Comunicado nº 07 (Ano XXV)

Brasília, 31 de agosto de 2018

ANFIP cumpre agenda com
secretário da Receita Federal

O presidente da ANFIP, Floriano
Martins de Sá Neto, junto aos vicepresidentes Ilva Franca (Assuntos
Parlamentares), Luiz Cláudio Martins
(Política de Classe), Maria Aparecida
Paes Leme (Relações Públicas) e Marluce
do Socorro Soares (Política Salarial) se
reuniram em 29/8 com o secretário da
Receita Federal do Brasil, Jorge Deher
Rachid. A reunião aconteceu no gabinete
do secretário, em Brasília, e também
contou com a presença do subsecretário
de Gestão Corporativa da Secretaria da
RFB, Marcelo de Melo Souza.
Dentre os temas tratados, os
representantes da ANFIP defenderam
o retorno da forma de remuneração
da carreira por subsídio, que passou a
receber vencimento básico, instituído
por meio da Medida Provisória 765/16
e transformada na Lei nº 13.464/17,
tendo em vista as inúmeras perdas que
os aposentados e pensionistas sofreram.
A ANFIP também levou sua
contrariedade aos termos contidos na

mensagem do delegado da DRF Belo
Horizonte, endereçada aos Auditores
Fiscais da RFB, com conteúdo
depreciativo, desrespeitoso e ofensivo
a colegas da carreira que exercem suas
atividades na área aduaneira.
O secretário informou que já houve
a manifestação do delegado sobre o
ocorrido e considera o assunto resolvido.
Progressão e liberação para eventos
A ANFIP voltou a abordar a
Portaria nº 824, que estabeleceu os
procedimentos específicos para fins de
avaliação de desempenho, progressão
funcional e promoção dos servidores
da Carreira Tributária e Aduaneira. “Os
nossos associados têm todo o interesse
em participar dos cursos de extensão e
aperfeiçoamento. Se não houver a oferta
de cursos pela RFB, o servidor vai ter
que arcar com esse custo. E ele não pode
ter esse ônus”, defendeu Luiz Cláudio
Martins, da ANFIP.
Rachid informou que a RFB
vai continuar ofertando cursos aos

servidores, segundo ele, sempre
amplamente divulgados para que os
interessados possam se inscrever. No
entanto, o secretário explicou que “a
ideia é que o Auditor Fiscal e o analista
cresçam por seu esforço e dedicação”.
A outra Portaria em discussão foi a
nº 66, de 16 de janeiro de 2018, sobre
autorização para servidores participarem
de eventos como palestrantes. Floriano
Sá Neto informou que a ANFIP vai
capacitar diversos Auditores Fiscais
(ativos e aposentados) para serem
multiplicadores da proposta de Reforma
Tributária Solidária e que vão participar
representando a Associação.
Ao final, foi entregue ao secretário
Jorge Rachid o livro Reforma Tributária
Solidária: Diagnóstico e Premissas.
Os dirigentes da ANFIP falaram da
disponibilidade da Associação em
discutir a proposta com a RFB e acatar
sugestões sobre o sistema tributário
brasileiro e formas de enfrentar as
desigualdades do país.
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ANFIP e OAB discutem parceria em Reforma Tributária Solidária
A construção da proposta de Reforma
Tributária Solidária foi tema de reunião
realizada, em 7/8, no Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Pela ANFIP, participaram o presidente
Floriano Martins de Sá Neto, a vicepresidente Executiva, Sandra Tereza
Paiva Miranda, e a vice-presidente de
Planejamento e Controle Orçamentário,
Valdenice Seixas Elvas, além da advogada
e assessora jurídica Lêda Bandeira.
Representando a OAB esteve presente o
conselheiro Luiz Gustavo Bichara.
Floriano Sá Neto explicou os
estudos desenvolvidos pela ANFIP e
Fenafisco, com a participação de mais
de 40 especialistas, coordenados pelo
professor da Unicamp Eduardo Fagnani,
que resultou na publicação do Manifesto
Reforma Tributária Solidária: a reforma
necessária e do livro A Reforma Tributária

