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CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO 2019

EVENTOS MEMORÁVEIS

Bastante animadas, as festas aconteceram em Barbacena, BH, Contagem, Juiz de Fora, Sete Lagoas,
Uberaba e Varginha. Associados da Previc também se reuniram na capital mineira. (Páginas 4 a 9).

O IX Encontro de Aposentados
e Pensionistas da ANFIP-MG
acontece entre os dias 5 e 8
de março de 2020. Fique
atento(a) aos comunicados e não
perca nosso tradicional evento!

NOVO ESTATUTO APROVADO

ÚLTIMA REUNIÃO
O Conselho
Executivo da
ANFIP-MG
realizou, no dia
19/12/2019, a
última reunião de trabalho do ano,
a qual contou com a participação
do presidente da ANFIP, Décio
Bruno Lopes.
Giuliano Peixoto

Giuliano Peixoto

ENCONTRO ESTADUAL

(PÁGINA 11)

(PÁGINA 2)

CARNAVAL ANFIP-MG

NADA DE GDAT
A ANFIP-MG realiza, no dia
14/02/2019, em sua sede, o II
Baile de pré-carnaval. Venha se
divertir conosco!

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada no dia 18 de
dezembro de 2019, na sede da ANFIP-MG, associados aprovaram o
novo Estatuto Social da Entidade.
A principal alteração foi no sistema de eleição, que agora passa a
ser pelo modelo de chapa. Confira detalhes.

Após decisão do TRF1,
precatório da GDAT continua
bloqueado no banco. O
desembargador Kássio Marques
proferiu decisão no dia 20/12/2019
negando o seguimento de
recursos interpostos pela União e
pela ANFIP. Saiba detalhes.

(PÁGINA 11)

(PÁGINA 3)

(PÁGINA 12)
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EDITORIAL
Órgão Informativo da Associação
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil em Minas Gerais - ANFIP-MG

MUITAS LUTAS POR VIR
Encerra-se mais um ano de muitas batalhas para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
para os servidores públicos em geral
e para suas entidades representativas. Não sem a sensação de certo
marasmo, pois, embora algumas lutas tenham sido profícuas, as forças
parecem esvair-se, diante de tantos
ataques que viemos sofrendo.
Em termos, a principal luta perdida foi contra a reforma da Previdência, aprovada no final de outubro, como Emenda Constitucional
(EC) nº 103/2019, e promulgada em
12/11/2019, na qual constatamos
enormes prejuízos ao povo brasileiro,
inclusive aos servidores públicos.
Falamos sobre prejuízos não
porque entendíamos que não era
necessária uma reforma, mas porque ela deveria dar-se pelo lado do
custeio. E os servidores públicos
— como sempre são tomados por
bodes expiatórios — sofrerão com
a instituição de contribuição extraordinária, alíquotas progressivas e
regras de transição mais duras, que
revogam as que foram estabelecidas
em reformas anteriores.
Além do mais, a Reforma Tributária Solidária proposta pela ANFIP e
pela Fenafisco poderia trazer melhor
custo/benefício no combate à crise financeira, favorecendo sua mitigação
sem o impacto social negativo que
a reforma previdenciária proporcionará.
Entretanto, podemos dizer que a
derrota não foi total, pois, com pressão e diálogo com parlamentares,
foi possível evitar prejuízos maiores,
como o sistema de capitalização que
o ministro Paulo Guedes ajudou a
implantar no Chile e queria estabelecer por aqui, o qual contribuiu para
a atual situação caótica no sistema

previdenciário daquele país, após 30
anos.
Agora, devemos nos atentar para
os próximos ataques a que estamos
sujeitos, como a reforma administrativa, que ficou para 2020 só por
causa de forte pressão das carreiras
do Judiciário.
Mas vem bomba por aí: com ela,
pretende-se promover a terceirização de vários setores dos serviços
públicos; a redução de carreiras e de
servidores; o alinhamento de salários
destes com os dos trabalhadores do
setor privado; além da redução da
jornada de trabalho e de salários e
a extinção da estabilidade, dentre
outros prejuízos. E não pensem os
aposentados que estão imunes às
mazelas, pois os impactos dessas
medidas podem, de alguma forma,
acabar espirrando em seus direitos
adquiridos. Tudo ao sabor dos interesses de momento.
Sobre as ações judiciais, nada
de novidades. Mais um ano em que
constatamos a reiterada lentidão da
justiça, acrescida da indiscutível articulação política para que obrigações
da União sejam postergadas e não
cumpridas. Nessa toada, seguimos
à expectativa da GDAT e do Bônus
de Eficiência, para citar as mais prementes.
Outra luta que está travada e
ainda pode nos atingir de morte diz
respeito ao ataque do governo contra
entidades representativas de categorias de trabalhadores, dentre elas as
do serviço público, especialmente a
ANFIP-MG.
Primeiro, veio a MP 873/19 [que
perdeu validade por decurso de prazo] e, logo em seguida, o Decreto
9.735/19, os quais proíbem o desconto de contribuição/mensalidade
sindical na folha de pagamentos dos

