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EXPEDIENTE
A ANFIP e nossos compromissos

*Vilson Antonio Romero

..........Assumi mais um mandato à frente de nossa entidade
representativa nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil, numa quadra preocupante da história de nosso País.

..........Ainda em meio à maior crise sanitária vivida pelo Planeta
Terra, com impactos incomensuráveis sobre as nações e seus
habitantes, ainda o cenário é agravado pelas dificuldades de um ano
eleitoral no qual deveremos escolher nossos legisladores e
governantes de forma sensata e equilibrada.

..........Lamentavelmente, em todos os cantos preponderam a
polarização e a radicalização político-partidária e uma situação que
pode descambar para a fragilização de nossa jovem democracia.

..........Mesmo assim, aceitamos esse desafio de conduzir, juntamente
com 15 valorosos colegas de todas as regiões do Brasil, os destinos
da ANFIP e, por consequência, atender às demandas de seus mais de
15 mil associados e dependentes, até o final de 2023.

..........Perante o quadro social que nos permitiu a eleição, assumimos
alguns compromissos fundamentais e prioritários que compartilho, a
seguir, com os leitores deste Plantão Fiscal.

- Não deixaremos nunca de seguir lutando no Planalto, no
Congresso e no Judiciário pela recuperação das perdas salariais da
categoria, que já somam mais de 20%, só neste governo;

- Manteremos bem alto a tremular uma das bandeiras prioritárias em
nosso mandato: defender, com unhas e dentes, a paridade entre
ativos, aposentados e pensionistas, a quem de direito.

- Nas Cortes Superiores, dedicar mais intensidade à busca de
julgamento, agilização das execuções e respectivo pagamento das
ações judiciais transitadas em julgado, com resolução imediata das
parcelas incontroversas.

- Não deixaremos de atuar de forma direta, com contato constante
com o nosso quadro social nas bases regionais, de forma presencial
ou virtual, prestando melhores serviços, promovendo a integração,
participação e congraçamento e dando atenção redobrada aos
milhares de associados, familiares e dependentes.

- Buscaremos, de todas as maneiras, a melhoria do atendimento e
consolidação dos planos de saúde (Geap, Unimed e correlatos),
permitindo assistência médica e odontológica de qualidade ao
quadro social, a custos razoáveis.

..........Além disto, seguiremos reivindicando melhores condições de
trabalho aos Auditores Fiscais da ativa, com retorno presencial onde
houver segurança sanitária e garantindo as adequadas condições no
teletrabalho.

..........E, no âmbito institucional, seguiremos no debate propositivo
da reforma tributária, combatendo a regressividade atual do sistema,
a desoneração da folha de salários e defendendo a autonomia das
administrações tributárias federal, estadual, distrital e municipal.

..........Sem esquecer nunca nossas origens, atuando em defesa da
Seguridade Social, da Previdência Social e de todo o sistema de
proteção social brasileiro, bem como de princípios de Justiça Fiscal
que atendam aos interesses da cidadania brasileira.

..........Entre tantos muros que nos aparecem a cada dia para serem
transpostos, seguiremos, de forma humilde, mas corajosa e dedicada,
construindo pontes em prol de nossos associados e da sociedade tão
combalida deste nosso Brasil desigual.

(*) presidente da ANFIP.

http://agafisp.org.br/


..........A professora começou a dançar, em 2007, de
maneira informal, para se divertir, e desde então não
parou mais. No ano de 2010, precisou trocar de escola
e conheceu o Kirinus e Nunes Centro de Danças,
onde passou a estudar para dar aulas e, desde 2012, é
professora dessa bela arte!

..........Em sua definição, “a dança é o social, é liberar
no seu corpo substâncias do bem que contribuem para
a nossa felicidade e ainda se ganha tônus muscular,
equilíbrio e alongamento. É como aquele pedacinho
de chocolate que nos alegra e aquece”. Ela convida a
todos a experimentarem e ver quão prazeroso é se
embalar na música!

..........No mês de março, a Agafisp fechou um
convênio pensando nas famílias e no bem-estar dos
seus associados. Trata-se de uma parceria com o
Clube Inapiários, da categoria dos funcionários do
extinto IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários) do Rio Grande do Sul, para uso de
sua sede campestre, situada à beira do Rio Guaíba, na
Rua Almirante Câmara, n°15, Bairro Tristeza. 

..........Os associados da Agafisp podem usufruir das
churrasqueiras para aproveitar com a família nos
finais de semana ou simplesmente apreciar a
paisagem na companhia de um bom chimarrão.
Também tem salão de festa para locação e um
completo Galpão Crioulo. Não deixe de visitar!

