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Lançado documento-síntese da
Reforma Tributária Solidária

O movimento Reforma Tributária 
Solidária, encabeçado pela ANFIP e a 
Fenafi sco (Fisco Estadual e Distrital), 
lançou em 17/10, na Câmara dos 
Deputados, a publicação “A Reforma 
Tributária Necessária - Justiça fi scal 
é possível: subsídios para o debate 
democrático sobre o novo desenho da 
tributação brasileira”, documento-síntese 
com propostas para a formatação de um 
modelo tributário justo para o Brasil.

Além do presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, e do presidente da 
Fenafi sco, Charles Alcantara, compuseram 
a mesa da solenidade o professor de 
Economia da Unicamp e coordenador do 
grupo de trabalho da Reforma Tributária 
Solidária, Eduardo Fagnani; a coordenadora 
da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria 
Lucia Fattorelli; o secretário de Fazenda 
do DF, Wilson de Paula; e os deputados 
Alice Portugal (PCdoB/BA), Júlio Delgado 
(PSB/MG), Edmilson Rodrigues (PSOL/

PA), Lincoln Portela (PR/MG) e Zenaide 
Maia (PHS/RN). Acompanharam o 
lançamento conselheiros da ANFIP e da 
Fundação ANFIP.

Floriano Sá Neto declarou a honra 
de compartilhar o momento com 
várias entidades e parlamentares. “Esta 
proposta é fruto de muito trabalho. 
Foram quase dois anos entre o sonho 
e a realidade. Mesmo passando pela 
cartilha, pelo diagnóstico, sempre nos 
questionaram sobre as simulações, e elas 
estão aqui”, disse. Segundo explicou, 
o material é apenas uma degustação, já 
que um trabalho mais detalhado ainda 
será apresentado.

O que disseram os parlamentares 
Deputada Alice Portugal (PCdoB/BA) 

– “Essa justiça fi scal só será possível com 
um pacto civilizatório. Venho me perfi lar 
na busca pela aprovação dessa matéria.”

Júlio Delgado, deputado reeleito 
pelo PSB/MG - “Ajuste fi scal é possível 

e justiça fi scal é necessária. Teremos 
uma luta enorme nos próximos anos. 
Precisamos contar com os senhores e as 
senhoras no suporte para fazer a reforma 
necessária. O desafi o está colocado e 
precisamos estar juntos.”

Deputado Edmilson Rodrigues 
(PSol/PA) - “A reforma tributária de 
caráter solidário, cidadã, tem sido uma das 
tarefas mais difíceis desse Parlamento.” 

Deputado Lincoln Portela (PR/
MG) - “Não arredarei o pé em 
nenhum posicionamento que sempre 
tive em relação aos servidores 
e aos trabalhadores brasileiros. 
Independentemente do próximo 
governo, que a gente possa estar junto 
para somar, pensar e ir para a ação.”

Deputada Zenaide Maia/RN (PHS) - 
“Não se justifi ca um alto imposto sobre 
consumo, que é pago com salário do 
trabalhador, enquanto não se tributa lucros 
e dividendos de quem ganha milhões.”
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Parecer sobre Auditores Fiscais  
em atividade de coaching

Atenta às garantias do cargo de 
Auditor Fiscal da Receita Federal do 
Brasil e às repercussões de eventuais 
dúvidas, bem como atendendo a pedido 
de Auditores que se sentem acuados 
quanto à clareza e limites da sua atuação 
como professores, coaching e mentores 
para concursos, a ANFIP elaborou estudo 
e apresenta parecer técnico do advogado 
Cláudio Farág, mestre em Direito e 
especialista em Direito Tributário, 
Administrativo e Previdenciário.

As conclusões são as seguintes:
a) Que não há necessidade de 

autorização prévia para o exercício de 
atividade de “coaching” para concurso;

b) Que a atividade de “coaching” 
para concurso é inserida na mesma 
classificação das atividades de exercício 
de magistério;

c) Ainda que assim não seja, a 
atividade de “coaching” não pode ser 
confundida com a de consultoria privada.

Os servidores que não são associados 
podem solicitar o documento pelo e-mail 
presidencia@anfip.org.br.

A íntegra do parecer está disponível 
na página restrita da ANFIP na internet.