Necessária: Diagnóstico e Premissas. “São
os estudos mais amplos e aprofundados
sobre o sistema tributário brasileiro”, disse.
“Queremos envolver toda a sociedade
num debate amplo, plural e democrático
pela construção de um sistema tributário
que promova o desenvolvimento nacional,
com justiça tributária e igualdade social”,
afirmou o presidente da ANFIP.
Gustavo Bichara, conselheiro da
OAB, demonstrou interesse na proposta
e, inclusive, informou que o tema vem

sendo tratado na Ordem e é pauta da
próxima gestão, a ser empossada em
2019. Ele sugeriu que seja criado um
grupo de estudo da OAB para apresentar
sugestões na proposta final da Reforma
Tributária Solidária.
Os presentes decidiram realizar,
em data a definir, uma nova reunião
de trabalho para apresentar os estudos
realizados sobre o modelo de tributação
brasileiro e as premissas da RTS ao grupo
que será formado pela OAB.

ANFIP: “Só um projeto de país pode fazer o Brasil voltar a crescer”
O presidente da ANFIP, Floriano
Martins de Sá Neto, criticou duramente os
ataques à Seguridade Social brasileira em
palestra realizada no seminário “O serviço
público que queremos”, promovido,
em Brasília, em 31/8, pelo Fonacate em
parceria com o Fonasefe. A vice-presidente
da Assuntos Parlamentares da ANFIP, Ilva
Franca, também esteve presente.
“O problema da nossa economia não é
a Seguridade Social. Mesmo em períodos
de crise, como a de 2008, com reflexos
em 2009, o sistema sempre manteve-se
superavitário. O problema é que o Brasil
não cresce nem se desenvolve mais”, afirma
Floriano Sá Neto.
O presidente também ressaltou que
as renúncias fiscais e as desvinculações,
que afetam o orçamento do sistema de
proteção social, devem ser revistos pelos
próximos governos. “Fala-se em reforma

Expediente

da Previdência com o argumento de que
o sistema está quebrado. Mas, ao mesmo
tempo, o governo fez uma série de
medidas que desestabilizam o emprego,
prejudicando ainda mais o orçamento
da Seguridade Social. A desoneração foi
desastrosa! Não gerou novos empregos e só
piorou a situação das receitas, pois diminuiu
a arrecadação e, consequentemente, deixou
de entrar dinheiro nos cofres públicos. A
União nunca deu R$ 1 para a Seguridade.
Pelo contrário, só retirou”, lamentou o
presidente da ANFIP.
O “boicote” ao orçamento do sistema

é uma preocupação da ANFIP. “Nossa
proteção social está na Constituição
Federal de 88. É o principal sistema de
redução da probreza e da desigualdade
no país. Não vamos permitir que seja
privatizada ou destruída. Temos plenas
condições de retomarmos o saldo positivo
do sistema”, alertou Floriano Sá Neto,
apresentando em números os impactos
das Desvinculações das Receitas da União
(DRU). “Em 13 anos, quase R$ 742
bilhões foram subtraídos da Seguridade
social por meio da DRU, totalizando uma
média de cerca de R$ 57 bilhões por ano”.
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28,86%: Associados devem manifestar DESISTÊNCIA IMEDIATAMENTE

A vice-presidente Executiva da
ANFIP, Sandra Tereza Paiva Miranda,
e a vice-presidente de Planejamento
e Controle Orçamentário, Valdenice
Seixas Elvas, estiveram, em 30/8,
no escritório Mota & Advogados
Associados exclusivamente para tratar do
processo dos 28,86%, quanto ao pedido
de desistência que deve ser encaminhado
por aqueles que possuem litispendência
no processo entre a ação ajuizada pela
ANFIP (processos nº 93.00.100807/JFDF) e as ações ajuizadas pelo
Sindifisp-SP (nº 96.00.00118-9/SJSP) e
Sindifisp-MG (nº 96.00.21999-0).
A Entidade ressalta que os Auditores
litispendentes que pretendem permanecer
nas ações do Sindicato (MG e SP) e que
ainda não formalizaram o pedido de
desistência perante a ANFIP precisam fazê-