Fundador: Benedito César

servidores públicos. A medida está
suspensa, desde abril, por decisão
liminar da 6ª Vara do DF. Mas não
podemos esmorecer, pois parece
ser um propósito do governo desmobilizar a atuação de entidades de
classe, associativas e sindicais, a fim
de que não representem empecilho
para suas atuações maquiavélicas.
Portanto, hora ou outra ele voltará à
carga com tudo.
Resta saber se o Congresso atuará para sustar esse ato exorbitante
do Poder Executivo. Uma ação está
em andamento, o PDL 75/2019, que
está na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC) da
Câmara dos Deputados. Fiquemos
atentos.
Enfim, com a aprovação da reforma da Previdência, 2020 traz a
expectativa de mais uma enxurrada
de propostas que, sob o argumento
de retomar o crescimento econômico, traz em seu bojo um verdadeiro
esvaziamento do serviço público
e das políticas públicas voltadas à
população mais pobre. Vide o plano
Mais Brasil, que contempla as PEC’s
186/19, 187/19 e 188/19.
Assim, seguiremos arduamente
na batalha, para não permitir que
ações sejam tomadas sem o devido
equilíbrio e diálogo com a sociedade,
na busca de soluções que sejam
benéficas para todos. Na reforma
tributária, continuaremos defendendo
a que foi proposta pela ANFIP e pela
Fenafisco (Reforma Tributária Solidária). Na questão administrativa, não
permitiremos que o serviço público
seja desmontado para favorecer o
mercado financeiro.
Para isso, contamos com sua
ajuda. Juntos somos mais fortes. Venha conosco!

ÚLTIMA REUNIÃO DE 2019 DO CONSELHO EXECUTIVO
Giuliano Peixoto

No dia 19/12/2019, o Conselho
Executivo e o Conselho Fiscal —
bem como seus assessores — realizaram a última reunião de trabalho
do ano. O presidente da ANFIP,
Décio Bruno Lopes, também marcou
presença.
Na ocasião, os conselheiros discutiram questões internas, como a
execução orçamentária de 2019 e
as projeções para 2020 (com definição de calendário); a análise da

Confraternização de Fim de Ano de
BH; o IX Encontro de Aposentados e
Pensionistas (que acontece entre 5 e
8 de março de 2020); dentre outros
temas.
O presidente Décio Lopes aproveitou para fazer um balanço e trazer
informes sobre a atuação da ANFIP
nos primeiros meses de sua gestão
à frente da Entidade e traçar as perspectivas para 2020, especialmente
no que diz respeito a austeridade.
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REFORMA ESTATUTÁRIA

Fotos: Giuliano Peixoto

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA APROVA
O NOVO ESTATUTO SOCIAL DA ANFIP-MG

Após debates acalorados, destaques,
réplicas e tréplicas, 67 associados, reunidos
em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na
manhã do dia 18/12/2019, na sede da ANFIPMG, aprovaram mudanças significativas no
Estatuto Social da Entidade. Ao final do evento
— que contou com a presença do presidente
da ANFIP, Décio Bruno Lopes —, foi sorteado
um telefone celular, cuja ganhadora foi a
associada Ilva Maria Franca Lauria.
A abertura da AGE foi feita pela presidente
Ana Maria Morais da Silva e pelo vice-presidente Afonso Ligório de Faria. Já a condução
dos trabalhos ficou a cargo da mesa diretora,
formada pelos associados Heber Gideoni
Batista (presidente) e Pedro Celso da Silva
(secretário), com auxílio dos vice-presidentes
Marcos Barbonaglia da Silva (Jurídico) e Cássio José de Oliveira (Finanças e Patrimônio).
O documento aprovado, que teve como
referência o Estatuto Social da ANFIP, foi
proposto pelo Conselho Executivo (CE) da
ANFIP-MG, após intenso trabalho de préredação realizado por uma comissão especial

nomeada pelo CE. Compuseram a comissão
o vice-presidente Executivo, Afonso Ligório de
Faria; e as associadas Ana Lúcia Guimarães
Silva (ex-presidente da Associação); Maria José
Soares Freire; e Jamir Campos de Cerqueira
(posteriormente, na etapa de revisão).
Algumas das principais alterações no Estatuto foram a implantação do modelo de
eleição por chapa (em vez de candidaturas
avulsas) e a mudança das nomenclaturas dos cargos e dos órgãos diretivos
da Entidade — agora, passa a ser adotado
o termo Diretoria Executiva, em vez de
Conselho Executivo. O Conselho Fiscal
continua com esta denominação, mas
os cargos são alterados para coordenador,
relator e vogal, no lugar de presidente, coordenador e relator.
Ainda dentre as principais mudanças está a
criação do associado vinculado dentro
do quadro associativo da Entidade, “aquele indicado por associado efetivo e/ou participante”,
respeitadas condições específicas.
Todas as alterações poderão ser conferi-

das no documento, assim que sua edição for
concluída.