Cogep confirma novos lotes para  
cédula de identificação do aposentado
Os vice-presidentes da ANFIP José 

Avelino da Silva Neto (Aposentadorias e 
Pensões) e Dejanira Freitas Braga (Cultura 
Profissional e Relações Interassociativas), 
estiveram, em 9/10, na Coordenação Geral 
de Gestão de Pessoas da Receita Federal 
do Brasil (Cogep/RFB), em Brasília, 
para reunião com a chefe da Divisão 
de Administração de Pessoas, Adriana 
Maisete Corrêa Caracas. O objetivo foi 
saber sobre os novos lotes de distribuição 
das cédulas de identificação dos Auditores 
Fiscais aposentados.

Adriana Caracas confirmou a 
realização de um lote extra ainda em 
2018. Os interessados em receber a 
carteira devem fazer a solicitação até 9/11. 
Os pedidos são realizados diretamente 
nas Delegacias e Superintendências da 
Receita Federal do Brasil nos estados.

Como solicitar a cédula de 
identificação?

Os servidores aposentados que ainda 
não solicitaram a cédula de identificação 
podem comparecer às unidades da Receita 

Federal para coleta de dados biométricos e 
biográficos que constarão no documento.

Para solicitar o documento, é preciso 
levar uma foto 3x4 recente, sendo que os 
homens devem estar de paletó e gravata.

Próximos lotes
Estão previstos mais três lotes 

de confecção e envio da cédula de 
identificação a serem realizado em 2019. 
O primeiro grupo será concluído em 22 
de fevereiro, o segundo no dia 19 de 
julho, e o terceiro em 18 de outubro. 
Antecipe-se e solicite seu documento!

Informe 7ª RF - A Diretoria de 
Gestão de Pessoas (Digep) da 7ª Região 
Fiscal divulgou uma lista com os nomes 
dos Auditores Fiscais aposentados 
que ainda não retiraram a carteira de 
identificação funcional.

A ANFIP solicita que os associados 
confiram a listagem na página da ANFIP, 
pois o documento encontra-se pronto na 
Digep, aguardando o comparecimento 
do interessado para efetivar a entrega e 
baixa no sistema SA3.

Aposentadoria  
por invalidez 

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, participou, 
em 9/10, da audiência pública na 
Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH) do 
Senado Federal para debater sobre as 
aposentadorias por invalidez, com foco 
na Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) nº 56/2014.

A PEC visa assegurar 
proventos integrais aos servidores 
que se aposentarem por invalidez 
permanente, em todas as hipóteses, e 
estabelecer a revisão dos proventos 
de aposentadorias por invalidez já 
concedidas, com efeitos financeiros 
a partir da data da promulgação da 
Emenda Constitucional.

Se aprovada a PEC 56/2014, 
bastará a constatação da incapacidade 
laboral por invalidez permanente, 
comprovada por perícia médica, 
conforme previsto no Regime Geral de 
Previdência Social. A ANFIP luta pela 
aprovação do projeto.

Floriano Sá Neto falou sobre a 
importância do debate, mas ponderou 
o risco do momento. “A análise deste 
período nos mostra a temeridade em se 
suspender a intervenção federal no Rio 
de Janeiro no intuito de se aprovar a PEC 
287/2016, que trata sobre o verdadeiro 
desmonte do sistema previdenciário 
brasileiro. Diante deste cenário, 
gostaria que a PEC 56/2014 entrasse 
em votação somente no próximo ano, 
infelizmente”, destacou.

Ao parabenizar o vice-presidente 
da CDH, senador Paulo Paim (PT/
RS), Floriano Sá Neto destacou a 
necessidade de manutenção do fórum 
no âmbito da CDH com a nova 
constituição da Casa. 



INOVAÇÃO E LUTA!

Linha Direta Página 3

ANFIP implanta Assistente Virtual  
de atendimento

O atendimento da ANFIP aos 
associados e não associados, via 
whatsapp, será feito exclusivamente pelo 
(61) 98366-5999. Um novo passo que a 
Entidade dá rumo à modernização de seu 
atendimento, feito a partir de agora por 
um Assistente Virtual. 

Como funciona
Salvou nosso número?  Diga “Oi” 

para ativar nosso Assistente. Ele te 
apresentará as áreas internas da ANFIP, 
como 1. Cadastro, 2.Assitenciais, 
3.Atendimento, 4.Comunicação, 
5.Informática, 6.Jurídico, 7.Secretaria. 

