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Ato público faz enterro simbólico 
da reforma da Previdência

Teve caixão, coroa de flores, caminhada 
fúnebre e até o “Temer Vampirão”. Tudo 
isso no protesto, realizado em 20/2, em 
Brasília, para enterrar de vez a PEC 
287/16, da reforma da Previdência Social. 
A mobilização foi organizada pela ANFIP 
juntamente com as entidades que integram 
o Fórum Nacional Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate).

O ato aconteceu após o anúncio 
do governo, na noite de 19/2, quando o 
ministro-chefe da Secretaria de Governo, 
Carlos Marun, confirmou que a votação 
da PEC 287/16 estava suspensa durante 
a intervenção federal no estado do Rio de 
Janeiro, prevista no Decreto nº 9.288. 

Inicialmente, a mobilização se 
concentrou na entrada do Anexo II da 
Câmara dos Deputados. Discursos e 
pronunciamentos foram proferidos 
reforçando a defesa da Previdência Social 

pública e comemorando a desistência do 
governo em votar a reforma, pelo menos 
enquanto durar a intervenção federal.

“Não lutamos apenas pelos  direitos dos 
servidores, mas, desde o início, combatemos 
essa reforma por inteira. Vamos enterrar de 
vez essa reforma, colocar sal grosso em 
cima para que esse tema não volte mais esse 
ano”, disse o presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto. 

Dali, o cortejo seguiu em caminhada 
sentido ao gramado central da Esplanada 
dos Ministérios, em frente ao Congresso 
Nacional. Os participantes se revezavam 
para carregar o caixão, ao lado do “vampirão” 
e um personagem que carregava uma “mala 
de dinheiro”, simbolizando o relator da 
PEC, deputado Arthur Maia (PPS/BA).

As entidades presentes também 
alertaram a sociedade para que continue 
atenta, contra novas investidas do governo 

que retire direitos e conquistas da classe 
trabalhadora e dos servidores públicos.

Pauta prioritária
Com a suspensão da reforma, 

a equipe econômica divulgou as 
prioridades do governo para serem 
votadas no Congresso Nacional até o 
final de 2018: reforma do PIS/Cofins e 
a simplificação tributária; autonomia do 
Banco Central; marco legal de licitações 
e contratos; nova lei de finanças públicas; 
regulamentação do teto remuneratório; 
privatização da Eletrobras; reforço 
das agências reguladoras; depósitos 
voluntários no Banco Central; redução 
da desoneração da folha; programa de 
recuperação e melhoria empresarial das 
estatais; cadastro positivo; duplicata 
eletrônica; distrato; atualização da Lei 
Geral de Telecomunicações, e extinção 
do Fundo Soberano.
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Inovação e Luta!

Audiência pública avalia suspensão da reforma
A ANFIP participou em 20/2 da 

audiência pública “A Situação dos 
Aposentados e Pensionistas”, no 
auditório Petrônio Portela, no Senado 
Federal. A reunião foi promovida 
pela Confederação Brasileira dos 
Aposentados e Pensionistas (Cobap), 
juntamente com a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Previdência Social, e 
contou com a participação de entidades, 
parlamentares e representantes de 
movimentos sociais.

O assunto da audiência foi o 
desdobramento dos fatos após o governo 
oficializar o adiamento da votação da 
reforma da Previdência, em decorrência 
da formalização da intervenção federal 
no estado do Rio de Janeiro.

“Celebramos o enterro desta reforma, 
na qual o governo pretendia desmontar a 
Previdência Social do Brasil”, destacou o 
senador Paulo Paim (PT/RS), presidente 
da CPI que concluiu não haver deficit na 
Previdência, mas problemas relacionados 
à má gestão das contas públicas. O senador 
José Pimentel (PT/CE), presente à audiência, 
também enfatizou o trabalho da ANFIP, nos 
diversos estudos que tanto contribuíram para 

informar os parlamentares e a sociedades 
sobre os dados reais da Seguridade.

Durante a audiência, o presidente 
da ANFIP, Floriano Martins de Sá Neto, 
destacou o intenso trabalho parlamentar 
que foi feito para desmobilizar a 
aprovação da reforma. “Sabíamos que a 
luta seria grande, mas foi muito mais do 
que esperávamos porque o compromisso 
era com o setor financeiro. Os bancos já 
são donos de quase tudo que temos e agora 
queriam se apropriar da última coisa que 
ainda temos, que é a Previdência Social. 
Parabéns a todos os ativos, aposentados, 
servidores públicos ou trabalhadores da 
iniciativa privada, e parlamentares que 
estiveram juntos nesta luta”, afirmou.

