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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

PRESENTE DE NATAL

Como não aconteceram as 
comemorações presenciais, 
a ANFIP-MG inovou e enviou  
presente a todos os associados.

(PÁGINA 3)

WHATSAPP ANFIP-MG

A Associação agora tem 
WhatsApp. É mais um canal 
pelo qual os associados podem 
interagir com a entidade.

(PÁGINA 3)

AMEAÇA À VISTA

O presidente da ANFIP, Décio 
Lopes, expõe as ameaças que 
a reforma administrativa poderá 
impor aos servidores públicos.

(PÁGINA 7)

AÇÕES JUDICIAIS

A ANFIP-MG traz, nesta edi-
ção, um encarte especial com 
a situação das principais ações 
judiciais. Confira!

(ENCARTE ESPECIAL)

EM ANO ATÍPICO, ASSOCIAÇÃO PROMOVE 
EVENTO DE FIM DE ANO ON-LINE

ANFIP-MG

Em razão da pandemia do coronavírus, infelizmente, não foi possível promover a tradicional Confraternização de Fim de 
Ano. No entanto, a ANFIP-MG não deixou de celebrar mais um ano de parceria com os associados. 

Aproveitando a oportunidade da atualização de cadastro, que teve como atrativo o sorteio de uma TV 4k de 50”, a As-
sociação realizou um prestigiado evento, de forma on-line, transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da entidade. A live 
contou com apresentações musicais e muitas vibrações positivas. Confira como foi o evento. (PÁGINAS 4 e 5)

JORNAL DA

Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais
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Chegamos a 2021! Apesar 
de todas as dificuldades do 
ano que passou, com perdas 
relevantes e dolorosas de as-
sociados e entes queridos, 
temos esperança, renovação 
de forças e novas expectativas 
para o ano-novo!

Temos que celebrar a vida 
e as novas oportunidades que 
surgem no dia a dia. E, com 
otimismo, vamos seguindo 
em frente, com foco na nossa 
missão de assegurar alegria de 
viver aos nossos associados, 
por meio de calor humano, cul-
tura e lazer.

Em nome da Diretoria Exe-
cutiva e do Conselho Fiscal, 
temos que agradecer aos as-
sociados pela compreensão 
quanto às medidas que fomos 
obrigados a tomar para res-
guardar a saúde dos próprios 
associados e de nossos cola-
boradores. Procuramos, no en-
tanto, manter a qualidade dos 
serviços, buscando oferecer o 
melhor atendimento a todos.

nossa gestão, temos traba-
lhado para assegurar melhor 
qualidade de vida e a presen-
ça da ANFIP-MG na vida dos 
associados, com desmedidos 
esforços.

Por fim, quero repetir as 
palavras da jornalista Ana Cris-
tina Rosa, na edição do dia 28 
de dezembro de 2020, em um 
grande jornal brasileiro:“Meus 
votos são por um 2021 em 
que prevaleçam ensinamen-
tos da pandemia como lições 
de solidariedade, de empatia, 
de valorização da ciência, de 
cuidado com os nossos afetos, 
de preservação da saúde e da 
vida, de autoconhecimento, de 
força, de dedicação e de amor 
não só próprio, mas também 
ao próximo.”

Um abraço a todos e que 
Deus nos proteja!

Afonso Ligório de Faria
Diretor-presidente

Não tivemos festas ou en-
contros presenciais durante a 
maior parte de 2020. Entretan-
to, com solidariedade, espírito 
associativo e de amizade fi-
camos fortalecidos em nome 
de uma causa comum que é a 
ANFIP-MG.

Além disso, face aos de-
safios enfrentados, com muito 
calor humano, fortalecemos 
nossos laços com os associa-
dos e a sociedade, mediante 
novos procedimentos e esfor-
ços da Diretoria Executiva e 
demais órgãos integrantes da 
Associação. Os desafios que 
se apresentam serão enfren-
tados e vencidos, com muita 
união e fé no futuro.

Cabe aqui, ainda, um aler-
ta: não devemos negligenciar 
as medidas de prevenção à 
pandemia que nos assola, isto 
é, manter o distanciamento 
social, usar a máscara e higie-
nizar as mãos frequentemente.

Durante todo o ano, espe-
cialmente desde o início da 

FALE CONOSCO
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DESAFIOS E AGRADECIMENTO PELO VOTO DE CONFIANÇA

Pr imei ramente ,  quero 
agradecer, imensamente, a 
todos os colegas que depo-
sitaram em mim um voto de 
confiança para representá-los 
na Diretoria Executiva da AN-
FIP-MG, como diretora de Ad-
ministração e Patrimônio. Não 
os decepcionarei! 

Sei que terei um grande 
desafio pela frente, pois, além 
da difícil tarefa de substituir o 
colega Lázaro Idino Bagliano, 
que, em sua exímia capaci-
dade, administrou muito bem 
a sede da Associação e suas 
dependências, é a primeira vez que 
participo da Diretoria Executiva de 

uma entidade de classe.
Está sendo um ano atípi-

co. A eleição foi feita em plena 

pandemia, reuniões em plataforma 
digital, a maioria dos trabalhos em 
home-office. Mas, mesmo assim, 
frente a tantas dificuldades, estou 
muito animada!

Nossa equipe é muito amiga, 
coesa e não mede esforços para o 
bem comum. Nunca imaginei que 
veria tanta dedicação, harmonia e 
solidariedade!