Ao digitar o número ou o nome 
do setor, o contato será refinado, 
possibilitando ao associado ter acesso a 
todas as informações desejadas.

Exemplo
Digitou 6 ou Jurídico, os subitens 

são apresentados. Se o interesse for 
GDAT, basta digitar o número referente 
ou a palavra e enviar. A partir desta 
etapa, as informações referentes ao 

tema são apresentadas. E se, caso não 
tenha a informação de interesse ali, 
basta clicar no link que redireciona para 
o whatsapp do setor. 

O mais interessante é que este sistema 
de contato é feito por meio de inteligência 
artificial, ou seja, quanto mais respostas 
são geradas, mais o banco de informações 
será alimentado, favorecendo ainda mais 
os contatos seguintes.

Vamos participar da construção 
desta ferramenta? 

Aqueles que já são associados 
podem, neste momento, via whatsapp, 
entrar em contato com a ANFIP e ver de 
perto como ela funciona. Vamos atualizar 
seu cadastro usando o Assistente Virtual?

Funciona assim: entre em contato 
via whatsapp e diga “Oi”. Os itens serão 
apresentados, basta digitar “1.Cadastro” e 
seguir as instruções.

É a ANFIP nvestindo no mais 
moderno para que seus associados 
tenham o melhor atendimento!

50 anos da I Convenção Nacional

A ANFIP promove no dia 9 
de novembro, no Rio de Janeiro, o 
evento dos 50 anos de realização da I 
Convenção Nacional. Na pauta, além das 
comemorações, está a Reforma Tributária 
Solidária (RTS), projeto da ANFIP e da 
Fenafisco que apresenta os pormenores de 
um modelo tributário capaz de equilibrar 
o sistema, tornando-o mais justo. 

Na oportunidade, o livro “A Reforma 
Tributária Necessária – justiça fiscal é 
possível: subsídios para o debate democrático 

sobre o novo desenho da tributação 
brasileira”, segundo do movimento RTS, 
será apresentado aos presentes.

E para os associados, a programação 
reserva espaço para o ANFIP do Futuro 
Itinerante, que tem percorrido o país 
levando informações atualizadas das 
ações judiciais em andamento, campanha 
salarial, projetos de lei em tramitação 
no Congresso Nacional, reforma 
previdenciária e tributária, futuro da 
carreira, serviço público e muito mais.

Debate sobre a 
Seguridade Social

Vem aí o seminário 30 anos 
da Seguridade Social – Avanços e 
Retrocessos, promovido pela ANFIP 
e Fundação ANFIP. O evento será 
realizado dia 22 de novembro, a 
partir das 8h30, no Auditório Nereu 
Ramos da Câmara dos Deputados, 
em Brasília (DF), e será aberto 
para a participação de toda a 
sociedade, entidades sindicais e 
classistas, instituições acadêmicas 
e parlamentares. As inscrições estão 
abertas em www.anfip.org.br, onde 
também está a programação completa. 

O seminário contará com a 
presença do professor Wagner Balera, 
coordenador do curso de metrado e 
doutorado de Direito Previdenciário 
da PUC-SP (Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo). Também estão 
confirmados, o presidente do Ieprev 
(Instituto de Estudos Previdenciários), 
advogado e professor de Direito 
Previdenciário, Roberto Carvalho, e a 
presidente do IBDP (Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário), Adriane 
Bramante, entre outros especialistas

O Sistema Previdenciário Brasileiro 
comemora neste ano, junto com a 
própria Constituição Federal, 30 anos 
de existência. “Teremos um instituto 
jurídico para debater o assunto e 
analisar o que avançou neste período e 
o que retrocedeu em termos de direitos 
sociais, além de abordar as perspectivas 
futuras”, destaca o presidente da ANFIP, 
Floriano Martins de Sá Neto.



Linha Direta Página 4

DETALHES E OUTRAS INFORMAÇÕES: WWW.ANFIP.ORG.BR

Benefícios

Convenção Extraordinária é adiada
Em virtude da complexidade de temas 

e da grande quantidade de dispositivos 
estatutários a serem analisados pela Comissão 
Conjunta destinada a elaborar propostas de 
alteração estatutária a serem encaminhadas 
a V Convenção Nacional Extraordinária 
(CNE), foi decidido por consenso que a 
referida Convenção fica adiada.

