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L utas, lutas e mais 
lutas.  A s s i m  n o s 
pareceu este primeiro 

ano de uma nova gestão 
para a ANPPREV, na busca 
por transparência, economia, 
democracia e diálogo para nossa 
entidade.

Os grandes temas seguiram 
ecoando ao longo de todo o ano: 
isonomia remuneratória, novo 
CPC, honorários sucumbenciais, 
paridade constitucional entre 
ativos e aposentados, composição 
do Conselho Curador dos 
Honorários – CCHA, pautas 
executivas junto à Advocacia Geral 
da União, pautas legislativas a 
fim de avaliar e acompanhar os 
efeitos de propostas como a Pec 
do Teto, o PL 3337/2015 e a injusta 
PEC 62/15;  a reforma da sede, a 

ampliação da comunicação entre a ANPPREV e seus associados, enfim, o trabalho foi grande, mas a 
vitória já chegou pelo esforço e pelo embate travado.

A inclusão dos aposentados no rateio dos honorários ocupou a maior parte das atividades em 2016. 
Batalhas diárias nos corredores do Parlamento, a fim de garantir o direito devido àqueles que dedicaram 
suas vidas à defesa do Patrimônio Público e da implementação de políticas públicas para o cidadão 
brasileiro.

A vitória alcançada pela publicação da lei 13.327/16 já foi seguida por novas negociações que ainda 
estão em andamento quanto à regulamentação de detalhes inerentes aos valores e gerenciamento dos 
honorários, para pagamento retroativo e revisão do escalonamento para os aposentados.

A retomada intensiva das ações judiciais que culminaram com a assunção de novo diretor aos 
Assuntos Jurídicos, a intensificação do diálogo com a nova Ministra da AGU e o combate às medidas 
separatistas, que buscaram desvincular os Procuradores Federais e do Banco Central das carreiras da 
Advocacia Geral da União também foram norteadores do intenso trabalho da ANPPREV.

Batalhas grandes e intensas, algumas ainda inconclusas, mas estamos aqui. Estamos aqui pelos 
aposentados, ativos e pensionistas. Estamos aqui pelos Procuradores Federais, pelos Procuradores 
da Fazenda Nacional, do Banco Central e pelos Advogados da União. Estamos aqui pela Advocacia de 
Estado, em nome do cidadão brasileiro. Estamos aqui pelo Brasil. Ainda estamos aqui.

Esta edição especial da Revista da ANPPREV é dedicada a você, associado(a), que participou, 
contribuiu, partilhou de algumas perdas e celebrou importantes vitórias, seguindo agora em apoio às 
nossas causas, à nossa ANPPREV, por saber que os pilares que a sustentam são mais fortes e mais 
profundos que as decisões políticas que possam tentar nos prejudicar. Estamos aqui, juntos, com você 
e para você.  

E, por questão de justiça, registro agradecimento especial aos colegas Diretores, aos representantes 
estaduais, à ASCOM e ao corpo de funcionários, em reconhecimento pela contribuição manifesta e 
decisiva em todos os momentos.

E D I T O R I A L
  PALAVRA DO PRESIDENTE                                    
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TOMOU POSSE NOVA 
DIRETORIA DA ANPPREV 
PARA TRIÊNIO 2016/2019

 
Publicado em 01/04/2016

Na sede da ANPPREV, na data 
de 1º/04, os membros eleitos para 
os Conselhos Executivo e Fiscal 
se reuniram pela primeira vez para 
tomarem posse em seus cargos 
específicos, além de deliberar 
sobre outros assuntos.

O compromisso reinante na 
assentada do Colegiado é de 
trabalhar cada dia mais para 
cumprimento dos objetivos 
estabelecidos no estatuto da 
Associação, sem prejuízo de 
se buscar formas de melhor 
encaminhar as propostas 
legislativas no Congresso, 
particularmente, o PL 4554/15, 
no que tange a inclusão dos 
aposentados nos honorários.

Na ocasião, os novos diretores 
agradeceram a votação e firmaram 
compromisso com uma atuação à 
altura da confiança que lhes foi 
depositada pelos associados.

E N T I D A D E S  S E 
MOBILIZAM NA CÂMARA 
POR HONORÁRIOS

  Publicado em 04/05/2016

A Anpprev esteve presente, 
em 03 de maio, na reunião de 
líderes partidários da Câmara 
dos Deputados, para participar 
da mobilização das entidades 
da Advocacia Pública, buscando 
pressionar os parlamentares para 
aprovação do PL 4254/15 (o então 
PL dos honorários).

Antonio Rodrigues, a Diretora 
de Patrimônio e Finanças, Dra. 
Sueli Medeiros, e outros tantos 
anpprevianos, se movimentaram 
para solicitar aos deputados 
presentes aprovassem o projeto 
dos honorários com a emenda 
de consenso que inclui os 
aposentados.

A ANPPREV está sempre cuidando dos interesses de seus associados. Uma parte essencial desse 
trabalho está nas reuniões, intervenções e encontros com autoridades dos Poderes Executivo e 
Judiciário. Veja agora algumas das mais marcantes notícias divulgadas pela ANPPREV no ano de 2016.

As entidades ocuparam os 
corredores da Casa e trocaram 
informações sobre estratégias na 
continuidade da luta em busca do 
pagamento de honorários para 
ativos e inativos.

ANPPREV URGENTE: PL 
4254 APROVADO NA CÂMARA 
COM EMENDA DE INCLUSÃO 
DOS APOSENTADOS

 Publicado em 02/06/2016

Após meses de tratativas, 
estratégias e negociações, a 
ANPPREV teve o privilégio de 
acompanhar na madrugada do 
dia 02/06, no Plenário da Câmara 
dos Deputados, a aprovação do 
projeto de lei que prevê reajustes 

salariais de carreiras de Estado 
e o pagamento de honorários de 
sucumbência para os Advogados 
Públicos Federais.

Desde o início da semana, 
o Presidente, diretores e 
associados acompanharam as 
movimentações legislativas de 
perto, participando ativamente 
da mobilização diuturna, mantida 
nos corredores da Câmara, em 
defesa da aprovação do projeto 
com as emendas que viabilizavam 
a inclusão dos aposentados.

Uma vez que essas emendas 
foram apresentadas com apoio 
parlamentar e o requerimento 
de urgência foi aprovado, a 
expectativa era de que a votação 
não destacasse ou excluísse 
o pagamento de honorários, a 
percepção pelos aposentados 
e a liberação do exercício da 
advocacia privada.

Graças, em grande parte, ao 
extenso conhecimento e à atuação 
profícua em defesa da Advocacia 
Pública pelo Deputado Federal 

Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/
SP), parceiro 
e amigo da 
A N P P R E V, 
a l é m  d o 
D e p u t a d o 
Lucas Vergílio 
( S D / G O ) , 
foi possível 
aprovar o teor 
do PL com a 
garantia de 
pagamentos 
a o s 
aposentados. 

To d a v i a , 
apesar da vitória, que merece 
comemoração em face da árdua 
dedicação de todos, ainda há um 
longo caminho a ser percorrido, 
o que requer a união de esforços, 
o diálogo e o consenso entre as 
carreiras da AGU.

O PL seguiu ao Senado, para 
apreciação e votação naquela 
Casa.

ANPPREV ANGARIA O 
APOIO DOS SENADORES 
FLEXA RIBEIRO E HÉLIO JOSÉ

Publicado em 21/06/2016

Em tarde de audiências no 
Senado Federal, a ANPPREV, 
representada pelo seu Presidente e por 
Representantes Estaduais e membros 
do Conselho Executivo, buscou o apoio 
dos parlamentares para a aprovação 
do PLC 36/2016.

O projeto, que prevê o pagamento 
dos honorários para advogados 
públicos ativos e aposentados, estava 
previsto para a pauta extra da CCJ, 
motivo pelo qual a Associação  lançou 
CONVOCAÇÃO para comparecimento.

Os Senadores Hélio José (PMDB/
DF) e Flexa Ribeiro (PSDB/PA), os 
quais já haviam demonstrado ser 
favoráveis à causa dos advogados 
públicos aposentados, reiteraram seu 
apoio.

Nos encontros, o Presidente 
Antonio Rodrigues apresentava 
material conciso que explicou, 
resumidamente, o trâmite do projeto 
desde sua origem no Ministério do 
Planejamento, passando pela sua 
aprovação em Plenário na Câmara, até 
a importância da aprovação também no 
Senado Federal.

PLC 36 APROVADO NO 
SENADO

  Publicado em 13/07/2016

Vitória para os aposentados!
Na noite de 12 de junho, 

os dirigentes e associados da 
ANPPREV, Antonio Rodrigues, 
Márcio Allemany, Sueli Medeiros, 
Pedro Lacerda, Álvaro Reinaldo, 
Cleci de Castro, Jeanette Praude, 
Eulina Berni, entre muitos outros, 
acompanharam a aprovação 
em Plenário do PLC 36/16, que 
tratava da reposição salarial 
de carreiras da Administração 
Pública e do pagamento de 
honorários de sucumbência para 
os Advogados Públicos Federais.

O  p r o j e t o  o r i g i n a l , 
encaminhado pelo Ministério do 
Planejamento sem anuência da 
ANPPREV, chegou à Câmara 
dos Deputados como PL 4254/15 
com previsão de pagamento 
apenas para os ativos.

F o r a m  i n t e n s a s  a s 
mobilizações, audiências e 
estratégias para garantir o texto 
final, com substitutivo de autoria 
do Deputado Arnaldo Faria de Sá 
e emenda do Deputado Lucas 
Vergílio, aprovados no Plenário 

da Câmara com a devida 
inclusão dos aposentados na 
percepção dos honorários.