A todos, um abraço fraternal e 
um desejo de um 2021 de muitas 
realizações e alegrias.

Diorcisa Paes Lima
Diretora de Administração e 

Patrimônio

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Como todos sabem, tivemos um ano 
totalmente atípico, em razão da pandemia 
do coronavírus. Para se ter ideia, o último 
evento presencial que tivemos na ANFIP-
-MG foi o IX Encontro Estadual dos Audi-
tores-Fiscais Aposentados e Pensionistas, 
realizado em março/2020. Depois disso, 
foram meses de isolamento social, com as 
atividades presenciais na sede da Associa-
ção totalmente suspensas.

Isso foi necessário para que fossem 
evitadas possibilidades de contágio e dis-
seminação da doença.

As atividades só foram retomadas 
quando as autoridades de saúde flexi-
bilizaram as medidas de contenção da 
doença em Belo Horizonte e em razão do 
período eleitoral, que inclusive foi adiado 

EXPEDIENTE

ATIVIDADES PRESENCIAIS SUSPENSAS, APÓS DECRETO DA PBH

ASSOCIADOS APROVAM PRESENTE 
DE FIM DE ANO DA ANFIP-MG

ASSOCIAÇÃO AGORA 
TEM WHATSAPP

Em 2020 não deu para fazer nossa tra-
dicional Confraternização de Fim de Ano. 
Mas, para não deixar de celebrar a oca-
sião, a ANFIP-MG resolveu inovar e enviar 
a todos os associados um singelo presen-
te: uma linda caixa com petiscos típicos de 
festas natalinas e um delicioso vinho tinto.

Foi realizado um intenso trabalho de 
logística e o resultado foi mais do que sa-
tisfatório.

Recebemos inúmeras mensagens de 
agradecimento de vários associados, to-
dos muito surpresos e felizes com o mimo, 
o que nos trouxe enorme alegria e senti-
mento de realização.

Queremos sempre proporcionar bene-
fícios, vantagens e retorno para nossos 

associados. Afinal, esse é o sentido de 
existência da ANFIP-MG.

Na oportunidade, aproveitamos para 
reiterar nossa parceria e dizer que esta-
mos sempre aqui para apoiar os associa-
dos e ser sua identidade. Contem sempre 
conosco!

Que tenhamos um 2021 com muita 
saúde, paz e realizações!

por dois meses.
Entretanto, após novo decreto da Pre-

feitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), 
publicado em 8 de janeiro de 2021 — que 
restringe o funcionamento do comércio, a 
partir do dia 11/01, às atividades essen-
ciais —, a Diretoria Executiva da ANFIP-
-MG decidiu suspender o funciona-
mento da sede novamente, a partir 
do dia 11 de janeiro de 2021, até 
segunda ordem.

Para  en t ra r  em con ta to  com a 
Associação ou esclarecer alguma dúvida, 
basta enviar mensagem para o e-mail 
secretaria@anfipmg.org.br, pelo Fale 
Conosco do site (https://anfipmg.org.br/
contato/) ou ligar para os telefones (31) 9 
9952-7027 ou (31) 9 9758-7400. Embora 

as atividades presenciais na sede estejam 
suspensas, o plantão pelos contatos 
acima funciona de segunda a 
sexta-feira, de 9h às 12h e de 13h 
às 17h.

Contamos com a compreensão de to-
dos e aproveitamos a oportunidade para 
orientar os associados a permanecerem 
em “distanciamento social”, saindo de 
suas casas apenas em caso de necessi-
dade inadiável, utilizarem máscara facial e 
higienizar as mãos com frequência.

Oportunamente, os dirigentes da 
ANFIP-MG voltarão a analisar a situação 
e emitirão novo comunicado com as 
próximas decisões, sempre respeitando 
as orientações das autoridades sanitárias 
e de Estado.

Associados agora podem en-
trar em contato com a Asso-
ciação através do WhatsApp. 
Basta adicionar o número (31) 
9 9778-9952 em sua agenda e 
enviar a mensagem pelo aplicati-
vo. Caso não tenha ele instalado 
em seu celular, acesse a Apple 
Store (iPhone) ou a Play Store 
(Android), para instalar. Aguar-
damos seu contato!

Associado Heriberto Reátegui, de 
Ubá/MG, abrindo seu presente.
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A ANFIP-MG promoveu, no dia 23 de 
dezembro, um prestigiado evento para 
fechar o singular ano de 2020. Em razão 
da pandemia, não foi possível reunir os 
associados para a tradicional Confraterni-
zação de Fim de Ano. Então, dessa vez foi 
diferente.

Depois de uma intensa campanha de 
atualização cadastral, aconteceu, na data 
mencionada, de forma on-line, com trans-
missão no canal do YouTube da Associa-
ção, o tão aguardado sorteio da TV 4k 50” 
Samsung para aqueles que atualizaram 
seus dados junto à entidade. A ganhadora 
do prêmio foi a associada Terezinha de 
Jesus Franco Gonzaga.

O evento contou com a presença do 
diretor-presidente Afonso Ligório de Faria; 
da diretora vice-presidente, Ana Maria 
Morais da Silva; do presidente da ANFIP, 
Décio Bruno Lopes; e do associado e su-
plente da Diretoria Executiva, Cássio José 
Oliveira, que conduziu a live. Ainda foram 
exibidas várias apresentações musicais de 
Auditores-Fiscais artistas.