lo COM URGÊNCIA a fim de que sejam
mantidos nos processos do Sindicato.
Cumpre esclarecer que a mesma
providência deverá ser adotada pelos
substituídos que pretendem permanecer
na execução judicial da ANFIP, devendo
formalizar o pedido de desistência
perante o Sindicato, a fim de evitar
atrasos no prosseguimento do processo.
Procedimento – Os que optarem
por desistir da ação da ANFIP deverão
encaminhar Termo de Desistência e Termo
de Ajuste de Honorários Advocatícios
com o escritório Mota & Advogados
Associados (documentos disponíveis no
site da ANFIP), acompanhados de cópia
simples de RG/CPF. Os documentos
deverão ser encaminhados para a sede da
ANFIP, via Correios.
A listagem dos exequentes que já

encaminharam a documentação para
realização do procedimento de desistência
pode ser verificada na área restrita do
site da ANFIP. Os que constarem na
lista não precisam realizar nenhum
procedimento. Isso porque, atendendo
à notícia veiculada em 2016, boa parte
dos associados de São Paulo e de Minas
Gerais encaminharam a documentação
necessária para andamento do pedido,
sendo realizado o peticionamento
pelo escritório responsável, faltando
somente a homologação do pedido pelo
juízo competente. Para esses que já se
manifestaram, o escritório responsável
pelo processo providenciará a relação e a
cópia da petição para envio ao sindicato.
Esclarecimentos adicionais podem
ser obtidos por WhatsApp (61) 981769051 ou e-mail juridico@anfip.org.br.

GDAT: Recurso visa garantir desbloqueio dos pagamentos
A ANFIP interpôs, em 22/8,
Embargos de Declaração contra o
acórdão que manteve bloqueados
os pagamentos dos precatórios
da Gratificação de Desempenho e
Atividade Tributária (GDAT). O
motivo dos Embargos de Declaração
é alterar o trecho desfavorável aos
associados no Acórdão publicado em
16 de agosto de 2018.
A ANFIP entende que o
prosseguimento da execução com a
liberação dos pagamentos suspensos
não causaria dano irreparável à
União, uma vez que, no julgamento

de 17/7/2018, por maioria, a turma
concordou com a incidência da GDAT
sobre a vantagem do art. 184, bem
como com a inclusão dos valores na
conta pericial homologada.
Não há como informar um prazo
para o julgamento dos recursos. Nesse
momento, cabe apenas manifestação
dos advogados da ANFIP e da União
nos autos. Entretanto, a Associação
tem acompanhado e envidado esforços
na busca de celeridade para esse
processo, inclusive alegando que
dano irreparável existe, sim, para os
associados exequentes, cuja grande
INOVAÇÃO E LUTA!

maioria conta com mais de 80 anos
de idade ou já faleceu na espera pela
conquista desse direito. Essa situação
se enquadra nas preferências legais
previstas no art. 12, inciso VI do Novo
Código de Processo Civil (CPC).
Na ocasião em que forem liberados
os pagamentos dos precatórios, os
valores depositados serão atualizados
monetariamente.
Quanto aos pedidos de habilitação,
os mesmos serão apreciados pelo juiz
da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária
do DF, após a liberação dos valores
bloqueados.
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Comissão ANFIP do Futuro
propõe novas atividades

Os integrantes da Comissão ANFIP
do Futuro reuniram-se em 28/8, em
Brasília, para mais uma etapa de
debates sobre as principais ações da
Associação visando a modernização de
suas atividades. O presidente Floriano
Martins de Sá Neto conduziu a reunião.
A grande novidade definida é que,
nos meses de outubro e novembro, a
Comissão ANFIP do Futuro percorrerá
os estados para um debate mais
aprofundado com os associados,
oportunidade em que colherá sugestões
para ampliar suas propostas.
As primeiras mudanças já estão
acontecendo
e
estão
relacionadas
diretamente ao nome das Estaduais. Até
o final de setembro, cada unidade deverá
realizar assembleia com seus associados para
alterar o nome e a marca, passando a utilizar a
simbologia da ANFIP em sua denominação.
Bahia, Ceará, Distrito Federal,
Goiás, Pará, Pernambuco e Santa
Catarina já fizeram suas alterações e
passam a se chamar ANFIP-BA, ANFIPCE, ANFIP-DF, ANFIP-GO, ANFIPPA, ANFIP-PE e ANFIP-SC. Amazonas,
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul
e Minas Gerais já utilizavam ANFIP-

