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XXVI Convenção Nacional
Vem aí evento político-institucional mais importante da ANFIP
Acervo ANFIP

Durante quatro dias, associados de todo o Brasil se reúnem em Brasília para discutir temas relacionados à carreira e à entidade associativa

Além dos debates propostos na programação do evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer os encantos da Capital Federal
definidas as estratégias de trabalho que serão adotadas nos
próximos anos.
Para facilitar a participação
dos associados, foi criado um
hotsite na página principal
da ANFIP na internet com todas as informações do evento.
No topo do hotsite é possível
acessar o link e se inscrever.
Cumprida a etapa essencial, os
participantes poderão conferir
as sugestões de pacotes para a

MP 765/16

Advocacia Velloso reforça
luta por subsídio e
paridade da carreira
pág. 3

hospedagem nos dias de evento e opções de passeios pela
região. A ANFIP oferece contatos de empresas de turismo,
que conhecem a dinâmica da
Entidade, para orientar os associados, inclusive na compra
de passagem aérea.
Claro que a Convenção não
fica restrita apenas aos debates e inúmeras reuniões. Esta
também é a oportunidade de
conhecer Brasília, a capital
Acervo ANFIP

Acervo ANFIP

Maio está chegando e com
ele o evento político-institucional mais importante da ANFIP, a
XXVI Convenção Nacional, que
acontece de 20 a 23, em Brasília.
Vai ser na Capital Federal que os
associados poderão aprofundar os debates sobre as ações
da ANFIP e conhecer as chapas
que concorrerão às eleições,
em julho, para o novo Conselho
Executivo biênio 2017/2019. É
ainda na Convenção que são

planejada que surpreende todos que a visitam. Esta edição
do ANFIP com Você traz uma
pequena sugestão de pontos
turísticos que merecem ser visitados. Além da região central,
significativa por sediar os Poderes da República, Brasília reserva espaços agradáveis perto
da natureza, onde é possível
contemplar o céu azul e a amplidão do planalto central. Inscreva-se e participe!
pág. 5
PEC 287/16

Atuação da ANFIP é
referência contra reforma
previdenciária
pág. 7
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EDITORIAL
Num momento de mudanças sociais,
especialmente com as reformas que tramitam no Congresso Nacional, como a previdenciária, a trabalhista e a tributária, que
reconfiguram o Estado de bem-estar social,
a ANFIP, por representar os interesses não
só de seus associados, mas por defender
uma sociedade livre, justa e igualitária, está
com a agenda movimentada. Requisitada
para inúmeras atividades, os conselheiros
da Associação não se furtam ao debate e ao
embate. O resultado desse trabalho é uma
sociedade cada vez mais esclarecida, mobilizada e conhecedora dos seus direitos. Com

o reconhecimento público se consolidando
a cada dia, a ANFIP tem convicção de que
está no caminho certo.
À frente de diversas iniciativas na luta
contra o que quer impor a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 287/16, da reforma da Previdência, a ANFIP lançou, em
parceria com o Dieese, importantes publicações, listadas nesta edição do jornal. A Associação também esteve em inúmeras reuniões e audiências públicas na Câmara e no
Senado, assim como percorreu todo o Brasil
palestrando para diversos grupos sociais.
A MP 765/16, que trata da remuneração

dos Auditores Fiscais, também foi item da
pauta do trabalho parlamentar. A ANFIP
continua lutando pela manutenção do
subsídio e/ou pela paridade entre ativos,
aposentados e pensionistas no recebimento do Bônus de Eficiência.
O ano promete muito trabalho da ANFIP,
pois este é o momento que o atual governo
investirá pesado para mudar as estruturas
do Estado. Cabe à Entidade resguardar o
direito de seus associados e lutar pela valorização da carreira. A ANFIP conta com o
engajamento e a participação de seus associados nas lutas que estão por vir.