Na abertura do evento, o diretor-pre-
sidente da ANFIP-MG, Afonso Ligório de 
Faria, exaltou e agradeceu a participação 
de todos, associados e diretores. “É com 
muita satisfação que nos reunimos nova-
mente, mesmo à distância, por via eletrô-
nica. Aproveito a oportunidade para fazer 
um agradecimento a todos os colegas de 
diretoria pelo empenho no sucesso das 
ações da ANFIP-MG durante este ano e 
aos associados pela parceria frutífera, 
num tempo difícil, mas com o exercício da 
criatividade. Temos nos aproximado muito 
de associados que não víamos há muito 

APRESENTAÇÕES, SORTEIO E FALA 
DO PRESIDENTE DA ANFIP

SORTEIO TV 4K 50”

ANFIP-MG REALIZA PRESTIGIADO 
EVENTO ON-LINE DE FIM DE ANO

tempo. Eu va-
lorizo sempre 
todas as situ-
ações de reu-
nião. Todos os 
momentos são 
únicos e deve-
mos v ivê- los 
com intensida-
de”, disse.

O  e v e n t o 
foi conduzido 
pelo associado 
e  s u p l e n t e 
da  D i r e to r i a 
E x e c u t i v a , 
Cáss io  José 

Oliveira. Ele explicou como seriam a live 
e o sorteio e lembrou que os membros da 
diretoria — bem como seus assessores — 
e do Conselho Fiscal não participariam. 
“O sorteio da TV será feito pelo site 
sorteador.com.br (o mesmo usado pela 
ANFIP Nacional) entre os associados 
que responderam a f icha cadastral 
enviada pela ANFIP-MG a todos, entre os 
meses de outubro e novembro”, explicou. 
Lembrou ainda que os associados devem 
ficar sempre atentos e informarem as 
mudanças de endereço, e-mail e telefone, 
para facilitar o contato da ANFIP-MG com 
eles.

Em seguida, a diretora vice-presidente, 
Ana Maria Morais da Silva, falou da 
saudade de reencontrar e estar junto 
com os colegas e sobre o propósito 
do evento. “Quanta saudade que es-
tamos de uma aglomeração, de um 
abraço, mas temos que ter paciência, 
isso vai passar. O nosso objetivo hoje 
é a realização do sorteio, que surgiu 
com a necessidade de atualização do 
nosso cadastro. Tivemos um retorno 
considerável e vamos continuar fa-
zendo programações para atualizar 
as informações dos associados, espe-
cialmente de pessoas que ainda não 
estão conectadas conosco. Queremos 
estar cada vez mais próximos de to-
dos, para agilizarmos nossas deman-
das e anseios”, pontuou.

Por fim, Ana Maria desejou Feliz 
Natal e um 2021 bem melhor que 
2020. “Que tenhamos saúde e que, 
através da vacina, consigamos ficar 
livres dessa pandemia. A todos o meu 

abraço!”, concluiu.
Após os primeiros pronunciamentos, 

começaram as apresentações musicais. 
O primeiro vídeo exibido foi do grupo 
Boca Frôxa, do Auditor-Fiscal Marcinho 
Santana, que apresentou a música “Vida 
da minha vida”, composta por Moacyr Luz 
e Sereno e famosa pela interpretação de 
Zeca Pagodinho.

Em seguida, apresentaram-se os as-

sociados Ailton Botelho — com a canção 
“Morte e vida Jequitinhonha”, de sua auto-
ria —, e Bernadette Mourão Duarte, com a 
interpretação da canção “Ai que saudade 
de ocê”, eternizada na voz de Elba Rama-
lho.
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CORAL VOZES DAS GERAIS E 
MENSAGEM AOS ASSOCIADOS

ENCERRAMENTO

Depois, foi a vez do presidente da AN-
FIP, Décio Bruno Lopes, deixar sua men-
sagem aos associados. Ele cumprimentou 
os espectadores e disse que “estar na 
ANFIP-MG é sempre uma satisfação. Só 
para recordar um pouco o nosso passado 
de FCPs (Fiscais de Contribuições Previ-
denciárias), está fazendo 27 anos que os 
encontrei pela primeira vez como colegas. 
Quero dizer aqui que o Afonso foi meu ins-
trutor lá em julho de 1993. Afonso, muito 
obrigado por ter sido essa primeira pessoa 
que nos introduziu no trabalho da fiscali-
zação. Para mim, a ANFIP-MG sempre foi 
motivo de orgulho e costumo dizer que ela 
é nossa identidade”, destacou Décio.

Ele também falou sobre o processo 
de reinvenção durante o período de 
pandemia e parabenizou a ANFIP-MG pelo 
evento. “Nesse momento de isolamento, 
estamos nos reinventando. Aproveitando 
os benefícios da tecnologia, podemos 
nos aproximar mais, nem que seja de 
forma virtual. Assim, parabenizo a ANFIP-
MG por mais esse evento e toda a sua 
diretoria, e dizer que vocês estão fazendo 
um excelente trabalho. Parabéns pela 
reaproximação com os associados, neste 
momento em que se premia quem fez 
o recadastramento, que também é uma 
forma de agregação, para que as entidades 
tenham sempre à mão o contato atualizado 
de todo mundo”, disse.