PRONUNCIAMENTO DO
PRESIDENTE DA ANFIP

O presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes,
falou à AGE que fez questão de comparecer ao
evento, como sempre fez das outras vezes,
pois “sempre pode ter alguma coisa com a
qual podemos colaborar. Desse modo, desejo
a todos uma votação tranquila, que prestemos
muita atenção no texto e que possamos nos
integrar, mesmo com as discordâncias em
alguns pontos. Essa mudança de estatuto
é bastante específica, muda a estrutura da
ANFIP-MG, a forma de eleição etc. Portanto,
vamos nos unir e votar com serenidade”,
observou.
Décio Lopes aproveitou para desejar Feliz
Natal e um Ano Nove cheio de realizações para
todos.
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CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO

Com a presença de cerca de 600 convidados, a ANFIP-MG e a DS BH (Sindifisco
Nacional) realizaram uma grandiosa Confraternização de Fim de Ano — em conjunto,
pelo oitavo ano consecutivo.
O evento aconteceu no dia 6 de dezembro de 2019, no Minas Tênis II, no bairro
Mangabeiras, em BH/MG, e contou com a
banda Expresso e Cia, que promoveu um
verdadeiro baile, desfilando hit atrás de hit.
Também foram destaques as performances de animadores da Camarero Soluções
em Eventos, que deram um ar “fashionista”
à festa, interagindo com os convidados e
promovendo uma dose extra de animação,
especialmente com o trenzinho formado ao
longo do salão, após distribuírem máscaras,
ao som de marchinhas de carnaval, no intervalo da banda.
Os presidentes da ANFIP-MG, Ana Maria
Morais da Silva, e da DS BH, Robson José
do Couto, agradeceram aos convidados,
pela presença; aos funcionários das respectivas entidades; e à comissão organizadora
do evento — formada pela vice-presidente
de Esportes e Eventos Sociais da ANFIP-MG, Maria de Fátima Carvalho Ponzo; pela
vice-presidente da DS BH, Terezinha de
Jesus Franco Gonzaga; e pelas associadas
Geralda Elizabeth Santos Castro Gilberto,
Maria José Comanduci e Mariangela Eduarda Braga Binda. Eles aproveitaram para
desejar a todos boas festas, com muita paz,
felicidades e um ano novo repleto de conquistas e esperança.
Confira as fotos: http://bit.ly/39V2rxd.

Fotos: Aline Alves

ANFIP-MG E DS BH PROMOVE
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EM GRANDIOSA FESTA EM BH
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CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO

BARBACENA TEM CHURRASCO EM
ALTO ASTRAL NO SÍTIO IPÊ AMARELO
Fotos: José Geraldo Heleno e Ilva Franca

As confraternizações de fim de
ano da ANFIP-MG
aconteceram a
todo vapor. No dia
30 de novembro
de 2019 foi a vez
dos associados de
Barbacena comemorarem.
A festa foi no
sítio Ipê Amarelo — do Auditor-Fiscal Nivaldo
Mendes de Souza
— e foi realizada
em conjunto com
o Sindireceita e o
Sindifisco Nacional
(DS Juiz de Fora).
O evento foi regado a um delicioso
churrasco, acompanhado de chopp
e muita música boa. Edimar Amaral deu o tom
com sua voz, gaita e violão. Com grande presença dos Auditores-Fiscais e seus familiares,
a confraternização foi um sucesso.
A presidente do Conselho Executivo, Ana
Maria Morais da Silva, e os vice-presidentes
Ilva Maria Franca Lauria (Política de Classe e
Cultura Profissional) e José Geraldo Heleno
(Comunicação e Relações Públicas) representaram a Associação.
Durante o evento, houve sorteio de vários
brindes. Antes, porém, uma das organizadoras,
Ana Cristina Silva Latarola, deu boas vindas
aos convidados e anunciou que os conselheiros da ANFIP-MG deixariam sua mensagem.
José Geraldo Heleno falou sobre o sentido das festas de fim de ano, especialmente
o Natal, que marcam um fim e um começo. O
símbolo disso, segundo ele, seria uma semente. Em seguida, declamou uma trova de sua
autoria, cujo título é semente:

“Numa ponta o ser nascente,
no fim o temido corte;
fechando o ciclo, a semente,
no encontro de vida e morte.”
Em sua exposição, Ilva Franca falou da
importância da confraternização em conjunto
e da união de todos os servidores da Receita
Federal do Brasil nesse momento em que o
governo contribui diretamente para desmontar
o serviço público. “São diversos os fatos que
comprovam isso. Por exemplo, com a aprovação da reforma da Previdência (EC 103/2019),
nós, servidores públicos, fomos os mais prejudicados, com regras de transição duríssimas,
aumento da alíquota de contribuição etc. Aliás,
a ANFIP acabou de ingressar com ação contra
essa medida. Outro ponto é que o governo estava com a reforma administrativa pronta, apresentaria em novembro deste ano, mas como a
proposta impacta todas as carreiras e houve