De acordo com Floriano Sá 
Neto, não é o momento de baixar a 
guarda. “Temos que aproveitar o que 
aprendemos no ano de muita luta e 
colocar em prática. Não voltará para 
o Congresso aqueles que até hoje 
estão comprometidos com a reforma 
da Previdência. Em 2018 precisamos 
cumprir o que prometemos: Quem 
votar, não volta”, afirmou. Ele também 
reafirmou o compromisso da ANFIP.  
“Vamos continuar subsidiando os 
movimentos sociais com informações 
e estudos, e estaremos à frente na 
defesa de uma Previdência Social 
pública e de qualidade e que seja 
melhor gerida”, assegurou.

ANFIP e entidades agradecem parlamentares
A ANFIP e a Fenafisco (Federação 

Nacional do Fiscal Estadual e Distrital) 
levaram o agradecimento das categorias 
do Fisco aos parlamentares e bancadas 
que atuaram contra a PEC 287/16.

Foram contatadas em 20/2 
lideranças do PSOL (Ivan Valente 
- SP), do PDT (Pompeu de Matos e 
Afonso Motta - RS), do PR (Zenaide 
Maia - RN), PROS (Weliton Prado – 
MG e Felipe Bornier - RJ), além da 
senadora Fátima Bezerra (PT/RN).

A ANFIP esteve em 21/2 na 
Comissão de Direitos Humanos (CDH) 
do Senado, oportunidade em que 

saudou os senadores Lindberg Faria 
(PT/RJ) e Paulo Paim (PT/RS). 

Na Câmara dos Deputados, 
receberam a visita de agradecimento 

da ANFIP os deputados Júlio 
Delgado (PSB/MG), Arnaldo Jordy 
Figueiredo (PPS/PA) e Lincoln 
Portela (PRB/MG).

www.instagram.com/anfip_
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ANFIP busca na Fazenda restabelecimento do Bônus de Eficiência

Os vice-presidentes Sandra Tereza 
Paiva Miranda (Executiva), Eucélia Maria 
Agrizzi Mergár (Assuntos Jurídicos) e José 
Avelino da Silva Neto (Aposentadorias 
e Pensões) estiveram em 20/2 com o 
substituto da Coordenação Geral de Gestão 
de Pessoas (Cogep) do Ministério da 
Fazenda, Rodrigo de Oliveira. O encontro 
tratou da liminar obtida pela ANFIP no 
Mandado de Segurança (MS nº 35.500), 
em tramitação no Supremo Tribunal 
Federal (STF), que garante o pagamento 
do Bônus de Eficiência aos associados 
aposentados e pensionistas que tiveram 
suspensos seu recebimento por decisão 
do Tribunal de Contas da União (TCU) na 
análise de casos concretos.

A reunião, esclareceu Sandra 
Miranda, foi para a ANFIP tomar 
conhecimento da situação e buscar 
informações que possam dar mais 
eficácia à questão. “Nosso intuito é que 
a Cogep nos informe oficialmente sobre 
como está o andamento da decisão para 

que a Entidade tenha mecanismos para 
provocar o Tribunal de Contas quanto ao 
seu descumprimento”, frisou.

Conforme explicou Rodrigo de 
Oliveira, a decisão do MS é contra os 
acórdãos singulares do TCU, sendo 
o Tribunal a autoridade coatora. “O 
mandado de segurança é contra o TCU. 
Quando chega o recurso no Tribunal é 
papel deles comunicar a Fazenda sobre 
o efeito suspensivo àquela decisão 
que afastou o bônus. A Fazenda não 
foi formalmente notificada [para 
restabelecer o pagamento]”, informou 
sobre a impossibilidade de cumprir a 
liminar do STF. “Sabemos da existência 
por vocês”, disse. “A Fazenda tem uma 
hierarquia e só cumpre o que está em 
lei ou o que vem por determinação 
judicial. Não existe ordem superior 
ou judicial para isso. Preciso que o 
TCU reconheça o efeito suspensivo e 
comunique à Fazenda”, esclareceu.

O coordenador substituto disse ainda 

que cabe ao TCU não julgar os novos 
pedidos dos associados, ou seja, não 
afastar o bônus para os próximos, e, para 
aqueles que já afastou, rever os acórdãos.

A ANFIP, mesmo com os 
esclarecimentos, protocolou ofício no 
Ministério Fazenda a fim de resolver 
urgentemente a questão e solicitou que a 
Cogep informe formalmente a Entidade 
sobre o impedimento de retomar o 
pagamento. 

