sário evitar o uso de computadores públicos e redes
abertas de wi-fi para acessar a conta bancária ou fazer
compras online, além de não utilizar o cartão de
crédito em sites desconhecidos.

Nunca abra nada de origem duvidosa, recomenda o
relatório. Além disso, não execute programas, abra
arquivos ou clique em links que estejam anexados ou
no corpo desses emails. Delete-os e, caso tenha clica-
do em alguma parte desse email e executado um pro-
grama, comunique imediatamente o seu banco e altere
todas as suas senhas em um dispositivo confiável.
Fique atento(a)!

(Fonte: Folhapress e Mauá Agora)