Por fim, o presidente da ANFIP pon-
tuou as dificuldades de 2020 e deixou uma 
mensagem de esperança aos associados. 
“Este não foi um ano fácil, mas, em decor-
rência das adversidades, não ficamos pa-
rados. Trabalhamos muito, principalmente 
para nos aproximar de todos. Chegamos 
agora a um momento de reflexão, de agra-
decimento, de elevar nossos pensamentos 
a Deus e de pedir a Ele que traga a todos 
nós muita paz, saúde, muita vida e que 
2021 seja um ano melhor. Que os pesqui-
sadores tragam uma vacina eficaz e que 
tenhamos muito trabalho a realizar. Quero 
desejar então um feliz Natal, um feliz ano-
-novo e um 2021 cheio de realizações e 
de vida e, se Deus quiser, que no próximo 
Natal nos encontremos pessoalmente!”, 
exaltou.

A próxima atração foi a música “Estre-
las”, apresentada pelo seu autor, o asso-
ciado Paulinho Faria, mesclada com a 
tradicional canção “Adeus ano velho, 
feliz ano novo”.

Na sequência, aconteceu o tão 
esperado sorteio, feito através do site 
sorteador.com.br. O site funciona 
com a inserção de números, dos quais 
são selecionados quantos se desejar, 
de forma randômica, aleatoriamente. 
No caso do sorteio da ANFIP-MG, foi 
marcada a opção de escolher apenas 
um número.

Como houve 365 participantes, foram 
inseridos no site os números 1 a 365 e o 
contemplado foi o número 333. A consulta 
na relação, com todos os participantes e 
seus respectivos números, mostrou que a 
ganhadora da TV foi a associada Terezi-
nha de Jesus Franco Gonzaga.

A última apresentação contou com uma 
mensagem da associada e presidente do 
Coral Vozes das Gerais, Etelvina Maria da 
Rocha, e com duas belas canções canta-
das pelos coralistas.

Etelvina disse que é uma alegria enor-
me participar do evento da ANFIP-MG, 
exaltou seu sentimento de gratidão à As-
sociação e ao maestro Robson Lopes e 
desejou feliz Natal e próspero ano novo a 
todos.

“Como associada e presidente do Co-
ral Vozes das Gerais, o meu sentimento, 
o sentimento de todos os coralistas e do 
nosso regente é de gratidão a esta enti-
dade que está e sempre esteve presente 
na minha vida e na vida do nosso coral. 
Peço licença para agradecer ao nosso 

maestro Robson Lopes, que, com o seu 
brilhante trabalho e amizade, nos incentiva 
a continuar cantando, agora de maneira 
virtual. Parafraseando a música da artista 
paraibana Flávia Wenceslau, que canta “A 
esperança de dias melhores”, desejamos 
a todos vocês, diretoria, funcionários, as-
sociados, colegas e amigos queridos, a 
seguinte mensagem: ‘Eu te desejo vida, 
longa vida. Te desejo a sorte de tudo o que 
é bom. De toda a alegria, ter a companhia. 
Te desejo mil, muito mais que mil amigos, 
coração de menino, cheio de esperança. E 
que a fé movedora de qualquer montanha 
te refaça sempre e te faça sonhar. Eu te 
desejo vida, longa vida’. E, como presente 
de Natal, nós oferecemos a todos vocês, 
com muito carinho, a alegria de nosso can-
to. Feliz Natal! Que a paz, o amor, a alegria 
e a saúde sejam abundantes!”, desejou.

O presidente Afonso Ligório encerrou 
o evento exaltando o “desfile de talentos 
dos colegas”. Ele também agradeceu pela 
participação de todos e fez questão de res-
saltar que “a diretoria da ANFIP-MG é um 
instrumento de expressar a vontade do as-
sociado, que é nosso bem principal. Agra-
decemos aos colegas que participaram do 
recadastramento, que é uma oportunidade 
de estreitarmos o contato com todos. De-
sejo a todos os colegas um Feliz Natal e 
um ano-novo cheio de realizações”, finali-
zou Afonso.

Para assistir à live novamen-
te, acesse o endereço 
https://bit.ly/3bb1qUM
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Luiz Ulisses Elmaes Bittencourt...............06
Maria Das Graças Coelho Pinto...............06
Neuza Martins Assumpção.......................06
Wilma Fontes Bessa.................................06
Antônio Perboyre Monteiro de Moura.....07
Maria das Graças Sandora C. de Pinho.....07
Antônio Eustáquio Silva...........................09

Neusa Gauderetto Martins.............................10
Odete Pinto Caldeira......................................10
Fernando Eustáquio Caldeira.........................11
Idalina da Conceição Soares Carrusca...........11
Joacy Madeira Cruz.......................................11
Lucia de Cássia Cyrillo Lima........................11
Heloísa Conceição dos Santos Pessoa............12
Maiby Gomes Freire Rezende.......................12
Maria da Consolação dos Santos...................12
Maria de Lourdes Castro Paes.......................12
Maria José de Lima Rezende.........................12
Willian Soares................................................12
Ana Maria Braga............................................13
Clarice Martini Duarte Moura.......................13
Maria de Fátima Couri Gamonal...................14
Marineuza Sartori Carmanini........................14
Albertina Maria Fonseca................................15
Emma do Carmo Parentoni L. de Oliveira.....15
Eunice Abreu Moreira de Freitas...................15