Por dentro da ANFIP
As vice-presidências de Política de Classe e de Assuntos da
Seguridade Social da ANFIP são
conduzidas, respectivamente,
por Floriano Martins de Sá Neto e
Décio Bruno Lopes. As áreas são
responsáveis por dois dos mais
importantes temas que integram
a agenda de trabalho da ANFIP.
Trata-se de assuntos referentes à
vida funcional dos Auditores Fiscais e à Seguridade Social.
Nos últimos meses, coube à
Vice-Presidência de Política de
Classe integrar os debates da
Campanha Salarial e os desdobramentos da Medida Provisória 765/16, que trata do reajuste
salarial dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil. Um
trabalho incessante para proteger os direitos dos associados e a
valorização da carreira. Floriano

Sá Neto também esteve junto a
outras entidades representativas
para traçar estratégias de atuação em defesa dos servidores
públicos. A reforma da Previdência também esteve na agenda de
trabalho do vice-presidente.
À frente da Seguridade Social,
Décio Lopes, mestre em Direito
Previdenciário, cumpriu o papel
de porta voz da ANFIP na defesa
do superavit do sistema. Um trabalho que, em 2016, ganhou força,
especialmente após a publicação
da PEC 287/16, que trata da reforma da Previdência.
O vice-presidente palestrou
por diversas regiões do país, infor- Décio Bruno Lopes (Análise da Seguridade Social) e Floriano Sá Neto (Política de Classe)
mando os reais números do orça- trabalho formado por especialis- vidência: reformar para excluir?”. A
mento público e esclarecendo a tas e acadêmicos que, por inicia- Vice-Presidência tem ainda a taresociedade sobre os interesses im- tiva da ANFIP, reuniram-se para fa de organizar o livro “Análise da
plícitos na reforma apresentada. formular propostas de inclusão so- Seguridade Social”, que revela ano
Ele também integrou o grupo de cial, resultando na publicação “Pre- após ano o orçamento do sistema.
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MP 765/16
Ex-presidente do STF vai defender subsídio e paridade da Carreira
Reforço, por meio de medidas judiciais, visa garantir aos associados a manutenção dos seus direitos

Dirigentes da ANFIP são recebidos pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, em seu escritório na capital federal, para formalizar o contrato

A ANFIP assinou, em 21 de
março, contrato com a Advocacia Velloso, cujo titular é o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Velloso,
a fim de, por medidas judiciais,
garantir aos associados a manutenção de seus direitos tendo em vista a edição da Medida
Provisória (MP) 765/16 (reajuste
salarial dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil). Re-

presentando a ANFIP estavam
os vice-presidentes Floriano
Martins de Sá Neto (Política de
Classe), Renato Albano Junior
(Assuntos Jurídicos) e Misma
Rosa Suhett (Aposentadorias e
Pensões), e o coordenador do
Conselho de Representantes,
Jorge Cezar Costa.
As ações judiciais a serem
interpostas visam garantir aos
aposentados e pensionistas a

percepção, nos mesmos moldes dos servidores ativos, do
Bônus de Eficiência e Produtividade, em razão da paridade
constitucional; garantir aos associados da ativa isonomia na
percepção do bônus, caso ele
seja mantido após a conversão
em lei da Medida Provisória, e o
restabelecimento das rubricas
que compunham a remuneração dos associados antes da

sua transformação em subsídio,
já que a MP reinstituiu o vencimento básico.
Carlos Velloso, além de ter
sido ministro e presidente do
STF, é filósofo, professor, escritor e jurista. Fazem parte
ainda da banca os advogados
Carlos Mário Velloso Filho, Sérgio Carvalho, Érico Carvalho,
Ana Flávia Velloso e Gabriela
Dourado Mattos.

