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ANFIP debate Reforma Administrativa
em próxima Live – Série
Diante da proposta de revisão de carreiras públicas sugerida
pela PEC 32/2020, em tramitação na Câmara dos Deputados,
a ANFIP continua a série de lives trazendo o tema “Reforma
Administrativa: Inovar ou prejudicar o Serviço Público”, na
próxima quarta-feira (24/2), às 10 horas.
Para debater a pauta, o presidente da ANFIP, Décio
Bruno Lopes, juntamente com os vice-presidentes Márcio
Humberto Gheller (Executivo) e José Arinaldo Gonçalves
Ferreira (Política de Classe e Política Salarial), recebem os
convidados:
• Prof. Israel Batista – deputado federal pelo Partido
Verde do Distrito Federal
• Pedro Pontual – presidente da Associação Nacional
dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental (ANESP)
• Rudinei Marques – presidente do Fórum Nacional
Permanente de Carreiras Típicas do Estado (FONACATE)

Com mediação do jornalista Sérgio Lerrer, da Agência
Servidores.
Acompanhe pelas redes sociais:
• Facebook ANFIP
• Youtube ANFIP

Em comemoração ao Dia da Mulher, ANFIP promove encontro
virtual com sorteio de brindes e programação especial
Atenção, associados, especialmente as mulheres que
fazem parte desta família anfipiana! No dia 8 de março, em
comemoração do Dia Internacional da Mulher, a ANFIP
promove uma live comemorativa, com a participação de
convidadas especiais, muita leveza e, claro, sorteio de brindes.
Serão sorteados cinco vale compras, dois smartphones,
duas smart TV e um notebook. Confira as especificações
técnicas logo abaixo. E tem mais! Cinco sorteios serão
exclusivamente para as mulheres inscritas. Mas, atenção,
todos podem participar dos demais. Na próxima semana, será
divulgado o link para a inscrição no sorteio. Aguarde!
Então, anote na agenda! Dia 8 de março nos vemos em
mais um encontro virtual. A live será no Youtube e Facebook
da ANFIP, a partir das 15 horas.
Especificações técnicas:
5 Vale compras de R$ 1.000,00 cada

2 Smartphone Samsung Galaxy A71 Dual Chip Android
Câmera Quádrupla 64MP + 12MP + 5MP + 5MP - Preto
2 Smart TV UHD 4K LED 50” LG 50UN7310PSC
1 Notebook Acer Aspire 3 A315-56-3090
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Decreto que muda gestão do RPPS é discutido em live
A Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicosadministrativos do Ensino Superior (Fasubra Sindical) realizou, na
quinta-feira (18/2), uma live em seu canal do Youtube para discutir
o Decreto nº 10.620, que trata da competência para a concessão
e a manutenção das aposentadorias e pensões do Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS) da União. O assessor de Estudos
Socioeconômicos Vilson Antonio Romero acompanhou o evento.
O debate foi mediado pelas coordenadoras de Aposentados
e Assuntos de Aposentadoria da Fasubra, Elma Dutra e Tereza
Fujii, e teve como debatedores: Luís Fernando Silva, especialista
em assuntos previdenciários e advogado da Federação e da
Assessoria Jurídica Nacional (AJN); e Fausto Augusto Júnior,
diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (Dieese).
O Decreto atende apenas aos servidores do Poder Executivo
e determina que as atividades serão realizadas de maneira
centralizada pelo Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (SIPEC), no caso da administração pública federal direta,
e do INSS, para os servidores de autarquias e fundações públicas.
Em sua exposição, Luís Silva destacou que a perspectiva
política que o Brasil está vivendo nesse momento é muito mais
grave que o Decreto, pois a necessidade declarada pelo governo de