Adelermo Orlando.........................................16
Heriberto Reátegui.........................................16
Miriam Soledad Gonçalves Dilly...................16
Wânia Renault de Oliveira.............................17
Yolanda Maria Ribas......................................17
Elísio Ernesto Gomes Dantas........................18
Rose Mary Melo Andreata..............................18
Selma Maria Londes......................................18
Maria Izabel de Oliveira Teixeira..................19
Mário Domiciano Lima Rodrigues Vieira.....19
Myrtile Pinheiro Caldas.................................19
Helenice Figueiredo Aguiar...........................20
Lúcia Nigro Alves Freire...............................20
Marcelino Gomes Ferreira Neto....................20
Wilds Moreira Avelino...................................20
Jacyra Clemente de Freitas.............................21
Luzimar Demétrio Pereira da Luz..................21
Paulo Graciano de Moraes.............................21
Ailza Maria Trevas Pereira.............................22

Belmiro Cezar Fuchs.................................22
Francisco Guimaraes Toledo.....................22
Elisabete Nery de Moraes..........................23
Márcia de Castro Duarte............................23
Severino Antônio Silva.............................23
Rafael Bicalho Gomes..............................25
Maurício Godinho Diniz...........................26
João Sérgio Nazareth.................................27
Tânia Soely Grijota...................................27
Afrânio Cardoso........................................28
Annette Cardoso Rocha.............................28
José Antônio Dias Moreira........................28
Maria Balbina de Oliveira E Souza...........28
Maria Marly Dilon Ferreira.......................28
Paulo Geraldo Martins...............................29
José Orsi....................................................30
Maria Áurea do Nascimento......................30

Dulce Soares Braccini...............................01
Edvaldo Marques de Oliveira...................01
Nelson Perez Teixeira...............................01
Maria Guilhermina R. Cerqueira..............02
Cardiolina Souza Amarante......................03
Maria da Glória Marques Ferreira............03
Vania Maria Siqueira Nascimento............03
Aurora Jacinto dos A. da Fonseca............04
Lúcia Helena Nahas.................................05
Maria Anésia Vaz de Mello.......................05
Luiz Carlos Arruda de Oliveira................06
Solange Gamonal.....................................06
Anna Rodrigues de Jesus Carvalho..........07
Maria da Conceição Mendes Raid............07
Eliane da Conceição Romão....................08
Maura da Conceição Silva........................08
Ângela Maria Grossi de Mattos................10

Maria José Reis Araújo..................................10
Ofélia Castanheira Guimarães.......................10
Maria Inês Soares Santana..............................11
Maria Lisboa Macedo....................................11
Maria Luzia Atadeu Coutinho.......................11
Maria Madalena da Silva Soares...................11
Paulo César Fernandes...................................11
Carlos Roberto Gomes de Queiroz................12
Maria José Jardim Freire................................12
Cláudio José Ribeiro......................................14
Mônica da Conceição Abreu Moreira............14
Suzana Caldeira Couto Reis..........................14
Vera Maria do Valle Pires..............................14
Eny Gomes Lima...........................................15
Luiza Helena Alkmin Porto............................15
Márcia Miryan Oliveira Carmo......................15
Maria D’Aparecida Ramos de Matos............15

Maria da Conceição F. Novaes......................15
Décio Bruno Lopes........................................16
Ecy Zakkour E. Aguiar..................................16
Elça do Couto Araújo.....................................16
Raimunda da Costa Chaves...........................16
Ângela de Fátima Mendonça Grizendi..........17
Amélio Contrucci..........................................18
Robson José do Couto...................................18
Cláudia Stark Aroeira....................................19
Terezinha de Jesus Franco Gonzaga..............19
Geralda Lúcia de Melo Silva.........................20
Ana Marly Moreira Rocha.............................21
Pedro Celso da Silva......................................21
Tomaz Aguiar.................................................21
Antônio Ulisses Costa Vasconcellos..............23
Carlos Alberto Ferrara Marcolino..................24
Dalva Lúcia de Almeida Lanna......................24

Jane Alphonsus R. Neves da Silva.............24
Maria Cristina M. Nogueira Maia.............25
Solange Guimarães Garófalo Araújo.........25
Mirlene Maria Magalhães da Silva...........26
Sérgio Augusto Castelar Campos..............26
Eulis Roberto Silva....................................27
Célia Miranda Martins Pereira..................28
José Américo Paolinelli Correa.................28
Rosely Cunha de Almeida.........................28
Judith Soares de Lima...............................29
Maria das Graças Melo.............................29
Léa Monteiro Gontijo................................30
Márcio Antônio Pinto................................30
Nilo Waidt..................................................31

Luis Carlos Miranda Smith.......................01
Regina Martins Rocha..............................01
Ângela Terezinha de Castro Ferreira........02
Marilia Cabral Pinto.................................02
Eduardo Tadeu Farah................................03
Maria de Fátima Silvestre.........................03
Aristea Fonseca Barbosa..........................04
Francisco de Assis Silva Araújo...............04
Nadir Maria Carvalho dos Santos.............04
Noêmia Damato Dutra..............................04
Otávio Rodrigues Souza Filho.................04
Djalma de Almeida Porto..........................05
Márcia Maria de Souza Correa.................05
Sônia Maria Aguiar Siqueira....................05
Mariângela Eduarda Braga Binda............06
Glaston Urbano Ribeiro............................07
Jesus Aristóteles de Faria.........................07