Agafisp realiza convênio com Clube Inapiários 
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Dançar é para todos!
..........Para quem pensa que dançar é para poucos, está
enganado. A professora Priscila Poock, do Clube
Inapiários, afirma que a dança é para qualquer pessoa
que queira se divertir e se movimentar. “Ela é um
processo de aprendizagem como um novo idioma,
onde quanto mais você praticar, melhor vai ficar.
Basta ter paciência e querer aprender!”, acrescenta.

..........No mês de março, a Agafisp realizou um
convênio com o Clube Inapiários e, entre as
vantagens, está o curso de dança de salão. Os
interessados podem se inscrever na secretaria da
Agafisp, por meio do telefone (51) 3224-4355.

..........Priscila explica que a principal dica para dançar
é a persistência e que é preciso entender que se evolui
um pouco a cada aula, basta ter paciência consigo
mesmo para poder aprender. “A maioria das pessoas
não se permite experimentar e se auto intitula "dura",
o que normalmente não é verdade, ela só precisa de
um profissional capacitado que lhe mostre o melhor
caminho para se soltar, dançar e ser feliz!”, advertiu.



que eram poucas as condições de luta pelos direitos da
categoria. A Associação Nacional era quem tomava à frente
e a Agafisp se ocupava em unir a classe. Nesse caso, os
esportes e o lazer eram uma das melhores opções. Os
grupos se reuniam na sede dos Inapiários, na zona Sul de
Porto Alegre, e buscavam arrecadar fundos para a compra
de uma sede própria. “Não podíamos agir mais politica-
mente, então buscamos trabalhar no engrandecimento da
Agafisp”, comenta.
       Dando um salto na linha do tempo, já no século 21,
gestão de 2010 a 2014, o ex-presidente Marville Taffarel
conta que a Agafisp participava ativamente de todos os
movimentos importantes para a classe e que a ANFIP
sempre agregou suas associadas na luta, como ocorre nos
dias de hoje. Além disso, conforme ele, “a Agafisp sempre
foi aquela porta aberta para servir ao colega, aos seus
familiares”, reforça. 
         Outra preocupação que se mantém até os dias atuais é
com o futuro da entidade. Conforme Taffarel, o
envelhecimento e o falecimento dos colegas, sem a entrada
de novos profissionais via concurso público, faz a entidade
sofrer com este enxugamento. 
      De acordo com o presidente Luiz Carlos Santos da
Silva, gestão 2020/2022, uma associação não se compõe
somente do trabalho de sua diretoria e conselho, mas da
força e do esforço de todos. A Agafisp, ao longo de sua
existência, vem lutando permanentemente para canalizar
dois aspectos primordiais: o associativo, na sincronização
do trabalho das entidades regionais e nacional; e o trabalho
de cada um no aperfeiçoamento dos conhecimentos
técnicos. Tudo isso reflete a força da união nas lutas e na
dedicação ao trabalho, o que torna a Agafisp uma
associação sólida, respeitável e combativa.

      No dia 3 de junho deste ano, na Associação Leopoldina
Juvenil, a diretoria da Agafisp estará recepcionando os seus
associados e convidados para uma grande festa em
homenagem às seis décadas de atividades da associação. A
festa está sendo planejada com muito carinho para marcar a
história da entidade.
 