uma pressão muito
forte do Judiciário,
ele decidiu adiar a
apresentação do
projeto para o início de 2020”, pontuou.
Em seguida,
Franca citou possíveis alterações
que a reforma administrativa irá promover: 1) Terceirização de vários
setores dos serviços públicos; 2)
Redução do número de carreiras e do
quadro de pessoal
e alinhamento dos
salários com os do
setor privado. 3)
Redução da jornada de trabalho com
consequente redução de salários; 4) Redução
do salário de ingresso dos futuros servidores.;
5) Extinção da estabilidade, dentre outros prejuízos.
Por fim, ela conclamou os servidores e
familiares a reagirem contra esse ataque. “Não
podemos ficar parados. Precisamos nos juntar às entidades que nos representam, senão
não vamos ter mais nada pelo que lutar. Nós
temos que levar ao conhecimento de todos os
servidores e da população de que sem servidor
não há serviço público. Precisamos participar
das mobilizações, ajudar nossas entidades e,
principalmente, manter nossa união. Só assim
vamos conseguir barrar a destruição do serviço
e dos servidores públicos”, alertou.
Posteriormente, a presidente Ana Maria
Morais da Silva agradeceu pelo convite e pela
presença de todos os convidados e desejou
um Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade.
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Divulgação

Ilva Franca

CONTAGEM

SETE LAGOAS

Divulgação

Divulgação

Ilva Franca

MAIS CONFRATERNIZAÇÕES PELO ESTADO

UBERABA

PREVIC

VARGINHA
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CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO

EM JUIZ DE FORA, FESTA CONTA COM
Fotos: Rodrigo Zuddio Photo Design

Aconteceu no
dia 22/11/2019, no
Salão Imperial do
Hitz Hotel, a Confraternização de
Fim de Ano dos
associados da ANFIP-MG em Juiz de
Fora. A animação
da festa ficou por
conta da banda
Zampa.
Com direito
a belas homenagens, o evento —
organizado e conduzido por Cecília
Buzzelli dos Santos e Carlos Roberto Bispo — contou
com a presença de
membros dos Conselhos Executivos
da ANFIP-MG e da
ANFIP, além de convidados de diversos locais
do Brasil, como o ex-presidente Aniceto Martins, do Rio de Janeiro, bastante prestigiado.
Representaram a ANFIP-MG a presidente do Conselho Executivo, Ana Maria Morais
da Silva; o vice-presidente Executivo, Afonso
Ligório de Faria; o vice-presidente de Finanças e Patrimônio, Cássio José de Oliveira; a
vice-presidente de Política de Classe e Cultura
Profissional, Ilva Maria Franca Lauria; e a vice-presidente de Aposentados e Pensionistas e
Serviços Assistenciais, Maria Lisboa Macedo.
Durante a festa, formou-se uma mesa de
honra para que fossem prestadas as homenagens da noite, ao ex-presidente da ANFIP, Cyro
Moraes da Franca (gestão 1985/86), e ao atual
presidente da Entidade, Décio Bruno Lopes
(2019/2021).
Compuseram a mesa a coordenadora
do Conselho Fiscal da ANFIP, Assunta Di
Dea Bergamasco (SP); a coordenadora da
Mesa do Conselho de Representantes, Dulce
Wilennbring de Lima (RS); a presidente da
ANFIP-MG, Ana Maria Morais da Silva; e os
dois homenageados.
O associado da ANFIP-MG e um dos organizadores do evento, Carlos Roberto Bispo,
anunciou: “Temos a honra e o prazer de reunir
neste recinto colegas que há muito tempo não
se viam, talvez desde a unificação. Além disso,
temos a felicidade de contar com a presença de vários colegas do Conselho Executivo
da ANFIP e da ANFIP-MG e ainda colegas
convidados que nos deram a honra de estar
aqui. Vamos começar agora cerimônia em que
vão ser prestadas algumas homenagens para
pessoas merecedoras de nossa maior consideração”.
Na ocasião, Cecília Buzzelli e Carlos Bispo
entregaram placas de homenagem a Cyro e a

Décio, respectivamente, e Sineida Ribeiro Sales (ex-presidente da ANFIP-MG) e Ana Maria
Morais da Silva (atual presidente) entregaram
buquês de flores para as respectivas esposas

PRONUNCIAMENTOS
dos homenageados.
Cecília Buzzelli exaltou o “valor extraordinário” de Cyro Moraes da Franca, pediu que
a ANFIP não deixe de ouvi-lo sempre, “pelas
conquistas que alcançamos na época” [quando era presidente] e, emocionada, agradeceu
pelo trabalho que ele desenvolveu, desejando-lhe felicidades. “Cyro, gratidão é tudo que
sentimos quando pensamos em você. Vamos
sempre agradecer por todo o trabalho que você
realizou”, disse.
Assunta Di Dea Bergamasco cumprimentou todos os componentes da mesa e convidados, agradeceu pelo convite de participar do
evento, saudou os homenageados, bem como
todos os ex-presidentes da ANFIP, que “sedimentaram o caminho para podermos trilhar
cada concurso que veio, para nos orgulharmos
do nosso cargo, de nossa função, trabalho e da
nossa Entidade. Muito obrigada também a todos vocês mineiros, pelo apoio que nos deram
nas eleições”, ressaltou.
A coordenadora da Mesa do Conselho de
Representantes, Dulce Wilennbring de Lima,
também agradeceu pelo convite para participar
da festa e parabenizou os homenageados. “Só
quero agradecer por estar aqui com vocês, me
sinto muito orgulhosa de parabenizar o Décio,
pois ele é merecedor de todas as homenagens
que estão sendo feitas, e o Cyro, pelo que ele
já fez pela Entidade. Temos que ter respeito

