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Live Homenagem aos Pais tem programação especial; confira!
A Live Homenagem aos Pais, promovida pela ANFIP
em comemoração ao Dia dos Pais, está com uma programação
especial. No dia 6/8, a partir das 15 horas, no Youtube, além
do sorteio de brindes (inscreva-se AQUI), o encontro virtual
recebe o humorista, poeta e palestrante Rossini Macedo, que
dá vida ao Tonho dos Couros, um personagem alto astral e
longa carreira em palcos, TVs e rádios país afora.
E tem mais! O médico Ítalo Rachid, em vídeo palestra, fala
sobre “Longevidade saudável – 5 hábitos para envelhecer com
saúde”. Rachid, ginecologista de formação, dedica-se há quase
30 anos às Ciências da Longevidade Humana, área científica
totalmente focada na qualidade de vida. Após anos de estudo
nos Estados Unidos, o médico, ao retornar ao Brasil, passou a
disseminar os conhecimentos da Medicina da Longevidade.
Ainda teremos homenagens aos pais com o presidente da
ANFIP, Décio Bruno Lopes; o vice-presidente Executivo,
Márcio Humberto Gheller, e o ex-presidente Antônio
Rodrigues de Sousa Neto. E para trazer aquela leveza musical
ao encontro, a ANFIP recebe o associado Paulo Emílio Catão,
mineiro que mora em Recife há 26 anos. Cantor, compositor,

contador de casos e escritor, Paulo Emílio vem abrilhantando
as lives da ANFIP com sua voz e violão.
Esperamos vocês no dia 6/8, às 15 horas, no canal da
ANFIP no Youtube. Este encontro é nosso!

Reforma do Imposto de Renda abre Série Grandes Debates da ANFIP
O Projeto de Lei (PL) 2337/2021, que reformula o Imposto
de Renda das pessoas físicas e jurídicas, é tema da primeira
transmissão da Série Grandes Debates, promovida pela
ANFIP, com a participação de especialistas e parlamentares.
O evento será no dia 9/8, às 10 horas, ao vivo pelo Youtube e
Facebook da Associação.
O presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes, e o vicepresidente de Assuntos e Estudos Tributários, Cesar Roxo
Machado, recebem os painelistas Paulo Ricardo de Souza
Cardoso, diretor do Departamento Jurídico da Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo) e ex-secretário adjunto da
Receita Federal; o senador Izalci Lucas (PSDB/DF); e o deputado
federal Zé Carlos (PT/MA).
Na ocasião, os participantes vão analisar os principais
pontos do texto original e o que esperar do Projeto de Lei, que
faz parte da segunda fase da Reforma Tributária apresentada
pelo Poder Executivo.
A mediação é do jornalista Sérgio Lerrer, da Agência
Servidores.
Assista ao vivo:
Youtube: www.youtube.com/anfipoficial
Facebook: www.facebook/anfip.nacional
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ANFIP promove segunda edição do
Fórum Internacional Tributário; participe!

Nos dias 20, 21 e 22 de outubro acontece, em São Paulo,
a 2ª edição do Fórum Internacional Tributário (FIT), evento
promovido pela ANFIP juntamente com a Federação Nacional
do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e com o Sindicato dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp).

O evento híbrido, realizado nas modalidades presencial e
virtual, tem como objetivo reunir especialistas em tributação e
economia de todo mundo para tratar, em especial, dos desafios
tributários dos países latino-americanos, além de abordar
estratégias para a promoção de justiça tributária, combate à
sonegação, evasão e elisão fiscal, com foco na retomada do
desenvolvimento pós-pandemia.
As inscrições serão abertas em breve. Para conectar todos
os interessados, foram lançadas redes sociais exclusivas,
que trazem conteúdos sobre os desafios tributários e as
atualizações do evento.
Siga o FIT nas redes Instagram, Facebook, Twitter,
LinkedIn e YouTube e fique por dentro de todas as
novidades. Para mais detalhes sobre a programação acesse
o site www.forumfit.org.br.
Contamos com a colaboração de todos na divulgação do
conteúdo para que possamos conscientizar pessoas e contribuir
para o fortalecimento do País.

GIFA: ANFIP se reúne com escritório
Innocenti para discutir possibilidade de acordo

Foi realizada, na quarta-feira
(28/7), reunião entre a ANFIP e
o advogado Vicente Cândido, do
escritório Innocenti Advogados, para

ajustar os próximos passos em relação
a um possível acordo com a Advocacia
Geral da União (AGU) referente à
ação da GIFA.

O objetivo é celebrar um acordo
com o mínimo de deságio para os
exequentes da ação. “O que a gente
precisa é da consecução do direito e
a negociação tem que ser nivelada,
beneficiando a todos e não só a União”,
disse o presidente da ANFIP, Décio
Bruno Lopes.
A ANFIP aguarda a conclusão
dessa negociação para, com a proposta
em mãos, submetê-la à decisão dos
associados e informar a logística a ser
adotada, como envio de documentos e o
que mais for necessário.
Pela ANFIP, também estiveram
presentes os vice-presidentes Márcio
Humberto Gheller (Executivo), Maria
Beatriz Fernandes Branco (Assuntos
Jurídicos), e os advogados Rodrigo
Cartafina e Ilanna Ferraz.
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Frente Gaúcha avança em campanha
conjunta contra a Reforma Administrativa
Na segunda-feira (26/7), a Frente
Gaúcha em Defesa do Serviço Público
promoveu mais uma reunião com
centrais sindicais e entidades de
classe, entre elas a ANFIP, para dar
continuidade ao plano de atuação
conjunta que vem sendo articulado
contra a PEC 32/2020, da Reforma
Administrativa. As reuniões estão sendo
intensificadas em aproveitamento ao
recesso parlamentar no Congresso, que
termina no dia 31 de julho.
Durante o encontro virtual, foram
levantados os principais pontos da PEC
32 e feita uma breve análise da atual
conjuntura sociopolítica. A intenção, de
acordo com os representantes, é tentar
traduzir como a Proposta irá afetar
negativamente a vida dos servidores
públicos, bem como a qualidade dos
serviços prestados à população.
Além do trabalho parlamentar
desenvolvido, o grupo está realizando
uma campanha unificada, virtual

