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EDITORIAL

AGAFISP cada vez mais perto de você!
..........Chegamos a pouco mais da metade de 2022, ano em que o
mundo voltou a se reorganizar de forma presencial, após a Covid-19.
Apesar de todas as adversidades que impediram a realização das
programações sociais e culturais, a AGAFISP não parou. Diversas
atividades já foram realizadas e outras tantas ainda estão por vir.
..........Nesta edição, além da programação, os leitores encontrarão
um resumo do XVII Encontro Nacional dos Auditores Fiscais da
RFB, organizado pela ANFIP, em Florianópolis e da festa dos 60
anos da AGAFISP, entre outros assuntos.
..........Para dar o pontapé inicial na programação turística, a
diretoria está programando um passeio, no dia 30 de julho, para a
cidade de Veranópolis, conhecida como a terra da longevidade,
berço nacional da maçã.
..........No mês de agosto, além da comemoração do Dia dos Pais, que
acontecerá no dia 11, regada a queijos, vinhos, espumantes e outras
delícias, haverá mais uma edição do curso básico de informática, nos
dias 4, 11, 18 e 25. Importante ressaltar que as vagas para o curso
são limitadas.
..........Em setembro, mês da entrada das flores, haverá a
comemoração da Semana Farroupilha, nos dias 9 e 16, na sede da
AGAFISP, com almoço típico. Outros passeios estão sendo
programados pela diretoria.
..........Como todos sabem, em outubro, dia 28, é o Dia do Servidor
Público. Com tantas adversidades encontradas pelo caminho, é
importante que essa data seja vivida de forma alegre e otimista. Para
isso, está previsto um passeio com almoço na orla do Guaíba, no
barco Cisne Branco.
..........Atenção! Novembro será o mês das eleições para a diretoria e
conselhos Fiscal e Deliberativo da AGAFISP. E, no dia 25, para a
festa de final de ano, haverá um jantar com baile na Sociedade
Germânia. Agende-se!
..........Os associados serão informados sobre toda essa programação,
além de outras novidades, via Whatsapp, Facebook, e-mail e site.
Fique ligado e boa leitura!
ATUALIZAÇÃO DE DADOS

Toda e qualquer mudança nos dados cadastrais de nossos
associados deve ser informada pelo telefone (51) 3224-4355 ou
pelo e-mail agafisp@agafisp.org.br.
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REUNIÕES E EVENTOS

'Fale com a ANFIP' reuniu associados e diretorias em live
..........No dia 3 de junho, a ANFIP realizou uma live
com os associados da AGAFISP, diretorias e conselhos das duas entidades. O presidente da associação
nacional, Vilson Romero, comentou sobre a política
do governo federal que pune os servidores públicos e
sobre as consequências nos serviços públicos.
..........Ele falou do trabalho da ANFIP na defesa da
paridade e das decisões políticas que apenas
beneficiam os ativos. Para ele, há duas alternativas:
ou se altera o artigo 6º da Lei 13.464, que é ato
privativo do presidente da República, ou se obtém
vitória nas ações judiciais. O tema segue sem
definições, desde setembro de 2021, na Casa Civil.
..........A fidelização do quadro social é uma
preocupação dessa nova gestão da ANFIP, que vem
abrindo espaços para mostrar as ações fiscais. Para
isso, a entidade lançou o I Prêmio ANFIP de Ações
Inovadoras, que busca valorizar o cargo de Auditor
Fiscal e fortalecer a Receita Federal do Brasil. A
ANFIP também está realizando uma pesquisa de
satisfação que pode ser acessada no site da entidade
ou da AGAFISP.

