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Que 2018 venha
alegre e sorridente
por 365 dias
2017 se mostrou repleto de mudanças e novos
desaﬁos. Camões dizia que “as coisas árduas e
custosas só se alcançam com trabalho e fadiga”. Este
novo cenário exigiu de nós, no dia a dia, mais atenção
com nossos colegas na solução de seus problemas.
Queremos que todos saibam o
quanto são importantes para a
Agaﬁsp e que estaremos juntos em 2018.
Com saúde, alegrias e boas festas.
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Fundada em 1962 por abnegados colegas que sentiram falta de
um elo com os parceiros das ex-entidades que foram uniﬁcadas, a
Agaﬁsp tem prerrogativa sindical, por ter sido criada antes da lei
que instituiu os sindicatos.
De lá para cá muita coisa mudou, endereços, diretorias,
associados. Hoje a Agaﬁsp é uma entidade forte, a quarta maior do
Brasil, entre as regionais da Anﬁp, o que nos orgulha. É nosso
patrimônio humano, nossa união nos temas que nos afetam. Entre
eles, o principal sempre foi a manutenção da Previdência Pública e a
preservação dos nossos direitos adquiridos.
Muito se fala que as entidades têm data marcada para apagar as
luzes e tentam visualizar mil possibilidades para o futuro. Muitos
grupos surgiram para as mesmas categorias. Se uniﬁcar com outra, a
mensalidade não vai baixar, pois todas têm suas despesas e deveres.
Vejam e comparem: a Agaﬁsp faz milagres com R$ 65,00 por
mês de cada associado, pela boa gestão, controle e transparência.
Temos duas festas por ano, uma de aniversário, que é estatutária; e
a de ﬁm de ano. Os sócios do interior são reembolsados em suas
despesas de viagem a Porto Alegre.
A sede, localizada no centro, facilita o atendimento de todos,
sempre com um café gostoso para servir. Nela há um espaço social
que serve de auditório e salão de festas. Tudo bem equipado e
disponível aos associados e familiares. Há ainda um apartamento
em Gramado, no melhor ponto da cidade, para locação o ano
inteiro.
A Agaﬁsp é um elo forte com a Anﬁp, tanto para assuntos
jurídicos, de saúde (Unimed e Geap) e temas relativos à carreira dos
auditores. Nosso Departamento Jurídico já pagou várias ações aos
sócios. Os pensionistas encontram aqui apoio e orientação para seus
problemas. Temos curso de arte, aulas de informática para
principiantes, locamos cancha de futebol set, enviamos o jornal
Correio do Povo para as DRFs e reembolsamos parte dos cursos
especializados e outras atividades. Promovemos mobilizações,
eventos, painéis, viagens, exposições, brechó de Natal.
A Agaﬁsp, ao longo dos anos, sempre esteve presente na Anﬁp.
Foram cinco presidentes gaúchos e muitos diretores em diversas
áreas. Prova disso é que dois diretores do RS, na época que
estiveram na Anﬁp, foram responsáveis pela compra do prédio atual
da entidade nacional em Brasília.
A Associação se mantém saudável e operante, mesmo com
menos associados – Deus tem levado muitos pra junto dele –, graças
a uma Diretoria ativa que vem desenvolvendo um ótimo trabalho.
Diante disso precisamos pensar no futuro, não de maneira açodada,
mas com os pés no chão e a cabeça nas boas ideias. Ultimamente não
tem havido novos concursos, não entram novos auditores e os que aí
estão um dia vão se aposentar. Quem sabe um dia seremos uma
entidade voltada para aposentados e pensionistas.
A Anﬁp já pensa nisso e trabalha nesse tema há muito tempo.
Até agora nada de concreto. A possibilidade seria transformar as
pequenas em representações. As outras, em Anﬁp estadual, com a
sigla do estado. Muitas já nasceram assim. Cabe muito estudo sobre
quem seria beneﬁciado com isso. Muita discussão e debate amplo
com os associados. Aﬁnal, a Agaﬁsp não é da Diretoria. É nossa, dos
associados. O futuro será construído por todos.

