Aprovação
da PEC - 6/2019
A Reforma da Previdência Social do
Brasil deu mais um passo: foi aprovada
em segundo turno pelo Senado, no dia 23
de outubro em curso, quarta-feira. É a
PEC-6/2019.
O próximo passo será a promulgação, quando será inserida na Constituição
Federal, para entrar em vigor.
A cerimônia foi acompanhada de
perto pelo autor da obra, o Ministro da
Economia Paulo Guedes e do Secretário
Especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Paulo Guedes, que sonhava
com uma economia de mais de um trilhão
de reais em dez anos, teve que se contentar, por enquanto, com pouco mais de oitocentos bilhões nos mesmos dez anos.
Há um clima de euforia dentro do
Governo porque essa reforma é a maior já
realizada na Previdência Social no Brasil.
Se o Ministro Paulo Guedes está sorrindo, mesmo não sendo a reforma por
ele desejada, há várias camadas da sociedade que não o acompanham, porque ela
retirou direitos do trabalhador da iniciativa privada, justamente a camada da população mais sacrificada, além de outras
categorias, como a dos funcionários
públicos.
Espera-se que as reformas não parem
por aí. Que venham outras como a tributária, a administrativa corrigindo distorções e eliminando privilégios, reduzindo
gastos porque só a da Previdência Social
não tirará o Brasil do abismo em que ele
ainda se encontra.

GEAP - ‘‘Juntos contra o câncer’’

A GEAP vem revelando preocupação com a saúde de seus associados, seus familiares e com a sociedade, na medida em que procura
se engajar nas campanhas de pre-

venção contra várias doenças. A
campanha do momento é a “Juntos
contra o câncer” de mama e de próstata, alertando para a necessidade do
diagnóstico precoce dessas doenças,
em homens e mulheres. É a conjunção de dois movimentos “Outubro
Rosa” e “Novembro Azul”, em todo
o país durante esses dois meses.
Várias atividades serão desenvolvidas durante esse período nas
patrocinadoras, procurando despertar a atenção para os cuidados preventivos, a descoberta precoce e o
tratamento do câncer.
Diz o velho ditado: Melhor prevenir que remediar.

GEAP em novo endereço
A GEAP-Pa comunica aos seus
filiados que está em novo
endereço e que a partir do dia 22
deste mês de outubro estará
funcionando na Travessa Barão
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Para aliviar as tensões... KHALIL GIBRAN
Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos e,
por estranho que pareça, sou grato a
esses professores.
Dizeis: darei só aos que precisam. Mas os vossos pomares não
dizem assim, dão para continuar a
viver, pois reter é perecer.

Não podemos atingir a aurora
sem passar pela noite.
Encontro em ti tudo o que
procurava – um espírito que fez
a minha alma levantar vôo, que
mostrou uma nova luz sobre coisas
antigas, que ofereceu o seu colo
para que a minha cabeça pudesse
descansar.

anfip-pa@uol.com.br
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AFISEPA – ANFIP/PA – 45 Anos de luta!
A ANFIP está solicitando o histórico de suas afiliadas para que, posteriormente, seja dado conhecimento aos
seus associados, o que cada uma delas
enfrentou, desenvolveu e pode oferecer a eles.
No Pará, esse trabalho foi executado inicialmente pela Presidente Maria
Oneyde Santos que, na reunião Ordinária do dia 21 de outubro corrente, apresentou um esboço para as conselheiras
presentes que discutiram os detalhes,
fizeram alterações e acréscimos necessários procurando aperfeiçoá-lo para,
então, ser encaminhado para a ANFIP.
Foi um trabalho baseado unicamente nos arquivos da AFISEPA porque, lamentavelmente, os que sonharam e concretizaram a ideia de criação
da entidade não estão mais presentes
para acrescentarem alguns detalhes e
esclarecimentos,que, certamente, enriqueceriam a história desses 45 anos de
existência.
Quarenta e cinco anos de vida
O ano de 2019 está sendo de muita
satisfação para aqueles que vêm acompanhando a caminhada da AFISEPA,
agora ANFIP-Pa, no decorrer desses 45
anos de existência.

Anos
Como toda grande história, começou como o sonho de alguns amigos e
colegas de trabalho, Fiscais de Contribuições Previdenciárias, liderados
pelo então subsecretário de Arrecadação e Fiscalização, Itamoary de Jesus
Barros, de criar uma associação que
congregasse os Fiscais de Contribuições Previdenciárias no Pará, ideia
essa que foi concretizada em 6 de
dezembro de 1974, durante o IV
Encontro dos Fiscais do INPS dos Estados do Pará, Maranhão e do Piauí, realizado em Belém.
O primeiro estatuto foi aprovado
em 15 de fevereiro de 1975, elaborado

pela diretoria provisória composta
pelos fiscais Maria dos Anjos de Moraes Serra Freire, Wilson Santos Brito e
Murilo Elleres Santos. Logo após a
aprovação do estatuto foi realizada a
eleição da 1ª diretoria da AFISEPA,
com mandato até 1976 e seu primeiro
presidente foi o fiscal Ennio Magalhães Soares da Câmara.
A AFISEPA foi, durante muitos
anos, a menina dos olhos do Itamoary,
do Ennio, do José Geraldo, do Brito, do
Dionísio, este o único sobrevivente
desta história que, mesmo depois de
aposentados, faziam dela seu ponto diário de encontro. Várias mudanças vieram, inclusive financeira, e hoje já não
são feitas as grandes festividades natalinas, o grande motivo para que os
velhos amigos se reencontrassem e os
novos fiscais se conhecessem.
Ao atingir seus 45 anos de existência a ANFIP-Pa já não desperta tanto
interesse daqueles que poderiam mantê-la viva por muito mais tempo, o que
é muito natural. Novas cabeças, novas
ideias, novos comportamentos.
A atual diretoria, biênio 20182020, Maria Oneyde, Albenize, Marluce, Ozinil, Avelina, Ferdinand e Pedrita
continua na batalha para evitar que ela
sucumba.