Estudos técnicos
Publicações da ANFIP e do Dieese detalham reforma
Especialistas analisam principais mudanças nas regras previdenciárias
Em duas importantes publicações lançadas na Câmara dos
Deputados, no dia 21 de fevereiro, a ANFIP e o Dieese contribuem
para esclarecer a sociedade os
pontos da reforma da Previdência, prevista na PEC 287/16. As publicações, disponíveis na página
da ANFIP na internet, são: “Previdência: reformar para excluir?”,
nas versões síntese e completa, e
“PEC 287: A minimização da Previdência Pública”.
A “Previdência: reformar para
excluir?” é resultado do grupo
de trabalho formado por especialistas em economia, direito,
proteção social e mercado de
trabalho que, por cinco meses,
se dedicaram a analisar todos os
pontos da reforma da Previdência e, acima de tudo, em sugerir

propostas de inclusão a partir do
aperfeiçoamento da atual estrutura de seguro social. O trabalho
foi coordenado pelos professores Eduardo Fagnani, da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), e Denise Gentil, da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). Participaram da
obra representantes do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Câmara dos Deputados,
Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP), Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
entre outros.
Já “PEC 287: A minimização da
Previdência Pública” apresenta as
principais mudanças nas regras
previdenciárias e assistenciais
sugeridas pela PEC, com comparações entre as atuais regras e

Formato digital das publicações pode ser acessado na página da Associação

as futuras, caso aprovadas como
foram apresentadas. A parceria
com o Dieese rendeu ainda a publicação de “A Previdência Social
em 2060: as inconsistências do

modelo de projeção atuarial do
governo brasileiro” e a reedição
da nota técnica “As mulheres na
mira da reforma da Previdência “.
Confira na internet.
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XXVI Convenção Nacional

Capital federal será palco d
A XXVI Convenção Nacional
da ANFIP, que acontece de 20 a
23 de maio, no Complexo Brasil
21, em Brasília, está em plena
organização. Para facilitar ainda mais a participação dos associados, foi criado um hotsite
específico com as informações
do evento. Confira na página
principal da ANFIP na internet
(www.anfip.org.br) o banner
rotativo e faça já sua inscrição.
Além da programação oficial, que prevê debates importantes para a carreira, a definição de diretrizes para a próxima
gestão e a homologação das
chapas para a eleição do Conselho Executivo na gestão
2017/2019, a Convenção pode
ser a oportunidade de todos os
participantes e seus familiares
conhecerem um pouco mais a
Capital Federal.
Maio é mês de pouca ou nenhuma chuva no Planalto Central. Quem estiver em Brasília
deve se preparar para o calor
seco e a baixa umidade do ar. Conhecida por um amplo céu azul,
é nesta época que o belo pôrdo-sol pode ser contemplado de
vários pontos da cidade. A Ponte
JK é um deles. Além de conhecer
o Lago Paranoá, próximo à Ponte
existe uma área de restaurantes
e bares que deve fazer parte da

to mais alto da cidade, dedicado
ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. Descendo a via, tem o
Conjunto Cultural da República,
onde estão localizados o Museu
Nacional e a Biblioteca Nacional,
e, ao lado, a Catedral de Brasília,
o primeiro monumento a ser
criado na cidade.
Mas não é só no centro que
existem atrativos, Brasília, para
quem gosta da natureza, tem lugares incríveis, como o Parque da
Cidade, o Parque Nacional Água
Mineral, o Jardim Botânico e a Ermida Dom Bosco.