FRASE DA EDIÇÃO

“Democracia é a oportunidade de que todos
tenham o mesmo ponto de partida. Quanto ao
ponto de chegada, depende de você.”
Mario Quintana, poeta gaúcho

CARREIRA

Homenagem ao servidor público
O Dia do Servidor Público foi
comemorado pela Agaﬁsp no dia 28
d e o u t u b r o n a Re c a n t o d o s
Borghetti, em Barra do Ribeiro com a
presença de mais de 150 pessoas,
entre associados e familiares. Na
mesma ocasião, houve uma
assembleia ordinária convocada
para avaliar alterações estatutárias.
Cerca de cem associados aprovaram
as propostas encaminhadas pela
comissão coordenada por Clecy

Carnieletto Muller e formada por Judith Vaz, Maria de
Lourdes Castilhos e Maria Inês Borges. Uma das
alterações foi a proposta de criar o cargo de vicepresidente e ainda uniﬁcar as diretorias Assistencial e de
Aposentados.

Diﬁculdades para pagar Bônus

Ação da GAT se estende a
todos os auditores de carreira
A ação coletiva da Gratiﬁcação de Atividade
Tributária (GAT) teve êxito dando procedência à
incorporação dessa rubrica ao vencimento básico no
período de julho de 2004 a julho de 2008. Em substituição
à GDAT, por meio de artigo 3º da Lei n° 10.910/2004,
permaneceu em vigor até a criação do subsídio. A Anﬁp,
desde o início, esclareceu que o alcance da coisa julgada
desse processo se estende a todos os integrantes da
carreira de auditores ﬁscais da RFB, ativos, aposentados
e pensionistas, sem limitação de origem ou ﬁliação.

Reforma da Previdência
Um novo texto para a Reforma da Previdência
prejudica os servidores públicos, que passaram a ser
atacados nas propagandas oﬁciais. A reforma também
continua penalizando os trabalhadores. A intenção do
governo é aprovar a proposta em primeiro turno no dia 6
de dezembro, e em segundo, no dia 12. A pressão social
continuará sendo importante neste momento.

A Medida Provisória (MP) 765, de 29 de dezembro de
2016 determinou o pagamento do Bônus de Eﬁciência e
Produtividade na atividade tributária e aduaneira para
ser paga na folha do Ministério da Fazenda para os
ativos, inativos e pensionistas, menos para os auditores
cedidos. No RS havia aproximadamente 400 colegas que
estavam no Ministério da Previdência.
Desde lá, as entidades começaram a negociar com
as coordenadorias de gestão de pessoal em Brasília e
Porto Alegre, direto com o superintendente do
Ministério da Fazenda no Rio Grande do Sul para agilizar
a migração. A verba para o pagamento do bônus viria do
Fundaf, com gestão da RFB.
Em fevereiro de 2017, quem já estava no Ministério
da Fazenda e os ativos receberam os atrasados junto
com o mês de janeiro. Aqueles que estavam na
Previdência não foram contemplados. A migração foi
morosa, vários óbices foram enfrentados e só em
setembro, diante de uma liminar solicitada pela Anﬁp,
os restantes migraram, mas sem receber o bônus. Alguns
pensionistas que não são sócios da Anﬁp ainda não
migraram.
Quando a MP foi convertida em Lei de nº 13.464, de
10 de julho de 2017, o governo teria que criar nova fonte
de custeio para o pagamento do bônus, coisa que ainda
não fez. Quanto aos valores não pagos as negociações
continuam e há ainda a possibilidade de conseguir na
Justiça. O direito existe, mas a alegação é que não tem
verba. O esforço para vencer os obstáculos segue com
bastante empenho e em breve há de surgir alguma
saída.

