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Eleições 2021: Proclamação do Resultado
A Comissão Eleitoral Nacional
(CEN), após cumprido o prazo
regulamentar para recurso contra o
resultado da eleição (art. 85, §§ 1º e
2º do Regulamento Eleitoral - RE) e,
em cumprimento ao art. 86 da norma,
PROCLAMA OS ELEITOS (confira
ata AQUI) para os Conselhos Executivo
e Fiscal da ANFIP, com mandato de
janeiro/2022 a dezembro/2023.
Para o Conselho Executivo, é
PROCLAMADA ELEITA a Chapa
Única, que recebeu 1.166 votos válidos,
e tem como presidente o associado
Vilson Antonio Romero, Auditor Fiscal
do Rio Grande do Sul, que administrará
a ANFIP no período de 1º de janeiro
de 2022 a 31 de dezembro de 2023.
Acesse AQUI para conhecer todos os
integrantes da chapa eleita.
Para o Conselho Fiscal foram
eleitos:
TITULARES:
Ercília Leitão Bernardo (CE) –
564 votos
Sandra Tereza Paiva Miranda (SP) – 532
votos
Luis Carlos Correa Braga (RS) – 517
votos
SUPLENTES:
Fernando
Eustáquio
(MG)
–
294 votos
Paulo José Vieira da Silva (ES) – 293
votos
João Eudes da Silva (PR) –
279 votos
Neste ano, a ANFIP realizou a
eleição para a escolha dos Conselhos
Executivo e Fiscal exclusivamente por
meio eletrônico. Os associados, efetivos
e quites, acessaram espaço virtual
específico e registraram seus votos com

a facilidade proporcionada pelo uso da
tecnologia. A eleição ocorreu nos dias
29/11 e 30/11, com a apuração eletrônica
dos votos sendo realizada assim que
encerrado o processo eleitoral, às 23h59
do dia 30/11. A divulgação do resultado
da eleição, no site da ANFIP, ocorreu na
madrugada do dia 1º/12.
A CEN registra o agradecimento a
todos os votantes, que vislumbram no
processo eleitoral a oportunidade de a
ANFIP seguir firme sua caminhada. Um
agradecimento especial aos associados
Emerson Fernandes Daniel (RN), de
101 anos; Francisca Costa de Souza
(DF), de 97; Raul Miguel de Souza (SC),
também de 97 anos; João Rodrigues
Adeodato (PE), de 96; e José Santiago
da Gama Mello (RJ), de 96 anos, que
demonstraram o espírito coletivo neste
momento essencial para a ANFIP. Vocês
fazem parte dessa história!
A Comissão agradece ainda aos que,
direta ou indiretamente, contribuíram
para o sucesso do processo eleitoral e
para que se chegasse a este momento
com a PROCLAMAÇÃO dos eleitos.
A CEN parabeniza também os

colegas que submeteram seus nomes
como candidatos para escolha dos
associados da ANFIP. Agradece aos
membros dos três Conselhos da ANFIP,
que prestaram o apoio necessário ao
trabalho da CEN; aos funcionários da
Entidade, que não mediram esforços para
que tudo ocorresse como determinam
as normas; a todos os presidentes de
Associações/Representações Estaduais; e
a VOCÊ, associado, que, atendendo ao
chamado, exerceu seu direito ao voto e
ajudou a consolidar as eleições da ANFIP
e a decidir os destinos da Entidade.
Sem a participação e colaboração
de todos vocês, o processo eleitoral não
seria tão exitoso.
A Comissão Eleitoral espera que
os novos Conselhos Executivo e Fiscal,
escolhidos pela maioria dos eleitores,
administrem a Entidade com sabedoria,
eficiência e respeito aos associados, e
continuem escrevendo a história vitoriosa
trilhada durante a existência da ANFIP.
E, ao final do processo eleitoral, com a
Proclamação dos Eleitos, todos saem
vencedores e com a certeza de que a
Entidade será ainda mais forte e combativa.
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Conselho Executivo da ANFIP realiza última reunião de 2021

Na quarta-feira (1/12), foi realizada a última reunião
ordinária do Conselho Executivo da ANFIP, marcando a
reta final do biênio 2019-2021, cuja gestão é presidida por
Décio Bruno Lopes. O encontro se deu de forma presencial,
na sede da ANFIP, em Brasília, e seguiu todas as medidas de
biossegurança e prevenção à Covid-19.
Na ocasião, foi lida e aprovada a Prestação de Contas e a
Execução Orçamentária referente a julho, agosto e setembro
de 2021; além de ratificadas as deliberações do CE realizadas
via e-mail. Ainda, foram discutidos assuntos relacionados
às vice-presidências Jurídica, de Serviços Assistenciais e
de Administração, Patrimônio, Cadastro e Tecnologia da
Informação, incluindo atualizações sobre o projeto ANFIP do

Futuro e a elaboração do Manual de Governança e do Código
de Ética da Entidade.
Também foi inaugurada a Galeria das Mulheres que
participaram do Conselho Executivo da ANFIP e lançada a
primeira edição da Revista de Contos, Histórias e Poesias,
inspirada no Concurso Literário promovido pela Associação,
no final de 2020, em mais uma iniciativa de integração com os
associados.
No ato de encerramento do evento, Décio Lopes se
emocionou ao falar dos desafios enfrentados e conquistas
alcançadas ao longo de sua gestão: “Não tenho palavras para
encerrar esta reunião. Fomos desafiados todos os dias durante
esses quase 30 meses, e pela superação desses desafios que nós
chegamos até aqui. Nada do que aconteceu na nossa gestão
teria acontecido se não fosse por vocês, que desenvolveram os
trabalhos com maestria. Meu desejo é que o próximo Conselho
seja livre para voar. A estrada foi construída, basta que vocês
a pavimentem, juntamente com os novos conselheiros. Espero
que nós tenhamos, não uma via de mão dupla, mas diversas
pistas de corrida para o sucesso da ANFIP. Muito obrigado!”.
O presidente fez questão de fazer agradecimentos individuais a
cada vice-presidente e exaltar o desempenho dos assessores e
demais colaboradores da Entidade.