pela memória dos
que nos antecederam. Eles têm algo
grandioso, que é
a experiência”, observou.
A presidente da ANFIP-MG,
Ana Maria Morais
da Silva fez questão de registrar
sua alegria em
poder saudar todos os participantes da festa e, em
nome da ANFIP-MG, agradeceu
a presença dos
convidados. “Quero agradecer também o empenho da
nossa incansável
Cecília Buzzelli,
idealizadora deste
evento, e o nosso amigo Bispo, pelo apoio que
sempre nos dá. A todos deixo meu abraço fraterno e desejo um Feliz Natal e um ótimo Ano
Novo”, pontuou.
O ex-presidente Cyro Moraes da Franca
aproveitou a homenagem para lançar um desafio. Tendo como referência o marco que foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988,
lembrou do conceito de Seguridade Social,
cujo tripé é formado pela Previdência, Saúde e
Assistência Social. “Saúde e Assistência Social
são os primos pobres da Previdência e nós [da
Previdência] temos uma enorme capacidade
de ajudar nessa luta [de sobrevivência travada
pelas outras duas áreas]. Em BH, sou membro
do conselho diretor de um hospital filantrópico
na área de câncer. É lamentável o nível de
pobreza das pessoas que chegam ao hospital.
Portanto, como nós temos essa capacidade de
luta, de superação, eu apelo para que também
nos interessemos pela saúde e pela assistên-

cia”, frisou.
Por fim, agradeceu, especialmente, a
Cecília Buzzelli, “pela gentileza, e a todos os
colegas de Juiz de Fora”.
Décio Bruno Lopes disse ter ficado honra-
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DRF/VARGINHA
COMEMORA
50 ANOS
Fotos: Divulgação

M BELAS HOMENAGENS
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do pela homenagem, agradeceu aos idealizadores — Cecília Buzzelli e Carlos Bispo —, aos
colegas de Conselho, à ANFIP-MG e a todos
os convidados pela presença.
Ele ainda aproveitou a oportunidade para
discorrer um pouco sobre as atividades que
estão sendo desenvolvidas pela ANFIP. “Antes
de tudo, quero agradecer ao povo mineiro e,
especialmente, ao povo de Juiz de Fora, que
nos deram todo o apoio nesta eleição. Evidentemente que a ANFIP hoje passa por uma
situação muito complicada, assim como as
outras entidades representantes de servidores
públicos. Mas estamos imbuídos do objetivo de
deixar uma ANFIP saneada, com força, com
gás, que possa sobreviver pelos próximos 70

anos”, ressaltou.
Segundo o presidente, há um esforço para
se trabalhar estritamente dentro do orçamento.
“Fazemos isso para inverter uma lógica de
crescimento de despesa, para que possamos
alcançar uma curva descendente, pois as
receitas também estão descendentes”, argumentou.
Por fim, Décio Bruno Lopes ainda fez questão de registrar que a ANFIP tem participado
de todas as audiências públicas que dizem
respeito aos temas de interesse da categoria,
como as reformas tributária, administrativa e da
Previdência e destacou o esforço que está sen-

do despendido em relação às ações judiciais.
“Nesses pouco mais de cem dias desde que
tomamos posse já fizemos gestões com nossos advogados, patronos de ações, para que
consigamos alguma coisa junto ao Judiciário
em relação ao que nos é de direito. Claro que
o tempo e a vontade da justiça são diferentes
dos nossos, mas temos feito tudo que é possível para obtermos êxito, embora não dependa
só de nós”, concluiu.
Ao final das homenagens, Carlos Roberto
Bispo convidou todos para um brinde e a festa
prosseguiu com muita música e animação.
A galeria de fotos do evento pode ser conferida no endereço http://bit.ly/2N29Lx6.

A DRF/Varginha promoveu, no
dia 5 de dezembro de 2019, uma
confraternização em comemoração
aos 50 anos da delegacia, inaugurada em 19 de fevereiro de 1969.
O evento contou com o apoio
e o patrocínio da ANFIP-MG e da
ANFIP, com a presença da representante da Associação mineira na
região, Maria Regina de Souza, e
teve início com o pronunciamento
do Auditor-Fiscal Alessandro Martins dos Santos Rocha, delegado
da unidade, que agradeceu a presença de todos e destacou a importância do trabalho desempenhado
pela delegacia.
Cerca de 100 pessoas participaram da festividade, dentre servidores da Receita Federal, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
de Varginha, vários servidores aposentados e terceirizados da DRF.
A ANFIP-MG enaltece e parabeniza a Delegacia da Receita Federal
em Varginha e os seus servidores.