Alairton José de Souza...................................08
Ana Maria Castro Nascimento.......................09
Ivone de Sousa Barbosa.................................09
Maria Selma de Carvalho..............................10
Ledamar Graças Marques..............................11
Margot Andrade Silva....................................11
Isak Jacob Joukhadar.....................................12
Maria de Lourdes Miranda do Vale................12
Cyro Moraes da Franca...................................13
Efigênia Chaves Janoni..................................13
Heber Gideoni Batista....................................13
Mário Borges do Amaral................................13
Joelson Souza Oliveira...................................16
Mônica Cesar Lafetá Couto...........................16
Elvira Corrêa da Silva....................................17
Hebe Ribeiro Portella....................................17
Maria da Conceição Chaves Campos.............17

Mariza Maria Roman Guerra.........................17
Telma do Carmo Ferreira...............................17
Jane de Figueiredo Passos.............................18
Nacipe Jacob..................................................18
Roberto Ventura.............................................18
José Agnaldo Alves de Almeida.....................19
Mara Calabria................................................19
Marilia Therezinha Martins Rosa..................19
William José Devoti.......................................19
Geraldo Márcio Secundino............................21
Maria de Lourdes Fernandes..........................21
Otto Teixeira Filho.........................................21
Edson Kurschus de Oliveira..........................22
Vera Lúcia da Silva Ferreira...........................22
Conceição de Lourdes Panattoni Chaves.......23
Elizabeth Vaz Barbosa...................................23
Maria Margarida Rosa Vieira.........................23

Vilma Magalhães de Souza.......................23
Helder Geraldo Miranda de Oliveira.........24
Mário Gomes Ferreira...............................24
Maria da Glória Guimarães Bacelar..........25
Ozair Geraldo dos Santos..........................25
Terezinha Ribeiro Zanoni..........................25
Geraldo Alves de Souza.............................27
Rogerio Branco Cerqueira.........................27
Wilma Beatriz de Freitas Pinto Coelho.....27
Victorino Sérgio Meirelles........................28
Catharina Evanda Silveira.........................29
Maria Auxiliadora Alves Ferreira..............29
Ilka Pereira Coutinho.................................30
Jairo Luiz Ragone de Araújo.....................30
Janir Loureiro Araújo................................30
Ana Paula da Silva.....................................31
Antônio Medeiros da Silva.........................31

Sebastião Bolivar G. Lajes | Apos.-Cel. Fabriciano (10/11/2020)

Thelma Magdalena V. Rudolph | Pensionista-Teófilo Otoni (10/10/2020)

Ruth Prata Gomes de Faria | Pensionista-Curvelo (09/09/2020)

Terezinha Nardy Siqueira Campos | Pensionista-BH (25/09/2020)

Maria Vilella Ronzani | Pensionista-Juiz de Fora (30/08/2020)

Cláudio José Ribeiro | Aposentado-Caetanópolis (17/12/2020)

José Fabiano | Aposentado-Portugal (22/12/2020)

Mário Lúcio da Cunha | Aposentado-BH (19/11/2020)

FALECIMENTOSFALECIMENTOS

A ANFIP-MG solidariza-se com os familiares neste momento de luto. Aos colegas que se foram, todo nosso respeito e saudade!

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

A ANFIP-MG
deseja muitas felicidades, saúde e paz

todos os aniversariantes

meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO.dos
a
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Após a reforma da legislação trabalhis-
ta e a reforma da Previdência, que fragi-
lizaram, respectivamente, as relações de 
trabalho na iniciativa privada e dificultaram 
a concessão de benefícios previdenciários 
aos trabalhadores em geral e aos servi-
dores públicos, o povo brasileiro assiste 
a mais uma onda reformista do governo. 
Trata-se de um pacote de propostas de re-
formas constitucionais que, de uma forma 
ou de outra, poderão trazer prejuízos na  
prestação de serviços públicos e, por con-
sequência, prejudicar toda a sociedade.   

Entre  as propostas de emendas cons-
titucionais que tramitam no Congresso 
Nacional citam-se as PECs nº 186 (emer-
gencial), nº 187 (extinção de fundos) e a  
nº 189 (pacto federativo), todas de 2019. 

Como se não bastasse, o governo 
encaminhou  ao Congresso Nacional a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 
32/2020 – Reforma Administrativa, que 
propõe uma ampla, geral e irrestrita alte-
ração nas relações de trabalho no serviço 
público, que vai desde o fim da estabili-
dade até a autorização ao presidente da 
República para criar e extinguir órgãos e 
alterar carreiras no serviço público.

Ao contrário do que se apregoa como 
moralização e modernização do serviço 
público, a proposta de reforma administra-
tiva não resolve os reais problemas exis-
tentes, pois deixou de fora os membros 
dos três poderes e do Ministério Público, 
acabando por produzir efeito apenas em 

A Secretaria de Gestão e Desempenho 
de Pessoal do governo federal acaba de 
lançar o projeto piloto Prova de Vida Digi-
tal, pelo qual aposentados e pensionistas 
poderão fazer o recadastramento anual 
pelos aplicativos Sigepe Mobile e Meu gov.
br.

Após a implementação integral do 
projeto, não será mais necessário que os 
beneficiários se desloquem às agências 
bancárias para fazer a prova de vida anual.