Lançada I Revista de Contos, Histórias e Poesias da ANFIP

Na quarta-feira (1/11), foi lançada,
com sucesso, a 1ª edição da Revista de
Contos, Histórias e Poesias da ANFIP. A
ideia surgiu após o I Concurso Literário
dos Auditores Fiscais em Quarentena,
promovido pela Entidade entre dezembro
de 2020 e abril de 2021, como mais uma
iniciativa de integração com os associados
durante a pandemia. O material contém

os
principais
trabalhos avaliados
pela
Comissão
Julgadora
do
Concurso, aos quais
atribuiu “qualidade
superlativa”.
Os exemplares
impressos
foram
distribuídos
na
quinta-feira (2/12),
durante reunião do
Conselho de Representantes da ANFIP,
na sede da Entidade, em Brasília. A
entrega foi realizada pessoalmente pela
vice-presidente de Cultura Profissional
e Relações Interassociativas, Albenize
Gatto Cerqueira, que coordenou todas
as atividades relacionadas ao projeto. “O
período de quarentena, com isolamento

social, deixou todo mundo aflito. E
a ANFIP, sempre preocupada com
seus associados, começou a trabalhar
possibilidades de chegar até eles e mudar
um pouco essa situação”, compartilhou a
conselheira.
“No Concurso, foram apresentados
137 trabalhos, de 12 estados, que por si
só falam do sucesso do projeto. Após
atingir este objetivo, entendemos que
era importante dar continuidade a estas
descobertas, sendo então decidido pela
Revista. Que essa leitura possa servir
de estímulo para outros colegas que
gostariam de se manifestar, escrever,
compor, fazer poesia; e que vocês
possam ver a altíssima qualidade
desses trabalhos”, concluiu Albenize.
Confira AQUI a Revista de Contos,
Histórias e Poesias.
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Benevix esclarece dúvidas de conselheiros sobre plano de saúde

O Conselho de Representantes da ANFIP realizou reunião
ordinária, na quinta-feira (2/12), em formato híbrido (presencial
e virtual), com participação dos integrantes dos Conselhos
Executivo e Fiscal, para abordar questões relativas ao plano
de saúde Unimed Vitória. Os trabalhos foram conduzidos pelo
coordenador do CR, Genésio Denardi.
Décio Bruno Lopes, presidente da Associação, fez a abertura
oficial, destacando a união e a cooperação dos conselheiros
durante toda sua gestão, que termina em 31 de dezembro.
“Nós formamos, nesses dois anos e meio, uma grande família.
O Conselho de Representantes e Fiscal, com suas funções
estatutárias, e o Conselho Executivo, se integrando a todos
os conselhos, porque nós somos uma Entidade única e não
há espaço para segmentações. Nosso caminho é único! Nosso
foco é o associado! Quero registrar que foi uma satisfação
estar aqui com todos vocês nesse período. Para mim, foi muito
engrandecedor. Agradeço essa parceria produtiva, profícua e
essa amizade que temos”, ressaltou o dirigente.
Em seguida, para falar sobre o plano de saúde Unimed
Vitória, ingressaram na reunião os representantes da
Benevix, administradora do plano, Igor Brum (coordenador
de Relacionamento Empresarial) e Felipe Teixeira (analista
de Relacionamento), para prestar esclarecimentos sobre
os contratos 6848, 8052 e 8444 (novo), disponível aos
associados da ANFIP.
Genésio Denardi, logo no início, destacou que o plano
de saúde oferecido pela ANFIP tem um novo patamar,
com muito mais vantagens. Lembrou, também, que a
campanha carência zero para novas adesões encerrou no
dia 30/11/2021, conforme comunicado anteriormente, e
solicitou a prorrogação do prazo para 31/12/2021, sendo a
solicitação atendida pela Benevix.
Depois disso, Ariovaldo Cirelo, vice-presidente de Serviços
Assistenciais, agradeceu a parceria da Benevix e da busca
constante em oferecer as melhores condições aos associados.
“Foi uma grande vitória ter conseguido esse plano de saúde e
ninguém melhor do que os nossos conselheiros do CR, que são
a ANFIP nos estados, para esclarecer e dar informações aos
associados. Hoje é um momento oportuno para que a gente
possa dar todos os esclarecimentos necessários”, explicou.
Cirelo afirmou, ainda, que a atual gestão da ANFIP buscou
atender os anseios dos associados, a fim de oferecer um plano
de saúde mais acessível. “O nosso associado é a parte mais
importante da Associação, é a razão da existência da ANFIP”,
declarou.
Na sequência, foram apresentados os esclarecimentos
sobre os contratos do plano de saúde. Leia a seguir:
Serviço de concierge: Concierge é um profissional