Alerta da Receita Federal
aos contribuintes
A Receita Federal detectou
mais de 330 mil contribuintes retidos na malha fina, exercício 2019,
ano base 2018 e desde a segunda
quinzena deste mês de outubro,
passou a encaminhar correspondência alertando-os para a possi-PEC
bilidade de autuações futuras. 6/19
O atendimento a essas correspondências ajudará na retificação
da DIRFP anteriormente apresentada e o contribuinte que não aproveitar a oportunidade de se autorregularizar, poderá ser intimado
para comprovar as divergências
mas, após a intimação, não será
mais possível qualquer correção.

TRABALHADOR
BRASILEIRO

O Presidente da ANFIP, Décio
Bruno Lopes, foi recebido pelo novo
Secretário Especial da Receita Federal
do Brasil, José Barroso Tostes Neto,
em seu gabinete, no dia 17 de outubro
corrente, em Brasília-DF.
Foi um encontro de muita importância para os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil e também
para a sociedade brasileira porque deu
ao Presidente Bruno Lopes a oportunidade de expor para o novo Secretário da
Receita, um rol de assuntos de interesse
da Entidade e de seus associados, iniciando com a Reforma Tributária, o
Bônus de Eficiência, o Ponto Eletrônico para os Auditores Fiscais da Receita,
a privatização do Serpro e da Dataprev,
e sobre a Reestruturação da Receita
Federal do Brasil. Sobre este assunto, o
Secretário Tostes Neto afirmou que está
revendo o projeto, porque ainda há
muito o que discutir antes de definir a
próxima estrutura, que poderá ser revista e adequada no decorrer do tempo.
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O secretário da Receita Federal recebe a ANFIP

Acompanharam o Presidente Bruno
Lopes, nessa ocasião, a Vice-Presidente
Eucélia Maria AgrizziMegar (Assuntos
Fiscais), José Arivaldo G. Ferreira (Política de Classe e Cultura Profissional),
Crésio Pereira de Freitas (Assuntos da
Seguridade Social) e Maria Aparecida F.
Paes(Relações Públicas).

Espera-se que o novo Secretário, na condição de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil e conhecedor das dificuldades desta imensa
região, acolha as questões expostas pela ANFIP para analisá-las e
avaliá-las com o olhar de amazônida que é.

A Amazônia e a Receita Federal do Brasil no Pará
A decisão do Presidente da República, Jair Bolsonaro, de transferir para Brasília a 2ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil no Pará trouxe grandes preocupações a quantos estão ligados às questões da Região Amazônica. Por esse motivo, no dia 23 de setembro deste ano, mais
uma Audiência Pública foi realizada para
discutir o assunto e buscar apoio da sociedade contra essa atitude do Governo.
A sessão foi realizada no salão da
Câmara Municipal de Belém, por iniciativa do Vereador e Presidente da Casa
Mauro Freitas (DC), contando com a presença de representantes da OAB-Pará,
vereadores, funcionários públicos e auditores fiscais da Receita Federal do Brasil.

Houve várias manifestações sobre o
assunto e a primeira delas foi a do Professor Eustórgio Luiz Guimarães, apresentando um histórico sobre a Amazônia e
destacando a importante atuação da RFB
na Região. Outros convidados também
expuseram suas opiniões, como o representante da OAB-Pa, Joaquim Campos e
o AFRFB Sérgio Pinto, representante do
SINDIFISCO-Pa, lamentando a atitude
do Governo Central, sem considerar os
prejuízos que tal mudança trará para os
contribuintes deste pedaço do Brasil.
A AFRFB Albenize Gatto Cerqueira, Vice-Presidente da ANFIP-Pa e
representando a ANFIP no evento, manifestou sua preocupação, que é a de quan-

tos estão envolvidos na questão, diante
de decisão tão séria que pode abalar todo
o esforço dos AFRFB na Amazônia, sem
a menor justificativa.
É lamentável que uma entidade
como a RFB no Pará, que atua muito
além dos limites como órgão arrecadador e fiscalizador, ao longo das fronteiras
contra o contrabando, o descaminho, o
tráfico de drogas e armas, não encontre
por parte do governo nenhum respeito
pelo trabalho desenvolvido.
As AFRFB Maria Oneyde Santos,
Presidente da ANFIP-Pa e Maria Pedrita
dos Santos, Vice-Presidente de Divulgação da ANFIP-Pa, estiveram presentes
ao evento.

A ANFIP-PA, através do ‘‘Informativo’’, cumprimenta todos os colegas que comemoram o dom da vida nos meses
de Novembro e Dezembro de 2019, desejando-lhes sucessos, bênçãos, saúde, paz, sabedoria e muita luz no
caminho de cada aniversariante. Tim! Tim!

Novembro
04 – Edesia Lima de Souza
05 – Maria de Nazareth P. Santos
06 – Marluce do Socorro da Silva Soares
10 – Avelina Marinho de Oliveira
10 – Catarina Melo Dias
16 – Terezinha Barroso P. Carneiro
21 – Ilma da Cunha Cardoso
26 – Alcides Gentil Sobrinho

Dezembro
06 – Fleury Tadeu P. Guimarães
11 – Sônia Maria da Silva Rodrigues
12 – Maria Lília da Costa Araújo
16 – Manoe Costa da Trindade
17 – Helen Cristine B. P. Carneiro
19 – Carmem Maria Barroso Gonçalves
22 – Degmar Silva Miranda