FESTA DE FINAL DE ANO

México Caliente
O Salão Panorâmico da Sogipa decorado com temas mexicanos estava repleto na noite de 1º de dezembro para a tradicional festa de confraternização de
ﬁnal de ano da Agaﬁsp. Mais de 250 pessoas, entre associados, familiares e amigos, se divertiram ao som da Banda Audio Mix e se deliciaram com um cardápio
apimentado e ‘caliente’.

ASSOCIADOS

Encontros
A direção da Agaﬁsp visitou Santa Maria, no dia 5 de setembro,
quando mais de 20 associados compareceram. Os diretores
esclareceram sobre o processo da GAT, a migração da folha e
Unimed, entre outros temas. A ocasião proporcionou um ótimo
encontro de colegas com gostoso almoço.
No dia 18 de
outubro, foi a vez
de Novo Hamburgo,
também com uma
reunião almoço.
Participaram o
presidente José
Amilton Freire,
Clecy Carnieletto
Muller, do Jurídico,
e Dulce Lima, do
Social. Eles
esclareceram sobre
os fatos novos
sobre a GAT,
migração da folha
e todas a dúvidas
apresentadas pelos
colegas.

Dezembro
1 - Eloy Rodrigues da Cruz
2 - Enio Moacir de Oliveira Maeski
5 - Caramuru Oliveira, Nina Rosa de Oliveira Dias
6 - Edith da Silva Guaraldi, Lea Rocha de Campos
Moraes, Marialice Paulo Garcia
7 - José Carlos Soares
8 - Rita de Cassia Oliveira Soares
9 - Jurema Nunes da Silva, Maria Ivonete da Costa
Braga
10 - Joaquim José Pedroso Borges, Maria Regina
Gomes Lobo, Valdir Lopes Antunes
11 - James Daltei Kadletz, Valmir Dias Alves
Machado
13 - Jussara Pacheco Valle, Lelia Diehl Mainieri,
Valmor Jose Lazzari
14 - Nelcir Teresinha Perachi
17 - Clari de Nadal dos Santos
18 - Zelda Leonhardt Braga
19 - Jussara Torrano Lawall, Marcos Collatto
20 - Daniel Almeida, João Antero Leite Freitas, Luiz
Weschenfelder, Waldir Curvelo
21 - Eloá Machado Miller
22 - Cedulia Nery Kerber, José Fortunato Zavaglia
Kruger
23 - Dario Nunes Trogildo, Marlene Amanda de
Jesus
24 - Maria Inês Borges Ávila, Olga Conceição Manni,
Renato Jose Scheirr 25 - Ermi Souto dos Santos,
Ines Eva Dutkevicz
26 - Liege Maria de Souza
28 - Eurico Cervo, Mateos Augusto Paludo, Sarita
Eloiza Caruso
29 - Amabile Moro de Mello, Eduino Carlos Barboza
30 - Janice Irene Sefferin Gonçalves Dias, Luiz
Carlos Correa Braga, Maria da Graça Teixeira

Viagem ao Uruguai
A Agaﬁsp organizou um passeio à cidade de
Rivera nos dias 7 a 9 de novembro, com a
participação de 30 colegas. Todos ﬁcaram
hospedados no Resort Cassino. Depois das
compras e de uma parrillada, os viajantes
tentaram a sorte no cassino. Foi sorteado entre
os participantes um pacote igual para maio de
2018 e a feliz ganhadora foi Clair de Nadal.
Parabéns.

Novas Associadas
Catarina Fortes Brum, Maria Ordalia Santos
Altermann, Vilma Porto, Maria Bernardete
Enriconi Bernardi e Elsi Schreiner Bertoncello
são as novas associadas da Agaﬁsp. Que sejam
muito bem-vindas e desfrutem de todos os
benefícios que a Associação oferece.