       A história da Agafisp começou a ser escrita no início da
década de 1960, quando fiscais da Previdência decidiram
criar uma associação que os representasse na ascensão do
nível 16 para os 17 e 18. Na noite de 26 de maio de 1962,
os fiscais da Previdência reuniram-se no Salão Nobre do
IAPI, com intuito de formar uma entidade para respaldar
suas reivindicações e dar maior intercâmbio de ideias e
congraçamento à categoria, até então dividida e sem ga-
rantias. Foi aí que surgiu a Associação Gaúcha de Fiscais da
Previdência.
    Durante o encontro, após ouvir diversos relatos de
manifestantes, o professor Antônio de Pádua Ferreira da
Silva propôs a criação da Agafisp. A proposição foi
aprovada por unanimidade e a mesa diretora convocou uma
nova assembleia, no dia 2 de julho, no mesmo local, para
dar seguimento à constituição legal da nova entidade.
 Após esse momento, foram muitas as conquistas. Até a
metade do século passado, o fiscal era “o instituto
ambulante”, disse Pádua, “que saía pelo interior do Estado
na busca de contribuintes e levava também as normas da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”. Enfrentava
doenças e acidentes e sem nenhuma garantia. Dos 400
fiscais de então, apenas 40 ou 50 pertencentes ao IAPI,
único que possuía quadro funcional estável e com
benefícios estabelecidos em lei. Os demais se dividiam em
funcionários contratados pela CLT, trabalhadores de outras
carreiras profissionais e aqueles cuja remuneração era paga
por recibo no final do mês, com salários muito
diferenciados uns dos outros.
      Pádua foi o primeiro vice-presidente da Agafisp, e como
consequência das lutas empreendidas, foi preso e exilado
com o golpe militar de 1964, só voltando ao Brasil 17 anos
depois. Ao retornar, encontrou a Associação, fundada por
ele e seus companheiros, forte e pujante, congregando todos
numa carreira única.
          Durante o período militar no Brasil, a Agafisp buscou
alternativas para se consolidar enquanto entidade. O ex-
presidente, Bruno Fioravante Gemin, gestão de 1975, que
também foi presidente nesse período difícil do País, conta 
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Agafisp comemora 60 anos em grande estilo
       Ao lado da Anfip, a Agafisp segue rigorosamente os
preceitos de uma Previdência pública, abrangente, justa e
séria. “Desejamos vida longa a nossa entidade e que os
desafios sejam enfrentados com a união e a força de cada
um”, desejou o presidente. “Convidamos a todos os
associados a participarem dessa linda festa que estamos
organizando com carinho, será um momento mágico e de
orgulho para todos nós”, finalizou.

“A Agafisp, entidade que neste ano comemora 60
anos de existência, busca, a cada dia, se renovar.
Nesta atual gestão, estamos empenhando esforços
para estarmos mais próximos do associado, com o
nosso lema: Agafisp mais perto de você!
De que forma vamos atingir nosso objetivo?
Queremos ter, cada vez mais, a participação efetiva
dos associados através de palestras realizadas neste
período de pandemia, de forma virtual. Neste ano,
como todos almejamos, teremos mais oportunidade
de convivermos de forma presencial. 
Nossos diretores e funcionários não medem esforços
para atender nossos associados em todas as suas
necessidades, como por exemplo no cadastro no
aplicativo “Sou Gov”, único canal de contato para
resolvermos nossas questões funcionais.
Temos como meta, além de promover passeios e
eventos, visitas mais frequentes aos nossos
associados do interior e encontros regionais, tendo
como sede localidades turísticas do interior do Rio
Grande do Sul. 
Convidamos todos os associados, principalmente os
do interior do Estado, que, quando estiverem na
Capital, venham nos visitar. Teremos a maior
satisfação em recebê-los em nossa sede!”

José Amilton Vieira Freire        



..........No Dia Internacional da Mulher (8/3), a Agafisp promoveu
uma Live para suas associadas falando sobre as “Mulheres
Fascinantes” que marcaram a história, tema que foi ministrado pela
neuropsicopedagoga e professora Cláudia Klagenberg. A abertura da
Live foi realizada pelo presidente da entidade, Luiz Carlos Santos da
Silva, que deu as boas-vindas a todas ao cumprimentá-las pela data.
A diretora Cultural, Social e Esportiva, Elisabete dos Santos Diniz,
também agradeceu as presenças e fez a apresentação da palestrante.

..........De forma emocionante e envolvente, Cláudia mostrou diversas
mulheres memoráveis, até hoje lembradas pela sociedade. Assim,
provocou uma reflexão sobre o empoderamento feminino. Nessa
mesma linha, a profissional conduziu uma dinâmica que ajudou as
participantes a se identificarem como “mulheres fascinantes”.

..........Para melhorar a autoestima, ela explica que é fundamental
aprofundar o autoconhecimento, reconhecendo as qualidades e
aceitando as imperfeições. Na busca de uma vida saudável, promover
o autocuidado, tratar o físico, o mental e o emocional são requisitos
básicos para a mudança interior que resulta em bem-estar. Nos
tempos corridos da vida moderna, ter tempo para si própria é um
grande desafio. No entanto, este é um dos elementos-chave para fazer
com que todo o restante funcione.

......... As mulheres foram caracterizadas na história como o “sexo
frágil”. No entanto, isso nunca foi uma realidade e, cada vez mais, a
expressão vem sendo considerada equivocada. Além disso, Cláudia
sugeriu a dança como um dos melhores exercícios para a liberação da
dopamina, neurotransmissor que atua em diversas regiões do cérebro
com influência nas emoções e no humor. Conforme ela, os exercícios
físicos são fundamentais no processo de autoestima. .“Acreditar em si
mesma é se valorizar!”, disse.