que oferece serviços básicos e individualizados, para
auxiliar as necessidades de cada beneficiário. Os trâmites
do serviço, que será oferecido pela Unimed Vitória, estão
em fase final. Ainda em dezembro o modelo de serviço
será apresentado para a ANFIP. A expectativa é oferecer
esse tipo de auxílio aos beneficiários do plano de saúde já
no começo de 2022.
Restrições para migração de contratos: Quem está no
contrato 6848 pode migrar para o 8444, não há impedimento. No
entanto, há pessoas no contrato 6848 que não têm legitimidade
para entrar no novo produto. Terá que ser feita uma análise
de quem são os elegíveis para migrar. Tirando essa parte do
agregado, sendo o titular e os dependentes elegíveis, pode
migrar. Neste caso, o beneficiário terá aproveitamento total
de carência. A grande mudança é que no 8444 o beneficiário
terá coparticipação, diferentemente do 6848 que, hoje, é um
contrato sem cobrança de coparticipação.
Carência zero e doenças pré-existente: A Agência
Nacional de Saúde (ANS) abriga os beneficiários que estão em
algum contrato, e já tenham cumprido as carências, a fazerem
a migração com aproveitando das carências já cumpridas no
contrato anterior. Portanto, a migração entra com isenção de
carência, exceto se o beneficiário mudar o tipo de acomodação
(enfermaria para apartamento, por exemplo). Mas, se for para
a mesma acomodação, não haverá carência.
Declaração de saúde: Quem faz a migração não precisa
preencher a declaração de saúde.
Rede de atendimento: É a mesma rede para todos os
contratos, com abrangência nacional. A rede de atendimento
é atualizada todos os anos e os beneficiários podem verificar
os locais credenciados e os serviços oferecidos diretamente no
aplicativo da Unimed Vitória ou da CNU. Para ser atendido,
precisa utilizar a carteirinha do plano ou o CPF.
Plano odontológico: Além de todos os benefícios
garantidos no contrato 8444, também é oferecido aos
beneficiários do plano de saúde Unimed Vitória o plano
odontológico, sem custos adicionais.
Registo de ocorrências: Há um intercâmbio entre a
Unimed Vitória e as demais Unimeds nos estados, que busca
melhorar o atendimento aos beneficiários. No entanto, havendo
problemas ou dificuldade de atendimento, o beneficiário
precisa registrar a reclamação na Central de Atendimento da
Unimed para que a operadora possa resolver o problema.
Atuação da Comunicação Social
Também como parte da pauta da reunião do Conselho
de Representantes, o vice-presidente de Comunicação Social,
Benedito Cerqueira Seba, apresentou o trabalho realizado
pela área durante a gestão 2019/2021. Ele destacou o
intenso esforço para modernização tecnológica, tendo sido
intensificada devido à pandemia.
Dentre os projetos realizados pela área de Comunicação,
segundo destacou Benedito Seba, houve atualização do site
e da área restrita do associado, realização do projeto de
lives e webinários, divulgação das Histórias das Estaduais,
transformação do Linha Direta em meio digital, criação
do ANFIP Digital (app), reuniões e eventos virtuais e
realização, pela primeira vez, da Convenção Nacional da
ANFIP em formato virtual.
O Conselho de Representantes vai se reunir novamente no
dia 14/12 para dar continuidade à análise dos demais itens da
pauta e, também, quando serão empossados o novo Conselho
Executivo e os integrantes do Conselho Fiscal.
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ANFIP presta homenagem a ex-presidentes
da Entidade e relembra trajetória

A história da ANFIP é marcada por importantes realizações,
união e dedicação daqueles que ajudaram a construir a Entidade
até aqui. Para lembrar essa trajetória grandiosa, foi realizado,
na terça-feira (30/11), em Brasília, evento em homenagem a
todos os ex-presidentes da Associação e para concretizar o
Projeto ANFIP 70 Anos, adiado de 2020 para este ano devido
à pandemia.
A vice-presidente de Relações Públicas e coordenadora
do projeto, Maria Aparecida Fernandes Paes Leme, saudou os
presentes durante a abertura do evento. “Creio que a emoção
está palpitando em cada um de nós aqui presente. Emoção
decorrente do reencontro, da amizade, do carinho entre amigos
que, embora territorialmente separados, são ligados por uma
célula agregadora chamada ANFIP”, disse.
Décio Bruno Lopes, presidente da ANFIP, enalteceu o
trabalho coletivo em toda a trajetória da Entidade. “A todos
vocês que construíram a ANFIP e a todos que, ao longo do
tempo, vêm construindo a Associação, nosso muito obrigado!
A ANFIP depende de cada um de nós. Vocês foram o esteio
dessa construção. Nós, que viemos depois, temos o dever de
continuar essa construção para os próximos 70, 100 ou mais
anos”.
Carlos Castro, que integrou a mesa do evento como
coordenador do Conselho de Representantes, no lugar de
Genésio Denardi, que não pode estar presente, falou da alegria
de participar de momentos como o atual. “Quando vejo tantos
amigos e colegas que, ao longo do tempo, construíram essa
Entidade, eu vejo a nossa fortaleza cada dia se consolidar neste
lugar de valor, de cultura e de amor”, ressaltou.
Maria Gorete Medeiros, do Conselho Fiscal, agradeceu
o trabalho da ANFIP em prol dos associados. “Sou muito
agradecida por essa União, por tudo que a ANFIP tem feito
pela categoria, pela classe. É muito importante que a gente se
lembre que o coletivo é mais importante do que o individual”,
declarou, falando de sua emoção em aprender e fazer parte da