Obituário
É com pesar que a Agaﬁsp registra os
falecimentos de Manuel Paulo da Costa
Cerveira, em 7 de julho; Reinaldo Blanco, em
20 de setembro; Oswaldo Ribeiro de Lima, em 3
de novembro; e Daniel Furtado, em 17 de
novembro. Aos familiares, o carinho e a
solidariedade da direção e associados.

Gonçalves
31 - Araquem Ferreira Brum

Janeiro
1 - Hugo Mallmann de Miranda
2 - Antonio Augusto Bomﬁglio Olintho
3 - Geny Garcia Mendez
4 - Ana Maria Silva de Souza, Carmen Cunha
Conceição, Maria Helena Padilha
5 - Cláudio Antonio Ferraz Nascimento, Ninfa
Gonçalves
6 - Cláudio José Pezzoli, Doralina Pacheco de
Matos, Ildo Raimundo de Lima Carneiro, Vania
Tereza de Borba Matos
7 - Carlos Alberto Martinbianco
8 - Regina Maria Ruschel Machado
9 - Dilmar Pregardier
11 - João Carlos Haushahn Fittel, João Gilberto da
Silva Kurtz
12 - Marlene Pereira Fortes
13 - José Aloysio Heck
15 - Claudio Renato Gonçalves dos Santos, Myrian
Mennet Dias, Nadia Regina Michel Martins
16 - Celia Pigatto, Lourdes Teresinha Rossoni
Luvison, Paulo Roberto Gomes, Thalita Silva Alves
17 - Candido Norberto Ferreira Bochi, Lenora
Canini Ávila, Luiz Benito Testa de Giusti
18 - Elfriede Therezinha Ott Berger
19 - Vera Beatriz Goulart Coimbra
20 - Iolanda Joana Dala Coleta de Carvalho, Jair
Rodrigues de Souza
21 - Cliteti Roncony
22 - Judith Izabel Ize Vaz, Silvia Bomﬁm Rodrigues,
Vilson Valério Justin
23 - Alfredo Sulzbacher Wondracek, Marilene Maria
Dutra Iankowski
24 - Eduardo Brosina Spiandorello, Elmar Weiler,

Sergio Zanoni
26 - João Carlos Roldan Filho, Sandra Lopes,
Ubirajara Silva Prates
26 - Maria Regina Hubner de Carvalho Leite
30 - Martinha Ignez Dombroski Franus

Fevereiro
1 - Sergio José Trindade da Silveira
2 - Paulo Fernando Siqueira
3 - Maria Ramos Gonzaga, Og de Mello Fernandes,
Zelia Barreto Lopes
6 - Edson Tadeu de Campos
7 - Auria Badia Vieira Cavalcanti, Romaldo Teixeira
Martins, Vani Maria Ceolin Aued
10 - Heliot Gertrudes Steigleder Merker, Virginia
Buglione
11 - Cesar Dib Moinho, Zita D'Ávila Kurtz
13 - Noemi Machado Cogo, Renato Santos Bastos
14 - Claudio Afonso Jaureguy Montano
15 - Wanda Thomaz dos Santos
16 - Ana Flor Soledad Neculhual Carreno, Zaida
Regina Centeno Rosa
17 - Dulce Jecy Rihl, Irene Regis Cavalcanti, Jorge
Marcio Gomes, Leandro Mottin Kerber
18 - Idione Maria Enderle
19 - Ana Luiza Machado Patella
20 - Maria Luiza de Oliveira
22 - Hildo Wollmann
24 - Edmar Luiz Castro Gomes, Eliete Terezinha
Frantz
25 - Carmen Luiza Marques Zapata
26 - Ademir Porto Alegre
27 - Carmen Regina Cezar de Castro, Leisa Gomes
Serpa, Maria Cacilia Rodrigues Sandri
28 - Aldaci Rodrigues Martins, Basil Sefton, Martha
Iza Marques, Paulina Ester Medeiros da Silva