Depois  de mui tas 
visitas aos gabinetes do 
Relator Valdir Raupp e dos 
demais Senadores como 
Romero Jucá, Hélio José e 
Flexa Ribeiro, entre outros, 
o parecer foi alterado e 
apresentado na CCJ com 

A N P P R E V  
M O B I L I Z A D A
  RETROSPECTIVA DE 2016                                  
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a ANPPREV entende que o 
instrumento convocatório das 
eleições vai contra o teor da Lei 
supracitada, que determina o 
pagamento de honorários para 
todas as carreiras da AGU, bem 
assim aos aposentados.

Em tempo, o departamento 
jurídico da Associação também 
já foi acionado para tomar as 
medidas jurídicas necessárias em 
face de uma possível negativa ao 
pedido de impugnação. 

Em que pese a decisão pela 
inclusão de representantes da 
carreira de Procurador Federal e a 
possibilidade de candidatura pelos 
advogados aposentados, a AGU 
negou o pedido pelo direito a voto 
pelos aposentados.

ANPPREV PRESTIGIA 
POSSE DA NOVA CHEFE DA 
AGU

  Publicado em 14/09/2016

Após a nomeação de nova 
liderança para a Advocacia Geral 
da União – AGU na semana 
passada, a ANPPREV foi 
convidada, de imediato, junto com 
demais entidades representativas, 
para iniciar o diálogo com a Chefe 
da Casa, Dra. Grace Mendonça, 
em reunião realizada  no dia 09 
de setembro.

Da prévia, seguiu-se a posse 
dos membros do Conselho Curador 
dos Honorários Advocatícios – 
CCHA, onde Antonio Rodrigues 
estabeleceu um primeiro contato 
com os representantes da carreira 
de Procurador Federal, Fábio 
Munhoz e Rodrigo Saito, a fim 
de agendar, com a brevidade 
possível, apresentação dos tópicos 

de interesse dos aposentados, no 
que tange a operacionalização do 
pagamento dos honorários.

As mudanças ocorridas 
na AGU culminaram com a 
solenidade de posse, na manhã 
de hoje (14.09), da nova Chefe da 
Advocacia Geral da União, Dra. 
Grace Mendonça, na ala Leste do 
Palácio do Planalto.

Autoridades representantes 
do Senado Federal, Supremo 
Tribunal Federal, Conselho 
Federal da OAB, da própria AGU, 
das entidades de classe, além de 
inúmeros membros das carreiras 
da Advocacia Pública Federal, se 
uniram para assistir a posse da 
nova AGU, pela fala do Presidente 
Michel Temer, que corroborou a fala 
da própria Ministra, ressaltando a 
relevância das atividades da AGU 
para a implementação de políticas 
públicas e para o atendimento das 
necessidades do cidadão.

Com participação, ainda, 
do Ministro Gilmar Mendes e 
do Senador Romero Jucá, a 
solenidade se deu em clima de 
esperança para que as mudanças 
necessárias prossigam rendendo 
frutos para todos os membros da 
AGU.

O  P r e s i d e n t e  d a 
ANPPREV finalizou a jornada 
cumprimentando, pessoalmente, a 
primeira líder mulher da Advocacia 
Geral da União – AGU, elogiando 
seu compromisso com a união 
e o consenso e se fazendo à 
disposição para contribuir com 
uma gestão de muito êxito.

SOLENIDADE MARCA 
PARCERIA ENTRE ANPPREV 
E APAFERJ NO RIO DE 
JANEIRO

  Publicado em 16/09/2016

No fim da tarde do dia 13 
de setembro, as Diretoras Maria 
Santíssima Marques, Vera Lúcia 
Sarmet e Thelma Goulart; a 
Conselheira Fiscal, Guilhermina 
Guilherme e o Presidente da 
Antonio Rodrigues compareceram 
à sede da APAFERJ, na cidade do 
Rio de Janeiro, onde receberam 
uma placa que simboliza a união de 
esforços de ambas as entidades.

A Representação Estadual da 
ANPPREV passará a atuar na bela 
sede da entidade irmã, localizada 
na Rua Álvaro Alvim, no Centro da 
capital fluminense.

Na ocasião, os Presidentes 
Márcio Alemany e Antonio 
Rodrigues reafirmaram, em suas 
falas, o compromisso das entidades 
na defesa dos interesses de seus 
associados, dos aposentados e da 
valorização da Advocacia Pública 
Federal, como função essencial à 
Justiça.

O evento teve clima de alegria 
e renovação das afinidades já 
há muito compartilhadas pelas 
trajetórias da ANPPREV e da 
APAFERJ.

emenda de redação a fim de 
tornar a tabela de escalonamento 
dos percentuais dos ativos e 
aposentados um texto corrido, 
porém, não deixou claro que o 
percentual final após o décimo ano 
de aposentadoria deveria ser fixo 
e perene.

O risco de um novo retrocesso 
para os aposentados fez com que 
o presidente da ANPPREV entrasse 
em contato com o Senador Hélio 
José que, no dia da votação, pediu 
vista do projeto, a fim de garantir 
a alteração necessária antes de 
qualquer aprovação.

Foram muitas audiências e 
contatos para garantir a alteração 
do parecer, porém, a equipe de 
Valdir Raupp não enxergou a 
possibilidade de interpretação 
dúbia ao que submeteu o mesmo 
relatório, tendo sido aprovado o 
projeto no âmbito da CCJ.

Neste ínterim, a ANPPREV 
já havia articulado com outros 
Senadores da Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE, para 
onde o PLC foi encaminhado, para 
uma nova emenda de redação que 
não deixasse dúvidas sobre sua 
interpretação.

Na CAE, o relator Fernando 
Bezerra Coelho, que já havia 
realizado audiência com a 
ANPPREV, apresentou nova 
emenda de redação, estabelecendo 
no art. 31, inciso II que o 
percentual final de honorários 
para os aposentados seria fixo e 
permanente, bem assim retirando 
o termo “a partir da aposentadoria”.

No mesmo dia da aprovação 
na CAE, o projeto entrou na pauta 
do Plenário, sendo, finalmente, 
aprovado com a extensão dos 
honorários aos aposentados.

O projeto de lei, agora, segue 
para sanção do presidente em 
exercício, Michel Temer, motivo pelo 
qual a diretoria já busca audiência.

É com grande alegria e emoção 
que o Presidente Antonio Rodrigues 
agradece, em nome da ANPPREV, a 
todos os seus diretores, associados 
e parceiros que estiveram nesta 
luta por uma AGU mais forte e uma 
carreira mais valorizada para todos, 

em particular, os associados 
Álvaro Reinaldo e Maria do Céu, 
o chefe de gabinete Gustavo 
Antônio de Freitas, os Deputados 
Federais Arnaldo Faria de Sá e 
Lucas Vergílio, e os Senadores 
Flexa Ribeiro, Romero Jucá, Hélio 
José, Fernando Bezerra e Simone 
Tebet.

LEI QUE REGULAMENTA 
HONORÁRIOS PARA AGU É 
SANCIONADA

  Publicado em 30/07/2016

O Presidente em exercício, 
Michel Temer, sancionou na 
noite de 29 de julho a Lei 13.327, 
que define a reposição salarial 
de carreiras da Administração 
Pública, além de regulamentar 
o pagamento de honorários de 
sucumbência para os membros 
das carreiras da Advocacia Geral 
da União - AGU.

O projeto de lei original não 
incluía, no rateio dos honorários, os 
advogados públicos aposentados. 
Porém, a  ANPPREV, única 
entidade representativa da 
categoria a recusar formalmente 
a proposta do MPOG, buscou 
exaustivamente mudar o quadro 
do PL 4254/2015, a fim de incluir 
os aposentados na Câmara dos 
Deputados.

Uma vez aprovado, o projeto 
seguiu para o Senado, na condição 
de PLC nº 36/16, onde também foi 
trabalhado, através de audiências 
constantes com parlamentares 

e assessores, para se garantir a 
manutenção dos aposentados no rol 
dos honorários.

O projeto foi encaminhado à 
sanção presidencial e na noite de 
sexta-feira, 29 de julho de 2016, foi 
assinado sem apresentação de vetos, 
tornando-se, enfim, a Lei 13. 347, 
que garante aos advogados públicos 

federais ativos e inativos, o direito 
aos honorários sucumbenciais.

A ANPPREV agradece a todos 
aqueles que contribuíram com a 
conclusão positiva dessa jornada e 
a reafirma que sempre estará atenta 
aos interesses de seus associados 
aposentados e ativos.

Vitória!

ANPPREV ENTRA COM 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
DE ELEIÇÕES PARA CCHA 

  Publicado em 10/08/2016 

A ANPPREV comunicou a seus 
associados que, juntamente com 
ANAJUR e o Instituto Brasileiro 
de Direito e Cidadania – IBDC, 
e em nome da entidade parceira 
APAFERJ, apresentou Impugnação 
ao edital nº 01, de 08 de agosto de 
2016, da Advocacia Geral da União 
– AGU, o qual regula as eleições de 
composição do Comitê Curador dos 
Honorários Advocatícios – CCHA, 
previsto pela Lei nº 13.327/2016.