A Comissão, formada por membros 
dos três Conselhos, reuniu-se na 
sede da Entidade no período de 1 a 
4/10. Deliberando-se, na ocasião, ser 
necessário que, antes da Convenção, 
seja realizado debate entre os conselhos 
da ANFIP e seu quadro associativo. “Há 
uma grande quantidade de artigos [do 
Estatuto] que merecem uma atenção 
especial e precisam ser debatidos para 
possibilitar a tomada de decisão”, 

explicou o presidente Floriano Martins 
de Sá Neto. Os assuntos que seriam 
tratados na CNE poderão ser pauta da 
Convenção ordinária, já que os prazos 
para a sua realização começam a 
tramitar neste fim de ano.

Floriano Sá Neto disse ainda que 
novembro será um mês muito decisivo, 
devido ao resultado do processo 
eleitoral. “Há a possibilidade real de 
várias reformas entrarem na pauta do 
Congresso, entre elas a da Previdência, 
e de matérias que versem sobre os 
direitos dos associados seguirem sua 
tramitação, como a MP 849/18 [adia 
reajuste salarial dos servidores]”, 
alertou. Será um período de alerta 
geral. “A ANFIP estará atenta a esses 
desdobramentos”, garantiu.

Atendimento em 
São Paulo

A Benevix, empresa que 
administra o plano de saúde da 
Unimed-ES/ANFIP, informa que 
as demandas dos associados de São 
Paulo estão centralizadas na equipe 
locada no escritório de Vitória (ES).

De acordo com Marcelo Rocha, 
gerente de Operações, o atendimento será 
feito por um núcleo específico na matriz, 
dando apoio e suporte em quaisquer 
dificuldades do beneficiário com a 
Central Nacional Unimed em São Paulo.

O contatos: (27) 3022-7272 e (27) 
99253-8480 ou suporteassociacoes@
benevix.com.br.

Grupo Rio Quente

Associados da ANFIP têm 
descontos especiais nos meses de 
dezembro e janeiro de 2019 no Rio 
Quente Resorts, em Caldas Novas 
(GO). Na plataforma Dynamus, 
disponível na página restrita da 
Associação na internet, você terá 
acesso aos pacotes preparados para as 
férias de dezembro, incluindo Natal do 
Cerrado e Réveillon das Águas.ANFIP parabeniza associados que 

participaram do processo eleitoral
A ANFIP parabeniza os associados 

que participaram do processo eleitoral 
de 2018. São eles, André Machado, 
Darcy Luiz de Oliveira, Fábio Macca, 
Flávio Morales, Manoel Dias e Vilson 
Romero. 

A ANFIP incentiva a participação 
de seus associados nas lides 
partidárias, políticas e em todos os 
espaços disponíveis para debater os 
grandes temas nacionais.

A Entidade tem a convicção de 
que os candidatos estiveram a todo 

o momento comprometidos com as 
causas de interesse dos trabalhadores, 
dos servidores públicos e aposentados, 
bem como em defesa da Previdência 
Social pública e da administração 
tributária. 

A luta em defesa da democracia 
continua em todo o país!

O Brasil precisa de pessoas 
comprometidas no cenário político 
para desencadear uma luta contínua em 
defesa do serviço público e do Estado 
como provedor do bem-estar social.

Reunião com o superintendente da 1ª RF

Os vice-presidentes da ANFIP José 
Avelino da Silva Neto (Aposentadorias 
e Pensões) e Maria Aparecida 
Fernandes Paes Leme (Relações 
Públicas), estiveram, em 26/10, com 
o superintendente da 1ª Região Fiscal, 
o Auditor Fiscal José Oleskovicz. 

A reunião aconteceu em Brasília e 
tratou, dentre os assuntos de interesse 
dos associados, do crescimento da 
arrecadação federal, anunciado no 
dia 24/10 pela RFB, e também das 
atividades em comemoração ao 
aniversário da Receita Federal.

Grupo Educacional 
Cruzeiro

Atenção associados da ANFIP! O 
Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, 
garante isenção da taxa de matrícula e 
descontos especiais para aqueles que 
se matricularem a partir do primeiro 
semestre de 2019 na Universidade 
Cruzeiro do Sul e na Universidade 
Cidade de São Paulo (Uniced). 
Para mais informações, confira a 
plataforma Dynamus disponível na 
página restrita.



Linha Direta Página 5

INOVAÇÃO E LUTA!