Associação.
Margarida Lopes de Araújo, presidente da Fundação
ANFIP, aproveitou a ocasião para parabenizar o presidente
Décio Lopes pela condução da Entidade. “Tão bem conduziu
a ANFIP nesses dois anos tão difíceis de pandemia e nos deu
todo o apoio”. Lembrou, ainda, da criação do Hino da ANFIP,
durante gestão de Severino Cavalcanti (1997-1999), e também
da Galeria dos Ex-presidentes, fixada na sede da Associação.
“Adoro ver os ex-presidentes. Eles nos antecederam e nos
deram a sua experiência e o incentivo para também trabalhar
pela nossa Entidade”, afirmou.
Diante de um público reduzido, envoltos de grande emoção,
e na presença dos integrantes dos Conselhos Executivo, Fiscal
e de Representantes, junto à Fundação ANFIP, receberam as
homenagens: Gilberto Ulysses Franceschini (1983-1984),
Marville Taffarel (1988-1989), Pedro Augusto Sanchez (19911992), Severino Cavalcante de Souza (1997-1999), Antônio
Rodrigues de Sousa Neto (1999-2001), Jorge Cezar Costa
(2009-2011) e Floriano Martins de Sá Neto (1993-1995 e
2015-2019).
Também foram lembrados in memoriam e homenageados
pela ANFIP o ex-presidente Pedro Dittrich e Manoel de Oliveira
Filho, o Manoelzinho, por suas contribuições à Entidade. As
honrarias foram entregues à Regina Iara Regis Dittrich, viúva
de Pedro Dittrich; e à Marcelo Barros de Oliveira, filho de
Manoelzinho.
Revista 70 Anos - Ainda como parte das homenagens à
trajetória da Associação, foi lançada oficialmente a Revista
70 Anos, publicação que faz uma retrospectiva da história
da Entidade, conta fatos de bastidores, apresenta um breve
histórico das Associações Estaduais e um álbum de fotos
para lembrar momentos de companheirismo e encontros de
associados de todo o Brasil.
A versão digital da Revista 70 Anos está disponível no site
da ANFIP. Clique AQUI para baixar a publicação.
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Em culto ecumênico, Conselho Executivo avalia gestão da ANFIP
Finda a gestão que reuniu
conselheiros no mandato mais longo
da história da ANFIP (agosto de 2019
a dezembro de 2021), o Conselho
Executivo, em meio ao Culto Ecumênico
que marcou, na terça-feira (30/11), a
programação de fim de ano da Entidade,
avalia o período em que “União e
Trabalho” deixaram suas marcas reais
no dia a dia da Associação, trazendo à
tona, junto a uma crise sanitária sem
precedentes, a janela de oportunidade
para o avanço e o desenvolvimento de
novas formas de atuação.
Durante o período, a ANFIP
sempre esteve à frente, utilizando os
mais modernos modos de conexão,
para compartilhar informações e
participar de ações tanto sobre questões
de interesse dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil, quanto em
benefício da sociedade em geral.
Em clima de despedida e emoção,
na ocasião foram realizados discursos
de homenagem aos conselheiros e
colaboradores que trabalharam juntos
pelo sucesso da Entidade. Confira a
mensagem de agraciamento proferida
em nome do Conselho Executivo:
“Foi
uma
gestão
diferente,
diferenciada de todas aquelas que já
existiram. De repente, um misterioso e
desconhecido vírus passou a assombrar
o mundo, e por conseguinte o Brasil,
modificando completamente a nossa
forma tradicional de atuação, exigindo
da ANFIP e dos seus dirigentes ações
rápidas, eficientes, que se adaptassem
a uma nova realidade, entre as quais,
a necessária implantação de um
novo sistema de trabalho, alternando
atividades presenciais e em home office.
A necessidade da revisão do atual
parque tecnológico e a aceleração
do processo de modernização e
informatização da ANFIP passaram a
ser prioridades absolutas, com vistas a
possibilitar-nos uma forma alternativa de
gestão, com um olhar diferente, moderno,
e um novo enfoque de comunicação com
os nossos associados. Estávamos diante
de um momento único, complexo e
desafiador, e todos nós sabíamos disso.
Cônscios do nosso dever e da imensa
responsabilidade assumida, éramos
sabedores de que momentos difíceis,

como este, ensejam sempre uma grande
oportunidade de mudanças.
Com tantas dificuldades, era
de se presumir que tivéssemos uma
gestão conflituosa, em que imperasse a
desarmonia, mas, para nossa satisfação
e grande alegria, sob o comando do
habilidoso e conciliador presidente Décio,
e a colaboração inestimável de todos os
conselheiros e funcionários, numa ação
irmanada, de forma uníssona, todos
responderam ao grande chamamento
e ao enorme desafio, com muita
criatividade, perspicácia e inovação, o
que possibilitou a ANFIP superar, com
galhardia e muita competência, toda
a sorte de dificuldades que nos foram
impostas por este terrível vírus.
Trabalhamos
respeitando
as
disposições estatutárias, regimentais e
demais normas e procedimentos que
regem a ANFIP, e em consonância com
os Conselhos Fiscal e de Representantes.
Não poderíamos deixar de registrar a
nossa gratidão, também, a todos os expresidentes e aos demais dirigentes da
ANFIP, de todas as épocas, que com
seus brilhos próprios, competências e
talentos, muitas vezes com sacrifícios
pessoais e prejuízo da convivência
familiar diária, doaram-se, sem medidas,
na construção do projeto de solidificação
de nossa Associação Nacional, honrando,
dignificando e perpetuando o seu
respeitado nome, durante estes 71 anos
de existência, para que , hoje, tivéssemos
esta grandiosa Instituição – chamada
ANFIP, motivo de orgulho para todos nós.
Gostaríamos, ainda, de aproveitar
este momento em que estamos
aqui reunidos, celebrando a vida e
comemorando a finalização de uma
difícil, mas muito bem sucedida gestão,
para dizer aos meus nobres colegas
conselheiros e assessores, em alto e
UNIÃO E TRABALHO!