Considerando que o rol de 
carreiras passíveis à candidatura 
não contempla representante dos 
Procuradores Federais, tampouco dos 
Advogados Públicos Aposentados, 
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MINISTRA DA AGU 
R E V O G A N O R M AT I V O 
SECTARISTA

  Publicado em 21/09/2016

A Ministra Grace Mendonça, no fim 
da tarde do dia 20 de setembro, 
ao presidir a reunião do Conselho 
Superior da instituição, reafirmou 
seu ideal de inclusão e união das 
quatro carreiras no âmbito da 
Advocacia Geral da União.
A Advogada Geral destacou que 
se surpreendeu com a publicação 
de portarias que buscavam 
sedimentar diferenciação entre 
os membros da AGU e os 
membros da Procuradoria Geral 
Federal, e, ainda dos membros da 
Procuradoria do Banco Central, 
afirmando já ter revogado a portaria 
444, de forma a restabelecer a 
sistemática da portaria 1663 e que 
irá analisar outras ações que não 
se alinham à ideia de harmonia.
“Não vou trabalhar com a premissa 
de exclusão e sim de união e 
harmonia. Não compactuo com 
a visão separatista. Quero trazer 
projetos positivos e trabalhar com 
conjunto para fortalecer a nossa 
AGU”, afirmou.
A ANPPREV aplaude a iniciativa da 
chefe maior da AGU, ao tempo em 
que reitera seu ideal inabalável de 
inclusão formal dos Procuradores 
Federais ao sistema constitucional 
da Advocacia Pública Federal.

ANPPREV EXIGE DA 
GEAP CUMPRIMENTO DA 
LIMINAR

  Publicado em 18/11/2016

A ANPPREV encaminhou, na data 
do dia 18 de novembro, ofício à 
GEAP reiterando a necessidade 
do cumprimento da liminar que 
versa sobre o último aumento da 
contribuição mensal, bem como 
questionou a respeito da prestação 
dos serviços pela ECCO SALVA.
A Associação estabeleceu um 
prazo de 48 horas para atendimento 
ao que fora requerido, porém, 
em face da marcante pressão 
da ANPPREV na exigência pelo 
cumprimento da liminar sobre 
o aumento da mensalidade, a 
GEAP solicitou, logo em seguida, 
a relação dos associados da 
entidade para efetivar a redução 
dos valores na forma da decisão 
judicial.

AGU INCLUÍDA NAS 
EXCEÇÕES DA PEC 62

  Publicado em 30/11/2016

A PEC 62/15, de autoria da 
Senadora Gleisi Hoffmann (PT/
PR), que veda a vinculação 
remuneratória automática entre 
subsídios de agentes públicos 
e afasta a previsão de que os 
ministros do Tribunal de Contas 
da União terão os mesmos 

vencimentos e vantagens dos 
ministros do Superior Tribunal 
de Justiça, teve nova Emenda 
apresentada pelo Senador Dario 
Berger (PMDB/SC) e acatada pelo 
relator Vicentinho Alves (PR/TO), 
que apresentou novo parecer na 
manhã do dia 30 de novembro, 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania (CCJ). 
Em novo texto, o relator acata a 
Emenda 16, que inclui a Advocacia 
Geral da União - AGU ao rol das 
Funções Essenciais à Justiça 
excepcionadas na proposta.
Ressalta-se que a tendência é que 
o relatório não seja apreciado na 
CCJ, mas diretamente no Plenário.
A ANPPREV tem acompanhado 
a referida proposta, uma vez 
que a mesma poderia impactar 
negativamente sobre as demandas 
da Advocacia Pública Federal no 
que tange isonomia remuneratória 
com demais Funções Essenciais 
à Justiça.

ANPPREV SE REÚNE COM AGU 
E APRESENTA PAUTA PRÓPRIA
  Publicado em 06/12/2016
A pedido da ANPPREV, a 
Advogada Geral da União, Dra. 
Grace Mendonça, recebeu na 
tarde do dia 05 de dezembro, o 
Presidente Antonio Rodrigues e 
os Diretores Vera Sarmet, Sueli 
Medeiros, Roberto Mader e Wilson 
de Castro Jr.
A pauta, composta por ofícios 
individuais de forma a facilitar a 

entrada e distribuição 
a o s  s e t o r e s 
responsáveis, levava 
ao conhecimento da 
Chefe da AGU os 
pleitos majoritários 
da nossa Associação.
Antonio Rodrigues 
in ic iou sua fa la 
a g r a d e c e n d o  a 
Dra. Grace pela 
disponibi l idade e 
trazendo à baila a 
questão da unificação 
das carreiras que 
compõem a AGU, 
p a r t i c u l a r m e n t e , 
depois dos ataques 
registrados através 

de medidas segregacionistas pela 
gestão anterior e por manifestações 
de entidades representativas dos 
advogados da união.
A AGU foi taxativa quanto à 
necessidade de superação deste 
tema. Pediu desculpas em nome 
dos colegas que se posicionam 
de forma sectarista e disse ser 
imperativa, no momento atual, a 
busca por um consenso mínimo 
entre as carreiras, para que as 
demandas da Advocacia Pública 
Federal sejam respeitadas e  
levadas a cabo.
Afirmou a AGU que se prepara 
para, assim que possível, 
se reunir com os líderes das 
entidades representativas para 
tratar justamente desse assunto e 
avaliar meios de se melhor integrar, 
juridicamente, as 04 carreiras da 
AGU, destacando, ainda, que mais 
do que uma questão administrativa 
ou jurídica, deve-se trabalhar numa 
mudança de cultura.
Apresentando, mais focadamente, 
algumas questões de interesse dos 
aposentados, os representantes 
da ANPPREV levaram ao 
conhecimento da AGU que muitos 
associados ainda estão vinculados 

às autarquias e fundações 
onde se aposentaram, gerando 
uma sensação de ruptura com 
a instituição a qual realmente 
pertencem: a AGU.
A M in i s t ra  se  mos t rou 
extremamente sensibilizada pela 
questão, porém, ressaltou que a 
centralização de todos os cadastros 
funcionais e folhas de pagamento 
na AGU tem um custo operacional, 
já que, hoje, a Secretaria de 
Gestão Administrativa – SGA atua 
quase sem condições em termos 
de estrutura e recursos humanos. 
Firmou compromisso que incluiria 
a questão em sua pauta.
Ainda na seara dos anseios dos 
aposentados, a incoerência entre 
a inclusão dos aposentados no 
pagamento de honorários e a 
garantia de sua participação no 
Conselho Curador e a negativa 
de direito a voto foi tomada com 
surpresa pela Dra. Grace, que 
afirmou não fazer sentido permitir 
que um aposentado se candidate, 
porém, não possa receber os 
votos de seus pares, motivo pelo 
qual irá averiguar a possibilidade 
de mudanças desse cenário.
Por fim, foi discutida a aplicação 

dos arts. 31 e 39, da Lei 
13.3127/2016, uma vez que a 
interpretação quanto ao início 
dos efeitos financeiros e o cálculo 
matemático do escalonamento, 
restou equivocada e extremamente 
prejudicial aos aposentados, em 
particular.
A Advogada Geral da União, em 
todo o tempo que durou a reunião, 
se mostrou atenta e solícita às 
demandas apresentadas. Muito 
modestamente, pediu desculpas 
por ainda não estar implementando 
soluções definitivas para os 
problemas apresentados, devido 
à sua agenda, porém, ressaltou 
que a atuação da ANPPREV é 
essencial para o reconhecimento, 
cada vez maior, da instituição 
AGU. Ressaltou que estamos 
sendo crescentemente mais 
demandados e mais elogiados 
pela atuação em nome do Estado.
A reunião foi encerrada com o 
compromisso de ambas as partes 
pela continuidade do diálogo e da 
atuação consensual para que a 
Advocacia Pública Federal possa 
ser exercida da forma que merece: 
como Função Essencial à Justiça.
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PEC 55/16. A numeração atribuída 
no Senado Federal, depois da 
aprovação em primeiro e segundo 
turnos na Câmara dos Deputados, 
nem nos parecia geradora de 
polêmica. Mas fale-se em PEC 
241 ou, ainda, na alcunha “PEC 
do Teto” e tem-se uma enxurrada 
de opiniões, que vão desde a 
ferrenha defesa da proposta como 
medida necessária de austeridade 
até o mais agressivo ataque como 
verdadeira afronta à democracia 
constitucionalista.

Com cerne voltado à redução 
dos gastos pelas diferentes 
instâncias da Administração 
Pública, a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 241, 55 ou do 
Teto, propõe, essencialmente, o 
controle rigoroso dos limites legais 

de despesas ou do chamado “teto 
de gastos”, ante a ineficácia da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
em efetivar tal controle e, ainda, 
com intuito de recuperar o déficit 
das contas governamentais que 
supostamente teria sido deixado 
pelo governo anterior. 

Posições políticas à parte, certo 
é que o cenário nacional para os 
serviços públicos se mostra nada 
aquém de caótico, marcado por 
uma transformação política abrupta 
que trocou o representante maior 
do País, e consequentemente, os 
representantes de todas as suas 
pastas executivas e das lideranças 
legislativas.

Acrescente-se a crise econômica 
que, em tese, não atingiu o 

Brasil em anos anteriores, mas 
parece, agora, chegar com força 
incontrolável, gerando desemprego 
e desespero no mercado de 
trabalho e na vida cotidiana.

Neste contexto de tamanha 
instabilidade, a redução de 
despesas indubitavelmente parece 
medida adequada, destinada a 
resguardar a saúde financeira das 
contas públicas e o consequente 
prosseguimento dos serviços 
prestados ao cidadão.

O problema é a constatação de 
uma quantidade considerável de 
“poréns” no teor da emenda do 
Teto, que é acompanhada, ainda, 
de outras medidas governamentais 
que não parecem em consonância 
com a proposta de austeridade.