economizar recursos e enfrentar o déficit público para promover
a recuperação da economia pode trazer à tona a questão da
privatização da Previdência dos servidores públicos ou a proposta
de instituição de um regime de capitalização. “Não adianta ler
o decreto com foco apenas nas pequenas questões jurídicas que
ele envolve, é preciso ler dentro desse contexto, o que ele pode
significar de pavimentação desse caminho”, alertou.
Fausto Augusto afirmou que é importante compreender que o
Decreto vem para trazer dificuldade no processamento para concessão
de aposentadorias e inicia um processo de desconstrução dos RPPS.
Para Vilson Romero, o ato normativo vai na contramão
do que determina a legislação sobre os servidores federais,
no sentido de haver uma só unidade gestora de pessoal, ao
desmembrar a administração e concessão de benefícios e
aumentar a competência do INSS, que já não consegue atender
sequer os trabalhadores privados. “Já assistimos o fracasso da
centralização das aposentadorias dos servidores federais no
Decipex, que causa um lamentável represamento dos pedidos,
alguns trancados há mais de seis meses”, lamentou.
O Departamento Jurídico da ANFIP analisa a extensão
dos atos decorrentes do Decreto para deliberar sobre medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

ANFIP atualiza sistema interno de votação eletrônica
O presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes, reuniu-se,
na quinta-feira (18/2), em videoconferência, com os vicepresidentes Márcio Humberto Gheller (Executivo) e João Alves
Moreira (Administração, Patrimônio, Cadastro e Tecnologia da
Informação), além dos membros dos setores de Administração e
Tecnologia da Informação, para tratar dos últimos ajustes no novo
sistema interno de votação eletrônica da ANFIP.
Durante o encontro virtual, foram apresentados o
mecanismo e seu novo layout, que garantem anonimato e
segurança cibernética, além de facilitarem o processo eleitoral
nas próximas votações a distância. O sistema inclui ainda

autenticação de credenciais, verificação por e-mail, confirmação
de token de acesso, bem como a apresentação do material de
campanha e de seus respectivos candidatos. O projeto inicia sua
fase de testes ainda em fevereiro.
Segundo o presidente, a atualização se deu em alinhamento
às propostas de inovação e aperfeiçoamento para 2021, “trazendo
sempre o melhor para a ANFIP, seus colaboradores e, em especial,
aos associados, que são a razão de ser”. E completou: “precisamos
confiar em nosso suporte, naquilo que é nosso”, referindo-se à
importância da valorização do esforço e do trabalho de excelência
realizado dentro da própria Entidade.

Confira informações sobre Bônus em prévia de contracheques
A ANFIP recebeu reclamações de associados aposentados
e pensionistas acerca de uma suposta supressão do Bônus de
Eficiência em algumas prévias dos contracheques.
Assim, o Setor Jurídico contatou o DECIPEX –
Departamento de Centralização de Serviços de Inativos,
Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia,
que informou que essa supressão ocorreu por um erro e que

já havia corrigido o problema. Informou, também, que apenas
uma pequena parte de aposentados e pensionistas foi atingida,
não devendo causar maiores transtornos.
A ANFIP solicita aos associados que aguardem o
fechamento da folha e, caso haja a identificação do não
pagamento, a Entidade solicita que seja feito contato com o
Setor Jurídico o mais rapidamente possível.

EXPEDIENTE LINHA DIRETA
Linha Direta é uma publicação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil.
SEDE: SBN Qd. 01 Bl. H Ed. ANFIP - Brasília/DF - CEP: 70040-907
Telefone: (61) 3251 8100
Whatsapp: (61) 98289 5150
Linha Direta é publicação semanal de propriedade da Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. As opiniões externadas nos artigos
são de responsabilidade de seus autores.