PERFIL DO ASSOCIADO
Trabalho parlamentar uniﬁcado

Adalberto Henrique Pritsch
Com a idade em que muita gente só pensa em
descansar ou viajar, o colega Adalberto Henrique
Pritsch ainda trabalha em seu escritório de advocacia e
nem pensa em parar.
Nascido em Vera Cruz em 22 de setembro de 1931,
ele está aposentado como ﬁscal da Previdência desde o
ﬁnal da década de 1980, depois de trabalhar no IAPI e
no IAPC por 36 anos. Começou como escriturário e
depois foi para o setor Jurídico, pegando gosto pela
tarefa de datilografar os pareceres dos procuradores.
Com a eleição de Getúlio Vargas, prestou concurso
para ﬁscal do IAPC e tomou posse em maio de 1955. São
muitas lembranças de fatos e pessoas, quando ele
começa a contar sua história repleta de casos
inesquecíveis. Principalmente aqueles ligados às
viagens ao interior.
Em 1957, foi para o Rio de Janeiro, fazer o curso de
Administração Pública. Foi tão bem sucedido que
recebeu um convite tentador: ir para Brasília no início
dos anos 1960. Mas a família, que faz seus olhos
brilharem quando fala nela, e alguns problemas
políticos o ﬁzeram permanecer no Rio Grande do Sul,
trabalhando na ﬁscalização. Como já estava formado
em Direito foi possível se tornar presidente da
Comissão de Inquéritos.
Casado com Vera Maria, que é parceira para tudo,
eles têm quatro ﬁlhos homens, um advogado que
trabalha com ele; um juiz do Trabalho e outro escrivão,
ambos moram na Bahia; e um técnico em computação.
Os quatro lhes deram sete netos que completam a
felicidade de Adalberto e Vera. São três homens e
quatro mulheres.
Pritsch sempre visita a Agaﬁsp, nem que seja para
bater papo com os amigos e ler os jornais, e faz parte
ativa da história da Associação. Foi relator do estatuto
em sua criação, em 1962, e é um dos poucos
fundadores sobreviventes. Ele tem sido
sempre integrante da Comissão eleitoral e
confessa que gosta de se envolver no
andamento das atividades da entidade.
O atletismo e a marcha atlética
também fazem parte da história de
Pritsch, que é um colorado fanático e
praticou esportes a vida toda. Ele se
considera honrado por ter carregado a
tocha dos Jogos Pan-americanos e
conquistado o quinto lugar, em 1963, na
prova de 20 mil metros de marcha atlética
e ainda ter se sagrado multicampeão
gaúcho desta prova em várias distâncias.

Lideranças da magistratura, União Gaúcha em Defesa
da Previdência, do Fisco Estadual e municipal, servidores
previdenciários, CGU, Tribunal de Contas do Estado e
Auditores Fiscais do Trabalho reuniram-se no dia 7 de
dezembro na sede da Agaﬁsp para organizar a ação
parlamentar no RS, tendo como foco o combate à reforma
da Previdência. Foi deliberado que será feito contato com
os deputados que se declararam indecisos ou favoráveis à
reforma, serão publicados apedidos nos jornais das bases
parlamentares e enviadas mensagens a eles pelo site da
Anﬁp.

Eventos de ﬁnal de ano

Confraternização
das Gerigatas

Jusprev homenageia
Anﬁp em novembro

Novos representantes no interior
Para maior entrosamento com os associados do interior
foram aprovados novos representantes que vão atuar
juntamente com os conselheiros eleitos nas localidades
próximas. A região de
Caxias do Sul tem Valmor
Lazzari e Luisa Salete
Dalla Zen; de Pelotas,
João Evair Hugo e Cilésia
de Vargas Veiga; de Santa
Maria, Beatriz Machado
Floriano e Aldacy
Rodrigues Martins; de
Novo Hamburgo, Paulo
Rodrigues e Vilson Valério
Justin; e de Santo Ângelo,
Paulo Finger.