Submetida pelo Poder Executivo 
à deliberação do Congresso, 
com entrada pela Câmara dos 
Deputados em 15 de junho do 
corrente, foram meros 4 meses e 
10 dias para que a PEC 241/16 
fosse aprovada em dois turnos em 
Plenário daquela casa.
Em 26 de outubro, a proposta 
seguiu ao Senado renumerada 
como PEC 55/16, tramitada com 
velocidade ainda maior, visto que 
até o dia 14 de novembro, já havia 
sido aprovada pelas Comissões 
de Constituição e Justiça – CCJ 
e de Assuntos Econômicos – 
CAE, apesar das 33 emendas e 

7 pedidos de vista apresentados. 
A matéria aguardou a inclusão na 
Ordem do Dia e foi aprovada em 
primeiro turno ainda em novembro.
Ficou clara e notória a intenção 
do governo de promulgar a 
matéria até dezembro de 2016, 
rítmo que muitos profissionais 
chamaram de “tratorada da PEC”, 
ou seja, garantia, à força, de 
sua aprovação mesmo que tal 
celeridade vá contra a necessidade 
de aprofundamento das discussões 
jurídicas e econômicas sobre as 
possíveis consequências de seus 
dispositivos.
Comecemos pela perspectiva 
de congelamento de salários, o 
que traz de volta o fantasma da 
crise econômica que assolou o 
País na década de 80, quando 
ainda buscava-se reconstruir 
a Democracia através da 
promulgação da Carta Magna de 
1988.
Salários impassíveis de reajuste 
superior à inflação, registrando 
rápida desvalor ização e, 
consequentemente, uma grave 
perda do poder aquisitivo do 
cidadão compõem, hoje, um 
potencial cenário que o brasileiro 
não gostaria de estar enfrentando, 
novamente, tão cedo.
Para o servidor público, a 
previsão, portanto, é de 
estagnação, desmotivação e 
falta de reconhecimento, além da 
desvalorização do próprio serviço 
prestado à população.
Em áreas estratégicas e essenciais 
de atendimento ao cidadão, como a 
Saúde e a Educação, por exemplo, 
a limitação estrita dos gastos poderá 
se sobrepor a quaisquer novas 
necessidades, como a ampliação 
dos serviços em face do aumento 
do quantitativo de usuários, além 
de impedir o acompanhamento 
das inovações tecnológicas e/
ou medicinais que surgirem nos 
próximos 20 anos e que terão 
obstáculos para serem incluídas 
nas previsões orçamentárias 
anuais. 
Todo e qualquer gasto realizado 

fora do limite legal, justificadamente 
ou não, tornará o Poder ou órgão 
responsável passível de punição. 
Note-se, entretanto, que ao 
falarmos em “Poder ou órgão” não 
personificamos o ente na figura do 
chefe da Pasta, do gestor ou do 
executor dos contratos. Falamos 
da transferência direta da punição 
para o quadro de servidores – 
o qual sequer opina na seleção 
dos líderes executivos – e para o 

consumidor final de tais serviços 
públicos: o cidadão.
As penalidades previstas incluem 
a vedação à: 
• concessão, a qualquer título, de 
vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração de 
servidores públicos, inclusive do 
previsto no inciso X do caput do 
art. 37 da Constituição, exceto os 
derivados de sentença judicial ou 
de determinação legal decorrente 
de atos anteriores à entrada em 
vigor da Emenda Constitucional 
que instituiu o Novo Regime Fiscal;
 • criação de cargo, emprego ou 
função que implique aumento de 
despesa; 
• alteração de estrutura de carreira 
que implique aumento de despesa; 
• admissão ou à contratação 
de pessoal, a qualquer título, 
ressalvadas as reposições de 
cargos de chefia e de direção 
que não acarretem aumento de 
despesa e aquelas decorrentes de 
vacâncias de cargos efetivos; e 
• realização de concurso público. 

Por: Ascom/Anpprev
“Tem-se, portanto, no 
núcleo da Emenda do 
Teto uma medida que 
pode até visar o bem e 
o equilíbrio das contas 

públicas, mas por 
caminhos por demais 

tortuosos...”

No caso de descumprimento do 
limite pelo Poder Executivo: 
• a despesa nominal com subsídios 
e subvenções econômicas não 
poderá superar aquela realizada 
no exercício anterior; e
 • fica vedada a concessão ou a 
ampliação de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da qual 
decorra renúncia de receita.
Não bastasse o exposto, a emenda 
veio ferir, também, aqueles que já 
cumpriram de maneira legal sua 
trajetória no mercado de trabalho 
e no serviço público, que são 
os aposentados, os quais ainda 
proveem as contas do governo com 
contribuição previdenciária mensal. 
 
Tem-se, portanto, no núcleo da 
emenda do Teto uma medida que 
pode até visar o bem e o equilíbrio 
das contas públicas, mas por 
caminhos por demais tortuosos, 
cujos percalços e obstáculos 
se mostrarão direcionados ao 
aposentado, ao cidadão e ao 
servidor público, muito mais 
que aos legisladores e gestores 
executivos verdadeiramente 
responsáveis pelo controle dos 
gastos de maneira consciente e 
planejada.
A ANPPREV acompanhou a 
matéria até o fim, na luta pela 
amenização dos dispositivos mais 
agressivos, através de emendas 
e clamando pela participação de 
seus associados na Consulta 
Pública sobre a proposição. 
O governo, entretanto, foi irredutível 
em sua marcha, determinado a 
ignorar os clamores uníssonos 
do funcionalismo público, ao que 
garantiu a aprovação da PEC do 
Teto no Congresso, transformando 
um pesadelo em realidade.
 Mas a ANPPREV segue, ainda 
mais vigilante, combativa, e 
disposta a não deixar morrerem 
as discussões democráticas sobre 
o futuro do País.

A  P O L Ê M I C A 
P E C  D O  T E T O
  QUAIS OS SEUS REFLEXOS NO SERVIÇO PÚBLICO                                   
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 Qualidade 
de vida para 
a população 
idosa está, 

entre outras 
coisas, na 
sensação 

de melhora 
das funções 
vitais e na 

capacidade 
de realizar 
tarefas do 
dia-a-dia ”

“ O B r a s i l ,  q u e  e r a 
considerado um país 
jovem, tende a ficar com 

um número elevado de idosos no 
decorrer de cada ano. Assim, com 
a expectativa de vida elevada e a 
taxa de natalidade reduzida, houve 
um crescimento da percentagem 
da população total com mais de 
60 anos, ocasionando agora 
considerável acréscimo na 
população idosa.

Daí surge a necessidade de 
identificar condições que permitam 
envelhecer com qualidade. 
Esse envelhecer deverá estar 
acompanhado de uma expectativa 
de vida ativa, saudável e funcional, 
isto é, uma melhor qualidade de 
vida. 

O critério de qualidade de vida 
para a população idosa está, 
entre outras coisas, na sensação 
de melhora das funções vitais e 
na capacidade de realizar tarefas 
do dia-a-dia sem aparecimento 
de fadiga, e na ausência de 
síndromes e patologias, tais como 
osteoporose, diabetes, doenças 
cardiovasculares, colesterol alto, 
hipertensão arterial, perda de 
massa muscular ou sarcopenia, 
entre outras.

Resumindo, realizar atividades do 
cotidiano sem riscos para o corpo.
Um agravante maior acontece com 
pessoas idosas sedentárias, onde 
há a independência funcional, 
devido à perda de aptidão produzida 
pela falta de atividade física que 
compromete a condição de viver 
sem depender de outras pessoas. 
A perda da capacidade funcional 

contribui significativamente para 
o comprometimento da qualidade 
de vida da pessoa idosa, de seus 
familiares e de seus cuidadores.

Hoje, observam-se pessoas idosas 
buscando constantemente uma 
atividade física. As academias, que 
no passado eram frequentadas 
por jovens, hoje têm grande 
assiduidade do público idoso.

A prática exercícios físicos, antes 
de tudo, requer uma avalição 
física e cardiológica de prováveis 
doenças, grau de sedentarismo 
e do acompanhamento de um 
profissional de Educação Física, 
onde este irá prescrever um 
programa adequado, verificar a 
“treinabilidade” do idoso, para 
orientar quanto à execução 
dos exercícios e monitorar 
adequadamente a evolução do 
aluno. 

Alguns dos benefícios da atividade 
física para idosos:

- Previne e ajuda no combate de 
doenças como hipertensão arterial, 
obesidade, diabetes, osteoporose, 
ansiedade, depressão, problemas 
cardíacos e respiratórios, e no 
combate processos inflamatórios;

- Melhora a força muscular, o 
equilíbrio, diminuindo o risco de 
quedas e facilita os movimentos 
com autonomia;

- Melhora a sensação de bem-
estar, físico e psicológico;

- Melhora os aspectos cognitivos, 
como memória, atenção e 
percepção;

Por: Sônia Queiroz/ Educadora Física 
CREF: 4250 G/ DF

G U I A  D E  S A Ú D E 
   ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE                                     
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- Melhora o condicionamento físico geral;

- Diminui o isolamento social porque aumenta a proximidade com outras pessoas.

A atividade física escolhida deve ser a que mais dá prazer e satisfação, porque deverá ser incluída na  rotina 
diária e ser praticada com regularidade, com roupas confortáveis e calçados adequados. Em academias, 
ao ar livre, dentro do limite de cada indivíduo, atividades estas que foquem na melhoria da qualidade de 
vida, de forma que o idoso não venha sofrer lesões, com uma maior consciência corporal e desempenhe 
movimentos comuns do dia a dia.