Arquitetura peculiar de Brasília poderá ser apreciada por todos os visitantes
programação noturna. Falan- nistérios, a Praça dos Três Podedo em Lago Paranoá, é possível res, com as sedes do Executivo
também fazer passeios de lancha (Palácio do Planalto), Legislativo
ou barco e conhecer os detalhes (Congresso Nacional) e Judiciáda cidade por outro ângulo. Ao rio (Supremo Tribunal Federal), e
percorrer as águas, chega-se às o Panteão da Pátria. No mesmo
penínsulas sul e norte, com pos- espaço ainda está o Itamaraty e
sibilidade de atracar nos restau- o Palácio da Justiça.
rantes situados na orla, como o
Percorrendo a subida da via,
Pontão do Lago Sul, com acesso é possível avistar o Teatro Natambém via terrestre.
cional, em sua forma de pirâmiQuem estiver em Brasília não de irregular, e chegar na antiga
pode deixar de fazer o roteiro Torre de TV, cujo mirante leva
tradicional, igualmente encan- a uma visão privilegiada da citador. Descendo ou subindo o dade. Próximo ao local ainda
Eixo Monumental, que margeia está o Estádio Nacional Mané
o Complexo Brasil 21, é possível Garrincha. Subindo mais a via,
conhecer a Esplanada dos Mi- chega-se ao Memorial JK, pon-

Passeios turísticos
Para quem for ficar mais tempo na cidade, é possível organizar passeios para localidades
próximas, como a Chapada dos
Veadeiros, Pirenópolis, Goiás Velho, Trindade e Salto do Itiquira.
A Conextur Turismo, além de fechar os pacotes de hospedagem
para os dias do evento e oferecer
descontos especiais em passagens, também selecionou alguns
passeios imperdíveis. Os interessados podem entrar em contato
com a Conextur pelo (61) 33278905, ou pelos e-mails waldemia.
azevedo@conextur.com.br ou
conextur@conextur.com.br (Maria José). As informações também estão no hotsite.

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA
20/05/2017 (Sábado)

21/05/2017 (Domingo)

22/05/2017 (Segunda-feira)

23/05/2017 (Terça-feira)

14h

Início do credenciamento

08h

Credenciamento

09h

09h

3ª Sessão plenária

17h

Sessão especial de apresentação

09h

Sessão oficial de abertura

Tributária Brasileira

12h30

Almoço

e credenciamento dos convencionais

10h

Instalação das Comissões Técnicas

10h

1ª Sessão plenária

14h30

4ª Sessão plenária

20h

12h30

Almoço

13h

Almoço

15h

Anúncio e apresentação das cha-

Convenção

14h30

Palestra: Política, Sociedade,

14h30

Painel: Medidas de Combate à

pas ao Conselho Executivo e de candidatos

21h

Imprensa e Ética nos dias atuais

Corrupção

16h

Trabalho das Comissões Técnicas

16h15

2ª Sessão plenária

18h

Sessão de encerramento

20h

Happy hour – Noite de Chorinho

20h

Happy hour – Noite do Boteco

21h30

Jantar de encerramento

Sessão solene de abertura da
Coquetel comemorativo aos 67

anos da ANFIP

Painel: Mudanças na Estrutura

individuais ao Conselho Fiscal
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do maior evento da ANFIP
Saiba quem vai representar os Auditores no evento
Convencionais Eleitos