Neste primeiro momento, um grupo 10 
mil aposentados, pensionistas e anistiados 
atendidos pelo Departamento de Centrali-

A REFORMA ADMINISTRATIVA 
E O FUTURO DO SERVIÇO PÚBLICO

PROJETO PILOTO PERMITE FAZER PROVA DE VIDA PELO CELULAR

relação aos demais servidores e, principal-
mente, do Poder Executivo. Não apresenta 
solução para os super-salários, ou seja, 
aquela parcela da remuneração que su-
pera o teto constitucional, seja a que título 
for; não propõe solução para a questão 
das negociações salariais dos servidores, 
que há mais de quatro anos não têm re-
ajuste; deixa para a legislação ordinária 
ou complementar a questão de avaliação 
de desempenho, as progressões nas car-
reiras, a definição dos cargos típicos de 
Estado; e tampouco define os cargos cujo 
provimento seja por prazo indeterminado e 
o regime jurídico de trabalho. 

Ademais, possibilita elevar o apadri-
nhamento político, com a criação dos car-
gos de liderança e assessoramento. 

Os cargos de provimento efetivo — 
com direito a estabilidade — passam a 
ser raridade, além de que tal estabilidade 
somente ocorrerá após transcorrido um 
período de experiência de dois anos, após 
os quais se classifica em uma das vagas 
existentes, tornando-se assim um servidor 
que ainda terá que passar pelo estágio 
probatório de mais um ano para, assim, 
se tornar estável, sem garantia de perma-
nência no serviço público, haja vista as 
possibilidades de demissão. Tais situações 
acabam por causar uma tremenda insegu-
rança jurídica, seja para o servidor, seja 
para a administração pública, seja para o 
cidadão, uma vez que esses servidores, 
em fase de experiência ou não, estarão 

praticando atos administrativos que pode-
rão causar interferência na vida privada 
dos cidadãos. 

Como ficará a primazia do Estado, 
o seu poder de polícia administrativa, a 
responsabilidade civil do Estado frente a 
atos administrativos etc? Há que se frisar 
que a efetividade dos cargos públicos é 
um requisito da efetividade do Estado e de 
suas funções e a estabilidade do servidor 
público é uma garantia dessa efetividade, 
a qual é revestida da aplicação da lei que 
deve valer para todos, enquanto corolário 
do estado democrático de direito, indife-
rentemente de posições políticas, econô-
micas, religiosas, ideológicas ou não. 

Sem estabilidade, que garantia terá 
um Auditor-Fiscal de tributos na lavratura 
de um auto de infração cujo destinatário 
seja um membro de qualquer dos poderes 
da  República? Como ficaria o combate à 
corrupção, à sonegação, à lavagem de di-
nheiro, ao contrabando e ao descaminho, 
além de outras atividades exclusivas de 
Estado, se os respectivos servidores não 
tiverem estabilidade? 

Enfim, o Estado — enquanto guardião 
dos direitos e dos deveres dos cidadãos — 
e as atividades da administração pública 
não podem e nem devem ser confundidos  
com a atividade privada, sob pena de fragi-
lizar o poder de polícia estatal em seu mais 
amplo sentido.

(*) Presidente da ANFIP Nacional

Por Décio Bruno Lopes (*)

zação de Serviços de Inativos, Pensionis-
tas e Órgãos Extintos (Decipex) do Minis-
tério da Economia participarão do projeto.

Eles serão notificados a realizar a Pro-
va de Vida Digital, por meio de biometria 
facial no aplicativo Meu gov.br. Para isso, 
os beneficiários precisam ter biometria 
cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ou no Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran).

Caso não tenham biometria facial ca-
dastrada, deverão realizar a prova de vida 
em agência bancária, conforme acontece 
normalmente.

No futuro, a funcionalidade será esten-
dida a 700 mil pessoas.

Os beneficiários ainda poderão acom-
panhar, pelos aplicativos, toda a sua situ-
ação referente à prova de vida, bem como 
obter comprovante e receber notificações 
sobre o momento em que devem realiza-
-la.

Acesse detalhes sobre o projeto pelo 
link http://bit.ly/37DKPqw.

Saiba como acompanhar sua situação 
e obter o comprovante no endereço http://
bit.ly/3nCZBmI. (Com informações do Portal do 
Servidor)

OPINIÃO
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ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO:  AGF GONÇALO COELHO
                                                          RUA GONÇALO COELHO, 56, CIDADE NOVA. BELO HORIZONTE/MG. CEP: 31.170-970

De acordo com a Lei 7.713/88, as pes-
soas com doença grave que recebem apo-
sentadoria, pensão ou estão na reserva/
reforma (caso dos militares), têm isenção 
de pagamento do Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF).

Também caracterizam isenção a com-
plementação de aposentadoria, reforma 
ou pensão recebida de entidade de pre-
vidência complementar; Fundo de Apo-
sentadoria Programada Individual (Fapi) 
ou Programa Gerador de Benefício Livre 
(PGBL); e os valores recebidos a título de 
pensão em cumprimento de acordo ou de-
cisão judicial, ou ainda por escritura públi-
ca, inclusive a prestação de alimentos re-
cebidos por portadores de moléstia grave.

As seguintes doenças estão enquadra-
das no critério para obtenção do benefício:

1)    AIDS;
2)    Alienação mental;
3)    Cardiopatia grave;
4)    Cegueira (inclusive monocular);
5)    Contaminação por radiação;
6)    Doença de Paget em estados 
avançados (osteíte deformante);
7)    Doença de Parkinson;
8)    Esclerose Múltipla;
9)    Espondiloartrose Anquilosante;
10)  Fibrose cística (mucoviscidose);
11)  Hanseníase;
12)  Nefropatia grave;
13)  Hepatopatia grave;
14)  Neoplasia maligna (câncer);
15)  Paralisia irreversível e incapaciante;
16)  Tuberculose ativa.