bom tom, da minha enorme satisfação e
alegria, em ter participado da formação
deste Conselho Executivo, que reputo
criativo, comprometido e muito
competente, ombreado, com cada um de
vocês, as decisões que nos permitiram
fazer desta gestão da ANFIP, uma
gestão moderna, eficiente, saneadora e
inovadora, que possibilitou-nos chegar
ao seu término com uma enorme sensação
do dever cumprido, num ambiente de
muita união, congraçamento e extrema
harmonia.
Finalmente, dizer ao presidente
Décio da honra e da alegria de termos
trabalhado sob o seu comando, estes
2 anos e meio, aprendido muito com a
sua forma de atuação: educada, humilde,
habilidosa, democrática e respeitosa, no
melhor estilo mineiro, na qual soube
aglutinar forças e extrair de cada um de
nós as melhores qualidades, respeitando
as nossas individualidades e deficiências.
Por certo, a ANFIP ainda enfrentará
muitos desafios em sua gloriosa
história, mas com o empenho e a
determinação dos nossos abnegados
dirigentes, o auxílio dos nossos
dedicados funcionários e o entusiasmo
do nosso corpo associativo, haveremos
de superá-los, um a um, com a mesma
competência e brilhantismo que sempre
constituíram marcas indeléveis desta
pujante e vitoriosa Associação. A ANFIP
encerra mais um capítulo de sua história
como uma entidade sólida, eficiente e
que tem na prestação de serviços aos
seus associados o seu principal objetivo,
o seu grande compromisso e a sua mais
nobre missão.
Já dizia Albert Einstein: “Deus
não escolhe os capacitados, capacita os
escolhidos. Fazer ou não fazer algo, só
depende de nossa vontade e determinação.”
Vida longa à ANFIP!”
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Funcionários da ANFIP recebem agradecimentos por dedicação ao
processo eleitoral
Pela primeira vez na história da ANFIP, o processo
eleitoral para a escolha dos Conselhos Executivo e Fiscal
foi inteiramente eletrônico. A medida foi adotada pela
impossibilidade de instalar urnas presenciais nos estados em
decorrência da pandemia. Mesmos com os desafios, o projeto
foi abraçado pelos funcionários da Entidade, que se dedicaram
ao longo de 2021 para apresentar soluções que alinhassem
tecnologia e segurança.
Desta forma, as Eleições 2021 foram realizadas. Em
ambiente virtual, com todas as etapas transcorrendo de acordo
com o planejado. Por este resultado, a Comissão Eleitoral
Nacional (CEN), em comunicado emitido aos colaboradores da
Associação, agradece o período vivido e a certeza de que “não
teríamos conseguido chegar ao final das Eleições da ANFIP
sem a colaboração de vocês, que fazem o trabalho de apoio
à Entidade”. A CEN destaca ainda a capacidade de adaptação
às gestões que assumem a cada dois anos, feita sempre com
“profissionalismo, competência e dinamismo, servindo a quem
efetivamente é a ANFIP – seus associados”.
“Cada um de vocês cumpriu, com competência, presteza,
eficiência e boa vontade, as funções que lhes foram atribuídas.
Nessas eleições, cujo voto foi exclusivamente por meio
eletrônico, três áreas foram fundamentais e imprescindíveis,
sem desmerecer as demais: as áreas de TI, Cadastro e

de Comunicação Social! A vocês nosso mais profundo
reconhecimento, por tudo que nos proporcionaram durante
esses 24 dias de trabalho! A história vitoriosa da ANFIP,
trilhada em mais de 71 anos de existência, é escrita com a
participação de todos”, finaliza o comunicado.
O presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes, em nome
do Conselho Executivo, endossa os agradecimentos da
CEN e afirma: “O nosso mais profundo reconhecimento
a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para
o sucesso das eleições, desde as primeiras reuniões
com os colaboradores da TI às reuniões conjuntas dos
três Conselhos. Tivemos a certeza e reafirmamos que
poderíamos realizar as eleições de modo apenas virtual. A
certeza e o esforço conjunto de todos nos brindaram com
este final feliz”.
Como parte ativa do processo eleitoral, o vice-presidente
de Comunicação Social, Benedito Cerqueira Seba, também
registrou seu reconhecimento pelo “profissionalismo,
dedicação e, acima de tudo, a harmonia e união dos conselheiros,
funcionários da Comunicação Social, da TI, da Administração,
da Secretaria e todos que direta ou indiretamente participaram
das ações da nossa Entidade”. O processo eleitoral e o seu
resultado exitoso certamente entraram agora para mais uma
história de sucesso da Associação.

Frente do Serviço Público monitora pautas do Congresso Nacional
As entidades que integram a Frente Parlamentar Mista
em Defesa do Serviço Público se reuniram na segunda-feira
(29/11) para discutir as pautas em andamento no Congresso
Nacional que afetam os servidores. Pela ANFIP, estiveram
presentes o vice-presidente de Política de Classe e Política
Salarial, José Arinaldo Gonçalves Ferreira, e o assessor de
Estudos Socioeconômicos, Vilson Antonio Romero.
Segundo análise do consultor político da Frente, Vladimir
Nepomuceno, o foco principal do Congresso esta semana
é a PEC 23/21, dos Precatórios. A matéria foi deliberada na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
Federal na terça-feira (29/11) e aprovada pelo Plenário da Casa
na quinta-feira (2/12).
Acerca da Reforma Administrativa, o consultor político
informou que não está pautada para esta semana, pois o presidente
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL), não quer correr o
risco de a matéria não ser aprovada. O cenário é desfavorável pois
os deputados que visam a reeleição no próximo ano não querem
votar a proposta. “O ministro da Economia, por desencargo de

consciência, diz que ainda é possível ser votada, mas nem a própria
equipe da Economia e o mercado financeiro acreditam nisso. Não
tem argumento nenhum favorável ao que ele diz”, completou.
Vilson Romero reforçou a importância de as entidades
seguirem atentas, pois caso o presidente da Câmara sinta que o
clima de tramitação da matéria está favorável, poderá colocá-la
em votação a qualquer momento.
As entidades continuam com as atividades nas redes e nas
ruas para reforçar o posicionamento contrário à retirada de
direitos trazida pelas matérias.

Entidades enviam carta a senadores contra a PEC dos Precatórios
Diversas entidades de classe enviaram conjuntamente,
na quarta-feira (1/12), uma Carta Aberta aos senadores para
alertar sobre os efeitos negativos que advirão da PEC 23/2021
(dos Precatórios), na redação aprovada pela CCJ do Senado
Federal na terça-feira (30/11), que mantém ataques flagrantes
a princípios constitucionais e à jurisprudência firmada pelo
Supremo Tribunal Federal.
“Segundo projeções baseadas em dados do Conselho da
Justiça Federal de 2016 a 2020, em 2022 mais de 2 milhões

de pessoas estarão na fila para recebimento de Requisições de
Pequeno Valor (RPV) e Precatórios, número que se avoluma
nos exercícios seguintes em função da postergação dos
pagamentos”, aponta o documento.
As entidades signatárias da Carta também manifestam apoio
à Emenda nº 76 – Plenário, que excepcionaliza do Teto de Gastos,
no exercício de 2022, as despesas com RPVs e Precatórios,
honrando os precatórios previstos para o próximo ano.
Confira AQUI a íntegra da Carta.