Convencionais Natos

AC

João Alves Moreira

PB

Alcir Morais de Lucena

AC

Heliomar Lunz

PB

Maria dos Remédios Bandeira

AL

André Vilaça dos Santos

PB

Maria Janeide da C. R. e Silva

AL

Lindenbergue F. de Almeida

PE

Rita de Cassia Cavalcanti Couto

AL

Dulcesil Silva

PB

José Avelino da Silva Neto

AM

Cleide Almeida Nôvo

AM

Miguel Arcanjo Simas Nôvo

PE

Luiz Mendes Bezerra

PI

Lourival de Melo Lobo

AP

Emir Cavalcanti Furtado

AM

Valdenice Seixas Elvas

PE

Zelia Duarte Costa

PR

Ademar Borges

BA

José Antônio M. Icó da Silva

AP

Não apresentou candidato

PE

José Tibúrcio Tabosa

RJ

José Arinaldo G. Ferreira

CE

Tereza Liduína Santiago Félix

BA

Maria Urania da Silva Costa

PE

Paulo Correia de Melo

Maria Aparecida F. Paes Leme

Roswílcio José Moreira Góes

PI

Maria Rita de Sousa Lemos

Maria José de Paula Moraes

RN

BA

DF

Francisco Raia

Sudario de Aguiar Cunha

PI

Osmar Escorcio de Carvalho

Rozinete Bissoli Guerini

RO

BA

ES

André Luiz S. Andrade

Luiz Antônio Gitirana

PR

Dejanira Freitas Braga

Crésio Pereira de Freitas

RR

BA

GO

PR

João Eudes da Silva

Antonio de J. O. de Santana

César Roxo Machado

Ercilia Leitão Bernardo

MA

RS

CE
CE

Pedro Cadeira de Araújo

A definir

Luiz Carlos Aguiar da Silva

Paulo de Freitas Radtke

MG

SC

PR

CE

Francisco de Assis Bastos Castro

PR

Márcio Humberto Gheller

MS

Isabel N. Elias Pereira

SE

Jorge Cezar Costa

CE

Rita Maria Parente Linhares

RJ

Leila Souza de B. S. de Andrade *

MT

Benedito Cerqueira Seba

SP

Sandra Tereza Paiva Miranda

DF

Floriano Martins de Sá Neto

RJ

Aniceto Martins *

PA

Maria Oneyde Santos

TO

José Carlos Rego Morais

DF

Paulo César Andrade Almeida

RJ

Rosana Escudero de Almeida *

DF

Odilon Neves Junior

RJ

João Barros Padilha *

DF

Onésimo Staffuzza

RN

Jonilson Carvalho de Oliveira

ES

Eucélia Maria Agrizzi Mérgar

RN

Celia Maria da Silva Luz

ES

Paulo José Vieira da Silva

RN

Amauri Soares de Souza

ES

Paulo Sérgio Ramos Nicolao

RO

Não apresentou candidato

ES

Erivan Luís Garioli

RR

Roberto Paulo da Silva Santos

GO

Maria Inez R. dos S. Maranhão

RS

Luiz Carlos Correa Braga

GO

Carlos José de Castro

RS

Clecy Carnieletto Muller

GO

Nilo Sérgio de Lima

RS

Tânia Maria Faria Garcia

GO

Orlei Oliveira Guimarães

RS

Claudio José Fonseca Ferreira

MA

Durval Azevedo Sousa

SC

Floriano José Martins

MA

Antonio Carlos Costa

SC

Carlos Alberto de Souza

MG

Ilva Maria Franca Lauria

SC

Vanderley José Maçaneiro

MG

Décio Bruno Lopes

SC

Zaira Ramos Benitez

MG

Lazaro Idino Bagliano

SE

Jorge Lourenço Barros

MG

Walter Gandi Delogo

SP

Ariovaldo Cirelo

MS

Cássia Aparecida M. de A. Vedovatte

SP

Margarida Lopes de Araújo

MS

Marina Hiloko Ito Yui

SP

Genesio Denardi

MT

Wilza do Carmo Pereira Soares

SP

Maria Beatriz Fernandes Branco

PA

Osinil Paula dos Santos

TO

Não apresentou candidato

PA

Marluce do S. da Silva Soares

* recurso não decidido até o fechamento desta edição

Todas as informações, como inscrições e dispensa de ponto, estão no hotsite do evento
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No seu Estado
Divulgação

Natal realiza audiência pública

Com a presença de centrais
sindicais, e de representações
associativas locais, o deputado
estadual Fernando Mineiro (PT)

comandou no dia 20 de fevereiro, em Natal, audiência pública para debater a reforma da
Previdência Social, articulada
pelo governo por meio da PEC
287/2016.
Parlamentares
presentes
citaram a ANFIP como fornecedora de dados que desmistificam o deficit da Previdência
Social. Houve protesto no local
contra a PEC.