ANFIP prestigia lançamento da revista 
e-Ranking Cidadão 

Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro 
em debate na OAB

A sede da ANFIP, em Brasília (DF), foi 
palco, em 2/10, do lançamento da revista 
e-Ranking Cidadão, idealizada pelo Labep 
– Laboratório de Estudos Político-Sociais. 
A publicação mostra parte do trabalho 
de mapeamento da atuação parlamentar 
feito pela equipe de cientistas políticos do 
Laboratório. Neste ranking, deputados e 
senadores são pontuados de acordo com 
o seu posicionamento diante de matérias 
priorizadas pelo governo federal.

Gustavo Tavares, coordenador técnico 
do e-Ranking, explicou que o Labep é 
composto por profissionais interessados 
em pesquisar, analisar, elaborar e divulgar 
estudos e pesquisas sobre política e seus 
impactos na sociedade. “Produzimos 
pesquisas políticas e socioeconômicas 
aplicadas que sejam relevantes para o 
desenvolvimento social do país. O estudo 
serve como ferramenta de planejamento e 
compreensão ampla do Brasil”, afirmou.

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, parabenizou pela 
iniciativa do trabalho. “É muito bom 
ver jovens se interessando por políticas 
sociais e pela política como um todo. 
Acho que a palavra de ordem daqui para 
frente não é só eleger, mas é acompanhar 
efetivamente o que essas pessoas estão 
fazendo em nosso nome. Que o cidadão 
tenha instrumentos cada vez mais 
atuantes para acompanhar diuturnamente 
os parlamentares”, destacou.

A ferramenta também foi elogiada 
por Pedro Lopes, diretor da Fenafisco; 
Geraldo Seixas, do Sindireceita; e Rudinei 
Marques, presidente do Fonacate. O 
lançamento foi acompanhado ainda pela 
vice-presidente de Cultura Profissional 
e Relações Interassociativas da ANFIP, 
Dejanira Freitas Braga, e por representantes 
de entidades e organizações da sociedade 
civil.

A OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) Seção de São Paulo, por meio 
das comissões de Direito Marítimo 
e Portuário e de Direito Aduaneiro, 
promoveu nos dias 18 e 19/10, com apoio 
da ANFIP, o VII Congresso Nacional de 
Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro 
juntamente com o IV Simpósio de 
Direito Marítimo e Portuário.

Trata-se do principal evento 
temático do Brasil, o qual vem sendo 

realizado anualmente, desde 2012, 
e cujo escopo é fomentar os debates 
sobre os temas afetos ao Direito 
Marítimo, Portuário e Aduaneiro, 
sendo a oportunidade para reunir os 
representantes do setor e toda a classe, 
em âmbito nacional. Desde a sua 
origem, o evento tornou-se referência 
não apenas para a advocacia, mas para a 
sociedade civil e as demais instituições 
políticas do País.

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, participou, em 
17/10, de encontro com parlamentares, 
entidades e servidores, a convite da 
Pública do Servidor. No evento, a 
deputada Érika Kokay (PT/DF) enalteceu 
os movimentos sindicais e a relevância 
que deve ser dada ao serviço público.

Em seu discurso, Floriano Sá Neto 
destacou sua contrariedade à PEC 
287/16, que pode voltar ao debate com o 
fim das eleições, e aproveitou para falar 
sobre o lançamento do livro de propostas 
da Reforma Tributária Solidária. “É a 
nossa contribuição para combater o grave 
quadro de recessão econômica que passa 
o Brasil. Defendemos que a saída é pelo 
lado das receitas, com a cobrança sobre as 
altas rendas e a desoneração dos impostos 
sobre o consumo que beneficiariam os 
mais pobres”, afirmou.

ANFIP e entidades 
avaliam reformas

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, e o vice-presidente de 
Aposentadorias e Pensões, José Avelino 
da Silva Neto, compareceram, em 8/10, no 
lançamento do livro “Resgatar o Brasil”, 
das Editoras Contracorrente e Boitempo.

O evento foi realizado na 
Universidade de Brasília (UnB) e contou 
com a presença dos autores André Horta 
Melo, Maria Lúcia Fattorelli e Gilberto 
Maringoni, que fizeram um breve relato 
dos temas tratados na publicação, como 
sistema tributário brasileiro, dívida 
pública e redefinição do lugar do Brasil 
no mundo após o atual momento de crise.