..........Ações judiciais como os 28,86% foram
detalhadas pela vice-presidente de Assuntos Jurídicos,
Maria Beatriz Fernandes Branco, que lamentou a
demora do judiciário com as demandas da entidade.
Segundo ela, a ANFIP vem focando as ações mais
antigas. Maria Beatriz relatou o acordo realizado no
dia 1º de junho, com a Procuradoria-Geral Federal
(PGF). Na ocasião, a PGF confirmou o interesse de
promover acordo em 160 execuções dos 28,86%, o
que beneficiará cerca de 3 mil associados.
..........A proposta de deságio aos processos que já
transitaram em julgado será de 10%, e aos demais, de
20%. A intenção é que os créditos sejam inscritos em
precatório ainda neste ano.
A live está disponível no Facebook da AGAFISP.

Conselho aprova contas de 2021
..........Em reunião no dia 3 de junho, na sede da
AGAFISP, os conselhos Fiscal e Deliberativo da
Associação aprovaram as contas do trimestre de
outubro a dezembro do ano passado. A condução dos
trabalhos foi feita pela presidente do Conselho
Deliberativo, Dulce Wilennbring de Lima.

ATIVIDADES

Almoço especial marca homenagem ao Dia das Mães
..........No dia 12 de maio, a AGAFISP comemorou o
Dia das Mães com um tradicional churrasco gaúcho,
assado pelo Seu Nico, no Espaço Social e Cultural
Silvio Andriotti. Após quase três anos sem eventos
presenciais, a alegria do reencontro foi redobrada.
Com uma trilha sonora escolhida especialmente para a
ocasião, o clima era de pura animação!
..........O presidente Luiz Carlos Santos da Silva, ao dar
as boas-vindas, falou da importância da participação de
cada um nos eventos e da união do grupo. “A
AGAFISP somos todos nós”, resumiu.
..........Após o almoço, a diretoria realizou um sorteio
de três bolsas enviadas pelo presidente da ANFIP, Vil-

son Romero, confeccionadas para o XVII Encontro
Nacional dos Auditores Fiscais da RFB, realizado nos
dias 5 a 7 de maio, em Florianópolis. O Auditor Fiscal
da RFB, aposentado, Adalberto Pritsch, também
homenageou as mães lendo um belo poema.
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ANIVERSÁRIO

Aniversário da AGAFISP é realizado em grande estilo
..........No dia 3 de junho, na Associação Leopoldina
Juvenil, a AGAFISP comemorou os seus 60 anos
juntamente com seus associados e convidados. Ao
som de violinos e teclado, o público foi recepcionado
com música clássica tocada por um quinteto da Ospa
Jovem.
..........Cada detalhe do salão foi cuidadosamente
pensado e organizado pela diretoria da AGAFISP e
equipe. Em seu discurso, o presidente Luiz Carlos
Santos da Silva, deu as boas-vindas e agradeceu aos
associados que ajudam a construir a entidade.
“Estamos aqui para agradecer e dizer que tudo o que
fizemos é em prol de vocês. AGAFISP mais perto de
você, este é o nosso slogan nesses dois anos de
administração, e tudo foi preparado com muito amor e
carinho”, finalizou.
..........Representando o Conselho Fiscal da ANFIP,
Luiz Carlos Correa Braga, membro do Conselho
Fiscal, prestigiou o evento e desejou um futuro próspero para a entidade e salientou a sua importância na
carreira dos Auditores Fiscais da RFB. “A AGAFISP
é um baluarte, como as demais associações, na defesa
dos interesses dos auditores fiscais da RFB”, detalhou.
..........Dulce Wilennbring de Lima, presidente do
Conselho Deliberativo, comentou que passou mais da
metade desses 60 anos dentro da AGAFISP, trabalhando em prol da entidade e dos seus associados.
“Nós atendemos todos que passaram por lá como se
fossem da nossa família e nós somos uma grande
família, a família AGAFISP”, reforçou.
..........O ex-presidente da ANFIP e da AGAFISP,
Marville Taffarel, atual secretário do Conselho
Deliberativo da entidade aniversariante, reforçou o
trabalho notável que tem sido realizado. “Estamos
orgulhosos dessa associação que nos representa,
dentro das dificuldades que temos, que são cada vez
maiores, na nossa carreira de Auditores Fiscais, na
nossa Receita Federal, dificuldades em levar adiante
os problemas dos servidores. E a AGAFISP e a
ANFIP fazem a nossa palavra ser ouvida. Então, é
uma satisfação termos todos aqui e esperamos que a
AGAFISP tenha uma vida longa".
..........O convidado, Airto Ferronato, Auditor Fiscal
da Receita Estadual do RS e vereador de Porto
Alegre, parabenizou a todos e falou da sua alegria em
comemorar junto à AGAFISP. Falou da sua proximidade afetiva com a entidade e desejou sucesso.
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..........Por fim, representando todos os associados,
como memória viva da entidade, o Auditor Fiscal
aposentado, Sr. Adalberto Henrique Pritsch, aos 90
anos, único fundador presente ao evento, contou um
pouco da história da AGAFISP:

..........Após os discursos os convidados aproveitaram
a noite. O baile iniciou com uma valsa, com convidados surpresa, bailarinos e professores, embalados
ao som da banda, Áudio Mix.

..........A ideia de criar a Associação partiu de três
colegas fiscais que são: o Bragão, o professor Antônio
de Pádua e Francisco Carvalho de Souza. E eu, como
era vinculado ao Francisco Carvalho de Souza, fui
escalado para trabalhar e elaborar o projeto do
colega, que foi aprovado sem restrições, tendo sido
eleito presidente da AGAFISP. A Associação cresceu
e vários colegas se destacaram. Também assumiram
cargos diretivos na Associação Nacional, em Brasília,
dentre os quais peço a licença de mencionar apenas,
Marville Tafarel, aqui presente e Vilson Romero, que
embora não esteja presente, muito trabalhou. A eles
eu presto minha homenagem.
..........Menciono também o crescimento da nossa
AGAFISP com o ingresso feminino a partir da
Malvina Sibemberg, primeira Auditora Fiscal, e peço
a licença para mencionar apenas os nomes das
colegas Tânia e Dulce, grandes trabalhadoras com
destacada atuação na Associação, em Brasília, em
defesa de nossas reinvindicações.
..........Desejo que a AGAFISP esteja ainda mais forte
quando completar 70 anos e que possamos festejar o
congraçamento com alegria na oportunidade futura.

HOMENAGEM

Confira as autoridades presentes no evento:
Altemir Linhares - superintendente da Receita
Federal do Brasil na 10° Região Fiscal
Ademir Gomes - ex-superintendente Adjunto da
Receita Federal do Brasil na 10° Região Fiscal
Maria Angélica Orth - superintendente Adjunta
da Receita Federal do Brasil na 10° Região Fiscal
Airto Ferronato - vereador de Porto Alegre e
Auditor Fiscal da Receita Estadual do RS
Johnny Bertoletti Racic - presidente da Aiamu
Rudimar Nunes Fraga - presidente do Sindifisco DS - POA
Luiz Carlos Corrêa Braga - membro do Conselho Fiscal da ANFIP