DETALHES E OUTRAS INFORMAÇÕES: WWW.ANFIP.ORG.BR
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Servir Brasil define etapas de mobilização
O Conselho Curador e a Mesa Diretora da Frente Servir
Brasil reuniram-se na segunda-feira (29/11) para estabelecer
os próximos passos de atuação em defesa dos servidores, tendo
como parâmetro o acompanhamento parlamentar das matérias
de interesse do grupo. Participou da reunião, representando
a ANFIP, o assessor de Estudos Socioeconômicos, Vilson
Antonio Romero.
Na pauta, a PEC 23/21, dos Precatórios, que, conforme
orientação do deputado Professor Israel Batista (PV/DF),
precisa de dedicação das entidades. O texto foi aprovado, após
as reuniões de mobilização, na CCJ e no Plenário do Senado
Federal. A PEC, entretanto, retorna à Câmara para apreciação
das alterações inseridas pelos senadores.
A PEC 32/20, da Reforma Administrativa, também foi um
dos temas abordados na reunião. Ainda que a matéria não esteja
pautada para apreciação nesta semana, segundo Israel Batista,
o presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP/AL), não
desistiu de sua apreciação. Por isso, as entidades acreditam ser
imprescindível a continuidade das mobilizações que, até aqui,
tiveram resultados importantes que evitaram a sua deliberação.
“O grupo foi extremamente importante para definir estratégias.
Vocês têm visão ampla por conta das diversas categorias aqui
representadas”, frisou Batista.
Os presentes também debateram a necessidade de criação
do Instituto Servir Brasil, que dará maior robustez aos trabalhos
da Frente, tornando as demandas das carreiras e a busca por
soluções uma estrutura permanente. O objetivo é ampliar
também o escopo de atuação, envolvendo um diálogo amplo,
aberto e concreto com os presidenciáveis em 2022. A área
jurídica da Frente já está preparando uma minuta com o amparo
operacional do movimento. “Ocupamos espaço de diálogo com
parlamentares que não estão no nosso espectro ideológico, mas
eles aceitam propostas da nossa parte. Precisamos perenizar
o trabalho da Frente e precisamos profissionalizar a atuação”,
defendeu Israel Batista, justificando que o tema “serviço
público” sempre vai estar na pauta do Congresso.
O PL 252/2003, conhecido como Lei Geral dos Concursos

Públicos, também foi debatido. O relatório foi apresentado na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados e pode ser votado a qualquer momento. A
área jurídica da Frente elaborou um documento técnico com
os pontos do texto, a fim de verificar suas consistências e
inconsistências. O material será remetido para apreciação das
entidades.
Sobre o reajuste da remuneração dos servidores, a
Frente inicia um trabalho que visa não só recompor as perdas
como também desmitificar junto à sociedade os argumentos
falaciosos atribuídos aos servidores públicos ao longo dos
últimos anos. Para Vilson Romero, é urgente a elaboração de
uma nota técnica por parte da Servir Brasil sobre a defasagem
salarial e a perda do poder aquisitivo. “Se não conseguirmos
brecha este ano, só vamos ver a mitigação das perdas em
2023. É fundamental que a gente coloque claramente que,
desde 2017, não temos reajuste e, antes disso, o reajuste dado
parceladamente se referia a perdas acumuladas anteriormente.
Os servidores perderam na pandemia, com inflação de 10%,
pelo IPCA, e de 31%, pelo IGPM; isso é muito difícil”,
justificou.
Israel Batista acredita que agora é o momento correto para
começar a fazer a mudança nessa chave. “A nossa decisão
em 2020 estava relacionada ao momento em que existia uma
visão negativa diante da sociedade com qualquer discussão
sobre reajuste de remuneração. Agora, vamos construir uma
narrativa correta. Temos que avançar, tudo com bom tratamento
técnico”, argumentou.

ANFIP participa de Encontro Regional
de Auditores Fiscais em Búzios
O vice-presidente de Política de Classe e Política
Salarial da ANFIP, José Arinaldo Gonçalves Ferreira,
participou na quarta-feira (24/11), da mesa de abertura
do Encontro Regional de Aposentados e Pensionistas do
Sindifisco Nacional, em Búzios (RJ). A vice-presidente
de Assuntos Jurídicos, Maria Beatriz Fernandes Branco,
também participou do encontro.
Na oportunidade, José Arinaldo falou sobre a importância
da união da categoria e das atividades conjuntas realizadas
contra a PEC 32/20 (Reforma Administrativa) e a PEC
23/21 (Precatórios) para impedir a retirada de direitos dos
servidores. “Neste momento conturbado do país, querem
fazer dos servidores públicos, principalmente aposentados

e pensionistas, os principais responsáveis por tudo de ruim
que acontece na sociedade brasileira. É injusto pois muitos
colegas se dedicaram bastante e deram sua vida pela Receita
Federal”, disse.

UNIÃO E TRABALHO!
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Dieese aprova plano de ação e orçamento para 2022

Em reuniões virtuais realizadas na quinta-feira (2/12), as
entidades filiadas ao Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) aprovaram o planejamento

e a proposta orçamentária para o próximo ano.
O plano de trabalho ficou concentrado em três blocos
temáticos que abrangem o fortalecimento da representação dos
trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada, as novas
formas de trabalho e a política nacional de desenvolvimento,
bem como o combate às iniciativas de redução do Estado e dos
direitos trabalhistas. Os escritórios regionais devem desenvolver
ações locais com esse foco integrados à Direção Nacional.
Já a proposta orçamentária aprovada prevê uma elevação
na contribuição mensal de 8% a partir de agosto de 2022, dando
cobertura a um total de receitas e despesas da estrutura nacional
da instituição de mais de R$ 28 milhões. Na reunião também
foram reconduzidos 1/3 dos membros da Direção Nacional.
O assessor de Estudos Socioeconômicos, Vilson Romero,
que faz parte da Direção Nacional da instituição, na vaga
da ANFIP, participou da reunião executiva pela manhã e da
Assembleia Geral Ordinária realizada na parte da tarde, na qual
estiveram presentes representantes de dezenas de associações e
sindicatos filiados, através da plataforma Zoom.