DIRETOR RESPONSÁVEL
Benedito Cerqueira Seba

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Gilmar Vitalino e Allan Vitalino

EDITORA
Ludmila Machado

CONSELHO EDITORIAL
Décio Bruno Lopes
Eucélia Maria Agrizzi Mergár
Crésio Pereira de Freitas
José Arinaldo Gonçalves Ferreira
Benedito Cerqueira Seba
Cesar Roxo Machado

REPORTAGEM
Daiana Lima, Ludmila Machado e
Thayná Cavalcante.
ESTAGIÁRIA
Marina Rodrigues

Envie seus comentários sobre o Linha Direta para o email: comunicacao@anfip.org.br

www.instagram.com/anfipnacional

www.facebook.com/anfip.nacional

www.twitter.com/anfipnacional

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

www.youtube.com/anfipoficial

Linha Direta

Página 3

Concurso de Contos, Histórias e Poesias:
Comissão discute classificação dos trabalhos
A Comissão Julgadora do I Concurso de Histórias, Contos
e Poesias dos Auditores Fiscais em quarentena, se reuniu, na
sexta-feira (19/2) para dar continuidade à apresentação das
avaliações individuais e discutir a classificação dos trabalhos.
Participaram da reunião Álvaro Sólon de França (GO), Aniceto
Martins (RJ), Dulce Wilennbring de Lima (RS), Elias Alves
Santos (PB) e Airton Claudino (AM).
Na oportunidade, o grupo pontuou as dez melhores
produções, dentre as quais sairão as três vencedoras e as
sete menções honrosas. Conforme as regras estabelecidas, os
integrantes da Comissão Julgadora devolverão à Comissão

Organizadora os trabalhos devidamente classificados no dia 5
de março de 2021. Depois disso será realizada a divulgação
dos vencedores, em data ainda a definir.

Confira se seus dados foram utilizados
para abrir conta ou pedir empréstimo
Após o vazamento de dados detectado pela empresa de
cibersegurança Psafe, foram abertos caminhos para diversos
golpes virtuais. A utilização dos dados pode trazer prejuízos
reais, quando terceiros usam os dados para abrir contas bancárias,
chaves Pix e fazer empréstimos em seu nome. A ANFIP alerta que
os associados devem estar atentos, pois criminosos podem utilizar
as informações para golpes dos mais variados tipos.
Um caminho para contornar a situação, de forma segura, é o
Registrato, sistema do Banco Central (BC) que fornece consultas
online do histórico de pessoa física ou jurídica em bancos e
financeiras. Entre as informações que podem ser levantadas,
estão a abertura de contas bancárias (ativas ou inativas), dívidas
(liquidadas ou em aberto) e envios de dinheiro para o exterior.
Confira como utilizar o sistema Registrato:
Cadastro
O cidadão deve credenciar-se no site do Banco Central.
É preciso clicar em pessoa física e escolher uma das formas de
credenciamento.
Credenciamento com internet banking (aplicativo ou site
do seu banco)
1- Acesse o site do Banco Central (AQUI) e preencha todos
os dados para gerar a frase de segurança.
2- Em seguida, o usuário deverá abrir, em outra aba do
navegador, o site do banco informado anteriormente.
3- Na página do banco, basta buscar pela opção “Registrato” e
colar a frase de segurança. O sistema pedirá a senha de seis dígitos
da conta corrente. Caso não faça o procedimento em até 48 horas,
o cliente deve gerar uma nova frase de segurança no site do BC.
4- Após validar a frase de segurança no site do banco, o
usuário deve retornar ao site do BC e concluir o cadastramento,
clicando no botão “Próximo”.
5- No site do BC, o cliente deve digitar novamente o CPF,
a frase de segurança e selecionar a instituição financeira. Em
seguida, a página pedirá para informar um endereço de e-mail e
criar uma senha de oito dígitos.
6- Basta rolar a página e clicar no botão “concluir
credenciamento”. Caso o procedimento dê certo, aparecerá uma