AM, ANFIP-ES, ANFIP-MS e ANFIPMG, assim como as representações do
Acre, Rondônia e Roraima (ANFIP-AC,
ANFIP-RO e ANFIP-RR).
Estas são as primeiras ações básicas
que passam a nortear os propósitos
da Entidade no fortalecimento de
sua imagem e na busca de dar maior
visibilidade à atuação deste grupo em
todo o território nacional.
Integram a Comissão ANFIP do
Futuro, pelo Conselho Executivo, Sandra
Tereza Paiva Miranda (Executiva),
Ariovaldo Cirelo (Serviços Assistenciais),
Carlos José de Castro (coordenador Administração, Patrimônio e Cadastro),
Leila Souza de Barros Signorelli de
Andrade (Comunicação Social) e
Valdenice Seixas Elvas (Planejamento e
Controle Orçamentário). Pelo Conselho
de Representantes, fazem parte Ercília
Leitão Bernardo (CE), Floriano José
Martins (SC), Isabel Nascimento Elias
Pereira (MS) e Léa Pereira de Mattos
(DF). Participou ainda da reunião a
coordenadora da Mesa do Conselho
de Representantes, Tereza Liduína
Santiago Félix, e o associado Afonso
Ligório de Faria.

Associado lança sexto livro em setembro
O associado José Antônio de
Azevedo lança, no dia 22 de setembro,
o livro “Seguindo os Passos nos
Caminhos da Vida”. O lançamento
ocorrerá no Hotel Nacional, Rua Duque
de Caxias, nº 1313, Centro de Ribeirão
Preto (SP), às 19h30.

O público que comparecer ao
lançamento já poderá adquirir um
exemplar no evento. Aqueles que tiverem
interesse, podem solicitar pelo e-mail
jazevedo2008@gmail.com, informando
endereço completo para o envio. O valor
do livro é R$ 25,00 mais o frete.

Benefícios
Nova parceria

A ANFIP firmou convênio com
o Legis Club Brasil, um clube de
benefícios que oferece produtos
e serviços em mais de 5,5 mil
estabelecimentos dos segmentos de
educação, veículos, gourmet, saúde,
compras, turismo e muito mais.
O convênio está válido para
associados de Brasília, que receberão
e-mail de boas-vindas com login e
senha de acesso. Os participantes já
podem neste primeiro contato usufruir
de uma campanha diferenciada, além
dos benefícios previstos no portal.
Basta clicar no link enviado para saber
como participar.
Os associados dos demais
estados que tiverem interesse
devem solicitar a adesão pelo e-mail
assistenciais@anfip.org.br.
No portal www.legisclub.org.br o
beneficiário poderá conhecer melhor
quais são os convênios disponíveis por
cada setor, como participar de campanhas
e como utilizar o cartão Legis Card. O
atendimento também pode ser realizado
por telefone: (61) 3223-7705.

Grupo Rio Quente

Está disponível na plataforma
Dynamus os descontos para os
complexos da rede Rio Quente
Resorts e hotéis em Caldas Novas
(GO) e Costa do Sauípe (BA),
operados pela Valetur. Desconto de
10% sobre o valor de hospedagem e
sobre as tarifas aéreas e rodoviárias
operadas pela Valetur, além de 40%
de desconto nos bilhetes de acesso ao
Hot Park e Praia do Cerrado (GO).

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

Linha Direta

Página 5

III Encontro do Sudeste acontece em outubro. Inscreva-se!
Acontece entre os dias 11 e 13 de
outubro, em Belo Horizonte/MG, o III
Encontro do Sudeste dos AuditoresFiscais da Receita Federal do Brasil,
promovido pela ANFIP-MG, ANFIPES, AFIPERJ e APAFISP, com apoio da
ANFIP Nacional.
O evento será realizado no hotel
Hilton Garden Inn e contará com variada
programação, que inclui palestras
técnicas, de interesse dos Auditores
Fiscais e da sociedade em geral —
como a Reforma Tributária Solidária e a
Reforma da Previdência —, e momentos
de entretenimento e lazer. Ainda haverá
um painel dedicado à divulgação das
ações da ANFIP.
As inscrições estão abertas e podem
ser feitas na página específica, com acesso
na página principal da ANFIP na internet. A
Atlanta Soluções em Viagens está cuidando
de toda organização e irá comercializar
passagens aéreas, hospedagem e passeios
aos participantes. Portanto, para adquirir
os pacotes, os interessados deverão
acessar o site da empresa, rolar até o final
da página, escolher a quantidade e clicar
em RESERVAR.