SAÚDE

Verão aumenta
em 30% os
casos de
cálculos renais

Para não esquecer
• Medida Provisória (MP) 805/17 Suspende a recomposição salarial de
diversas categorias do serviço público
federal e aumenta a alíquota de 11%
para 14% da contribuição previdenciária do funcionalismo. Mobilização
geral;
• Recadastramento – Todos devem
fazer seu recadastramento no mês de
seu aniversário, no banco em que
receba seus vencimentos, para não ser
penalizado com a suspensão de
pagamento.

O cálculo renal é uma massa sólida formada por pequenos cristais, que
podem ser encontrados tanto nos rins quanto em qualquer outro órgão do
trato urinário. O cálculo renal é conhecido popularmente como pedras nos
rins. Existem quatro tipos de cálculos renais, cada um se diferencia do outro
no que diz respeito a sua formação e principais características. Os tipos de
pedras no rim existentes são:
Cálculos de cálcio - São os mais comuns. Ocorrem mais frequentemente
em homens do que em mulheres e aparecem no geral entre 20 e 30 anos.
Tendem a reaparecer após tratamento;
Cálculos de cistina - Estes podem aparecer em pessoas que têm
cistinúria, uma doença renal hereditária e que afeta tanto homens quanto
mulheres;
Cálculos de estruvita - Encontrados principalmente em mulheres com
infecção do trato urinário. Esses tipos de pedra nos rins podem crescer muito
e bloquear o rim, o ureter ou a bexiga;
Cálculos de ácido úrico - Correspondem a 7% de todos os cálculos renais
tratados. Formam-se principalmente em pacientes que têm ácido úrico
elevado. São mais frequentes em homens do que em mulheres.

SAIBA MAIS
• Casos de cálculo renal crescem 30% no verão.
• Se alguém da família já teve pedra nos rins, as chances de
desenvolvê-las também são maiores.
• Adultos acima dos 40 anos são mais propensos a desenvolver
pedra nos rins do que pessoas mais jovens.
• O problema pode ocorrer em qualquer idade.
• Homens são mais suscetíveis aos cálculos renais do que
mulheres
• Deixar de beber a quantidade de água indicada todos os dias
aumenta os riscos de desenvolver pedras nos rins.
• Pessoas que vivem em regiões quentes ou que suem muito
estão dentro do grupo de risco.
• Dietas ricas em proteína, sódio (sal) ou açúcar também são
consideradas fatores de risco.
• O uso exacerbado de sal na dieta aumenta a quantidade de
cálcio que os rins irão ﬁltrar.
• Obesidade também aumenta risco de apresentar pedra nos rins
• Consumo de bebidas açucaradas aumenta risco de cálculo
renal.

• Gramado – qualquer dia é dia de subir
a Serra. Faça sua reserva, via site da
Agaﬁsp, do apartamento da Agaﬁsp;
• Esportes – Não esqueça que a Agaﬁsp
aluga uma quadra de futebol sete, no
Planet Ball. Todas as segundas-feiras,
das 19h às 20h ela está à disposição dos
associados e familiares;
• Cartilhas – A Anﬁp está lançando duas
novas cartilhas, que falam sobre a GAT
e Reforma da Previdência.
• Brindes de Natal - Serão enviados
para os colegas representantes nas
Delegacias. Para Porto Alegre e Região
Metropolitana, os brindes devem ser
retirados na sede da Agaﬁsp.
• Eleições 2018 – Em abril sai o edital
para a eleição de maio para a nova
Diretoria da Agaﬁsp. A data da posse
está agendada para 1º de junho;
• Encontro Nacional – Já estão sendo
elaborados pacotes para o 11º
Encontro Nacional Anﬁp, que ocorre
em Aracaju (SE) entre 27 e 29 de maio
de 2018.
• Aposentados e Pensionistas –
Atendimento do RH do Ministério da
Fazenda – SAMF/RS é no térreo do
prédio em Porto
Alegre, das 14h às
17h. Os ativos são
atendidos também
no térreo pela
manhã e à tarde.

