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INOVAÇÃO E LUTA!

Olá, associado! Temos um encontro 
marcado de 27 a 29 de maio. É o nosso 
XVI Encontro Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil, 
que, neste ano, será em Aracaju (SE).

No Encontro serão abordados temas 
de interesse dos associados, da categoria 

de AFRFB e da sociedade. Como 
sempre, estamos nos empenhando 
para que seja um momento belíssimo, 
agradável e de muita confraternização. 
Mas, para que ele seja um sucesso, sua 
participação é indispensável. Faça já 
sua inscrição e participe!

Palavra do presidente

Aracaju recebe evento da ANFIP
Se você gosta de diversidade, onde 

a história se mistura à modernidade, a 
aventura convive com a tranquilidade 
e onde o ar de cidade de interior 
se confunde com o agito de uma 
metrópole, Aracaju é o lugar certo!

É nesse cenário rico em cultura, 
gastronomia e natureza, banhado 
por um belo litoral, que acontece o 

XVI Encontro Nacional, evento que 
dá a oportunidade a Auditores de se 
reencontrarem e de promoverem um 
debate coletivo consistente, capaz de 
produzir ideias que transformem o 
futuro do país.

Particularmente neste ano, o 
Encontro ocorrerá em meio a um 
cenário conturbado nas áreas política 

e econômica como nunca se viu 
antes. Além de reformas sociais, 
como as da Previdência, trabalhista e 
tributária, o governo tem feito ataques 
sucessivos e infundados contra os 
servidores públicos com o forte 
propósito de desmonte do Estado. 
Esta é a hora de engajamento, união, 
perseverança e participação.

Inscrições podem ser feitas 
diretamente pela internet.

Garanta sua vaga!
As inscrições para o XVI Encontro Nacional 

já estão abertas e podem ser feitas pela página 
da ANFIP (www.anfip.org.br). Faça já a sua! 
Lembrando que todo sócio tem direito de lavar um 
acompanhante, que pode ser um familiar ou não.

Importante observar que o associado que 
precisar de liberação de ponto para participar do 
evento deverá fazer sua inscrição até o dia 7 de 
maio e, nesse mesmo ato, poderá solicitar sua 
liberação, que seguirá o disposto na Portaria RFB 
nº 631, de 20 de maio de 2013.

Jurídico: Tire suas dúvidas 
sobre a GAT e as demais 

ações em andamento
Uma equipe de advogados da ANFIP estará 

à disposição para atender aos associados que irão 
participar do XVI Encontro Nacional.

Aproveite a oportunidade para se informar 
sobre o andamento das ações da GAT (Gratificação 
de Atividade Tributária), da GDAT (Gratificação 
de Desempenho de Atividade Tributária), da GIFA 
(Gratificação de Incremento de Fiscalização e 
Arrecadação), do Bônus de Eficiência e Produtividade, 
dos 28,86%, dos 3,17% e de demais ações de que 
você faça parte.
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Programação prévia Super ofertas de 
passagens aéreas27/05 (Domingo)  

13 às 19h Credenciamento dos 
participantes, no Radisson Hotel Aracaju
20h30 Coquetel de Recepção  - local 
Auditório do Radisson Hotel Aracaju

28/05 (Segunda-feira) 
Manhã livre
14h Solenidade de Abertura – ANFIP e 
AFIPRESE
15h 1º Painel – Receita Federal do Brasil
16h 2º Painel – Palestra sobre Orientações 
atuais para longevidade saudável
Palestrante: Antônio Cláudio Neves 
– médico geriatra e gerontólogo. 
Presidente da Associação dos Amigos 
dos Idosos do Brasil (AMI) e diretor 
Executivo do Instituto de Atenção à 
Longevidade (IAL)
17h Happy hour 
Noite livre               

29/05 (Terça-feira) 
09h 3º Painel - O papel da tributação na 
redução de desigualdades
Palestrante: Eduardo Fagnani – Professor 
do Instituto de Economia da Unicamp/SP 
10h 4º Painel – Palestra Educação Fiscal
Palestrante: André Horta  Melo – 
Secretário de Estado da Tributação 
– Sefaz/RN, membro do Conselho 
Nacional de Política Fazendária.
11h 5º Painel – ANFIP – presidente 
Floriano Martins de Sá Neto
12h 6º Painel – Palestra motivacional
Palestrante: Bráulio Bessa – 
escritor, artista e poeta. Apresenta 
o quadro Poesia com Rapadura, do 
programa Encontro com Fátima, da 
Rede Globo.
Tarde livre
20h Jantar de Encerramento
Local: Espaço Sonia Lima Loft