A obra conta com um notável grupo 
de intelectuais, coordenados pelos 
professores Jessé Souza e Rafael Valim.

O exemplar pode ser adquirido 
nos sites das editoras Contracorrente 
e Boitempo e, também, nas principais 
livrarias do país.

Lançamento do livro 
Resgatar o Brasil 
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No seu Estado
BA: ANFIP do Futuro em Salvador

MG: Torneio de Futebol

RN: Reforma Tributária Solidária

RS: Saúde do Trabalhador

III Encontro do 
Sudeste dos 

Auditores-Fiscais
Foi realizado em 11/10, no Hilton 

Garden Inn Hotel, em Belo Horizonte/
MG, o III Encontro do Sudeste dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil. O evento — promovido pela 
ANFIP-MG, ANFIP-ES, Afiperj e 
Apafisp, com apoio da ANFIP Nacional 
— contou com variada programação, que 
incluiu palestras técnicas, de interesse dos 
Auditores Fiscais e da sociedade em geral.

Compuseram a mesa de abertura 
do evento a presidente do Conselho 
Executivo da ANFIP-MG, Ana Maria 
Morais da Silva; o presidente da ANFIP, 
Floriano Martins de Sá Neto; a presidente 
da Apafisp, Maria Beatriz Fernandes 
Branco; o presidente da Afiperj, José 
Arinaldo Gonçalves Ferreira; a presidente 
da ANFIP-ES, Rozinete Bissoli Guerini 
— que representou a coordenadora da 
Mesa do Conselho de Representantes da 
ANFIP, Tereza Liduína Santiago Félix; 
a coordenadora do Conselho Fiscal da 
ANFIP, Margarida Lopes de Araújo; a 
presidente da Fundação ANFIP, Aurora 
Maria Miranda Borges; e o deputado 
federal Subtenente Gonzaga (PDT/MG).

Em seu pronunciamento, a 
presidente do Conselho Executivo da 
ANFIP-MG, Ana Maria Morais da Silva, 
anfitriã do encontro, deu boas-vindas 
aos participantes, saudou os colegas, 
especialmente dos demais estados, e 
ressaltou a oportunidade de debater 
assuntos extremamente relevantes para a 
categoria e para a sociedade.

O deputado federal Subtenente 
Gonzaga (PDT/MG), fez questão de 
reconhecer a importância da ANFIP na 
produção de informações que subsidiam 
os parlamentares, sobretudo no que diz 
respeito à reforma da Previdência.

Já o presidente da ANFIP, Floriano 
Sá Neto, exaltou o reconhecimento que 
a ANFIP tem junto à sociedade. “Não 
importa nós falarmos sobre a Associação. 
O que importa é o reconhecimento de 
quem está fora. Temos 68 anos e estamos 
em pleno vigor físico, mental e intelectual. 
Mas não se faz uma entidade sozinho. 
O presidente é quem fala, mas temos 18 
conselheiros e os associados, que são a 
essência da ANFIP”, disse.

Em 27/10, no campo do Sest/Senat 
em Varginha (MG), a equipe da DRF/
Varginha venceu a equipe Scalioni 
Sport Club de Três Pontas e sagrou-se 
campeã do Torneio de Futebol Society 
em comemoração aos 50 anos da 
Receita Federal. O evento teve apoio da 
ANFIP e ANFIP-MG.

Salvador é a quinta cidade a receber, em 
5/11, o ANFIP do Futuro Itinerante, projeto 

que dá um passo importante no processo 
de fortalecimento do sistema composto 
pela Entidade Nacional, suas Estaduais e 
representações. Nas reuniões, conselheiros 
e associados debatem a  necessidade de 
reestruturação do atual modelo tributário 
brasileiro, além de propostas de melhoria 
para o futuro da Entidade. A ANFIP 
também trata sobre questões ligadas às 
ações judiciais, campanha salarial, novos 
benefícios e convênios da plataforma 
Dynamus e Legis Club Brasil, reforma 
previdenciária, entre outros assuntos.

A ANFIP, representada pelo 
associado Adauto José de Carvalho 
Filho, participou, em 15/10, da 
abertura do XIV Encontro Norte-Rio-
Grandense de Ciências Contábeis, em 
Natal (RN), promovido pelo Conselho 
Regional de Contabilidade no RN e a 
Academia Norte-Rio-Grandense de 
Ciências Contábeis.

