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..........Sobre a PEC 32/2020, foi dito por autoridades: “que fique
bem claro: não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplica-
rá apenas aos futuros servidores concursados”. Esta afirmativa é
inverídica pois, a reforma administrativa atinge, sim, os atuais servi-
dores ativos, aposentados e pensionistas (confira todos os impactos
no link ao final do texto e na Nota Técnica 247 do Dieese, disponível
AQUI). O governo alardeia este discurso, a base de apoio no
parlamento repete e a grande mídia reproduz o dito por todos. 

..........Tudo combinado para evitar reações da representação dos
servidores e dificuldades políticas nas bases dos parlamentares
governistas em ano eleitoral. Alguns desses parlamentares, inclusive,
declaram que tiveram alguma influência na decisão governamental
para defender os atuais servidores. Uma questão simples: se os
atuais servidores precisam ser defendidos, significa que há ataques e
que os futuros terão um tratamento pior que o dos atuais?

..........Em segundo lugar, a PEC 32/2020 não é uma proposta só
para servidores federais, como também tem sido divulgado. Os
servidores estaduais e municipais seriam tratados posteriormente,
como foi na reforma previdenciária. Basta observar as alterações
propostas para os artigos 37 a 41, que tratam da administração
pública das três esferas de governo. Ou seja, uma vez aprovada,
absolutamente toda a administração pública, federal, estadual,
distrital e municipal, seria atingida, incluindo seus servidores.

..........Em terceiro lugar, também não é verdade que uma proposta de
emenda à Constituição assinada pelo Executivo não poderia incluir
os “membros de Poder”, onde se enquadram os magistrados,
promotores e procuradores do Ministério Público, por exemplo.
Basta ver a Emenda Constitucional 19/1998 (reforma administrativa
que a PEC 32/2020 pretende dar continuidade) e, mais recentemente,
a Emenda Constitucional 103/19 (reforma previdenciária). A não
inclusão dos Membros de Poder foi uma decisão política, não
técnica, e com dois objetivos. O primeiro, é não indispor o chefe do
Executivo federal com quem pode ajudá-lo, ou não, em situações
futuras. Parlamentares, caso queiram, que o façam. E alguns parla-
mentares dizem que os incluirão, que seria para tratar de forma
isonômica todos os servidores do Estado. 

..........O segundo objetivo é angariar apoio à proposta global, que
prejudica, e muito, o conjunto dos servidores e a população com o
desmonte dos serviços públicos. Seria para chamar atenção para
uma questão que não é o eixo principal da reforma. Além de que, não
há garantias quanto à inclusão desse segmento no texto final. (...) 

*Texto adaptado de artigo do consultor parlamentar Vladimir Nepomuceno, cuja íntegra está
em vladimirnepomuceno.com.br/33-os-atuais-servidores-e-a-reforma-administrativa.
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..........Segundo analistas, há diversas alternativas para
a mudança no sistema tributário brasileiro, em debate
nas duas Casas do Congresso Nacional. A original,
que tramita no Senado sob os auspícios do setor de
comércio, abraçada pelo presidente da Casa, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), e relatada pelo deputado Agnal-
do Ribeiro (PP-PB), que inclusive já apresentou seu
parecer amplo; e a do governo, que somente trata dos
impostos federais sobre o consumo.

..........O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),

..........Após a Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara dos Deputados ter aprovado em 25
de maio a admissibilidade da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 32/2020, que trata da reforma
administrativa, o debate passa agora pela Comissão
Especial.

..........O relator na CCJC, deputado federal Darci de
Matos (PSD-SC), fez três emendas supressivas no
texto apresentado pelo governo federal. A primeira
retira do presidente da República o poder de extinguir,
fundir ou transformar órgãos por decreto, que estava
previsto no projeto original enviado pelo Executivo.
A segunda emenda mantém liberada a realização de
outras atividades remuneradas por ocupantes dos
chamados cargos típicos de Estado, algo que seria ve-

PEC 32/2020 avança na Câmara dos Deputados
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REFORMAS

Reforma Tributária pode ser fatiada no Congresso

dado na proposta do governo. A terceira mudança eli-
mina trecho da PEC que criaria oito novos princípios
à administração pública.