..........No final do evento, a coordenação realizou um sorteio de
brindes, que devem ser retirados na secretaria da Agafisp pelas
ganhadoras: Vera Lúcia Giacomelli - lanterna; Ilma Joana Dullius -
toalha banho; Merces Regina Pandolfo - agenda Anfip; Rosemarie
Mattos - toalha de banho; Luisa Salete Dalla Zen - relógio; Iolanda
Joana Dalla Coleta - lanterna; Marines Ana Argenta - relógio.

..........Assista ao vídeo completo da Live no Youtube da Agafisp.

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

ABRIL
1 - João Roberto Schu Ferreira, José Antonio
Malheiros Monteiro e Sergio Pedro Werlang
2 - Carlos Alberto de Jesus e Nilza Silveira Rodrigues 
3 - Estelita Barreto da Rosa 
6 - Antonio Carlos Teixeira de Castro, Maria Judith
Perin e Rosana Ribeiro Mazeron
8 - Genesi Haack 
9 - Vilma Porto 
11 - Gilberto Zambrano Filho
13 - Erna Wolf Hoff, Ruy Carlos de Mello e Vera
Lucia Giacomelli Salvatti 
14 - Julia Giulian
15 - Ademar Paulo Dresch e Pedro Alves Pfeifer 
16 - Helio Igarsaba, Lisi Mara da Silva e Maria Enoir
Souza da Silva Germani 
17 - Hildegard Thummerer Wentz e Tania Regina
Meneghello Fialho 
20 - Alexandre Lelo da Cunha Oliveira, Angelo
Rigoni e Leopardo Ribeiro Santanna 
21 - Luiz Carlos Francisco Torre 
22 - Alvorino M. Rodrigues e Paulo Roberto Moura
23 - Elaine Balbao, Joel Narcizo Ribas, Marli Geni
Andrighetti, Olga Maria Soares e Rosa Alice da Luz
24 - Onori Geraldo Ferronatto
25 - Antonio Augusto Pires e Margareth Aydos Pujol
27 – Gecy de Jesus e Vilson Antonio Romero 
28 - Irene Maria Cardoso de Sena e Jose Luiz Muller 
29 - Maria Emilia Castilhos e Maria Isabel Tombini 

MAIO
2 - João Evair Hugo, Malvina Sibemberg, Marli
Teixeira Bastos e Terezinha de Lurdes Martins 
5 - Ben Hur Torres 
7 - Nady Eda Funk 
10 - Elvira Ayres Cacciatore, Nadir Maria Disconsi e
Sophia Pomorski
11- Iria Theresa Bombassaro 
12 - Amaryllis Ferrari e Melita Gorck Fanck 
13 - Cilesia Veiga, Claudio Roberto Dornelles, Luiz
Carlos Santos da Silva e Magdala de Fatima Selbach
14- Eni Soares Cunha 
15 - Ari José Forte, Estela Maria de Andrade Dal
Pont, Flavio Costa de Holleben, José Carlos Vecchio e
Vera Regina Laitano Guerra
18 - Adalarde Carlos Maia, Ruy Carlos Rassele e
Valter Kemmerer
19 - Carmem Bernadeti Wolke
20 - Agnez Schafer e Dalva Maria Brandão 
21 - Denise Wolp Nether, Maria da Cunha Orlandi,
Neide Pontes Peixoto Amaral e Vera Lucia 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 Ramos 
29 - Elma Lorena Fraga Dutra
30 - Anice Terezinha Steimer 
31 - Zandra Maria Barcelos Giorgis

Live trata do empoderamento feminino
ANIVERSARIANTES
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.........Para quem ainda tem dúvidas e precisa de
orientação, o vice-presidente da Agafisp, José
Amilton Vieira Freire, estará à disposição para
esclarecimentos às quintas-feiras, na sede da entidade.
 

.........O associado também pode ligar para a sede e
deixar seu número de contato e suas dúvidas, que
serão respondidas o mais breve possível. 

Ligue e informe-se!

Plantão do Imposto de Renda na Agafisp
.........Para quem ainda não entregou a sua declaração
do Imposto de Renda 2022, o prazo termina às
23h59min59s, horário de Brasília, do dia 31 de maio
de 2022. Após esta data, o contribuinte que apresentar
a declaração receberá multa pelo atraso.