Hoje vamos falar do Radisson 
Hotel Aracaju. É neste endereço 
que o evento será realizado. 
Localizado em frente à orla de 
Atalaia, principal ponto turístico 
da capital aracajuana, o hotel 
é distante 4 km do Shopping 
Riomar, 7 Km do aeroporto Santa 
Maria e 12 km do centro histórico. 
Localização perfeita para desfrutar 
com facilidade dos atrativos 
sergipanos!

A vantagem de estar na orla mais 
charmosa da cidade é a proximidade 
a uma vasta rede hoteleira, com 
uma variedade considerável de 
restaurantes, monumentos, feirinha, 
pista de ciclismo, quadras de esporte. 
É neste local que estão os Arcos 
que serviram de inspiração para a 
produção do material de divulgação 
do evento. A vida diurna e noturna é 
rica, propícia para desde tranquilos 
passeios à prática de esportes. Tem 

opções para todos os gostos!
Faça a pesquisa da rede hoteleira 

e reserve a sua vaga! As agências 
Propagtur (Cristina - 79 2107-
4414 cristina@propagtur.com.br 
/ Beatriz 2107- 4431 agencia2@
propagtur.com.br / Rafaela - 2107-
4434 rafaela@propagtur.com.br) e 
Conextur (conextur@conextur.com.
br - 61 3327-8905) podem ajudar 
na escolha de hotéis, reserva de 
passagens e passeios.

Planeje sua viagem agora mesmo

Desconto aplicado sobre 
a tarifa disponível no sistema 
exclusivamente para os 
participantes que efetuarem suas 
compras por meio da Propagtur 
(vagas limitadas).
TAM – desconto de até 12%
GOL – desconto de até 15%
AVIANCA – desconto de até 13%
AZUL – desconto de até 10%

Formas de pagamento:
TAM – Em até 4x sem entrada e 
sem juros nos cartões ou à vista 
via depósito bancário.
Demais companhias – Em até 6x 
sem entrada e sem juros nos cartões 
ou à vista via depósito bancário.

Contatos: (79) 2107-4414 / 
4431 / 4434
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O que fazer em Aracaju

Arte, cultura, gastronomia, 
religiosidade, ecologia e muito mais 
fazem de Aracaju um dos destinos 
brasileiros mais procurados. É 
neste ambiente, com experiências 
inesquecíveis, que será realizado o 
XVI Encontro Nacional.

Além da programação oficial, os 
participantes terão a oportunidade de 
conhecer os vários atrativos da cidade, 
que não se resumem às lindas praias do 
litoral de Sergipe. Para quem não quer 
seguir a rota de praias, selecionamos 
algumas sugestões para conhecer.
Veja a seguir e programe-se:

RELIGIOSIDADE
• Colina e Igreja Santo Antônio 

Localização: Bairro Santo Antônio. 
Atrativo: Por estar em uma colina, 
possibilita uma vista incrível da cidade.

• Catedral Metropolitana
Localização: Parque Teófilo 
Dantas, Centro.
Atrativo: Arquitetura fantástica.

• Igreja de São Judas Tadeu
Localização: Rua Bolívia, 

Bairro América.
Atrativo: Arquitetura e bela 
vista da cidade. 

EXPOSIÇÕES E ARTESANATO
• Centro de Arte e Cultura J. 

Inácio (Avenida Santos Dumont, 
Orla de Atalaia)

• Museu da Gente Sergipana 
(Avenida Ivo do Prado, Centro)

• Museu do Homem Sergipano 
(Rua Estância, Centro)

• Museu do Artesanato de Sergipe 
(Praça Olímpio Campos, Centro)

• Memorial de Sergipe (Avenida 
Beira Mar)

• Monumento aos Formadores de 
Nacionalidade (Orla de Atalaia)

• Centro Cultural de Aracaju 
(Praça General Valadão, Centro)