Com objetivo de proteger servidores 
aposentados, pensionistas e anistiados 
do contágio do coronavírus, o Ministério 
da Economia prorrogou a suspensão 
da prova de vida até 31 de janeiro de 
2021. A exigência do recadastramento 
anual estava suspensa desde o dia 18 
de março de 2020.

A nova medida consta da Instrução 
Normativa nº 121, de 26 de novembro 
de 2020. “O objetivo da suspensão 
temporária é reduzir a possibilidade 
de disseminação da Covid-19 entre os 
beneficiários que, em sua maioria, são 
idosos e considerados mais vulneráveis 
ao contágio e agravamento da doença”, 
explica o secretário de Gestão e De-
sempenho de Pessoal do ME, Wagner 
Lenhart.

Posteriormente, a Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia estabelecerá 
como será feita a comprovação daque-
les que foram contemplados com a me-
dida. (Com informações do Portal do Servidor)

ISENÇÃO DE IRPF PARA PORTADORES DE DOENÇA GRAVE

PROVA DE VIDA ESTÁ SUSPENSA 
ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2021

VOCÊ SABIA?

PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA OBTER ISENÇÃO

Para abertura de processos de isenção 
de IR, é necessário que o contribuinte pro-
cure o serviço médico de sua fonte paga-
dora, para que seja emitido o laudo pericial 
que comprove a doença e o imposto não 
seja retido fonte.

De acordo com o Serviço Médico do 
Ministério da Economia em Minas Gerais 
(Servmed/SRA/ME-MG), os Auditores-Fis-
cais da RFB do estado devem formalizar 
sua solicitação através do Sistema SEI, 
incluindo seu requerimento e documentos 
pertinentes à sua condição de saúde.

O médico deverá indicar a data de iní-
cio da doença, caso contrário, a data da 

emissão do laudo será considerada como 
início da moléstia. Ele também deve definir 
se a doença é passível de controle. Caso 
positivo, deverá ser informado o prazo de 
validade do laudo. Atenção! Não é aceito 
laudo emitido por médico particular, por 
falta de previsão legal.

O contribuinte, então, deve entregar 
o laudo à sua fonte pagadora. No caso 
dos Auditores-Fiscais da RFB em Minas 
Gerais, o e-mail para envio do documento 
é servmed.mg.samf@economia.gov.br.

Se o laudo pericial indicar que a mo-
léstia foi contraída em data retroativa e, 
após essa data, tenha havido retenção de 
imposto de renda na fonte e/ou pagamento 
de imposto de renda apurado na DIRPF, 
podem ocorrer duas situações:

1) O laudo pericial indica que a doença 
foi contraída em mês do exercício atual 
(ex.: se estamos em março/2021 e a fonte 
pagadora reconhece o direito à isenção 
a partir de janeiro 2021). Solução: o con-
tribuinte deverá solicitar a restituição por 
meio da DIRPF do exercício seguinte (no 
caso, 2022), declarando os rendimentos 
na ficha “isentos”, e não mais na ficha “tri-
butáveis” (a partir do mês de concessão do 
benefício);

2) O laudo pericial indica que a doença 
foi contraída em data de exercícios ante-
riores ao corrente. Nessa situação, pode 
ser adotado um dos procedimentos abaixo:

Caso 1 - Foi apresentada declara-
ção em que em que havia imposto a 
RESTITUIR. O que fazer?

a) Retificar a DIRPF de cada um dos 
exercícios abrangidos pelo período cons-
tante no laudo pericial, tirando os rendi-
mentos da ficha “rendimentos tributáveis” 
e colocando-os na ficha “rendimentos 
isentos”.

b) Aguardar intimação da RFB para 
apresentar a documentação comprobató-
ria ou acessar o e-CAC para solicitar ante-
cipação da análise da malha fiscal.

Caso 2 - Foi apresentada declara-
ção em que havia imposto a PAGAR. O 
que fazer?

a) Retificar a declaração do IRPF dos 
exercícios abrangidos pelo período cons-
tante no laudo pericial, tirando os rendi-
mentos da ficha “rendimentos tributáveis” 
e colocando “rendimentos isentos”.

b) Solicitar a restituição dos valores 
pagos (indevidamente ou maior que o 

devido) por meio do programa Per/Dcomp 
ou via e-CAC (Per/Dcomp Web). O pedido 
é apresentado on-line, não sendo neces-
sário nenhum procedimento adicional. 
Após análise do sistema, os valores serão 
depositados automaticamente na conta 
bancária informada.

c) Aguardar intimação da RFB para 
apresentar a documentação comprobató-
ria ou entrar no e-CAC para solicitar ante-
cipação da análise da malha fiscal.

É importante salientar que a isenção 
do IRPF por motivo de moléstia grave 
NÃO dispensa o contribuinte de apresen-
tar a declaração caso ele se enquadre em 
uma das condições de obrigatoriedade de 
entrega da declaração, como, por exem-
plo, receber rendimentos anuais maiores 
do que ao teto estabelecido pela Recei-
ta Federal, que, em 2020, ficou em R$ 
28.559,70.

Confira informações detalhadas no 
endereço http://receita.economia.gov.br/
orientacao/tributaria/isencoes/irpf/mo-
lestia-grave. (Com informações do Ministério da 
Economia)
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