O assessor de Estudos 
Socioeconômicos da ANFIP, Vilson 
Romero, participou em 19/10, na 
sede do Sindipolo, em Porto Alegre 
(RS), da reunião plenária do Fórum 
Sindical da Saúde do Trabalhador 
(FSST), onde foi debatida a proposta 
de reforma da Previdência.

SP: Campeonato de Futebol
O presidente da ANFIP, Floriano 

Martins de Sá Neto, e conselheiros 
da Entidade acompanharam a 
rodada final do Campeonato 
Unificado de Futebol promovido 
pela Apafisp, regional da Entidade 
em São Paulo, realizado em 6/10, 
no Sesc Bertioga.
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ANFIP sedia reunião com juízes e 
representantes do MP

A proposta de Reforma Tributária 
Solidária foi apresentada, em 16/10, 
a representantes de associações de 
juízes, membros do Ministério Público 
e procuradores do Estado de São Paulo. 
A reunião aconteceu na sede da ANFIP, 
em Brasília, e participaram, pela 
Entidade, o presidente Floriano Martins 
de Sá Neto, e os vice-presidentes Cesar 
Roxo Machado (Estudos e Assuntos 
Tributários) e Maria Aparecida Fernandes 
Paes Leme (Relações Públicas).

Também estiveram presentes os 
diretores da Fenafisco (Federação 

Nacional do Fisco Estadual e Distrital) 
Pedro Lopes e Celso Malhani de 
Souza, o presidente do Fonacate 
(Fórum Nacional de Carreiras Típicas 
de Estado), Rudinei Marques, e 
representantes da APESP (Associação 
dos Procuradores do Estado de São 
Paulo), Conamp (Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público), 
AMC (Associação dos Magistrados 
Catarinenses), Anamatra (Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho), e AMB (Associação dos 
Magistrados Brasileiros).

Movimento Acorda 
Sociedade reúne 

entidades 

A ANFIP participou, em 28/9, em 
Brasília (DF), da reunião do Movimento 
Acorda Sociedade (MAS), representada 
pelo presidente do Conselho Executivo, 
Floriano Martins de Sá Neto. O encontro 
foi realizado no Auditório da Anpprev.

O Movimento reúne entidades e 
instituições de todo o país que lutam pela 
manutenção dos direitos previdenciários 
e contra a reforma da Previdência 
proposta pelo governo.

No encontro, as entidades que 
integram o MAS trataram sobre a PEC 
287/16, da reforma da Previdência, 
da PEC 186/07, que confere mais 
autonomia aos Auditores Fiscais, 
além das consequências da Reforma 
Trabalhista. Também aconteceu 
um diálogo com os postulantes ao 
cargo de senador da República pelo 
Distrito Federal.

Na oportunidade, Floriano Sá Neto 
enfatizou que o novo governo precisará 
rever todas a medidas que foram 
aprovadas durante estes dois anos, 
especialmente a Reforma Trabalhista. 
“Tem que haver  na nova legislatura um 
compromisso muito forte dos nossos 
políticos para rever todas as medidas 
aprovadas durante esses dois anos. É 
uma vergonha o que aconteceu com este 
país neste período”, afirmou.

Cerimônia de 30 anos do Sindilegis

A ANFIP participou, em 15/10, 
da sessão solene em homenagem aos 
30 anos de fundação do Sindilegis 
(Sindicato dos Servidores do Poder 
Legislativo Federal e do Tribunal 
de Contas da União), realizada no 
plenário do Senado Federal.

Estiveram presentes na cerimônia 
representantes de diversas entidades, 
como o presidente do Fonacate, 
Rudinei Marques; o presidente de 
Mosap, Edson Guilherme Haubert; 
o ministro do Tribunal de Contas da 

União Augusto Nardes, o senador 
Paulo Paim (PT/RS), a deputada Érika 
Kokay (PT/DF) e o senador Hélio José 
(Pros/DF). Pela ANFIP, prestigiaram 
a comemoração a vice-presidente de 
Relações Públicas, Maria Aparecida 
Fernandes Paes Leme, e o vice-
presidente de Aposentadorias e 
Pensões, José Avelino da Silva Neto.

A abertura foi realizada pelo 
senador Hélio José, que exaltou a 
importância de comemorar todos esses 
anos de conquista para os servidores.
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