..........Na Comissão Especial são discutidas outras
mudanças de mérito, havendo parlamentares e parti-
dos defendendo o aprofundamento dos impactos da
medida.

..........A AGAFISP, juntamente com a ANFIP, o
Fórum Nacional da Carreiras Típicas de Estado
(FONACATE) e o Fórum Nacional do Fisco, segue
mobilizando a categoria para o trabalho parlamentar,
mesmo de forma virtual, na defesa das prerrogativas e
conquistas dos servidores públicos e, em especial, dos
Auditores Fiscais ativos, aposentados e pensionistas.

defende fatiar a reforma nos tributos em quatro
partes, com dois textos que tramitariam na Casa e
dois do Senado — onde o presidente Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), deve contribuir para aprovar o
projeto.

..........A intenção do Ministério da Economia em
acordo com a presidência da Câmara está focada
primeiro na simplificação de tributos iniciando a
discussão pela Contribuição sobre Bens e Serviços
(CBS), que é a fusão do PIS/Cofins. 



..........Associados de todo o Estado cantaram parabéns para a
AGAFISP, num grande momento de confraternização virtual pela
passagem dos 59 anos da entidade.

..........O evento, coordenado pela Diretora Cultural e Social,
Elisabete Diniz, e mediado pelo Diretor Jurídico, Rudimar Fraga,
contou com diversas atrações musicais de colegas associados e
convidados, como Jacques Burd e Fabíola Barreto.

..........Diversas autoridades, lideranças de outras categorias e
representantes de todo o interior do RS, saudaram a AGAFISP em
mensagens gravadas e ao vivo.

..........Muitos sorteios alegraram mais os presentes ao encontro que
respeitou as restrições determinadas pelas autoridades sanitárias.

..........Os representantes do interior e da capital enviaram aos
associados inscritos brindes personalizados que agradaram a todos.

..........Maravilhoso dia de comemoração, integração e congregação
social no 26 de maio. 
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AGAFISP comemora 59 anos com
expressiva participação



..........Quando Deus fez a mulher, mãe, ele já estava nas horas extras
do seu 6º dia de trabalho. E, um anjo apareceu e perguntou: Porque o
Senhor gasta tanto tempo com esta criatura: E, o Senhor lhe
respondeu: Você já viu a lista de especificações para ela? E, disse
mais: Ela deve ser completamente flexível, porém não será de
plástico e deverá ter mais de duzentas partes móveis, todas
arredondadas e macias, e, deve ser capaz de funcionar com uma dieta
rígida, ter um colo que possa acolher 4 crianças ao mesmo tempo, ter
um beijo que seja capaz de curar desde um joelho esfolado até um
coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao Senhor: este é
o modelo “Stardard”? E, disse mais: Senhor, é muito trabalho para
um dia só. Deixa e espere para terminar amanhã. E o Senhor
retrucou: Não, pois estou muito perto de acabar esta criação que é a
favorita de meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e
pode trabalhar até 18 horas por dia. E, aí o anjo se aproximou e tocou
a mulher e perguntou: por que o Senhor a fez tão suave? E, Deus
respondeu: Eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem
ideia do que ela pode aguentar ou conseguir. E o anjo perguntou: Ela
é capaz de pensar? E, Deus respondeu: Não só será capaz de pensar,
mas também de raciocinar, de negociar e mesmo que pareça estar
desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então
notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher e
disse: Senhor, este modelo tem um vazamento, eu falei que o Senhor
colocou coisas demais nela. E, Deus com toda sua paciência
respondeu e disse: Isto não é vazamento. É uma lágrima. E, o anjo
perguntou: o que é uma lágrima, Senhor ? Pra que serve uma
lágrima? E, Deus disse: lágrimas são sua maneira de expressar seu
amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seus desenganos, sua solidão,
seu sofrimento, seu orgulho. Isto impressionou muito ao anjo, que
disse: és um gênio Senhor, pensaste em tudo. A mulher é verdadeira-
mente maravilhosa.