• Cidades Históricas de São 
Cristóvão e Laranjeiras

PARQUES E PASSEIOS
• Oceanário de Aracaju - Projeto 

Tamar (Avenida Santos Dumont)
• Parque da Sementeira (Avenida 

Beira Mar)
• Parque dos Cajueiros e Farol 

Antigo (Bairro Farolândia)
• Farol da Coroa do Meio (Avenida 

Santos Dumont)
• Mundo Maravilhoso da Criança 

(Orla de Alataia)
• Parque da Cidade e mini zoológico 

(Rua Fortaleza, Zona Norte)
• Palácio Olímpio Campos (Praça 

Fausto Cardoso, Centro)
• Mirante e Calçadão Formosa 

Aracaju - Calçadão da 13 de 
Julho (Avenida Beira Mar)

• Praça Fausto Cardoso (Travessa 
Paulino Menezes, Centro)

COMPRAS
• Mercado Municipal Antonio 

Franco (Rua José do Prado 
Franco, Centro)

• Feira do Turista (Avenida Santos 
Dumont)

• Passarela do Artesão (Orla de 
Atalaia)

• Espaço Zé Peixe (Rio Sergipe, 
Aracaju)
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Aracaju reserva para seus 
moradores e especialmente para 
seus visitantes diversos pratos 
típicos com ingredientes que só o 
nordeste pode oferece. 

Para quem prefere o sertão, a 
tradicional carne de sol com pirão 
de leite é o prato principal, além de 
outras delícias como macaxeira, 
cuscuz de milho, beiju de tapioca, 
batida de coco. 

Se você prefere a culinária do 
litoral, os pratos são diversos, mas 
o destaque vai para o caranguejo 
com molho de vinagrete. 

Os visitantes também podem 
experimentar o aratu na palha, o 
camarão de cueca, e ainda tem 
a casquinha de siri, o caldo de 
sururu, peixes, os famosos pitus 
além de outros mariscos. 

Na Orla de Atalaia está a 
Passarela do Caranguejo, um 
tradicional ponto turístico da 
cidade, onde estão reunidos os 
melhores bares e restaurantes de 
diferentes especialidades.  

Conheça os restaurantes 
próximos ao Radisson Hotel:

Muratto Restaurante
Culinária mediterrânea, com 
ambiente sofisticado, oferece 
também comida japonesa, frutos do 
mar, europeia e opções vegetarianas.

Talhado Restaurante
Ambiente despojado com 

culinária japonesa, mediterrânea, 
contemporânea e grelhados, além 
das diversas sobremesas finas e um 
bar com opções para todos os gostos.

Restaurante Pitu com Pirão 
Um restaurante com opções para 
quem gosta de frutos do mar, 
comida típica brasileira e diversos 
pratos da culinária sul-americana.

República dos Camarões 
Um ambiente sofisticado, com 
diversos pratos servidos com o 
marisco. Além disso, são servidos 
também outros frutos do mar e 
culinária sul-americana.

Maini  Gastronomia     Nikkei
A fusão da rigorosa cozinha japonesa 
com a picante fantasia da cozinha 
peruana, uma das mais afortunadas 
expressões da mestiçagem cultural.  
A profusão de sabores vai além dos 
limites da imaginação! Nikkei 
peruano, cebiche, tiraditos, 
pescados, camarões, lagostas, 
mariscos, massas, carnes, aves e 
muito mais.

Gastronomia variada

Dejanira Freitas Braga 
(coordenadora)
Carlos José de Castro
Jorge Cezar Costa 
José Avelino da Silva Neto
Maria Aparecida Fernandes 
Paes Leme
Valdenice Seixas Elvas

Supervisão
Floriano Martins de Sá Neto 
Sandra Tereza Paiva 
Miranda

Comissão 
Organizadora

RECEPTIVO TARIFA

City Tour Aracaju R$ 50,00

Crôa do Goré R$ 92,00

Cidades Históricas R$ 110,00

Praia do Saco R$ 50,00

Mangue Seco R$ 86,00

Foz do Rio São Francisco R$ 160,00

Canyon Xingó R$ 160,00

Parque dos Falcões sem ingresso R$ 80,00

Fazenda Boa Luz com ingresso R$ 86,00

 
Condições gerais dos passeios:
Política CHD: 0 a 5 anos- 

assento R$ 30,00; de 5 a 9 anos- 
50%; acima- integral

Formas de pagamento: à 
vista ou até 2x no cartão

Contatos: (79) 2107-4414 / 
4431 / 4434

Programação 
de passeios – 

preços especiais