Em nome de todos os ex-presidentes que marcaram sua trajetória na entidade, a AGAFISP
fez uma homenagem ao ex-presidente, falecido em 2019, Aloísio Jorge Holzmeier. O
presidente Luiz Carlos Santos da Silva entregou um buquê de flores à esposa de Aloísio,
Aurea Ângela Nardini, com quem teve dois filhos.
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ANIVERSARIANTES
JUNHO
1 - Maria Lúcia Lopes Cruz, Marlene Couto Dal Ross
e Wonny Gress Schmitt
3 - Clarinha Kochhann
5 - Alda Terezinha Tirandelli
7 - Alfredo da Silva Goebel e Odete Luiza Denardin
8 - Celia Regina Steibel Sarmento
9 - Janir Mederos Machado e Tito Andriotti Silveira
10 - Maristela Dias Bandeira
11 - Arlete Balestrin Outeiral e Luiz Luz Peixoto
13 - Antonio José Matheus
15 - Adir Braz Scozziero e Miguel Camilo Junqueira
16 - Autelina Hercílio da Silva Pigatto, Marcia de
Oliveira Del Corona, Maria Izabel Silva de Souza e
Olinto Parcianello
17 - Carlos Augusto Vianna Marzola, Ligia Maria
Fischel Sefton, Neusa Barcelos dos Santos e
Terezinha dos Santos Wilges
18 - Flavia Júnia Zanardo e Marlene Chies Stocker
19 - Ligia Maria Quevedo Rosa
20 - Astor Aldino Lohmann, Cleia Rejane Lemons
Moreira e Evandro Pacheco Silva
22 - Edison Ward Caldeira e Marcelino Carmeliano
23 - Gelsi Teresinha Stoffel de Andrade
24 - Arlete Schunk de Abreu
26 - Iolanda Silveira Blanco e Vera Elena Rostirolla
28 - Edith Elvira Prinzler
29 - Alzira da Silva Freitas, Paulo Roberto Finger e
Tania Maria Machado de Correa
30 - Clecy Carnieletto Muller, Maria Teresa Torres
Guedes e Reneu Ullmann
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ESPECIAL

AGAFISP participa de XVII Encontro
Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal
..........Foi em clima de alegria que a comitiva de Porto Alegre, associados da AGAFISP e ANFIP, participaram do XVII Encontro
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, realizado
em Florianópolis (SC), nos dias 5, 6 e 7 de maio. A AGAFISP, com
apoio da Associação Nacional, fretou um ônibus para o transporte dos
colegas.

JULHO
1 - Elizabete Machado da Costa
3 - Doris Beatriz Sefton de Oliveira
5 - Frederico Alberto Fortunato Medaglia
6 - Luiz Paulo Valenca Calvi
7 - João Ressoly Ferreira e Lenir Ines Salvadori
8 - Ana Maria Moleta Conte
10 - Irma Milbrath e Nilsa Escobar Hasselmann
11 - Luiz Carlos de David Nunes
14 - Luiz Fernando dos Santos Pereira e Neusa
Lourdes Menegotto Merlotti
15 - Paulo Ricardo de Meirelles
16 - Amarilis Camargo da Silva, Carmen Maria Hart,
Josete Vignolle da Silva, Maria do Carmo Costa
Pimentel e Mauro Gilberto Pires Figueiro
17 - Cesar Roxo, Joceli Paulo Donato e Loni Reuter
19 - Dilma Oliveira da Silva e Maria Helena Valente
20 - Mathildes da Silva
21 - Rudimar Nunes Fraga
22 - Celso Adair Schiroky, Maria de Lourdes de
Castilhos e Paulino Heitor Fornazari Goncalves
23 - Carmen Terezinha Hamerski Cezar, Magda Maria
Sztelzer e Norma Rejane Silva Alves
25 - Carlos Valmir Cappa, Celia Leda Konrath e
Gilberto Mario de Oliveira Sartori
26 - Antonio Ari de Borba
27 - Liege Lacroix Thomasi
28 - Carlos Gilberto Wolff, Clotilde Naud de Moura,
Dulce Wilennbring de Lima, Jannet Maria Dornelles
Monteiro, Maria Helena Ritter Scharnovski e
Ricardo Porto Lauda
29 - Athos D’Avila Mahfuz
30 - Roberto de Castro Bastos
AGOSTO
2 - Irani Gobatto
4 - Ivone Francisca Blazina, Leda Dias, Maria
Therezinha Vieira e Neiva Maria Picada da Costa
7 - Antonio Pedone e Ivety Therezinha Zarpellon
8 - Maria Necha Jovchelevich Roitman, Nadir Maria
Leopoldo Fernandez e Osmar Valerio Rosa
9 - Eliana Pinto Ladeira
11 - Edemar Alberto Cipriani Dias, Elenora Schramm
de Lima e Fabiola Ayres Cacciatore
13 - Ciro Acosta Sirangelo e Rossangela Camargo
14 - Alice Guerra Weissheimer
15 - Silvia Jacques Ferreira
16 - Nelson Gohlke
18 - Celso Antonio Nezello, Claudio Geraldo Tedesco
e Elza Maria Azambuja Strunqis
20 - Amilto José Barchet e Maria Helena Oliveira
22 - Maria José Magalhães
24 - Geluza Maria Buss Lopes
25 - Beatriz da Silva Kothe
26 - Armando Temperani Pereira Junior
29 - Miguel de Souza Rocha
31 - Leoni Dalla Vecchia