A Entidade está em contato com 
o TCU, junto ao presidente Raimundo 
Carrero, para despachar com ele e cobrar 
o cumprimento da decisão judicial com 
efeitos, inclusive, retroativos.

Os associados que observarem 
a suspensão do bônus em seus 
contracheques devem comunicar 
imediatamente à ANFIP para que 
as providências sejam tomadas 
rapidamente. As dúvidas referentes ao 
assunto podem ser esclarecidas pelo 
juridico@anfip.org.br.

STF garante pagamento do Bônus de 
Eficiência aos associados

Em decisão liminar, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deferiu, em 6/2, 
pedido da ANFIP para afastar o ato coator 
perpetrado pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) que questiona e determina 
a suspensão do pagamento do Bônus 
de Eficiência por falta de incidência da 
contribuição previdenciária.

A decisão aplica-se unicamente aos 
associados da ANFIP e entra em vigor na 
data de sua publicação. Os autos foram 
encaminhados para a Procuradoria Geral 
da República para emissão de parecer.

Histórico
Dentre as várias medidas adotadas 

para garantir o pagamento do Bônus 
de Eficiência aos servidores, em 22/1, 
a Associação impetrou mandado de 
segurança no STF, que culminou na 
decisão liminar.

Outras ações também foram 
tomadas. Após aprovação dos 
associados em Assembleia, a 
Entidade entregou no Ministério 
do Planejamento, na Casa Civil, 
no Ministério da Fazenda e na 
Receita Federal, em 19/1, sugestão 
de minuta para Projeto de Lei 
sobre a incidência da contribuição 
previdenciária no bônus.

PE decide sobre 
MP 805/2017 

Em julgamento de Mandado de 
Segurança impetrado pela ANFIP, a 
3ª Vara Federal de Pernambuco, em 
sentença proferida em 21/2, suspendeu 
o aumento da alíquota da contribuição 
previdenciária de 11% para 14% prevista 
na Medida Provisória (MP) 805/17. 

A decisão do juiz federal Frederico 
José Pinto de Azevedo, que vale para 
os associados da 4ª Região Fiscal (AL, 
PB, PE e RN), segue decisão cautelar 
já conferida à ANFIP pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADIN 5.809/DF, 
por motivos conexos, “a fim de se evitar 
decisões contraditórias”. 
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Convênios
ANFIP reúne-se com superintendente 

da 1ª Região Fiscal

Cumprindo a programação de 
manter e ampliar o bom relacionamento 
com as entidades institucionais, os 
vice-presidentes Maria Aparecida 
Fernandes Paes Leme (Relações 
Públicas), Ariovaldo Cirelo (Serviços 
Assistenciais), Carlos José de Castro 
(Administração, Patrimônio e Cadastro) 
e Cesar Roxo Machado (Estudos e 
Assuntos Tributários) reuniram-se, 
em 7/2, com o superintendente da 
Receita Federal do Brasil na 1ª Região 
Fiscal (DF, GO, MT, MS e TO), José 
Oleskovicz, e com a superintendente 
adjunta, Maria Joana Pereira Rego.

Na oportunidade, foram 
abordadas a política salarial da 
categoria e a missão da ANFIP 
perante seus associados. Também 
foi divulgado o trabalho feito em 
parceria com a Fenafisco para 
elaborar uma proposta de reforma 
tributária para o Brasil.

Os superintendentes agradeceram 
a visita e parabenizaram a ANFIP pelo 
excelente trabalho realizado, tanto no 
que diz respeito à defesa da categoria 
e da RFB, quanto no que diz respeito 
à defesa e discussão de temas de 
interesse da sociedade.

Entidade participa de reunião do 
Movimento Acorda Sociedade

A ANFIP participou em 7/2, em 
Brasília (DF), da reunião extraordinária 
do Movimento Acorda Sociedade 
(MAS), representada pela vice-
presidente Executiva, Sandra Tereza 
Paiva Miranda, e pela vice-presidente de 
Planejamento e Controle Orçamentário, 
Valdenice Seixas Elvas. O encontro, 
realizado na sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), debateu 
a Seguridade Social e estratégias para 
combater ataques aos direitos adquiridos.

“A nossa função é mostrar a verdade 
para a sociedade. Desta forma, a ANFIP 
está engajada, juntamente com o MAS 
e demais entidades parceiras, em um 
trabalho voluntário para falar em 
qualquer lugar e para todo tipo de público 
com o intuito de atingir o cidadão que 
precisa da informação que o estado não 
dá”, afirmou Sandra.