10
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BOM SENSO [convite para festas]
O que mais agrada à ANFIP-MG
é ver seus associados nas festas.
Entretanto, tem havido desconforto para aqueles que se desdobram com o propósito de oferecer
aos associados eventos à altura
do merecimento de cada um. Os
organizadores não pedem nada em
troca.
Mas, convenhamos, consideração, respeito e colaboração é coisa
que não precisa ser pedida.
Cada convite que é reservado e

não usado costuma representar um
colega que fica impedido de comparecer. Sem contar acréscimo de custos jogados fora.
Por favor, se fez reserva, e não
pode comparecer, comunique com
antecedência suficiente para beneficiar outro colega.
Veja que festa linda foi a Confraternização de Fim de Ano realizada
no dia 06/12/2019, no Minas Tênis II,
em BH/MG! Teve colega que retirou
convite e não foi.

Nos últimos dias, não havia
mais convite. Mas um gesto simples seria uma grande atitude para
com a Associação e os colegas:
um AVISO de desistência.
Sendo assim, reiteramos: caso
tenha reservado convite para algum evento e não possa comparecer, por gentileza, avise-nos, para
que possamos ceder a vaga para
outro colega que, por ventura, esteja aguardando essa possibilidade. Não custa nada!

A ANF IP- MG
desej a muita s felici dades , saúde e paz
a
todos os aniversariantes
dos meses de FEVEREIRO e MARÇO.

ANIVERSARIANTES

FEVEREIRO
Iris de Lima Costa.....................................01
Adriana Gonçalves Alkmim Rocha..........02
Gabriel da Silva Neto...............................02
Yolanda de Oliveira Pedersoli...................02
Mário Sá e Silva........................................03
Sebastião da Silva Lima...........................03
Silvio José da Luz Mota Moura................03
Olavo Alves Costa....................................04
William Fernandes Mussi.........................04
Hélio Geraldo de Moraes..........................05
Raquel Lazzarini Miranda........................05
Ida Ignez Massa Fossati...........................06
Beatriz Dambolena Vaz de Melo..............07
Iralva Maria da Silva Setin.......................08
Rojane Chaves Padilha da Costa..............08

Hélio Moraes..................................................10
Paulo Cesar Santos Coelho............................10
Vera Lúcia Ribeiro Dias................................10
Elizabeth Mary Moreira Mazetti Limp...........11
Maria Lúcia Souza Corrêa.............................11
Antônio Correa Porto.....................................12
Ione Guimuzzi da Silva..................................12
Joel Lucas Brandão de Rezende....................12
Euler de Figueiredo Santos............................14
Terezinha Mariza Moreira Marinho...............14
Dirce Cavalcanti de Abreu.............................16
Marcelo Marques Alves.................................16
Sebastião Onofre Faria..................................16
Zélia Rodrigues da Nóbrega..........................16
Carlos Henrique Ferreira Rezende.................18

Alcina Garcia de Araújo................................19
Ana Maria Castanha Faria.............................19
Olga Ferreira Soares......................................19
Reinaldo Aguilar Peixoto...............................19
Zoé Mendonça Jorge......................................19
Aída de Lourdes da Silva Fernandes.............20
Maria Teresa Teixeira de Lara.......................20
Vanda Lúcia Costa Ribeiro............................20
Aida Miranda Machado.................................21
Maria Áurea de Castro Coelho......................21
Thais de Albuquerque....................................21
Élcio Beltrão de Araújo.................................22
Maria de Lourdes Faria Machado..................22
Maria Marilene Noronha Dias.......................22
Marlene Pereira de Souza..............................22

Nilton Ganda Pinto....................................23
Aloísia Maria da Cunha.............................24
Maria do Carmo Lacerda...........................25
Neyde Soares Lobato de Almeida..............25
Rafael Augusto Nascimento Júnior............25
Márcia do Nascimento...............................26
Reinaldo Magela Reis...............................26
Lâmia Geórgia Lasmar Antônio................28
Lúcia Amélia Prates..................................28
Mário Toshio Kon.....................................28
Miriam Diniz Sousa Fonseca....................28
Rosemary Duretti......................................28
Walter Santos.............................................28

MARÇO
Carlos Frederico Coelho da Cunha...........01
Adelaide de Macedo Matos......................02
Geralda da Silva Lemos............................02
Jacqueline Garcia de Araújo.....................02
Lendira Maria da Glória de Oliveira........02
Lucílio Silva.............................................02
Maria Emereciana Barrige Jorge..............02
Regina Célia Pimenta Lins.......................02
Maria do Carmo Cavalcanti Vieira...........03
Maria das Graças Souza Novaes...............04
Rafael Pinheiro.........................................04
Maria Efigênia Homem............................05
Maria José Nunes Reis Silva.....................05
José Maria Alves.......................................06
Maria Tereza Ribeiro Xavier.....................06
Teresa Lourenço de Oliveira.....................07
Edelweiss Guimarães Lisboa....................08
Yuri Gagharin de Assis Braga...................08