Divulgação

Eventos no Ceará rechaçam reforma

A Assembleia Legislativa do
Ceará debateu, em 20 de fevereiro, a PEC 287/16. Participaram
os deputados estaduais Renato

Roseno e Heitor Férrer, o vereador Iraguassú Teixeira Filho e representantes das entidades que
integram a Frente Cearense em
Defesa da Seguridade Social. Representando a Acefip e ANFIP,
participaram os associados: Gilson Fernando Meneses, Regina
Célia Prata e Ercília Leitão. A Estadual também participou de debate, em 8 de março, no Sindicato
dos Servidores da Justiça Eleitoral.

Divulgação

Frente Mineira define ações

Os dirigentes das entidades
que compõem a Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social — coordenada

pela ANFIP-MG — reuniram-se
no dia 21 de fevereiro, na sede
da Associação, para definir
ações contra a reforma da Previdência.
Na reunião, foram discutidos
o apoio e integração da Frente
Mineira em atos públicos contra as reformas da Previdência e
trabalhista e a violência contra
as mulheres, além da participação em uma séria de eventos.

Divulgação

Santa Catarina recebe parlamentar

A Acafip, Estadual de Santa
Catarina, recebeu, em 6 de março, o deputado federal Esperidião
Amin (PP/SC) para discutir a proposta de reforma previdenciária.
Na ocasião, dirigentes e asso-

ciados relataram os pontos que
norteiam o futuro dos segurados,
principalmente quanto à idade
mínima a ser exigida, o processo
de transição e a situação dos trabalhadores rurais.
O deputado se mostrou preocupado e se comprometeu a analisar e propor os ajustes necessários.
Também foi discutida a MP 765/16
(reajuste dos Auditores Fiscais). A
principal preocupação é com a extinção do subsídio e o fim da paridade entre ativos e inativos.

Perfil da Associada

Maria de Lourdes Nunes Carvalho
No Brasil, no dia 30 de abril
é comemorado o Dia Nacional da Mulher. Aproveitamos
a data para homenagear a
primeira mulher a integrar o
Conselho Executivo da ANFIP,
Maria de Lourdes Nunes Carvalho. Lourdinha, como é conhecida, fez parte das gestões
de 1985 a 1991.
Natural de São Luiz do
Maranhão, formou-se em
Economia (graduação e
mestrado) e se especializou
em Desenvolvimento Socioeconômico.
Sempre empenhada na
defesa dos direitos e interesses de seus colegas de
carreira, Maria de Lourdes
construiu uma longa trajetória em atividades representativas. Integrou a
diretoria da Federação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil
(Fenafisp), nas áreas de Comunicação e Defesa da Seguridade Social, nas gestões
de 2002 a 2007.
Também atuou na entidade sindical do seu estado, o
Maranhão, e na representação nacional. Foi presidente
da DS de 2014 a 2015, e diretora de Defesa da Justiça
Fiscal e da Seguridade Social
em 2010/2011 e 2012/2013,
respectivamente.
Sua última lotação antes
de se aposentar foi na Secre-

taria da Receita Previdenciária do Maranhão. Sua atuação na defesa da carreira e
da Seguridade Social sempre foi destacada e ajudou
a construir o trabalho associativo e sindical, além de
abrir caminhos para a maior
inclusão e participação das
mulheres à frente das entidades representativas.
Maria de Lourdes é um
exemplo
das
mulheres
aguerridas e de luta da nossa carreira. Nossa homenagem a todas as colegas que
fazem parte desta batalha
árdua e constante, tão necessária para a justa valorização dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil.
A ANFIP estende a homenagem a todas as brasileiras
que se dispõem a combater
as desigualdades sociais e
de gênero.
Sobre o 30 de abril
A data, instituída em
1980, é uma alusão à líder
do movimento feminista
e fundadora do Movimento Bandeirante, Jerônima
Mesquista. A comemoração tem como objetivo
principal promover a inserção da mulher em todas as
áreas da sociedade. A data
foi escolhida por ser o dia
do nascimento de Jerônima Mesquita.