Exemplo de atividade física para idosos

Em todo caso, muitos possuem dúvidas sobre quais atividades físicas um idoso pode praticar. Entretanto, 
o ideal é escolher aquela que lhe proporcione prazer e possa ser praticada com regularidade, lembrando 
que todos esses exercícios só devem ser executados após uma avaliação médica.

O cenário: Ipojuca, praia de Muro Alto /PE. 
O evento: XX Congresso Nacional dos 
Procuradores e Advogados Públicos 

Federais, realizado anualmente pela ANPPREV, 
com o intuito de reunir autoridades, associados e 
parceiros nas discussões sobre os temas de maior 
interesse para a Advocacia Pública.

As centenas de anpprevianos e convidados se 
dedicaram, de 28 a 31 de agosto, no Grand Mercure 
Summerville Resort, aos trabalhos do congresso 
cujo tema central foi “A ANPPREV e os Poderes da 
República: suas interfaces”.

Na pauta, debates sobre o fortalecimento e 
reestruturação da Advocacia Geral da União; a 
contribuição da Procuradoria Geral Federal e 
a possibilidade de unificação das carreiras; a 
importância dos trâmites do Processo Legislativo 
para monitoramento das propostas de interesse; 

o futuro da GEAP Saúde; os novos rumos 
da AGU pela perspectiva das entidades de 
classe; o pagamento de honorários, após a 
regulamentação da verba pela Lei 13.327; além 
de temas dedicados ao associado, tais como o 
andamento das ações judiciais, os trabalhos do 
novo estatuto e a redução da mensalidade, entre 
muitos outros.

Convidados ilustres como o Senador Hélio 
José (PMDB/DF); o Procurador Geral Federal 
Ronaldo Gallo; a Conselheira Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Cléa Carpi; e o 
representante da APAFERJ, entidade parceira, 
Rosemiro Robson marcaram forte presença 
na solenidade de abertura, que incluiu fala do 
Senador e da Conselheira Federal; palestra 
do Procurador Geral e entrega de placa em 
homenagem ao apoio do Parlamentar na longa 

– Aeróbico de baixo impacto (Bike, esteira)

– Alongamentos

– Atividades Lúdicas e recreativas

– Caminhadas

– Dança

– Ginástica geral

– Musculação especializada

– Pilates

– Yoga 

– Atividades Similares

Conselho Executivo e Fiscal do triênio 2016/2019

X X  C O N P P R E V 
   UMA HISTÓRIA DE SUCESSO                                     
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1 Salão Principal de abertura do CONPPREV 3 Agradecimentos do Presidente anfitrião, 
Antonio Rodrigues 

2 Homenagem ao Senador Hélio José pelo 
apoio aos interesses da carreira 4 Representantes estaduais da ANPPREV 

reunidos na mesa 

5 Jantar e Baile de comemoração dos 24 
anos da ANPPREV

e profícua luta pelos honorários para aposentados.
Além destes, os Presidentes e representantes 

das entidades ANAFE, SINPROFAZ e ANAJUR, 
respectivamente, Marcelino Mendes Filho, Achilles 
Frias e Manuel Dantas; e os palestrantes Dr. Silvio 
Avelino, da 1ª Secretaria da Mesa da Câmara 
dos Deputados, o Professor Titular Doutor Álvaro 
Reinaldo, o Consultor Jurídico do Comando do 
Exército, e Diretor de Comunicação Social da 
ANPPREV, Wilson de Castro Jr., e o Assessor 
Jurídico-Legislativo da SES/DF, Virgílio Oliveira, 
abrilhantaram as intensas e salutares discussões 
sobre as propostas parlamentares, a atuação da 
AGU e as ações e estratégias a serem traçadas.

As atividades, porém, também foram marcadas 

pelo espírito de reencontro, confraternização e 
amizade, os quais imbuiram associados e familiares, 
levando a uma congruência do engajamento 
fraterno e do registro indelével nas mais importantes 
discussões jurídicas do País.

Como resultado dos debates, alguns 
encaminhamentos foram incluídos na pauta da 
ANPPREV, como a valorização da Procuradoria 
Geral Federal e sua inclusão definitiva como carreira 
efetiva da AGU.

Quanto aos Processos Legislativos, deliberou-se 
pela intensificação dos trabalhos no Parlamento 
pela aprovação das PECs 82 e 443, bem como 
pelo combate à PEC 62/15 e quaisquer outras 
que viessem a prejudicar ao que se terminou por 

incluir no rol de acompanhamento parlamentar 
da ANPPREV a PEC do Teto e a PEC 287/16 de 
Reforma da Previdência, entre outras.

A aplicação do art. 39, para cálculo de valores, 
também foi debatida, culminando meses mais tarde 
com a apresentação de pedidos sobre a revisão da 
interpretação do dispositivo junto ao CCHA e à nova 
Advogada Geral da União, Dra. Grace Mendonça.

Quanto às ações judiciais, foi realizada 
apresentação dos relatórios dos processos em 
andamento, alguns dos quais já estavam em fase 
de execução, com apontamentos pelos escritórios 
de advocacia contratados da ANPPREV. 

No tocante à redução da mensalidade, a 
Assembleia Geral veio corroborar a decisão da 
Diretoria, fixando o valor da contribuição associativa 
em 1% do menor subsídio da carreira de Procurador 
Federal, ou seja, R$182,83 (cento e oitenta e dois 
reais e oitenta e três centavos). 

Relativamente ao novo Estatuto, o Presidente 
Antonio Rodrigues explicou sobre a sistematização 
dos trabalhos da Comissão Estatuinte, de forma a 
buscar um código moderno, conciso, com foco nos 
objetivos e fins da entidade. 

Ressaltou, ainda, que a aprovação da futura 
minuta dever-se-á ocorrer por Assembleia Geral.

Assim, a ANPPREV, com muito orgulho, 
agradeceu a cada associados que fez parte da 
história que completou, à época do congresso, 24 
anos, celebrados na noite de abertura dos trabalhos, 
com um baile repleto de alegria e diversão.

Agora, rumo ao Jubileu de Prata e o XXI 
CONPPREV.
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A N P P R E V 
2 4  A N O S

  BAILE MARCA COMEMORAÇÃO                                    
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Meu restaurante preferido em Brasília é 
a Trattoria 101. A casa é conhecida pelo 
Filet a Parmeggiana, que é ótimo, mas 
meu prato favorito é a Piccata di Vitelo 

com Radiatore al Pesto (a Saltimbocca a la Romana 
também está entre os meus preferidos!). O restaurante 
tem um ambiente muito agradável e o cuidado, a 
simpatia do proprietário Luigi e dos atendentes  é um 
diferencial. Os pratos da gastronomia italiana são todos 
feitos na hora, proporcionando ainda mais sabor. Vale 
a visita; eu estou sempre por lá.”

Tenho uns restaurantes queridinhos. 
Cada um com um espaço no meu coração. 
Mas sempre que alguém me pergunta um 
restaurante imperdível em

Brasília o Taypá me vem à cabeça na hora. Pão 
quentinho com manteiga temperada de entrada, que faz 
ser difícil guardar estômago pro principal. Um ceviche 
melhor que o outro e o meu amado Pescado al Azafrán 
de principal. Água na boca agora. Sobrando ou não 
espaço pra mais, vale sempre a pena uma colherada 
de Suspiro de Limeña. Mortal! Pros fortes indico um 
pisco sour pra começar.”

A gente não quer só comida, a gente quer 
comida, diversão e arte”.

 Gastronomia 
é comer

 olhando para 
o céu”.

Pescado al Azafrán - Foto ilustrativa   
Fonte: Blog Conversa Entre Irmãs

Piccata di Vitelo com Radiatore al Pesto  
Foto ilustrativa | Fonte: Blog Cozinha da Kinhas

A música é de 1987, 
mas foi apenas mais 
recentemente que a 

comida, seu fornecimento, sua 
manipulação e sua apresentação 
começaram a ser tratados como 
um patrimônio cultural imaterial.

Hoje, hordas de pessoas das 
mais diferentes idades e históricos 
de vida buscam, em feiras 
gastronômicas, restaurantes e 
na cozinha da própria casa, uma 
experiência marcante. 

A t é  o  v o c a b u l á r i o 
gastronômico, atrelado ao 
galopante desenvolvimento 
tecnológico, foi expandido 
cons ide rave lmen te  pa ra 
abarcar as novas atuações na 
área. São chefs, food truckers, 
bloggers culinários, instagramers 
gastronômicos, enfim.

A comida, portanto, não é uma 
mera necessidade fisiológica, 
e, sim, uma manifestação 
cultural humana, cada vez mais 
reconhecida como tal e cada vez 

mais suscetível às transformações 
ocorridas na sociedade.

Acrescente-se a esse cenário 
o processo de globalização, e a 
gastronomia de vários países 
passou a se disseminar com 
intensidade pelo Brasil, e mesmo 
a culinária regional passou a 
migrar entre os estados.

Hoje, é possível fazer uma 
refeição na França, na Itália, no 

Peru ou no Japão sem sair da sua 
cidade; comer ostra sem estar na 
praia; e buchada de bode, sem ir 
até o Nordeste. 

A capital federal na última 
década se tornou uma importante 
referência para o mercado 
gastronômico, já tendo ocupado o 
terceiro lugar no ranking dos pólos 
gastronômicos do País – posição 
esta que perdeu posteriormente 
para a cidade de Recife/PE.