Além das entidades, a 
reunião contou com a presença 
de parlamentares. O senador João 
Capiberibe (PSB/PA) destacou a 
importância de informar a sociedade de 
forma transparente, como as entidades 
têm proporcionado. O deputado 
federal Alessandro Molon (Rede/RJ) 
também enfatizou a importância do 
Movimento. “Continuamos firmes 
e devemos muito às entidades aqui 
presentes por lutar arduamente contra 
esse enorme retrocesso”, disse Molon.

O MAS nasceu da necessidade 
de alertar, denunciar os retrocessos 
e ao mesmo tempo mobilizar a 
sociedade brasileira para o debate 
nacional. O movimento luta para 
mudar a Constituição com o intuito 
de garantir segurança jurídica e 
proteção aos brasileiros.

Acompanhamento 
personalizado

A Benevix, operadora do plano 
de saúde da ANFIP, lançou um novo 
programa de atendimento – o Sistema 
BenevidaSmartCare. Trata-se de um 
benefício voltado para acompanhamento 
de idosos, gestantes e diabéticos, sem 
qualquer ônus adicional.

Tabela atualizada 
de veículos

Confira na plataforma Dynamus, 
na página restrita do site, a tabela 
atualizada com valores e modelos 
disponíveis dos veículos da Honda 
para os meses de fevereiro e março.

Descontos nas 
mensalidades

Descontos de até 30% em todas 
as mensalidades das unidades que 
integram o Grupo Educacional 
Cruzeiro do Sul já estão disponíveis 
aos associados da ANFIP. A 
campanha é válida para o primeiro 
semestre de 2018 e também garante 
matrícula gratuita. 

*Informações completas no menu 
Notícias, editoria Benefícios e 

Convênios, em www.anfip.org.br.
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ANFIP critica desmonte da Seguridade Social 

A ANFIP participou, em 6/2, de 
audiência pública no Senado Federal 
para debater o relatório da CPI da 
Previdência. A reunião foi realizada 
na Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (CDH) e 
contou com a presença do presidente 
da Entidade, Floriano Martins de Sá 
Neto, e dos vice-presidentes César 
Roxo Machado (Estudos e Assuntos 
Tributários), Dejanira Freitas Braga 
(Cultura Profissional e Relações 
Interassociativas) e Maria Aparecida 
Fernandes Paes Leme (Relações 
Públicas), entre representantes de 
outras entidades. 

“O governo quer convencer a sociedade 
de que a reforma é necessária, sem apresentar 
informações e dados corretos quanto ao 
desmonte promovido na Seguridade Social 
ao longo dos últimos anos, com renúncias 
fiscais, renegociação de dívidas, sonegação e 
desvinculação de receitas. Somente em 2016, 
o governo deixou de arrecadar 23% de 
recursos", enfatizou Floriano. O presidente 
também citou algumas alternativas à 
reforma da Previdência, como a apurada 
fiscalização das receitas e a melhoria na 
cobrança dos devedores. 

Aprovado em outubro, o relatório 
da CPI sugere emendas à Constituição, 
o envio de projetos de lei e indica 

providências a serem tomadas para o 
equilíbrio do sistema previdenciário, 
como mecanismos de combate às fraudes, 
maior rigor na cobrança dos grandes 
devedores e o fim do desvio de recursos 
para outros setores.

Durante a audiência, a ANFIP 
reafirmou a importância da 
mobilização da sociedade contra a 
aprovação da PEC 287/16. Na mesma 
data, a Entidade participou do Ato 
Contra a Reforma da Previdência e 
em Defesa da Democracia na Câmara 
dos Deputados, em evento organizado 
pela Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Previdência.

Palestras esclarecem sociedade sobre mudanças previdenciárias
O vice-presidente de Assuntos da 

Seguridade Social, Décio Bruno Lopes, 
expôs os termos da proposta aglutinativa 
da PEC 287/2016 a convite da Associação 
Nacional dos Servidores públicos Federais 
Agrários (CNASI-AN). A palestra foi 
realizada em 19/2, em frente ao prédio 
do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), em Brasília (DF).

Na oportunidade, Décio Lopes 
afirmou que, com a proposta de reforma, 
a sociedade voltou a debater a Seguridade 
Social. O vice-presidente abordou 
as minúcias da proposta do Governo 
Federal, desde a pensão por morte até o 
tempo de contribuição, e como a emenda 
afetará a vida dos trabalhadores, caso 
venha a ser aprovada.