......... O evento, que marcou a retomada dos encontros presenciais da
ANFIP, trouxe uma programação repleta de debates importantes para
a carreira e para a vida de cada Auditor. O presidente da ANFIP,
Vilson Antônio Romero, na abertura do evento, falou dos desafios e
dos momentos preocupantes vividos pela nação diante de uma agenda
que busca ‘satanizar’ os servidores públicos e penalizar os integrantes
ativos, aposentados e pensionistas da carreira Tributária e Aduaneira
da Receita Federal do Brasil. “Estamos enfrentando um primeiro ano
de mandato muito difícil, com uma radicalização dos discursos e
posições político-partidárias e eleitorais, com foco nas urnas de
outubro de 2022”, lamentou. Romero reafirmou que a ANFIP manterá
uma postura suprapartidária, sem descuidar da defesa de medidas que
busquem a justiça fiscal e a qualidade no serviço público".
..........O presidente da ANFIP-SC, Floriano José Martins, destacou as
belezas de Florianópolis, ressaltou a importância da carreira e lembrou
o processo de organização do Encontro Nacional, adiado anteriormen-

PLANTÃO FISCAL

Página 7

ESPECIAL
.........Ercília Leitão Bernardo, coordenadora do
Conselho Fiscal, elogiou, com carinho, o acolhimento
dos catarinenses. Margarida Lopes de Araújo, presidente da Fundação ANFIP, agradeceu publicamente
aos organizadores do Encontro Nacional e também
reforçou ao secretário da Receita Federal, presente na
.........Paulo Eli, secretário de Fazenda de Santa cerimônia, a necessidade de realização de concursos
Catarina, representando o governador Carlos Moisés, públicos e do fortalecimento da carreira com a vinda
falou sobre os números da pandemia no estado e no de novos Auditores.
poder de recuperação dos catarinenses. “Defendemos .........No dia seguinte (6/5), o painel “Conjuntura pouma sociedade organizada, estabilidade política, lítica brasileira” reuniu o senador Esperidião Amin
jurídica, econômica, social, previsibilidade, planeja- (PP), o deputado federal Darci de Matos (PSD) e o exmento e justiça fiscal”, ressaltou.
deputado federal Décio Lima (PT). Os parlamentares
te em razão da pandemia. O dirigente fez reflexões
importantes sobre os valores preponderantes no
período pandêmico, que ajudaram a transpor as
adversidades enfrentadas pelos seres humanos, como
flexibilidade, adaptação, união, coragem, memória,
felicidade, resiliência, gratidão e esperança.

COMITIVA GAÚCHA PARTICIPA DE EVENTO DA ANFIP

.........Antonio Carlos Fernandes Jr., presidente da
Confederação Nacional das Carreiras e Atividades
Típicas de Estado (Conacate), destacou o trabalho da
entidade nacional para manter o Estado forte. “A
política quer destruir não só o fisco, mas toda a
estrutura de Estado”, criticou. Uma das lutas da
Conacate é para que os trabalhadores se aposentem e
para que os direitos sejam respeitados. A
responsabilidade das entidades, especialmente da
ANFIP, é fazer com que o Legislativo recupere suas
virtudes. “Os Auditores têm essa responsabilidade”,
reforçou.
.........Edison Haubert, presidente do Instituto Mosap,
falou da insistência da entidade na defesa da
dignidade de todo servidor público aposentado e
pensionista, por meio de uma luta corajosa.
.........José Gozze, presidente da Pública Central do
Servidor, também discorreu sobre a obrigação dos
servidores públicos em fazer o “Brasil que nós
precisamos”. Carlos José de Castro, coordenador da
Mesa do Conselho de Representantes, saudou o
reencontro entre amigos, esperado há dois anos.