..........E, concluindo, cabe a todos nós abraçarmos e beijar nossas
mães ainda presentes, ou, reverenciar, em memória as mães já
falecidas, neste dia das mães, desejando a elas carinhosamente, um
FELIZ DIA DAS MÃES. 

(Coligido por Adalberto Henrique Pritsch)

JUNHO

1 - Maria Lucia Lopes Cruz, Marlene Couto Dal Ross
e Wonny Gress Schmitt
3 - Clarinha Kochhann 
5 - Alda Terezinha Tirandelli
7 - Alfredo da Silva Goebel e Odete Luiza Denardin
8 - Celia Regina Steibel Sarmento
9 - Janir Mederos Machado e Tito Andriotti Silveira 
10 - Maristela Dias Bandeira
11 - Arlete Balestrin Outeiral e Luiz Luz Peixoto
13 - Antonio Jose Matheus
15 - Adir Braz Scozziero e Miguel Camilo Junqueira
16 - Autelina da Silva Pigatto, Marcia de Oliveira Del
Corona, Maria Izabel de Souza e Olinto Parcianello
17 - Carlos Augusto Marzola, Ligia Maria Sefton,
Neusa Barcelos dos Santos e Terezinha Wilges
18 - Flavia Junia Zanardo e Marlene Chies Stocker
19 - Ligia Maria Quevedo Rosa 
20 - Astor Aldino Lohmann, Cleia Rejane Lemons
Moreira e Evandro Pacheco Silva
21 - Teresa de Jesus da Silva Gossling
22 - Edison Caldeira e Marcelino de Miranda
23 - Gelsi Teresinha Stoffel de Andrade
24 - Arlete Schunk de Abreu
26 - Iolanda Silveira Blanco, Noeli Silva de Azevedo
e Souza e Vera Elena Rostirolla
27 - Rute Nunes Pereira
28 - Edith Elvira Prinzler
29 - Alzira Da Silva Freitas, Paulo Roberto Finger,
Pedro Monteiro e Tania Maria Machado de Correa
30 - Clecy Carnieletto Muller, Maria Teresa Torres
Guedes e Reneu Ullmann

JULHO

1 - Elizabete Machado da Costa
3 - Doris Beatriz Sefton de Oliveira
5 - Frederico Alberto Fortunato Medaglia
6 - Luiz Paulo Valenca Calvi
7 - Joao Ressoly Ferreira e Lenir Ines Gomes 
8 - Ana Maria Moleta Conte 
10 - Irma Milbrath e Nilsa Escobar Hasselmann
11 - Luiz Carlos de David Nunes
14 - Luiz Fernando Pereira e Neusa Merlotti
15 - Paulo Ricardo de Meirelles
16 - Amarilis Camargo da Silva, Carmen Maria Hart,
Josete Vignolle da Silva, Maria do Carmo Costa
Pimentel e Mauro Gilberto Pires Figueiro
17 - Cesar Roxo, Joceli Donato e Loni Reuter
19 - Dilma da Silva e Maria Helena Fernandes 
20 - Mathildes da Silva
21 - Marilene Andriotti Selayaram e Rudimar Fraga
22 - Celso Adair Schiroky, Maria de Lourdes de
Castilhos e Paulino Heitor Fornazari Goncalves
23 - Carmen Terezinha Hamerski Cezar, Magda Maria
Sztelzer e Norma Rejane Silva Alves
25 - Carlos Valmir Cappa, Celia Leda Konrath,
Gilberto Mario Sartori e Vanda de Lourdes Flores
26 - Antonio Ari de Borba 
27 - Liege Lacroix Thomasi
28 - Carlos Gilberto Wolff, Clotilde Naud de Moura,
Dulce Wilennbring de Lima, Jannet Maria Dornelles ,
Maria Helena Scharnovski e Ricardo Porto Lauda
29 - Athos D Avila Mahfuz
30 - Roberto de Castro Bastos