Estudantes do DF - O presidente 
da ANFIP, Floriano Martins de Sá Neto, 
participou em 22/2 do ciclo de palestras 
acadêmicas promovido pelo Movimento 

Acorda Sociedade (MAS), na Faculdade 
Processus, em Brasília (DF). O vice-
presidente de Assuntos Fiscais, Vanderley 
José Maçaneiro, também participou do 
evento como palestrante. 

Com o auditório repleto de 
estudantes, Floriano Sá Neto e Vanderley 
Maçaneiro discursaram a respeito da 

Previdência Social, sua importância para 
os trabalhadores, os impactos da crise 
econômica na arrecadação dos recursos 
e a necessidade de melhor gestão do 
governo. Além de ressaltar a paralisação 
da tramitação da PEC 287/16. O debate 
abordou também como as contas públicas 
são administradas no Brasil.
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No seu Estado
RJ: Afiperj engajada contra PEC 287/16

SP: Movimento Basta! debate cenário político

MG: Encontro Estadual em Caxambu

ES: Distribuição das carteiras de aposentados

MA: Toma posse nova diretoria da Afiprema

Em janeiro e fevereiro, a Afiperj, 
Estadual da ANFIP no Rio de Janeiro, 
participou ativamente dos trabalhos 
contra o projeto de reforma da 
Previdência (PEC 287/16). A Afiperj 
integra, juntamente com outras 
entidades, o Movimento “Rio Contra a 
Reforma da Previdência” e a “Frente Rio 
Contra a Reforma da Previdência”.

A vice-presidente de Divulgação da 
Apafisp, Marinalva Braguini, e as vice-
presidentes Sandra Miranda (Executiva) 
e  Ilva Franca (Assuntos Parlamentares), 
acompanhadas do assessor Vilson 
Romero, participaram em 18/1, em 
São Paulo, da reunião de planejamento 
do Movimento Basta!. O objetivo foi 
discutir a agenda prioritária para 2018 e 
candidaturas ao Congresso Nacional.

Mais informações: (31) 3201-3582.

A ANFIP-MG realiza, de 8 a 11/3, em 
Caxambu/MG, o VIII Encontro Estadual 
dos Auditores Fiscais Aposentados e 
Pensionistas. A pacata cidade do Sul 
de Minas está localizada na Serra da 
Mantiqueira, a 384 km de BH, e faz 
parte do roteiro do Circuito das Águas 
de Minas Gerais. Conhecida como um 
dos maiores complexos hidrominerais 
do mundo, a cidade é rica em águas 
minerais, gasosas e medicinais.

Auditores Fiscais aposentados de 
vários estados já estão recebendo a carteira 
de identificação funcional. Associados do 
Espírito Santo (foto), Ceará, Minas Gerais, 
Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo 
estão com suas carteiras em mãos. 

A Afiprema, Estadual da ANFIP no 
Maranhão, tem novo Conselho Executivo 
para o biênio 2018/2020. Para presidente 
da Entidade foi eleito o Auditor Fiscal 
Antônio de Jesus Oliveira de Santana. A 
lista completa de conselheiros pode ser 
conferida na página www.anfip.org.br, 
editoria “nos estados”.

Associação dos Auditores
Fiscais da Receita Federal

do Brasil no Maranhão

Conselho de 
Representantes 
realiza primeira 
reunião do ano

A vice-presidente Executiva da 
ANFIP, Sandra Tereza Paiva Miranda, 
realizou, em 26/2, a abertura da primeira 
reunião de 2018 do Conselho de 
Representantes (CR), em Brasília (DF). 
A reunião, conduzida pela coordenadora 
do CR, Tereza Liduína Santiago Félix, 
aconteceu até 28/2, oportunidade em 
que analisaram uma extensa pauta.

Na ocasião, Sandra Miranda 
apresentou o projeto de planejamento 
estratégico que está sendo desenvolvido 
pela ANFIP, que consiste, dentre outras 
medidas, em melhorar a comunicação 
com os associados, implantando e 
modernizando ferramentas de trabalho, 
de forma que cada setor interno ajude o 
outro. Ela também falou sobre o trabalho 
realizado pela ANFIP, em conjunto 
com as Estaduais, para o adiamento 
da votação da reforma da Previdência. 
“Com a nossa mobilização conseguimos 
uma vitória muito importante, que 
foi a suspensão da votação da PEC 
287/16. Ganhamos com a força do 
nosso trabalho em conjunto”, disse, 
destacando a importância da unidade: 
“Se trabalharmos, teremos mais força 
e conseguiremos obter melhores 
resultados”.