Independentemente de 
qualquer classificação numérica, 
a verdade é que para muitos 
residentes da Capital, sair em 
busca de uma boa experiência 
gastronômica tornou-se um ritual 
rotineiro e constante.

Pelo visto, “a gente não 
quer só comida”, a gente quer 
gastronomia, e se para o mestre 
Millôr Fernandes, “gastronomia 
é comer olhando para o céu”, 
voltemos todos os olhares para 
o alto.   

Ronaldo Gallo, 
Procurador Federal

Anna Cláudia Stein, Advogada da União

Por: Ascom/Anpprev

GASTRONOMIA,
O QUARTO PODER?
  LAZER                                    
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Antonio Rodrigues 
Presidente

Cleci Gomes De Castro 
Conselheira Fiscal

Augusto Brito  
Diretor de Serviço Social

As palavras que me definem são: fé,  lealdade 
e esperança.
 
A minha missão é atuar em conjunto com a 

Presidência da Associação, visando firmar parceria através 
de convênio, com o SESC/Caldas Novas e Pirenópolis 
Goiás, no sentido de possibilitar aos associados e familiares, 
lazer em qualquer época do ano.”

As palavras que me definem são: discrição, 
companheirismo e mediação.

Me recordo sempre com muita saudade dos 
tempos em que fazíamos grandes cursos com a participação 
de autoridades dos campos político, jurídico e acadêmico na 
sede da ANPPREV. Agora que teremos um auditório moder-
no e adequado aos recursos audiovisuais contemporâneos, 
pretendo realizar parceiras com entidades parceiras, a OAB 
e a própria AGU, a fim de realizar cursos de qualificação e 
formação nas áreas de interesse para a Advocacia Pública 
Federal.”

As palavras que me definem são: sinceridade, 
dedicação e compromentimento.
 
A minha gestão se pautará pela transparência, 

dedicação, esforço e trabalho pela melhoria da Advocacia 
Pública. Entendo que a ANPPREV é o instrumento para a 
obtenção desse objetivo e deve, com base nos anseios dos 
seus associados, defender os seus direitos e melhorar a sua 
qualidade de vida, em todos os aspectos. Uma associação 
participativa  e transparente será sempre forte.”

Guilhermina Guilherme  
Conselheira Fiscal

Jeanette Praude 
Diretora do Centro de 

Estudos Jurídicos 

As palavras que me definem: 
determinação, diálogo e amizade. 
 
Como Presidente, pela segunda gestão 

consecutiva, passei por novas provações no ano de 
2016, que foram acompanhadas, felizmente, de grandes 
aprendizados. Foram batalhas diárias no Congresso 
Nacional a fim de garantir a inclusão dos aposentados nos 
honorários, e estamos fechando o ano acompanhando de 
perto as proposições legislativas que podem vir a afetar 
as carreiras da Advocacia Pública Federal, o serviço 
público e a população. Negociações executivas junto à 
AGU e ao Conselho Curador dos Honorários; diálogos 
com a OAB e entidades parceiras, além de uma atuação 
intensa no Legislativo fizeram da ANPPREV, em 2016, uma 
das mais notórias e proficientes entidades de classe na 
sua representação de ativos e aposentados. Seguiremos 
com ações estratégicas em 2017, atuando de frente no 
monitoramento da Reforma da Previdência, da PEC 62/15, 
no PL de Cessão da Dívida (3337/15), entre muitos outros 
temas, a fim de resguardar nossos direitos e prerrogativas 
constitucionais, além dos interesses coletivos dos 
associados.”

As palavras que me definem são: responsabilidade, 
pontualidade e assiduidade. 
 
Minha missão é colaborar com a diretoria de 

administração e diretoria financeira, no sentido de enxugar 
todos os déficits restantes no atual período de 2016; 
continuar colaborando com todas as demais diretorias, 
atuar no sentido do engrandecimento, cada dia maior, da 
ANPPREV/SINPROPREV, para satisfação dos nossos 
colegas associados.”  

Em 2016, por eleições diretas, a nova Diretoria da ANPPREV tomou posse.  Com uma com-
posição que reuniu Conselheiros com experiência a novos Conselheiros com sede de mudança 
e crescimento, nunca a ANPPREV gozou de uma liderança tão diversificada, democrática, trans-
parente e dedicada.

Conheça agora o perfil de alguns* dos membros dos Conselhos Executivo e Fiscal da sua 
entidade.

D I R E T O R E S 
D E  P E R F I L
  CONSELHO EXECUTIVO E FISCAL                                    

*Ao fechamento desta 
edição, o Presidente do 
Conselho Fiscal, Antonio 
José Pelagio Lobo e Campos, 
encontrava-se impossibilitado 
de participar da matéria. A 
ANPPREV registra menção 
honrosa ao colega pelo seu 
trabalho.
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Maria Nazaré Fontenele  
Diretora de Assuntos 

Legislativos 

Maria Dolores Oening 
Diretora de Política, Ética, 
Cultura Profissional

Raimundo Júnior 
Vice-Presidente Executivo

Sueli Aparecida Dias de Medeiros  
Diretora de Finanças e Patrimônio 

As palavras que me definem são: projeto, 
sonho e trabalho.
 
Eu tenho bastante projetos, entre eles seria 

fazer uma antologia com os procuradores, dar oportunidade 
de publicar um livro com poesia, tema jurídico ou literário, 
pois a veia poética é muito comum entre os procuradores. 
Vamos incentivar e dar oportunidade aos que exaltam a 
literatura.”

As palavras que me definem são: sinceridade, 
justiça e determinação.
 
Meu dever na ANPPREV É interagir com os 

Representantes Estaduais no sentido de  termos objetivos 
e projetos em comum, para os associados, tal como 
contratação de assistentes sociais para visitas e avaliação 
das condições de vida dos  Procuradores idosos que não 
possuem família e estão nas mãos de cuidadores, fazer 
juntamente com a Vice-Presidente Dra. Maria Dolores 
Oenning e Dr. Roberto Ricardo Mader a Coletânea de Contos 
e Crônicas dos Procuradores Federais da ANPPREV.”

As palavras que me definem são: alegria, 
coleguismo e determinação.

Após anos à frente da Diretoria de Assuntos 
Jurídicos, foi com surpresa que recebi a proposta para ser transferida 
para a de Assuntos Legislativos. De fato, o contingente de trabalho, 
estando longe dos tribunais onde tramitam as grandes ações 
judiciais da ANPPREV restou por dificultar minha atuação in loco. 
Por isso, com orgulho, passei a tocha ao colega Roberto Mader 
e, hoje,  acompanho os andamentos das propostas legislativas de 
interesse da ANPPREV, sugerindo intervenções e emendas a fim 
de garantir o melhor para nossas carreiras.”

Luzia Cecília Costa Miranda  
Diretora de Mobilização

Maria Santíssima 
Diretora de Aposentados e 

Pensionistas

As palavras que me definem são: solidária, 
corajosa e desbravadora.

O cenário político e econômico fez com que 
nossas ações se restringissem à defesa dos interesses dos 
aposentados em face dos projetos que tramitaram no Con-
gresso Nacional,  adiando assim a execução da proposta 
de trabalho por nós  apresentada, logo após a assunção 
da Vice-Presidência de Aposentados e Pensionistas. Pro-
pusemos uma ação eficiente perante os nossos representa-
dos,  no sentido de nos  aproximarmos buscando conhecer 
seus anseios, promover o entrelaçamento e ouvi-los de per-
to,  atuar junto à  área Jurídica a fim de melhor posicioná-los 
quanto  às ações e direitos demandados e desenvolver pro-
gramas que venham ao encontro dos seus interesses,   cuja 
execução encontra-se suspensa em face das prioridades 
estabelecidas  pela ANPPREV, postergada para o exercício 
de 2017, quando esperamos  coloca-la em pratica,  haja 
vista a importância dessa Diretoria que representa mais de 
70% dos nossos associados.”

As palavras que me definem são: 
pragmatismo, senso de oportunidade e 
confiança no futuro.
 

As atribuições da vice-presidência são basicamente de 
apoio e suporte à presidência e naturalmente de suporte e 
supervisão das demais diretorias colaborando naquilo que 
seja necessário a cada uma delas no intuito de conseguir 
alcançar um resultado ótimo para a administração geral da 
ANPPREV.  A  minha meta de atuação é voltado a conseguir 
alcançar esses objetivos. Tornar a ANPPREV uma entidade 
mais moderna e mais consentânea com o novo perfil da 
nova Advocacia Pública Federal.” 

As palavras que me definem são: 
experiência, conformidade e inovação. 
 
A partir da minha vivência funcional como 

procurador oficiante e como chefe em diversas funções, 
pretendo fundear minha atuação com base nos três eixos 
acima, de forma a obter resultados menos onerosos, mais 
céleres na redução da nossa carteira de contencioso 
administrativo e judicial. “ Roberto Ricardo Mader  

Diretor de Assuntos Jurídicos 

As palavras que me definem são: coragem,  
determinação e conciliação.
 
A minha pretensão como Diretora Financeira 

da Anpprev é sanear as contas com transparência e lisura, 
valorizando e multiplicando as contribuições dos nossos 
associados, em prol da expansão  e consecução dos 
objetivos da ANPPREV.”
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Vera Sarmet 
Diretora de Administração

Wilson de Castro Jr. 
Diretor de Comunicação e 

Relações Públicas

As palavras que me definem são: respeito ao 
associado.