.........De acordo com o Secretário Especial da Receita
Federal, Auditor Fiscal Julio Cesar Vieira Gomes, a
expectativa é que mais de 34 milhões de declarações
sejam enviadas até o final do prazo.

.........Entre as novidades deste ano, estão o acesso
ampliado à declaração pré-preenchida por meio de
todas as plataformas disponíveis e o recebimento da
restituição e o pagamento de DARF via PIX.

.........No dia 10 de março, as vice-presidentes Eucélia
Maria Agrizzi Mergár (Executiva) e Maria Beatriz
Fernandes Branco (Assuntos Jurídicos), juntamente
com os advogados do Setor Jurídico da ANFIP,
reuniram-se com representantes do escritório Mota &
Advogados Associados, na sede da Entidade, em
Brasília. Na ocasião, foram debatidos os
procedimentos para o acordo da ação dos 28,86%, que
está sendo tratado entre o escritório patrono e a
Procuradoria-Geral da União da 1ª Região.

.........A ANFIP está estudando meios para dar
celeridade nas assinaturas dos termos individuais do
acordo, que deverão ter a ciência dos exequentes, do
escritório Mota & Advogados Associados e dos
próprios procuradores federais. Por ser um
procedimento burocrático, que demanda tempo, foi
apresentada a plataforma SIREA (Sistema de
Requisição de Pagamento Ágil), que foi criada pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que os
próprios advogados possam trabalhar na expedição
dos ofícios requisitórios após a homologação do
acordo.

.........Mais informações sobre a ação serão divulgadas
em breve nos sites da Agafisp e Anfip.

ANFIP e advogados discutem acordo nos 28,86%
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INFORMES

Toda e qualquer mudança nos dados
cadastrais de nossos associados deve ser

informada pelo telefone (51) 3224-4355 ou
pelo e-mail agafisp@agafisp.org.br.

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS



..........Estamos, novamente, às vésperas de mais uma
Páscoa. Não queremos aqui falar do apelo comercial
da data, mas sim de seu caráter festivo e familiar. A
exemplo do Natal, nossa atenção e consciência cristã
requerem uma explicação plausível do significado da
data e de sua representação perante o contexto filo-
sófico, científico e moral do Cristianismo.

..........Deve-se comemorar a Páscoa? Que tipo de
celebração, evento ou homenagem é permitido nas
instituições religiosas cristãs? Os adeptos do
Cristianismo se dividem em diversos seguimentos
religiosos, sendo muito comum celebrações dos acon-
tecimentos da paixão, crucificação, morte e ressurrei-
ção de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que outras
filosofias cristãs não possuem essas comemorações.

..........Todavia, o sentimento de religiosidade, que é
particular de cada ser, deve ser respeitado, de modo
que qualquer manifestação pessoal ou mesmo coletiva
acerca da Páscoa não seja proibida nem desacon-
selhada.

..........A Páscoa não está relacionada ao martírio e
sacrifício de Jesus. Nas passagens bíblicas nos
mostram a referência de que a Páscoa era uma
“comemoração”, na época de Jesus. Historicamente, a
Páscoa é a junção de duas festividades muito antigas,
comuns entre os povos primitivos e alimentados pelos
judeus, à época de Jesus. A exemplo da festa judaica,  
chamada Pessach, que acontece, aproximadamente,
no mesmo período.

..........Também estava associada à “festa dos ázimos”,
uma homenagem que os agricultores faziam às
divindades em razão do início da época da colheita do
trigo, agradecendo aos céus pela fartura da produção
agrícola.

..........Ambas eram comemoradas no mês de abril
(nisan) e, a partir do evento bíblico denominado
“Êxodo” (fuga do povo hebreu do Egito), em torno de
1441 A.C., passaram a ser reverenciadas juntas.

..........É esta a Páscoa que o Cristo desejou
comemorar junto dos apóstolos na última ceia. Nesta
Páscoa, assim, quando estiveres junto aos teus amigos
e familiares, lembra-te de reverenciar os belos
exemplos de Jesus, e que possamos seguir os seus
ensinamentos de amor, de paz e de união. 

FELIZ PÁSCOA A TODOS!

Participe da Homenagem 
ao Dia das Mães
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DATAS

A Agafisp vai comemorar esta data tão
especial, o Dia das Mães, com um churrasco, às
12h, no salão de eventos da sede administrativa
(rua Siqueira Campos, 10º andar, 1171). As
associadas precisam confirmar presença até o
dia 6 de maio. Até lá!

Quaresma na visão do verdadeiro Cristão