Arquivo pessoal
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PEC 287/16
ANFIP é referência no debate sobre a reforma da Previdência
Acervo ANFIP

Entidade tem promovido diversas ações para proteger o sistema de seguro social

ANFIP e Anauni apresentam sugestões de mudanças na proposta de reforma da Previdência ao relator da Comissão Especial que analisa matéria

Desde o início do ano legislativo, a reforma da Previdência, prevista na Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
287/16, é um dos principais
itens da pauta de votação do
Congresso Nacional. A expectativa do governo federal era de
ver seu texto aprovado pelos
parlamentares ainda no primeiro semestre.
No entanto, o Executivo não
esperava uma reação organizada dos movimentos sociais,
incluindo várias entidades representativas dos servidores
públicos, dentre elas a ANFIP,
dos aposentados e pensionistas e de diversos segmentos
profissionais, como a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
e o Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Essas duas
instituições, junto a Associação,
têm promovido amplos debates e estudos para garantir que
a verdade sobre a Previdência
Social seja dita.

Atuação da ANFIP
O trabalho focado e intenso
da ANFIP incomodou integrantes da Comissão Mista destinada a deliberar a proposta. Dois
parlamentares, um deles o presidente da Comissão, deputado
Carlos Marun (PMDB/MS), segundo divulgado pela imprensa, foram “reclamar” da atuação
da Entidade ao presidente Michel Temer, a quem teriam pedido que interferisse, por meio da
Advocacia Geral da União (AGU),
no sentido de “calar” a Associação. Várias entidades manifestaram apoio à ANFIP.
Apesar da reclamação, a Entidade continuou firme em seu
trabalho parlamentar. O presidente Vilson Antonio Romero e
o vice-presidente de Política de
Classe, Floriano Martins de Sá
Neto, em conjunto com a presidente da Associação Nacional
dos Advogados da União (Anauni), Márcia David, estiveram no
dia 6 de março com o deputado federal Arthur Oliveira Maia

(PPS/BA), relator na Comissão
Especial, para apresentar sugestões de alteração do texto da
proposta.
“Queremos contribuir para
diminuir as perdas apresentadas pela PEC”, afirmou Vilson Romero sobre as emendas
apresentadas. Dentre elas, está
a que ameniza as regras de
transição no Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS) e
no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), outra para
aumentar o valor da pensão,
uma que impeça que a Desvinculação das Receitas da
União (DRU) seja aplicada às
contribuições sociais, além de
emenda que acabe com a contribuição sobre aposentadorias
e pensões. Outra sugestão que
a ANFIP apresentou ao deputado Arthur Maia foi a ampliação
do prazo de prescrição e decadência das contribuições previdenciárias, hoje restrita a cinco
anos, apesar de valerem para
tempo de contribuição elevado.

Alterações do texto
O relator da matéria, em
evento promovido no Tribunal
de Contas da União, em 9 de
março, garantiu que o texto “não
vai passar como está”. Na oportunidade, Maia criticou a regra
de transição e a classificou como
“mal formulada”. “A regra não
pode valer para quem durante a
vida apostou na aposentadoria
referente à sua contribuição. Isso
vai ser considerado e não aceitaremos mudanças”, destacou.
Desde a publicação da PEC
287/16, em 6 de dezembro de
2016, até abril, a Entidade foi palestrante em dezenas de eventos,
concedeu entrevistas a diversos
veículos da imprensa, esteve em
inúmeras reuniões, compareceu
a atos públicos e encabeçou várias iniciativas para proteger a
Previdência Social, como, por
exemplo, a edição de vídeos sobre o assunto, a emissão de notas
públicas conjuntas e um hotsite
com conteúdo exclusivo sobre a
reforma previdenciária.
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Seus Benefícios

Associado, atualize seu cadastro!