Benefícios
Plano de Saúde: Sem meias verdades, temos o melhor preço sim!
Associado, quer economizar de verdade e ter a tranquilidade
de ter um plano de saúde com cobertura nacional? A ANFIP te
garante isso, sem falsas comparações!
E mais, temos o melhor preço e podemos provar!
Está disponível aos associados e novos associados o Contrato
8444, do plano de saúde Unimed Vitória, que, para desespero da
concorrência, possui os menores preços que você vai encontrar.
Confira abaixo! Viu como não dá para comparar? Seu novo plano
de saúde está aqui!

Solicite a sua adesão e aproveite, ainda, a carência zero* até
31 de dezembro de 2021. Entre em contato pelo 3004-9196.
A ANFIP TE RESPEITA!
Nesses mais de 70 anos, a ANFIP tem sua trajetória baseada
no compromisso, ética e respeito aos seus associados!
Os canais de comunicação estão sempre abertos e quaisquer
dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a ANFIP.
*Exceto Parto (300 dias) e CPT – Cobertura Parcial Temporária
(720 dias).

DETALHES E OUTRAS INFORMAÇÕES: WWW.ANFIP.ORG.BR
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Campanha de Aporte da Jusprev segue até 28 de dezembro
Aportes são contribuições esporádicas que incrementam
o saldo previdenciário do participante, ou seja, além das
contribuições mensais também é possível fazer aportes, que
“turbinam” a previdência do participante, incrementando o saldo
individual para o futuro financeiro.
Entre as principais vantagens de fazer aportes está o auxílio
com a dedução de até 12% da base de cálculo do Imposto de
Renda, ajudando a alcançar o valor máximo. A dedução máxima
de IR é um cálculo individual, conforme as necessidades de cada
participante.
Para saber o valor ideal para obter o máximo do benefício
fiscal, os participantes podem entrar em contato com os
consultores da Jusprev, por meio do e-mail consultoria@jusprev.
org.br. É possível fazer aportes durante todo o ano no portal
exclusivo do participante.
Portal Meu Futuro – Acesse meufuturo.net.br/jusprev
e faça o login. Na página principal, selecione a opção “Boleto
Aporte” e escolha a data e o valor desejado para gerar o boleto.

Se preferir, entre em contato com a Área de Relacionamento
com o Participante: relacionamento@jusprev.org.br ou WhatsApp
(41) – 99512-8377.

Precisando de carro? Use o cupom de desconto da Movida
A Movida está com descontos
especiais para aluguel de carros em
várias categorias, cumulativos com
os descontos oferecidos para os
associados da ANFIP. Aproveite e já
reserve o seu!

Programa Amigos Chevrolet: Aproveite os descontos da tabela de dezembro
O Programa Amigos Chevrolet, parceiro da ANFIP,
disponibilizou a tabela vigente para o mês de dezembro,
com bônus e descontos especiais na compra de diversos
modelos de Chevrolet 0km. A campanha é válida para
associados da ANFIP e seus dependentes (para parentes de
1º grau – pais, filhos e cônjuge).
Aproveite as condições especiais e adquira seu novo
Chevrolet!
Todos os descontos e condições estão disponíveis na
área dos convênios: anfip.temvantagens.com.br.

UNIÃO E TRABALHO!
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Estaduais
ANFIP-PE realiza live de Ação de Graça
A ANFIP-PE, Estadual em Pernambuco, realizou na
quarta-feira (1/12), a live “Ato de Ação de Graça”, uma tarde
especial com mensagens de muita prosperidade, amor, saúde e
paz, que foram passadas através de religiosos, transmitindo a
todos esse momento de celebração e agradecimento à vida. A
transmissão pode ser conferida AQUI.
O Coral “Amigos da ANFIP-PE” se apresentou,
cantando para os associados, familiares e amigos,

acompanhado por uma banda maravilhosa, com direito a
homenagem aos associados aniversariantes. Participaram
também, com mensagens especiais, o presidente da
ANFIP, Décio Bruno Lopes; a presidente da ANFIP-PE,
Rita de Cássia Cavalcanti Couto; o vice-presidente de
Comunicação e Relações Públicas, Luiz Mendes Bezerra;
e a vice-presidente Cultura Profissional e Eventos, Maria
da Penha do Nascimento Mendonça.

RS: Auditores Fiscais participam de debate sobre
qualidade de vida na terceira idade
A Diretoria Cultural e Social da Agafisp, Estadual do Rio
Grande do Sul, promoveu nesta quinta-feira (2/12) mais uma
atividade híbrida (virtual e presencial). Desta vez, tendo como
tema a estimulação cognitiva, que consiste em avaliar as diversas
técnicas de manutenção ou recuperação da independência funcional
de idosos.
O evento, coordenado pelo vice-presidente José Amilton
Freire, teve como palestrante a psicóloga Lia Leães, abordando
a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), dentro do Projeto
Agafisp Mais Perto de Você.
A profissional ressaltou que “algumas atividades, desde as
mais básicas, são importantes para manter as funções que vão se
prejudicando com a idade”.
“Os nossos sentidos (visão, olfato, paladar, audição e tato), a
nossa memória, a capacidade de abstração, de criar e organizar as
ideias, são as principais atividades cerebrais que se alteram com a
velhice”, explicou a psicóloga.
Todos participaram de exercícios práticos que buscaram
mostrar como exercitar a memória, o raciocínio, a orientação de

tempo e de espaço.
A íntegra da apresentação foi gravada e estará disponível no
canal da Agafisp no YouTube (acesse aqui).