Também esteve na pauta da reunião:
- Apresentação e entrega dos 

relatórios e planos de ação do Conselho 
Executivo;

- Analise, discussão e aprovação do 
orçamento anual da ANFIP – exercício 2018;

- Comissão ANFIP do Futuro – 
apresentação do projeto e andamento 
das ações das Estaduais;

- Assuntos Jurídicos – andamento 
das ações judiciais e outros assuntos de 
interesse dos associados; dentre outros.
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Em maio, 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, de 27 a 29 
de maio, o XVI Encontro Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil. As inscrições já estão abertas, 
diretamente na página www.anfip.org.br. 

Participe! O evento acontecerá no 
Radisson Hotel Aracaju, localizado em 
frente a orla de Atalaia, principal ponto 
turístico da capital aracajuana. 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. 

Faça a pesquisa e reserve a sua vaga! 
As agências Propagtur (comercial@
propagtur.com.br - 79 2107-4444) e 
Conextur (conextur@conextur.com.br - 
61 3327-8905) podem ajudar na escolha 
de hotéis, reserva de passagens e passeios. 
Informação essencial

Liberação de ponto: associados ativos 

que precisam da liberação de ponto têm 
até o dia 7 de maio para fazer a inscrição 
e solicitar o benefício. Vale enfatizar 
que a liberação de ponto será solicitada 
conforme a Portaria RFB 631/2013.
Conheça a Gastronomia

Em Aracaju é possível desfrutar 
o melhor da cozinha nordestina, seja 
sertaneja ou litorânea. 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, um caranguejo pequeno 
típico do mangue sergipano, o camarão de 
cueca, que é uma moqueca com o marisco 
acompanhada de pirão, arroz e farofa, e 
ainda tem a casquinha de siri, o caldo de 
sururu, peixes, os famosos pitus, além de 
outros mariscos. 

Quem vai a Aracaju não pode 
deixar de experimentar as famosas frutas 
nordestinas como, a mangaba, graviola, 
seriguela, araçá e caju. Além disso, o 
queijo coalho e o requeijão são atrativos à 
parte para quem gosta de boa comida.

Nova edição de livro será lançado em maio
A ANFIP está preparando o 

lançamento da edição 2018 do livro 
“Análise da Seguridade Social”. Em 
21/2 os vice-presidentes Vanderley 
José Maçaneiro (Assuntos Fiscais), 
Cesar Roxo Machado (Estudos e 
Assuntos Tributários) e Décio Bruno 
Lopes (Assuntos da Seguridade Social) 
reuniram-se com o consultor Flávio 

Tonelli Vaz para definição dos últimos 
detalhes relativos ao conteúdo do livro.

A publicação será uma edição 
especial em comemoração aos 30 anos da 
Seguridade Social no país.  A previsão é 
que seja lançado durante o XVI Encontro 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, que será realizado entre 
os dias 27 e 29 de maio, em Aracaju (SE).

Notas

Fundação ANFIP 
escolhe presidente 

e secretária

Os integrantes do Conselho 
Curador da Fundação ANFIP 
reuniram-se em 20/2 e  convidaram 
o presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, para assumir a 
presidência do Conselho, indicando, 
em seguida, a vice-presidente 
Executiva, Sandra Tereza Paiva 
Miranda, como secretária.

Seminário sobre 
a Funpresp

A ANFIP, em parceria com o 
Sindireceita (Analistas Tributários 
da RFB) e o Sinprofaz (Procuradores 
da Fazenda Nacional), realizará 
o seminário “A Funpresp e a sua 
Aposentadoria” no dia 15 de março, 
às 14 horas, no auditório da Delegacia 
Especial da Receita Federal do Brasil 
de Fiscalização em São Paulo (Defis). 
O evento é uma oportunidade de 
conhecer os detalhes da previdência 
complementar dos servidores 
públicos e de tirar todas as dúvidas 
sobre o assunto.

Tributação de planos 
de previdência

A ANFIP reuniu-se em 
21/2 com representantes da 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc) 
e da Secretaria de Previdência do 
Ministério da Fazenda, na sede da 
Associação, para analisar a possibilidade 
da realização de um seminário aberto 
aos servidores públicos para discutir a 
tributação dos planos de previdência 
fechados. O seminário deve ser realizado 
na segunda quinzena de abril. Em breve 
divulgaremos mais informações.
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