janela com a opção “Acessar Registrato”.
Credenciamento com o celular
1- Acesse o aplicativo do seu banco pelo tablet ou celular,
procure a opção Registrato e obtenha o PIN (código para
cadastramento).
2- Conclua o credenciamento clicando AQUI e informando
os seus dados e o PIN.
Consulta
1- Concluído o cadastro, o cidadão pode entrar no site
do Registrato e consultar o histórico de relacionamento com
instituições financeiras. Basta usar o CPF e a senha criada
anteriormente para fazer o login.
2- A página do Registrato oferecerá as opções “Meus
endividamentos”, “Meus relacionamentos financeiros” e “Minhas
operações de câmbio”. Em cada um desses painéis é possível
gerar um relatório.
3- É preciso aceitar os termos de responsabilidade em cada
painel. A tela exibirá todos os relatórios gerados nos últimos seis
meses.
4- Se o cliente quiser, pode baixar o relatório de operações
cambiais em arquivo PDF, mas o arquivo leva até dois dias úteis
para ser oferecido pelo Registrato.
Com informações da Agência Brasil.
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BENEFÍCIOS

Plano Unimed/ANFIP:
Carência zero para novas adesões

Ter plano de saúde é ter mais segurança e tranquilidade
para a vida, especialmente neste momento de pandemia.
Pensando nisso, ANFIP e a Benevix, administradora do plano
de saúde Unimed Vitória, a fim de oferecer mais vantagens
aos associados, deram início à campanha Carência ZERO para

novas adesões. Para isto, é necessário solicitar seu plano até o
fim da campanha, que vai até 1° de março.
São três opções de plano exclusivas, com a vantagem
de ainda contar com plano odontológico sem custo
adicional. Estão disponíveis mensalidades a partir de R$
244,64 (plano Premium Nacional), para a faixa etária de 0
a 18 anos, com acomodação enfermaria. Ressalta-se que a
promoção tem apenas três exceções, nos casos de partos,
internações e cirurgias.
Clientes Unimed contam com mais de 110 mil médicos
ativos,106 hospitais próprios e 11 hospitais dia, além de
pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais
credenciados para garantir qualidade na assistência médica,
hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos.
Não perca tempo! Entre em contato com a central de
vendas no telefone 0800 591 0534 ou no site da Benevix
(AQUI) e solicite uma proposta. Confira AQUI todos os
detalhes para adesão.

ANFIP e Jusprev convidam associados
a aderir plano previdenciário

Planejar o futuro é pensar a longo prazo. Pensando nisso,
a Jusprev, a Previdência Associativa do Ministério Público, da
Justiça Brasileira e dos Auditores Fiscais da Receita Federal,
desenvolveu um plano de benefícios previdenciários que
proporciona tranquilidade financeira para você e sua família.

Além de ser uma entidade sem fins lucrativos, na Jusprev
não existe taxa de carregamento mensal, a taxa de administração
é de 0,7% ao ano e ainda é possível deduzir até 12% da renda
anual bruta da base de cálculo do Imposto de Renda.
E tem mais! Outro diferencial da instituição, é que em caso
de falecimento, o beneficiário indicado continua a receber,
o que não acontece nos planos oferecidos pelo mercado
financeiro, em que o benefício cessa com o falecimento.
CLIQUE AQUI para fazer simulação ou adesão.
Para saber mais sobre o Planjus e seus benefícios acesse
o link www.jusprev.org.br/incentivo/ANFIP ou entre em
contato com a consultora Zuleide Miranda, da ANFIP, pelo
e-mail zuleide@anfip.org.br. A Jusprev também elaborou
um ebook sobre o plano disponível para os Auditores
Fiscais, confira AQUI.

Banco Alfa oferece taxas a partir
de 0,75% no consignado

Faça seu teste de Covid-19 nas
drogarias conveniadas da ANFIP

O Banco Alfa, parceiro da ANFIP, oferece descontos
especiais para os associados da Entidade. O empréstimo
consignado tem taxa a partir de 0,75% a.m, com
liberação rápida e parcelas que cabem no bolso. O
convênio está disponível na plataforma de benefícios
anfip.temvantagens.com.br.

O Convênio Farmácia, que oferece aos associados da
ANFIP descontos especiais nas drogarias Pacheco e São Paulo,
está disponibilizando descontos de até 10% para a realização
de testes rápidos de Covid-19.
São diversas lojas disponíveis, escolha a mais próxima de
você e agende um horário pelo site agendamentos.dpsp.io.

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