Para a hospedagem, estão disponíveis
pacotes apenas para o hotel onde o encontro
será realizado (Hilton Garden Inn).
Os participantes podem optar ainda por
fazer o city tour e o passeio ao famoso museu
Inhotim (localizado em Brumadinho/MG, a
cerca de 60 km da capital mineira).
As inscrições pela internet já estão
liberadas e serão efetivadas até as vagas
serem preenchidas.
Dispensa de ponto
A data limite para que os Auditores

Fiscais ativos solicitem abono de ponto
é 19/09/2018. Para solicitar dispensa de
ponto, os associados de Minas Gerais
podem entrar em contato diretamente
com a Secretaria da ANFIP-MG, pelo
telefone (31) 3201-3582 ou pelo e-mail
secretaria@anfipmg.org.br. Os associados
de outros estados que queiram participar
do encontro, devem entrar em contato
com a Secretaria da ANFIP Nacional,
pelo e-mail dispensadeponto@anfip.org.
br para fazer a solicitação.

ANFIP e RFB discutem parceria para qualificação profissional
O presidente da ANFIP, Floriano
Martins de Sá Neto, esteve reunido
em 21/8 com o subsecretário de
Gestão Corporativa da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, Marcelo
de Melo Souza. A reunião tratou de
uma possível parceria para promoção
de cursos de qualificação, visando a
progressão funcional dos Auditores
Fiscais. Durante o encontro também
foi entregue aos participantes o
livro Reforma Tributária Solidária:
Diagnóstico e Premissas.
A discussão foi em torno da
Portaria nº 824, que estabeleceu os
procedimentos específicos para fins de
avaliação de desempenho, progressão
funcional e promoção dos servidores
da Carreira Tributária e Aduaneira. “A
Receita Federal tem todo o interesse
em fechar uma parceria com a
ANFIP em cursos customizados que
abordem principalmente o sistema
tributário e aduaneiro, bem como a sua
administração”, destacou Marcelo Souza.

“A tributação brasileira é bem
complexa e os Auditores Fiscais
precisam estar preparados para contribuir
efetivamente para o desenvolvimento
do país. A ANFIP vai somar esforços
com a Receita Federal para garantir essa
qualificação”, destacou Floriano Sá Neto.
A presidente da Fundação ANFIP,
Aurora Maria Miranda Borges, que
também participou da reunião, destacou
que a entidade já possui um acordo de
INOVAÇÃO E LUTA!

cooperação com a RFB, o que viabiliza
mais facilmente essa parceria.
A reunião ainda contou com a
participação da vice-presidente de
Assuntos Parlamentares da ANFIP, Ilva
Maria Franca Lauria, do coordenadorgeral de Gestão de Pessoas da RFB,
Antonio Marcio de Oliveira Aguiar, e da
coordenadora de Desenvolvimento de
Competências Institucionais, Mara Lucia
Monteiro Vieira.
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No seu Estado
PB: Reunião com associados da Paraíba

A ANFIP e a APFIP, Estadual
da Paraíba, realizaram reunião com
associados do estado, em 22/8, para tratar
do andamento de ações judiciais e abordar
as demais atividades da Associação.

Participaram o presidente da ANFIP,
Floriano Martins de Sá Neto, e os vicepresidentes Eucélia Maria Agrizzi Mergár
(Assuntos Jurídicos) e José Avelino Neto
(Aposentadorias e Pensões), além da
advogada Aline Cristina dos Santos.
Também participaram as presidentes
das Estaduais Apfip (PB), Maria dos
Remédios Bandeira, e Asfipe (PE), Rita
de Cássia Cavalcanti Couto, juntamente
ao vice-presidente da associação
pernambucana Luiz Mendes Bezerra.