Frente RS analisa conjuntura sociopolítica em torno da PEC 32/20

Na segunda-feira (29/11), o assessor de Estudos
Socioeconômicos da ANFIP, Vilson Antonio Romero, esteve
presente em mais uma reunião virtual da Frente Gaúcha
em Defesa do Serviço Público. O encontro contou com a
participação do cientista político e diretor da Metapolítica,
Jorge Ramos Mizael, que colaborou ativamente para os
debates sobre a PEC 32/20, da Reforma Administrativa.
Segundo a análise realizada, a matéria pode ser colocada

em pauta a qualquer momento pelo presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL). Na visão do grupo,
pelo menos até o final de dezembro, é importante não “baixar
a guarda” e permanecer atento aos movimentos do líder, já
que as articulações em prol da aprovação da proposta no
Plenário continuam. “As mobilizações estão surtindo efeito
e é o que está pressionando os parlamentares e membros do
governo no momento”, afirmou Mizael.
Para Vilson Romero, é fundamental que as entidades
de classe e centrais sindicais continuem as mobilizações
unificadas em defesa do serviço público, sobretudo contra as
PECs 32/20 (Reforma Administrativa) e 23/21 (Precatórios).
As manifestações têm sido focadas na mídia de rua e nas
redes sociais, acompanhadas por concentrações presenciais
nos aeroportos de Brasília e demais capitais brasileiras.
O assessor também comentou sobre os riscos das emendas
parlamentares e de relator (RP9), associadas ao “orçamento
secreto”, e sugeriu a intensificação dos trabalhos nas bases,
principalmente as que possuem ligação direta com Lira. “É
preciso considerar a resistência dos deputados e deputadas
em votar as matérias em ano eleitoral. Precisamos usar isso
a nosso favor”, concluiu.

UNIÃO E TRABALHO!
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ANFIP Solidária: Saiba como fazer doações incentivadas a fundos e projetos sociais

Você quer fazer uma boa ação ainda este ano? Então
ainda dá tempo! Existe uma maneira de fazer isso por meio
de doações incentivadas, que são feitas a fundos e projetos
previamente aprovados pelo Poder Público. Isso quer dizer que
você pode fazer doações até o dia 31 de dezembro e deduzir na
declaração do IR de 2022.
São consideradas doações incentivadas aquelas feitas para:
• Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
(nacional, distrital, estaduais ou municipais);
• Fundos do Idoso (nacional, distrital, estaduais ou
municipais);
• Projetos aprovados no âmbito das leis de incentivo à
cultura, ao esporte e à atividade audiovisual;
• Projetos aprovados pelo Ministério da Saúde no âmbito
de um dos seguintes programas: Pronas/PCD (para a pessoa
com deficiência) ou Pronon (de combate ao câncer).
Para os fundos de direitos da criança e do idoso e para os
projetos aprovados segundo as leis de incentivo, o contribuinte
pode doar e abater até 6% do imposto de renda devido. No caso
dos projetos aprovados pelo Ministério da Saúde, o limite é
contabilizado à parte: é possível doar até 1% do IR devido para
projetos no âmbito do Pronas/PCD e mais 1% para projetos no
âmbito do Pronon, totalizando 2%. Ou seja, no total, é possível
doar até 8% do IR devido para projetos filantrópicos aprovados

pelo poder público.
Na prática, você apenas escolhe o destino de um tributo
que já iria pagar de qualquer maneira. Ao fazer doações e
lançá-las na declaração, você garante que parte do imposto
de renda que você pagou seja destinado ao programa social
beneficiado.
Podem efetuar doações incentivadas tanto as pessoas
físicas que têm imposto a pagar como aquelas que têm direito à
restituição. O valor doado, portanto, retorna na restituição ou é
abatido do valor de imposto a pagar, se houver. Isso significa que,
para aproveitar a dedução já na declaração de imposto de renda
2022, você precisa fazer uma doação incentivada ainda em 2021.
Entidades - Para fazer doações incentivadas você precisa
conhecer alguma entidade filantrópica e verificar se ela dispõe
de projetos aprovados pelo poder público para arrecadar recursos
nesse formato.
O projeto social ou fundo beneficiado pela sua doação deverá
emitir um recibo que vai servir como comprovante do benefício.
Ele deverá ser guardado por cinco anos a partir do primeiro dia
útil do ano seguinte ao ano de entrega da declaração.
De maneira geral, pode ser feita uma contribuição
diretamente para o Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente ou Fundo do Idoso da sua cidade ou estado, ou
então para os fundos nacionais.
Esses fundos são mantidos por conselhos ligados
às prefeituras, governos estaduais e, no caso dos fundos
nacionais, ao governo federal. Os recursos captados por eles
são posteriormente destinados a projetos sociais.
Para fazer uma contribuição aos fundos, é preciso acessar
os sites dos conselhos para verificar o procedimento de doação.
Se você, no entanto, prefere doar para uma grande entidade
filantrópica já estabelecida ou uma fundação, verifique no site
da organização escolhida se ela aceita doações incentivadas.
Muitos hospitais filantrópicos, projetos esportivos e entidades
voltadas para a promoção de eventos culturais, como museus,
teatros e orquestras, aceitam esse tipo de contribuição e
permitem a doação em suas páginas na internet.

Revista Justiça Social traz artigo de assessor da ANFIP
O Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social
lançou, na quarta-feira (1/12), a terceira e quarta edição
da revista Justiça Social. As publicações são resultado dos
eventos envolvendo dois eixos da Campanha pela Redução da
Desigualdade Social no Brasil, que é coordenada pelo Cofecon.

A quarta edição da revista, que trata sobre democracia
e participação social, traz artigo do assessor de Estudos
Socioeconômicos da ANFIP, Vilson Antonio Romero, com o tema
“A imprensa livre e democrática como instrumento da redução da
desigualdade social”. A revista pode ser acessada AQUI.

UNIÃO E TRABALHO!