Alub Concursos
O Alub Concursos preparou
uma oferta exclusiva para os associados e dependentes que queiram ingressar nas turmas preparatórias de concursos públicos.
Para garantir o desconto, o associado deve seguir as orientações:
1) Imprimir a Carta Bolsa
2) Validar através do carimbo/

carta de vínculo da ANFIP
3) Ir até a unidade ALUB de
interesse para efetuar a matrícula
4) No ato da matrícula apresentar algum documento vínculo com a Associação.
Em caso de dúvidas, entre
em contato pelos telefones:
(61) 3962-1022 ou 99822-1768.

Atendimento Odontológico
Já está disponível na Plataforma
Dynamus, o convênio da ANFIP com
a Clínica Odontológica Preodonto,
que concede descontos aos associados em vários tipos de procedimentos. A redução nos valores pode chegar a até 30% dos preços de tabela.
Dentre os serviços oferecidos,
estão: clareamento dental a laser,
odontologia estética, ortodontia,

periodontia, endodontia, cirurgia,
implante dentário, prótese convencional, prótese sobre implante.
Todos os atendimentos são
realizados no SGAS 915, Edifício
Office Center, bloco C, sala 4 - Asa
Sul, Brasília/DF. Informações ou
agendamento: (61) 3345-1042
e 98401-4634, ou preodonto_
odontologia@yahoo.com.br.

Saiba como usar
Para conferir esses e muitos
outros benefícios, acesse a
plataforma de convênios na
Página Restrita da ANFIP na
internet. Para ter direito às
vantagens, é preciso fazer as

quer aeroporto brasileiro. Os pagamentos podem ser divididos
em até 10 vezes sem juros, no
cartão Visa e Mastercard.
Mais informações: (62) 32240010 / 98168-7959 / 99275-0783.

Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil
www.anfip.org.br

compras a partir da plataforma
de convênios ou com os cupons
indicados na plataforma. Se você
não achou o convênio que queria,
avise à ANFIP. Nossa equipe vai
atrás para firmar a parceria!

futuras eleições e assembleias.
Para atualizar o cadastro, o
associado deve entrar com os
dados solicitados no topo da página (CPF e senha). Ao acessar
o sistema, basta clicar no lápis
verde, localizado à direita da matrícula, e alterar as informações,
caso necessário. Vale frisar que,
mesmo que todos os campos do
formulário estejam corretos, é
preciso validá-lo para constar a
atualização.

ANFIP na palma da mão

O aplicativo da ANFIP atualizado
para
dispositivos
móveis está disponível nas
plataformas Android e IOS,
podendo ser baixado pelo

Luna Turismo
Pacotes de viagens com descontos exclusivos para associados da ANFIP. São nove noites de
hospedagem visitando Montreal,
Quebec, Mont-Tremblant, Ottawa, Niagara Falls e Toronto.
Saída em 6 de junho, de qual-

A ANFIP criou em sua página
na internet um espaço para que
os associados atualizem seus dados cadastrais. O procedimento
é fundamental para manter as
informações corretas (nome, endereço, telefone, e-mail, entre
outros itens) e, desta forma, permitir ao quadro social o acesso
imediato aos serviços e convênios, a obter comunicados sobre
valores de precatórios relativos a
ações judiciais e a participar de

Google Play e pela App Store,
respectivamente. Baixe gratuitamente e tenha acesso imediato às principais notícias e
convênios da Entidade.

Principais notícias em destaque

A página da ANFIP na internet tem uma novidade. A tela
de início agora tem banners
rotativos, com links destinados
a assuntos de destaque da Associação. No hotsite da reforma da Previdência Social estão
todos os desdobramentos da
tramitação da PEC 287/16, com
notícias, documentos, cartilhas,

notas técnicas, estudos, banco
de imagens de eventos. A XXVI
Convenção Nacional também
está lá, com a ficha de inscrição,
a programação e informações
aos participantes. As notícias
da MP 765/16 fecham o espaço,
permitindo a rápida busca e a
leitura das informações sobre a
campanha salarial. Confira!