RJ: Posse de delegada da RFB

A vice-presidente de Comunicação
Social da ANFIP, Leila Souza de Barros
Signorelli de Andrade, prestigiou, em 23/8,

a posse da nova delegada da Receita Federal
do Brasil no Rio de Janeiro, Fernanda
Freire Virgens, associada da ANFIP, e do
delegado substituto, Márcio Alexandre da
Silva Veloso, também associado.
A ANFIP deseja sucesso aos
empossados à frente dos trabalhos
da Receita Federal e coloca-se à
disposição para o diálogo permanente
em prol da prestação de um serviço
público de qualidade.

MG: Fortalecimento do serviço público

A vice-presidente de Assuntos
Parlamentares da ANFIP, Ilva Franca,
participou em 23/8 do lançamento da
campanha Voto Consciente Servidores

Eleições 2018, em Belo Horizonte (MG).
O movimento é uma iniciativa nacional
de diversos ativistas, entidades sindicais,
servidores e jornalistas.
A campanha tem o objetivo de
conferir visibilidade para candidatos ao
Legislativo comprometidos com valores,
tais como: fortalecimento das carreiras
públicas, maiores investimentos em
serviços públicos e um Estado de bemestar social realmente republicano.

PE: Abertura de assembleia do Sindireceita

A vice-presidente de Administração
e Patrimônio da ANFIP-PE (Estadual de
Pernambuco), Severina Alves Martins,
participou em 17/8 da abertura da XV

Assembleia Geral Nacional (AGN) dos
Analistas-Tributários da Receita Federal
do Brasil, realizada em Recife. Na
oportunidade, representou o presidente
da ANFIP, Floriano Martins de Sá Neto,
e a presidente da Estadual, Rita de Cassia
Cavalcanti Couto.
Severina Martins ressaltou a
importância do trabalho dos ATRFBs,
o papel do Fisco para a redução das
desigualdades sociais no País e defendeu
a realização de uma reforma tributária
solidária.

V Congresso Estadual
do Fisco Paraibano

O presidente da ANFIP, Floriano
Martins de Sá Neto, realizou palestra
sobre a Reforma Tributária Solidária,
em 23/8, para os participantes do V
Congresso Estadual do Fisco Paraibano
(Conefisco), que aconteceu na sede do
Sindifisco-PB, em João Pessoa.
Com o tema “A importância
da
administração
tributária
no
desenvolvimento do Estado”, o evento
proporcionou o debate acerca do
relevante papel social que os Auditores
Fiscais exercem no desenvolvimento da
Paraíba, especialmente em tempos de
crise financeira.
Floriano Sá Neto iniciou falando
sobre a importância de combater as
desigualdades sociais e de fortalecer os
recursos da Seguridade Social brasileira:
“Para retomar os saldos positivos, será
preciso fazer políticas adequadas. Será
preciso também rever as renúncias
fiscais e as desvinculações de recursos
que afetam o financiamento do sistema”.
Sobre as renúncias fiscais, que
fragilizam o resultado da arrecadação, Sá
Neto disse que esses valores “subtraem
do Estado a capacidade de investir na
infraestrutura e de adotar outras medidas
essenciais para um maior dinamismo da
economia”.
Outro ponto criticado pelo dirigente
são as Desvinculações de Receitas da
União (DRU). “Em 13 anos, quase
R$ 742 bilhões foram subtraídos da
Seguridade por meio da DRU”, afirmou
o presidente.
A proposta de Reforma Tributária
Solidária também foi apresentada no
evento. Floriano Sá Neto esclareceu que
o projeto objetiva corrigir as injustiças
do sistema de impostos do Brasil,
possibilitando
o
desenvolvimento
econômico e o combate às desigualdades
sociais. Além de tornar o sistema
progressivo, a proposta também defende
que o modelo tributário pese menos no
orçamento das classes baixa e média.
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ANFIP presente na reunião
dos Órgãos Colegiados da Jusprev