Alice Siqueira de Carvalho.............................09
Marco Antônio Carvalho Silva.......................09
Margot Wardil de Araújo................................09
Maria Sérvia Paulino Murta...........................09
Adailton Vidigal Bertolino............................10
Caio Gentil Bueno de Matos..........................10
Jesu de Oliveira Magalhães...........................10
José Aluisio Alves Campos............................11
Nanto Furtado de Siqueira.............................11
Wânia de Fátima Paiva Pimentel....................11
José Geraldo Heleno......................................12
Nívia Dias Franca..........................................12
Luiz Gonzaga Duarte.....................................13
Oscar Costa....................................................13
Cássio José de Oliveira..................................14
Cleusa Maria Marques...................................14
Antônio Braz Binda.......................................15
Délio Pereira Souza.......................................15

Marcos Nilton Lima......................................16
Antônio Miguel Soares..................................17
Lourival Antônio............................................17
Marília Milagres Silva Araújo.......................17
Eduardo Alves Batista....................................18
Flávia Cristina Pereira Lins...........................18
Luci Fernandes de Moraes.............................18
Terezinha Nardy Siqueira Campos.................18
Valcek de Oliveira Caires...............................18
Norah Berens da Franca.................................19
Cemir Angela de Souza..................................20
Maria Clélia Pinto da Cunha Vieira...............20
Paulo Roberto dos Reis..................................20
Antônio de Sá Moreira Filho.........................21
Elizabeth Fátima Santos.................................21
Paulo Cesar Figueiredo da Silva....................22
Therezinha Nascif Farah................................23
Aires Balbino de Carvalho.............................24

Anésia Costa Nogueira..............................24
Maria das Dores Ribeiro............................25
Marta Souza Bacelar..................................25
Sineida Ribeiro Sales.................................25
Carlos César dos Reis................................26
Maria Aparecida de Almeida Leão............26
Maria Eulâmpia Maia de Souza................26
Eunice Maria Reis de Abreu......................28
Elza Marília Teixeira Diniz........................29
Jasmita Teixeira Duarte de Melo...............29
Jussara Pêgo de Oliveira...........................29
Maria Auxiliadora Moreira Silva..............29
Maria de Ramos Fonseca Lopes Rios.......29
Sara Dolores Focas Meirelles.....................30
Áurea Lúcia Matoso Rodrigues.................31
Walter Porto Pinto......................................31

FALECIMENTOS

Augustsmidt Riani | Aposentado-Ubá (06/11/2019)

Rui Avelar de Souza | Aposentado-BH (07/06/2019)

Gerson Paulo de Abreu | Aposentado-BH (23/12/2019)

Maria Auxiliadora V. Guimarães | Aposentada-BH (04/11/2019)

Cyneria Leite Campos | Pensionista-JF (24/12/2019)

A ANFIP-MG solidariza-se com os familiares e, aos colegas que se foram, que Deus ilumine seus caminhos.
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CAMPEÃO DE
CONCURSO DE TROVA

A ANFIP-MG promove, no dia 14 de fevereiro de
2020 (sexta-feira), a partir das 19h, em sua
sede (Rua dos Carijós, 150, 7º andar, Centro. BH/MG),
o II Baile de Pré-carnaval da Entidade.
Os convites serão nominais e deverão ser retirados na Associação até o dia 7 de fevereiro de
2020.
Como há limitação de espaço, o número de ingressos é limitado. Portanto, fique atento e não deixe para a
última hora.
O(a) associado(a) pode comparecer com um(a)
acompanhante sem ônus.
Em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo
telefone (31) 3201-3582 ou pelo e-mail secretaria@anfipmg.org.br.
Então, anote na agenda e traga sua alegria, alto-astral e energia. Vamos dançar, cantar e brincar muito!
Ah! E venha com uma fantasia. Assim, o evento fica
ainda mais caracterizado e especial.

O vice-presidente de Comunicação da ANFIP-MG, José Geraldo Heleno, foi vencedor do concurso-relâmpago de trova sob o tema “semente”,
realizado no dia 07/10/2019, em Juiz de Fora/MG. O Concurso faz parte
de um curso do qual ele participou.
O evento foi patrocinado pela Academia Juizforana de Letras e o curso
foi ministrado pelo acadêmico professor
Arlindo Tadeu Hagen, da União Brasileira
de Trovadores. A trova foi a seguinte:
Numa ponta o ser nascente,
no fim o temido corte;
fechando o ciclo, a semente,
no encontro de vida e morte.
As fotos mostram o momento em que
Heleno lê a trova para os participantes do
curso (acima) e o belo troféu recebido por
ele (à direita).
A ANFIP-MG parabeniza nosso colega pelo talento e pela conquista!