Minha missão é envidar esforços  para que a 
ANPPREV,  aplicando os princípios e cumprindo as obrigações 
estabelecidas no seu Estatuto, exerça com eficácia sua 
missão maior, que é a proteção e  defesa dos interesses dos 
seus associados.” Thelma Goulart 

Diretora de Assuntos 
Institucionais

As palavras que me definem são: eficiência, 
compromisso e resultado.

Ao assumir a Diretoria de Administração pro-
cedemos à necessária atualização do cadastro dos asso-
ciados o que vem facilitando a comunicação e divulgação 
das atividades da Anpprev. Em parceria com a Diretora de 
Finanças e Patrimônio, buscamos o equilíbrio de nossas 
contas, resultando na redução da mensalidade em 20%. 
Em outubro iniciamos a tão almejada e necessária reforma 
na sede, com vistas à modernização e adequação do es-
paço ao crescimento da entidade.Temos procurado abor-
dar com dedicação os desafios que se apresentam. Com 
a ajuda da equipe de funcionários tenho confiança de que 
esta gestão será vitoriosa. “

As palavras que me definem são: conciliação, 
estratégia e diplomacia.

Como Diretor de Comunicação Social, busco 
aprimorar os canais de comunicação da ANPPREV, porém, 
estabelecendo regras e parâmetros para que a diretoria 
possa, de fato, agir de maneira imparcial e focada nas 
informações e ações de interesse dos associados. Nos 
tempos atuais, não há como abrir mão de ferramentas 
ágeis de comunicação, tais como o whatsapp e o facebook, 
mas sem os devidos limites, nos tornamos escravos desses 
meios, motivo pelo qual fixar parâmetros para o uso as 
mídias sociais a favor da Comunicação Institucional é um 
pilar essencial para a atual gestão.”

 
 
A N P P R E V / S I N P R O P R E V 
mantêm uma carteira de 56 vastas 
ações judiciais, em que figuram 
miríades de associados autores, 
muitos destes substituídos por 
seus sucessores. Hoje a carteira 
é judicialmente representada por 
dois escritórios de advocacia 
contratados, com sede em 
Brasília, a saber: Mendes Plutarco, 
com 59% das causas; Mota & 
Advogados, com 40% das causas 
e Wilson Camargo, com 1%.

 
Toda e qualquer atividade 

humana, para bom desempenho, 
pode e deve ser planejada, do que 
advêm resultados como economia, 
celeridade, satisfação e, no caso 
de demanda judicial, pacificação. 
A advocacia, portanto, deve ser 
planejada, tanto mais quando, 
no interesse de associados, é 
contratada em grosso, por meio de 
terceirização. Logo, a conjunção 
entre entidades e escritórios 
resulta de capital importância, no 
intuito de sempre e previamente 
saber-se: o que atingir, quando 
atingir, onde atingir, como atingir 
e a que custo atingir judicialmente. 
Sem tais parâmetros mínimos, 
não é possível previsão, controle 
e prevenção ou mesmo economia 
de tempo e de meios. 

 Cumprindo compromissos 
de campanha, a atual gestão 
enceta ampla modernização 

da ANPPREV, já que não se 
pode permanecer com perfil e 
práticas de um quarto de século 
atrás, num mundo largamente 
cambiado. Destarte, dentro das 
limitações correntes, estuda-se 
um novo marco para a Diretoria de 
Assuntos Jurídicos – DAJ, a partir 
de disponibilidades tecnológicas, 
organizacionais e de recursos 
humanos.

 
Várias são as frentes de 

trabalho, ou, como se diz 
correntemente, de interfaces: 
clientes (associados ou familiares), 
prestadores de serviço (escritórios 
de advocacia, calculistas etc), 
justiça (em todos os graus 
de jurisdição), administração 
pública (direta e indireta), 
entidades e seus empregados 
(Anpprev, Sinproprev), terceiros 
(que eventualmente se tornem 
relevantes). Todos a formar uma 
malha que, para ter qualidade, deve 
ser monitorada em toda extensão 
eis que os segmentos formam um 
verdadeiro sistema, com peças 
interdependentes. O desarranjo 
de uma afeta as demais. Um tal 
nó está na base da morosidade 
da prestação jurisdicional, que, 
em nosso caso, apresenta a 
seguinte concentração: 89% na 
Justiça Federal em Brasília, 11% 
no STJ (juízo originário). São 
66% de ações ordinárias, 9% de 
mandados de injunção e 25% de 

mandados de segurança.
 
O papel de Anpprev/Sinproprev 

- respectivamente com 59% 
e 41% das demandas - neste 
contexto é duplo: viabilizar o 
l i t isconsórcio, intermediando 
autores e representantes judiciais; 
auditar e acertar constantemente o 
funcionamento do sistema. Para tanto, 
mister se faz estrutura, ainda que 
mínima, tecnologia, planejamento, 
atuação e transparência. Estamos 
trabalhando para inicialmente inserir 
no sítio eletrônico da Anpprev 
informações sobre o andamento das 
demandas judiciais, bem assim para 
acelerar os trâmites das execuções 
mais próximas ao encerramento. 
Esperamos que, ao final da obra 
de modernização de nossa sede, 
tenhamos condições de trabalho 
sistemático, porquanto as mesmas 
ora afiguram-se precárias, a despeito 
do bom andamento das tarefas de 
alvenaria e afins. 

 
Por certo o ano de 2017 trará 

novidades.

A  N O VA  D A J 
  ROBERTO MADER ASSUME DIREÇÃO E TRAÇA METAS                                  
Por Roberto Mader 
Diretor de Assuntos Jurídicos
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Será que quinhentos e 

dezesseis ou cento e noventa 
e quatro

Qual foi mesmo o grande ato

Que nos separou dos reis

Se foi o descobrimento

Ou o tal dia do “fico”

A edição de algumas leis

Pedro Américo em óleo fez

Independência ou morte

Muitos fracos, pouco fortes

Sobraram do inventário

E consta do anedotário

Um “grito do Ipiranga”

Debaixo de um pé de manga

Num córrego de pouca água

Um Imperador cheio de mágoa

E peso na consciência

Declarou a Independência

Para um formato de País

Que sempre buscamos ter

Povo bom, belo e feliz

Viva o Brasil!

Desde a promulgação da 
Constituição Federal de 

1988 já foram aprovadas cinco 
Emendas à Constituição com 
mudanças na Previdência, nos 
três regimes: Geral, Próprio 
e Complementar: Emendas 
Constitucionais (E.C.) nºs 3/93, 
20/98, 41/03, 47/05, 70/12 e 
88/15. Agora o governo Michel 
Temer pretende propor outra, 
ainda mais radical.

 Vamos ao histórico das 
reformas já realizadas.

            A E.C. nº 3/93, 
promulgada durante o Governo 
Itamar Franco, instituiu o caráter 
contributivo da Previdência no 
Serviço Público, ao determinar 
que “as aposentadorias e 
pensões dos servidores públicos 
federais serão custeadas com 
recursos provenientes da União e 
das contribuições dos servidores, 
na forma da lei”.

            A E.C. nº 20/98, 
aprovada durante o Governo 
FHC, promoveu ampla reforma 
da previdência:

            I – para todos os 
regimes

a) A instituição de critérios 
financeiros e atuariais nos 
regimes previdenciários; 

b) A substituição do tempo de 
serviço por tempo de contribuição;

c) O fim da aposentadoria 
e s p e c i a l  d o  p r o f e s s o r 
universitário; e

d) A  e x t i n ç ã o  d a 
aposentadoria proporcional.

II – Para os servidores 
públicos

a)        A adoção de idade 
mínima, sendo de 55 para 
mulheres e 60 para homens na 
regra permanente, com redução 
de sete anos na regra de 
transição;

b)     A exigência de dez anos 
no serviço público e cinco no 
cargo;

c)    A previsão de adoção, por 
lei complementar, da previdência 
complementar para os servidores 
públicos.

            A E.C. nº 41/03, 
no Governo Lula, ampliou as 
exigências da reforma anterior em 
relação aos servidores públicos:

a) A ampliação de dez 
para 20 anos do tempo de 
permanência no serviço público 
para aposentadoria integral 
do servidor que ingressou no 
serviço público entre 16/12/98 e 
31/12/2003;

b) O fim das regras de 
transição da E.C 20;

c) A instituição do redutor de 
pensão;

d) O fim da paridade para 
novos servidores;

e) O fim da integralidade 
para novos servidores, com 
cálculo pela média;

f) A instituição da cobrança 
de contribuição de aposentados 
e pensionistas, incidente sobre a 
parcela acima do teto do RGPS;

g) A adoção de tetos e 
subtetos na administração 

pública;
h) A previsão de adoção, 

por lei ordinária, da previdência 
complementar do servidor.

A E.C. nº 47/05, aprovada 
durante o Governo Lula, suaviza 
os efeitos perversos da E.C. 41 
e institui regra de transição, em 
relação:

a)  Paridade e integralidade, 
com idade inferior a 60 anos para 
homens e 55 para mulheres, para 
os servidores que ingressaram 
no serviço público até 30/12/03, 
desde que: 1) o servidor contasse 
com mais de 25 anos de serviço 
público, e 2) a soma de sua 
idade com o tempo de serviço 
superesse a fórmula 85/95, sendo 
indispensável pelo menos 35 de 
contribuição, no caso do servidor 
homem, e 30, no caso da servidora 
mulher;

b)    Isenção do dobro do teto 
do INSS na parcela do provento de 
aposentadoria ou pensão quando o 
beneficiário for portador de doença 
incapacitante.

A E.C. nº 70/12, aprovada 
durante o Governo Dilma, 
assegura a integralidade para a 
aposentadoria por invalidez, porém 
só abrange quem ingressou no 
serviço púbico até 31 de dezembro 
de 2003.