destacaram a importância da defesa da democracia e
alertaram para a necessidade de a tolerância ser exercida de forma mais ativa neste ano eleitoral.
.........O secretário da Receita Federal do Brasil, Julio
Cesar Vieira Gomes, abordou “O papel social da
RFB” e demonstrou como a instituição atua em prol
da redução das desigualdades, em busca das justiças
fiscal e social. Conforme destacou Vieira, o papel da
Receita está relacionado intrinsecamente à justiça
fiscal. Ele explicou que o órgão tem buscado nos
dois últimos anos dar um tratamento diferenciado aos
contribuintes que cumprem seu dever funda-mental
de pagar impostos, em detrimento daqueles contribuintes que, por várias razões, não cumprem suas
obrigações principais. Falou ainda das ações dentro
do programa de conformidade cooperativa fiscal, o
Confia, em âmbito mais interno, que está sendo
impulsionado este ano de forma bastante acelerada, e
do Operador Econômico Autorizado (OEA), que
trata de tributos sobre o fluxo de comércio exterior.
.........O material completo do evento está disponível
na revista Seguridade Social e Tributação, da ANFIP.
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PRÓXIMAS ATIVIDADES

Ginástica para o cérebro
..........Desde maio, a AGAFISP vem proporcionando,
para sócios e não sócios, encontros com a neuropsicopedagoga e professora Cláudia Klagenberg, para
trabalhar o cérebro. De forma lúdica, com jogos e
exercícios, a professora vai alternando o grau de
dificuldade conforme a resposta dos participantes. A
ginástica cerebral é fundamental para evitar o
esquecimento e doenças do cérebro. “Os encontros
têm sido de muita interatividade e descontração, pois o
objetivo é melhorar a parte cognitiva através de
estimulação de boas memórias”, explica a especialista.

PRÓXIMOS EVENTOS 2022

..........Os interessados ainda podem se inscrever na
Secretaria. Os encontros ocorrem todas as terçasfeiras, às 14h30, no 10º andar.
Acompanhe as novidades em nossas redes sociais!

Visita a Veranópolis e Nova Prata
..........No dia 30 de julho, venha conosco conhecer o
município de Veranópolis, região voltada para cultivo
de uvas e produção de vinhos, conhecida como terra
da longevidade e berço nacional da maçã.
..........Juntos, iremos visitar os pontos turísticos mais
atrativos, como o Museu Rural, com arquitetura típica
da imigração italiana; o Recanto de Conto, que
abrange uma pedreira histórica e uma galeria com
quadros colecionados há mais de 30 anos; e a
Biscoitaria Arte e Sabor, onde será servido café
colonial, biscoitos artesanais, chás e muito mais!
..........O pacote para associados da AGAFISP é R$
394,00 e inclui transporte em ônibus de turismo;
CityTour em Veranópolis e Nova Prata; ingresso para
a vinícula Simoneto, com degustação inclusa; e
almoço no Restaurante Giratório Mascaron. Para nãosócios, os valores devem ser consultados.

Arte em pintura, tela e tecido
..........Mergulhe no mundo das cores e desafie a sua
imaginação participando das aulas de pintura, tela e
tecido com a professora Madalena Spagnolo.
..........A programação terá início no dia 8 de agosto e
acontecerá todas as segundas-feiras, no período da
tarde. Para participar, não é necessário ter
experiência.
..........Venha explorar seu lado lúdico e divirta-se
conosco! Detalhes sobre as inscrições e outras
informações podem ser conferidas na Secretaria.