Foto: Divulgação/Internet

VEM AÍ O IX ENCONTRO ESTADUAL DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANFIP-MG
Está chegando o momento de mais um
Encontro Estadual de Auditores-Fiscais Aposentados e Pensionistas da
ANFIP-MG.
A nona edição do evento — que acontece a
cada dois anos — será realizada entre os dias
5 e 8 de março de 2020, na cidade de
Poços de Caldas, apontada recentemente
por uma pesquisa como uma das cidades mais
felizes para se viver. O município também é
famoso por suas fontes de águas terapêuticas.
Em breve, publicaremos em nosso site,
Facebook e enviaremos, pelos Correios e por
e-mail, mais informações a respeito das reservas.
Fique atento(a) aos nossos comunicados e
não perca esse evento!
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GDAT

APÓS DECISÃO DO TRF1, PRECATÓRIO SEGUE BLOQUEADO
Imagem: ANFIP

Mais um ano em que o
desfecho da GDAT não é
favorável, mas é como já se
poderia imaginar. E não foi
por falta de atuação da ANFIP, que no dia 11/12/2019
reuniu-se com o juiz auxiliar
do Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1), Newton Pereira Ramos Neto,
para cobrar agilidade na
condução do processo (a
Associação já havia se reunido com o mesmo juiz no
dia 05/09/2019).
Em resposta às solicitações da Entidade, o desembargador federal vice-presidente do TRF1, Kássio Marques, proferiu
decisão no dia 20/12/2019 negando o seguimento tanto dos recursos especiais interpostos
pela União e pela ANFIP, quanto ao recurso
extraordinário oferecido pela União.
Na reunião ocorrida no dia 11/12/2019, a
ANFIP ressaltou que obteve vitória em todos os
quesitos, inclusive na sessão de julgamento,
com turma ampliada. Porém, o colegiado manteve o efeito suspensivo na decisão, o que não
é comum. Como consequência, os valores dos
precatórios já depositados nas agências bancárias continuaram bloqueados. Além disso,
foi relatado que os pontos questionados pela
União em seu recurso — tais como legitimidade, exclusão dos falecidos, limitação territorial
etc — não são plausíveis e já foram apresenta-

dos em várias instâncias recursais.
Desta forma, destacou-se a necessidade
da liberação dos valores para os exequentes,
pois a maioria já está em idade avançada, e
alguns com sérios problemas de saúde. O juiz
Newton Ramos afirmou que o processo não
estava parado e que levaria os argumentos da
Entidade para discutir com a vice-presidência
do TRF1.
E a decisão saiu no dia 21/12/2019, não
sendo suficiente para desbloquear os precatórios. Para que isto ocorra, a ANFIP deve
continuar a recorrer para que o STJ, ao apreciar o recurso, casse a decisão do TRF1, que
suspendeu os precatórios até o trânsito em
julgado.
Diante dessa determinação sobre a per-

manência do bloqueio dos
valores, é bem provável
que a União apresente
recursos contra a referida
decisão dentro do prazo
mais extenso de que dispõe, tendo em vista que
jamais deixou de impugnar, até a última instância,
as decisões que lhe são
desfavoráveis, ainda que
estejam em conformidade
com a jurisprudência dos
tribunais superiores.
Segundo o advogado patrono do caso, Aldir
Passarinho Junior, o recurso da ANFIP não acarretará atraso ao processo, pois será processado e julgado juntamente com o agravo relativo
ao recurso especial da União.
Portanto, o próximo passo da ANFIP é recorrer da decisão, buscando a admissão do recurso especial da Associação por via do Agravo em Recurso Especial (AREsp) ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ) para a liberação dos
precatórios.
A esperança é nos apegarmos ao velho
ditado de que “a justiça tarda, mas não falha”.
Embora tenhamos que considerar os inúmeros
episódios que mostram a atuação da justiça
consubstanciada, em boa medida, por aspectos políticos. Não há outra saída a não ser
aguardar. E confiar no trabalho da ANFIP, claro.
(Com informações da ANFIP)

VP DE ADMINISTRAÇÃO

TEMPO DE AGRADECER
Arquivo pessoal

Na condição de vice-presidente de Administração da
ANFIP-MG, com o apoio dos
associados e do Conselho
Executivo, procurei cumprir,
dentro da competência do
cargo a mim afeto, a difícil
tarefa de substituir o colega
Nelson Madalena Penitente,
que em sua exímia capacidade, administrou muito bem
a sede da Associação e suas
dependências, durante todo
o seu mandato.
Em meu mandato, supervisionei os serviços e as
atividades administrativas de apoio ao Con-

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO:

selho Executivo e, durante
a maior parte de minha gestão, preparei e secretariei as
reuniões ordinárias e extraordinárias deste Conselho,
lavrando latas, municiando
os conselheiros de material
necessário na condução de
nossas reuniões, no biênio
2018/2020.
Nesse ano que se finda,
com a valiosa colaboração
da gerência da administração e dos outros colaboradores, foi possível manter a
estrutura organizacional e
documental da ANFIP-MG, bem como o bom

AGF GONÇALO COELHO

andamento das atividades ora desenvolvidas
na sede.
Com um trabalho intenso e gratificante, fui
capaz de cumprir a demanda designada pelo
Estatuto da Associação, procurando imprimir
fluidez nas atividades da nossa Entidade e,
consequentemente, gerando benefícios para
os nossos associados.
Devo ressaltar que nada disso teria sido
realizado sem o apoio irrestrito dos membros
do Conselho Executivo, aos quais agradeço
penhoradamente, desejando a todos os nossos associados um Feliz Ano Novo que se
inicia – Feliz 2020.
Lázaro Idino Bagliano
Vice-presidente de Administração

RUA GONÇALO COELHO, 56, CIDADE NOVA. BELO HORIZONTE/MG. CEP: 31.170-970