O vice-presidente de Assuntos da
Seguridade Social da ANFIP, Décio
Bruno Lopes, participou em 24/8,
representando o presidente Floriano
Martins de Sá Neto, da reunião geral
dos Órgãos Colegiados da Jusprev
(Previdência Associativa do Ministério
Público, da Justiça Brasileira e dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil). A ANFIP integra o Colégio de
Instituidoras, formado pelas entidades
que fazem parte da instituição.
O evento aconteceu na sede
administrativa da Associação dos
Magistrados do Maranhão (AMMA), e
contou com parceria e apoio desta entidade
e da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (AMPEM).
Na reunião, o Conselho Fiscal
e o Comitê de Investimentos da
Jusprev apresentaram os relatórios
referentes ao 1º semestre de 2018. Em

seguida, foi realizada palestra sobre
o funcionamento da instituidora, suas
vantagens e benefícios previdenciários
oferecidos aos participantes. Os assuntos
foram apresentados pela idealizadora da
Jusprev Maria Tereza Uille Gomes, que é
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
juntamente ao juiz Gervásio dos Santos
(Comitê de Investimentos), ao Auditor
Fiscal Márcio Gheller (diretor Jurídico e
de Benefícios), e à advogada especialista
em Previdência Complementar e gerente
geral da Jusprev, Deborah Maggio.
Márcio Gheller, além da Jusprev,
integra o Conselho Fiscal da Afipa,
estadual da ANFIP no Paraná.
O Comitê de Investimentos da
instituidora também conta com o
Auditor Fiscal Miguel Arcanjo Simas
Nôvo, que é membro do Conselho de
Representantes da ANFIP, pelo estado
do Amazonas.

Campanha Voto Consciente
Servidores Eleições 2018
A ANFIP participou do lançamento
da campanha "Voto Consciente dos
Servidores Públicos visando as Eleições
2018", que ocorreu em 8/8, na Câmara
dos Deputados, em Brasília (DF). O
movimento conta com apoio da ANFIP e
de diversas entidades representantes dos
servidores públicos.
O objetivo da campanha é a
sensibilização dos servidores públicos
de todo país para que exerçam o direito
de voto em candidatos alinhados com
as pautas de interesse dos serviços
públicos, como valorização das
carreiras, investimentos na qualificação
dos serviços públicos e fortalecimento

de um Estado de bem-estar social e
inclusivo.
Mais de 70 pessoas participaram
do lançamento, entre lideranças de
entidades, parlamentares e candidatos.
Representando a ANFIP, estiveram
presentes o presidente Floriano
Martins de Sá Neto, juntamente com
os vice-presidentes Sandra Tereza
Paiva Miranda (Executiva), Valdenice
Seixas Elvas (Planejamento e Controle
Orçamentário), Jorge Cezar Costa
(Finanças), Décio Bruno Lopes
(Assuntos de Seguridade Social), e a
presidente da Fundação ANFIP, Aurora
Maria Miranda Borges.
INOVAÇÃO E LUTA!

Educação Fiscal no
Cariri Cearense

O movimento Reforma Tributária
Solidária (RTS) fez sua primeira
incursão no interior do país, no Sertão
do Cariri Cearense, ao participar do
II Seminário de Educação Fiscal do
Cariri - Cidadania, Transparência e
Controle Social em ação, realizado
nos dias 22 e 23 de agosto. O evento,
que contou com a participação da
ANFIP, foi promovido por meio de
uma parceria entre a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Juazeiro
do Norte, a Universidade Federal do
Cariri e a Secretaria de Estado da
Fazenda do Ceará, com coordenação
do Centro Regional de Treinamento da
Escola de Administração Fazendária
no Ceará (Centresaf - RF3).
O
seminário
contou
com
programação voltada para o controle
social do Estado e culminou com a
apresentação do projeto da RTS, em
palestra proferida pelo associado
Adauto José de Carvalho Filho, do
Rio Grande do Norte.
“O movimento teve uma recepção
calorosa pelo público presente e pelos
organizadores, que já se candidataram
a replicar o assunto e a sediarem outro
evento com a segunda parte do projeto”,
frisou Adauto Carvalho Filho.
O associado destacou, ainda, o
profícuo trabalho do delegado da RFB
em Juazeiro do Norte, Marcos Lucena,
em prol da educação fiscal. “Trabalho
este agora aprimorado com as premissas
para uma reforma tributária", observou.
O associado enfatizou a importância da
ANFIP como responsável pela gestão
e disseminação do projeto e da sua
capacidade de aliar-se a forças sociais
e, assim, chegar aos mais diversos
públicos, "tornando a RTS um marco
na construção de um Brasil mais justo
e igualitário”.
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