A E.C. nº 88/15, aprovada 
durante o Governo Dilma, amplia de 
70 para 75 anos a idade para efeito 
de aposentadoria compulsória.

No plano infraconstitucional 
houve dezenas de mudanças em 

AS SUCESSIVAS REFORMAS DA 
PREVIDÊNCIA E A NOVA AMEAÇA
  PREVIDÊNCIA EM FOCO                                    
Por Antônio Augusto de Queiroz 
Jornalista, analista político e diretor de Documentação do Diap

PÁTRIA  
AMADA
  POR ANTONIO RODRIGUES                                    
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matéria previdenciária nos últimos 20 anos, duas 
das quais só no ano de 2015, sendo uma negativa 
e outra positiva.

A mudança negativa foi o fim da vitaliciedade da 
pensão. Ela foi instituída pela Medida Provisória 664 
e transformada na Lei nº 13.135/15 para assegurar 
apenas quatro meses de benefício para o pensionista, 
caso ele não preencha as novas exigências ou 
requisitos.

De acordo com a nova regra, válida para os 
regimes geral e próprio dos servidores, a pensão 
por morte será devida além dos quatro meses – 
e condicionada à idade do beneficiário – somente 
se forem comprovadas as seguintes carências: 
a) pelo menos 18 contribuições mensais ao 
regime previdenciário, e b) pelo menos dois 
anos de casamento ou união estável anteriores 
ao óbito do segurado, as quais asseguram ao 
pensionista/beneficiário usufruir do benéfico: 

A mudança positiva foi a flexibilização do 
fator previdenciário. Ela foi instituída pela medida 
provisória 676 e transformada na Lei 13.183/15 com 
o objetivo de amenizar os efeitos perversos do fator 
previdenciário, e permitir, alternativamente, que o 
segurado possa garantir a aposentadoria sem o 
redutor se atender aos requisitos da fórmula 85/95.

A fórmula consiste na soma do tempo de 
contribuição com a idade, desde que o segurado 
conte com pelo menos 30 anos de contribuição, se 
mulher, e pelo menos 35 de contribuição, se homem.

A fórmula 85/95 será aumentada, gradualmente, 
para 95/100 até o ano de 2027, na seguinte proporção: 
a) 86/96, a partir de 31 de dezembro de 2018; b) 
87/97, a partir de 31 de dezembro de 2020; c) 88/98, 
a partir de 31 de dezembro de 2022; d) 89/99, a partir 
de 31 de dezembro de 2024; e e) 95/100, a partir de 
31 de dezembro de 2026.

Como, pela regra do fator, ninguém consegue 
chegar à integralidade com menos de 60 anos de 
idade, mesmo com a fórmula progressiva, a nova 
regra beneficia quem ingressou mais cedo no 
mercado de trabalho. A fórmula 85/95 já tinha sido 
instituída para o servidor público pela E.C. 47/05.

Pois bem, antes mesmo da efetivação das 
mudanças constitucionais e infraconstitucionais, 
já se discute uma nova reforma da previdência, 
na qual seriam feitas mudanças profundas 
para garantir “sustentabilidade” ao sistema de 
previdência.

A nova reforma da Previdência
O governo do Presidente Michel Temer 

pretende apresentar, ainda este ano, uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
propondo uma reforma da previdência, já 
elaborada no âmbito do Poder Executivo, que 
objetiva aprofundar as reformas de FHC e Lula, 
com alteração: a) na idade mínima, b) nos 
requisitos entre homem e mulher para efeito de 
aposentadoria; c) na paridade e integralidade, d) 
nas aposentadorias especiais, e) nas pensões, 
e f) na aposentadoria por invalidez.

IDADE MÍNIMA

A idade mínima para efeito de aposentadoria, 
fixada em 65 anos para homens e mulheres, será 
instituída para o setor privado e aumentada para 
o servidor público. Isto significa que as regras 
de transição das Emendas Constitucionais 
anteriores não serão aplicadas a partir da 
promulgação da nova Emenda Constitucional, 
exceto para quem já tenha direito adquirido, ou 
seja, já tenha preenchido todos os requisitos 
para aposentadoria.

EQUIPARAÇÃO ENTRE HOMENS E 
MULHERES E ENTRE TRABALHADORES 
URBANOS E RURAIS

A equiparação da idade e do tempo de 
contribuição entre homens e mulheres e entre 
trabalhadores do campo e da cidade, incluindo 
professores, representa a unificação de critérios 
para efeito de concessão de aposentadoria. Ou 
seja, a mulher, o professor e o trabalhador rural 
perderão os dois requisitos que atualmente os 
diferenciam para efeito de aposentadoria: idade 
e tempo de contribuição.

FIM DA PARIDADE E INTEGRALIDADE

A proposta também prevê o fim da paridade 
e integralidade para todos os servidores que 
não tenham direito adquirido, ou seja, que não 
tenham preenchido os requisitos para requerer 
aposentadoria na data da promulgação da 
emenda, inclusive aqueles que ingressaram no 
serviço público antes de 2003.

1)    por três anos, se tiver menos de 21 anos  
   de idade;

2)    por seis anos, se tiver entre 21 e 26 anos  
   de idade;

3)    por dez anos, se tiver entre 27 e 29 anos  
   de idade;

4)    por 15 anos, se tiver entre 30 e 40 anos  
   de idade;

5)    por 20 anos, se tiver entre 41 e 43 anos  
   de idade;

6)    vitalício, com mais de 44 anos de idade.

CÁLCULO DA APOSENTADORIA

O cálculo do benefício previdenciário será 
feito considerando a idade mínima, 65 anos, e o 
tempo de contribuição. O segurado terá direito a 
50% do benefício pela idade e 1% por cada ano 
de contribuição, sendo a carência de 25 anos de 
contribuição. Assim, o segurado com 65 anos de 
idade e 35% de contribuição terá um benefício de 
85%. Para ter direito a 100% terá que comprovar 50 
anos de contribuição.

REGRA DE TRANSIÇÃO

O tempo já trabalhado, que foi respeitado e teve 
regra de transição nas reformas de Lula e FHC, na 
proposta do governo não será considerado, exceto 
para o atual segurado que já tenha mais de 50 
anos de idade. Para estes, e somente para estes, 
haverá uma regra de transição, com a adoção de 
um pedágio entre 40% e 50% sobre o tempo que 
faltar para preencher as regras de aposentadoria na 
data da promulgação da Emenda Constitucional. Os 
demais servidores, mesmo que tenham 49 anos de 
idade e mais de 29 de contribuição não terão direito 
a transição, submetendo-se às novas regras.

APOSENTADORIAS ESPECIAIS

As aposentadorias especiais, além da exigência 
de idade mínima, terão os requisitos de tempo 
de contribuição e de permanência na atividade 
aumentados em proporção superior ao aumento 
dos requisitos para os demais segurados. A regra 
valerá para professores e policiais, entre outros 

enquadrados em legislação especial ou que 
exerçam atividade perigosa.

PENSÕES

As pensões, que atualmente são integrais até 
o valor de R$ 5.189,82 (teto do INSS) e, no caso 
dos servidores públicos, sofrem um redutor de 
30% sobre a parcela que excede ao teto do INSS, 
ficarão limitadas a 60% do benefício, acrescidas 
de 10% por dependente.  As novas regras valerão 
para todos os segurados (regimes próprio e geral) 
que, na data da promulgação da nova emenda, 
não estejam aposentados ou que não tenham 
direito adquirido, ou seja, não tenham preenchido 
todos os requisitos para requerer aposentadoria 
com base nas regras anteriores.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Por fim, a aposentadoria por invalidez, que 
atualmente é integral e independe de idade e 
do tempo de contribuição para os segurados do 
INSS, será modificada para ficar limitada entre 
60%, mais um adicional de 1% para cada ano 
de contribuição, podendo chegar a 100% do 
benefício. No caso dos servidores públicos, além 
da exigência de carência, haverá mudança nos 
critérios de concessão, como a eliminação da 
possibilidade de paridade e integralidade.

Como se vê, a nova reforma, nas bases 
apresentadas, é absolutamente inaceitável. Os 
segurados, tanto do setor público quanto da 
iniciativa privada, devem se mobilizar para senão 
rejeitá-la em sua integralidade, pelo menos reduzir 
seus efeitos mais perversos. O desafio está posto. 
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Por: Ascom/Anpprev

A N P P R E V 
S O C I A L
  CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO                                    

No final do ano de 2016, chegou ao conhecimento 
da ANPPREV as dificuldades encontradas 
por centenas de crianças e suas famílias 

na aquisição de material escolar para o ano que 
chegaria.

Ciente da importância da educação para o 
desenvolvimento do País, a ANPPREV, através da 
liderança da Diretora Sueli Medeiros e com o apoio 
da associada Dirluce, promoveu a campanha “Natal 
Solidário”, a fim de arrecadar verba para a compra 
dos materiais educativos necessários à participação 
plena dos estudantes de baixa renda nas suas 
escolas.

Foram meses de arrecadação e de conscientização 
da relevância da participção da ANPPREV na busca 
por um mundo melhor.

Em dezembro, a ANPPREV levou todo o material 
para as crianças amparadas pela instituição XYZ, 
na Estrutural, e foi impossível conter a emoção ao 
ver estampada no rosto das crianças muita gratidão 
e felicidade.

Participe das campanhas solidárias da ANPPREV. 
Encaminhe suas sugestões e dedique-se, conosco, 
na transformação do país.
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