AGOSTO

2 - Irani Gobatto
4 - Ivone Francisca Blazina, Leda Dias, Maria
Therezinha de Paula, Neiva Maria Picada da Costa
7 - Antonio de Oliveira e Ivety Therezinha Zarpellon
8 - Maria Necha Jovchelevich Roitman, Nadir Maria
Leopoldo Fernandez e Osmar Valerio Rosa
9 - Eliana Pinto Ladeira
10 - Alindo Gastao Giusti
11 - Aleia Pinheiro, Edemar Alberto Dias, Elenora
Schramm de Lima e Fabiola Ayres Cacciatore
13 - Ciro Acosta Sirangelo e Rossangela Ayres
14 - Alice Guerra Weissheimer
15 - Beatriz Floriano e Silvia Jacques Ferreira
16 - Nelson Gohlke
18 - Celso Antonio Nezello, Claudio Geraldo Tedesco
e Elza Maria Azambuja Strunqis
20 - Amilto Jose Barchet e Maria Helena Martini
22 - Maria Jose Magalhaes
24 - Ercide Augusto Berger e Geluza Maria Lopes
25 - Beatriz da Silva Kothe
26 - Armando Temperani Pereira Junior 
29 - Miguel de Souza Rocha 
31 - Leoni Dalla Vecchia e Pedro Ewerton Pinho

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

E Deus fez a mulher - mãe
ANIVERSARIANTES
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Fale com a Diretoria Jurídica
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..........No mês de junho, pelas regras estatutárias e re-
gimentais da ANFIP, deveriam começar os prepa-
rativos para a eleição de convencionais aptos a parti-
ciparem da próxima Convenção Nacional da entidade,
com previsão inicial de realização em setembro pró-
ximo.

..........Em reunião conjunta dos Conselhos Executivo,
de Representantes e Fiscal da entidade nacional,
ocorrida no dia 26 de maio, da qual participaram o
presidente da AGAFISP, Luiz Carlos Santos da Silva,
o ex-presidente César Roxo Machado e o diretor de
Política de Classe, Vilson Antonio Romero, foi
decidido o adiamento do evento para data a ser defini-

da posteriormente pelos três Conselhos.

..........Com isto também fica prorrogado “sine die” o
mandato dos convencionais representantes do RS,
eleitos em 2019 (César Roxo Machado, José Amilton
Vieira Freire, Luiz Carlos Correa Braga e Tânia Ma-
ria Faria Garcia).

..........O presidente da AGAFISP acompanhou a
maioria, em razão das dificuldades impostas pelas
restrições sanitárias que inclusive prejudicam a
eleição dos convencionais em cada Estado. A ANFIP
deve realizar Assembleia Geral Extraordinária para
referendar a decisão. 

ANFIP adia a realização da XXVIII Convenção Nacional
EVENTO

HOMENAGEM

Mães se emocionam em encontro festivo
..........Dezenas de associadas ativas, aposentadas e
pensionistas de todo o estado do RS estiveram
presentes de forma virtual no encontro promovido
pela Diretoria da AGAFISP, sob a coordenação de
Elisabete Diniz, Diretoria Cultural e Social, na manhã
do dia 6 de maio.

..........Num belo momento de integração, dentro do
permitido pelos protocolos sanitários, houve debates e
manifestações sobre o papel das mães na criação e
cuidados com seus filhos, com a participação da
coordenadora do Conselho Deliberativo, Dulce
Willenbring de Lima.

..........Declamações poéticas também foram apresen-
tadas pelas Diretoras Elisabete Diniz e Tânia Faria
Garcia, seguidas de um vídeo de lançamento musical
do associado Adalberto Adreani. Outro Adalberto, o
Pritsch, também enviou sua homenagem, lida e
aplaudida por todas as presentes.

..........Na última parte do evento, ocorreu um bate-
papo com a terapeuta e neuropsicopedagoga, Cláudia
Klagemberg, com o tema “Mãe, Vida e Energia”.
Diversos brindes também foram sorteados entre as
associadas, que foram unânimes em saudar mais esta
promoção da AGAFISP Mais Perto de Você.



..........Pense na máscara facial como o acessório da
moda que pode salvar sua vida - e a vida de quem
você ama. Mas, em vez de ficar escolhendo qual es-
tampa, logotipo ou slogan você quer exibir, selecione
sua máscara com base em sua eficácia contra o coro-
navírus mortal no ambiente em que você está. [...]
Aqui está uma análise de máscaras e máscaras respi-
radoras com base no conhecimento científico atual e o
que os especialistas estão dizendo sobre como usá-los
da melhor forma.

Máscaras tipo PFF2 ou N95

..........Feitas de fibras tecidas com uma carga elétrica
que pode prender partículas errantes (como uma meia
que gruda em outras peças na secadora de roupas), as
máscaras de PFF2 (ou N95, nos Estados Unidos) são
atualmente o que há de melhor quando se trata de fil-
trar partículas grandes e pequenas, segundo vários es-
tudos.

..........As máscaras PFF2 vêm em vários tamanhos
para acomodar diferentes formatos de rosto. Quando
ajustadas ao rosto do usuário e usadas adequada-
mente, elas podem reter 95% das partículas em torno
de 0,3 mícron, inclusive as do SARS CoV-2, que
pode ter até 0,1 mícron de diâmetro, segundo estudos.

..........Observação: cuidado com as máscaras PFF2
com válvulas de expiração, pois elas devolvem o
fluxo de ar ao ambiente. Também tome cuidado com
imitações de PFF2 que estão sendo vendidos na
Internet e em algumas lojas comerciais.

..........As máscaras aprovadas pelos institutos nacio-
nais têm uma etiqueta de aprovação na embalagem da
máscara ou dentro dela (na caixa ou nas instruções do
usuário). Em tempo: no Brasil, é o selo do Inmetro.

KN95 e máscaras com filtro semelhante

..........As máscaras KN95, que são certificadas pelos
padrões chineses, também filtram e capturam 95% das
partículas de 0,3 mícron. Mas existem diferenças: as
camadas de filtro dos respiradores N95 eram “oito
vezes mais grossas e tinham densidade de carga
dipolo duas vezes maior do que a dos respiradores
KN95”, segundo um estudo publicado em dezembro.

Máscaras de grau cirúrgico

..........Projetadas para serem usadas por profissionais
de saúde, as máscaras cirúrgicas são dispositivos
descartáveis e frouxos destinados a “ajudar a bloquear
gotas, respingos, sprays ou respingos de partículas
grandes que podem conter germes (vírus e bactérias),
evitando que eles cheguem à sua boca e ao seu nariz”,
de acordo com a FDA, a agência reguladora de
medicamentos e alimentos nos EUA.

..........Essas máscaras são de uso único: se estiverem
sujas ou a respiração ficar difícil, devem ser cuidado-
samente descartadas e substituídas, diz a FDA.

Máscaras de pano caseiras

..........A máscara mais comum em uso entre o público
em geral hoje é a de tecido, muitas vezes costurada
em casa. A eficácia depende do tipo de tecido usado e
do número de camadas de tecido. Elas podem ter
apenas 26% de eficácia.

..........Seja qual for o tecido, procure uma trama justa,
de acordo com estudos. Use o teste de luz para
verificar a trama: se você puder ver facilmente o
contorno das fibras individuais ao segurar a máscara
contra a luz, provavelmente ela não será eficaz.

..........Para aumentar a proteção, as pessoas começa-
ram a aplicar camadas de máscaras de tecido sobre as
cirúrgicas para proteção adicional.
 
Protetores faciais, bandanas, polainas e lenços

..........Certos itens não fornecem uma barreira sufi-
ciente contra a Covid-19 e outros vírus e não devem
ser usados como meio de proteção significativa, de
acordo com o CDC.

..........Não use lenços ou máscaras de esqui de malha
como medida de proteção, diz o CDC. Não use face
shield sem máscara por baixo, aconselha a agência,
pois ele não protegerá contra pequenas gotas trans-
portadas pelo ar que podem flutuar sob e dentro do
protetor. E esqueça as bandanas e as polainas para o
pescoço. 

A máscara mais segura de acordo com o ambiente
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(Fonte: Sandee LaMotte, da CNN)