e presencial, que utiliza desde
mobilizações nas mídias sociais à
colocação de outdoors e frontlights
em pontos estratégicos de estados e
municípios pelo Brasil, com o objetivo
de conscientizar a população e alertar
os parlamentares membros da Comissão
Especial da PEC sobre as consequências
da Proposta para o país.
Até o momento, a campanha está

sendo realizada em parceria com a Frente
do Serviço Público do Rio Grande do Sul
(FSP-RS) e a União Gaúcha em Defesa
da Previdência Social, contando ainda
com o apoio das entidades que atuam
em defesa dos servidores do Estado. Em
âmbito nacional, pela ANFIP, participa o
assessor de Estudos Socioeconômicos,
Vilson Antonio Romero, que representa
a Entidade nos encontros.

PEC 32/20: Fonacate discute participação em audiências públicas
O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado
(Fonacate) realizou, na terça-feira (27/7), reunião de alinhamento
entre os dirigentes que participarão das audiências públicas da
Comissão Especial da PEC 32/20, da Reforma Administrativa.
Pela ANFIP, esteve presente o presidente Décio Bruno Lopes.
Na oportunidade, os representantes discutiram os pontos
mais importantes que atingem negativamente as carreiras, e
consequentemente a sociedade, que devem ser abordados em
cada debate. Os encontros fazem parte do plano de trabalho
elaborado pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia (DEMBA), que prevê a realização de 14 audiências públicas temáticas

antes da votação da matéria.
A Comissão retoma as atividades na próxima semana.
Entre os temas que ainda serão abordados nas audiências estão:
carreiras típicas de Estado e servidores contratados por prazo
indeterminado; contratação temporária, cargos em comissão e
funções de confiança; avaliação de desempenho e qualificação
de servidores públicos; Regime Próprio de Previdência
Social; situação dos empregados públicos na Reforma; efeitos
sobre os atuais servidores federais, estaduais e municipais;
e regulamentação da Reforma. Confira o cronograma de
realização AQUI.

Governo recria Ministério do Trabalho e Previdência
Foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira
(28/7) a medida provisória (MP 1.058) que cria o Ministério
do Trabalho e Previdência. A MP prevê a transferência de
competência e órgãos do Ministério da Economia para o novo
ministério. Prevê também a “possibilidade de transformação de
cargos em comissão e funções de confiança” para a nova pasta.
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República
explica que a MP 1.058 prevê regras de transição e informa que
caberá à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dar apoio
jurídico para a atualização de estruturas, enquanto feitas via
decreto, bem como para a transição de servidores.
O ministério será composto pelas áreas de previdência,
política e de diretrizes que visam geração de emprego e renda

e de apoio ao trabalhador, além das relativas a política e
diretrizes para a modernização das relações de trabalho e de
fiscalização do trabalho.
“O novo ministério também contempla os conselhos
relacionados a Trabalho, Previdência e Previdência
Complementar”, acrescenta, na nota, a Secretaria da
Presidência. A criação do novo ministério está sendo feita por
meio de alterações na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019.
A recriação do órgão demonstra a importância da pasta
para todo o conjunto de trabalhadores, assim como fortalece
o sistema previdenciário, responsável pelo pagamento de
benefícios a milhões de brasileiros.
Com informações da Agência Brasil.
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Governo disponibiliza novos serviços no SouGov.Br

O Ministério da Economia lançou durante a semana novas
funcionalidades do aplicativo SouGov.Br. Entre as novidades estão
o cadastro de dados bancários; solicitação de licença gestante,
adotante e paternidade; autorização de acesso à declaração do
IRPF; e migração do banco de talentos.
Participaram do evento o secretário especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Paes de
Andrade; o diretor do Departamento de Sistemas e Informações

Gerenciais (Desin), Rafael Cunha Alves Moreira; e a pesquisadora
e gestora de projetos do SouGov.Br, Carolina Vilela.
Segundo Caio de Andrade, o objetivo do SouGov.Br é
melhorar a eficiência e qualidade da informação, a capacidade
de entrega de produtos do governo e atender bem ao servidor
público federal. Já são mais de 570 mil servidores conectados pelo
SouGov.br, uma ferramenta que reúne as informações funcionais
em um só lugar.
O assessor de Estudos Socioeconômicos da ANFIP, Vilson
Antonio Romero, acompanhou o lançamento e afirmou que não
se pode ter uma ferramenta de acesso ao cadastro dos servidores
unicamente digital por aplicativos. “Apesar das novidades na
automação, persistem as dificuldades na realização da prova
de vida digital e os empecilhos a todos os que não têm acesso
aos serviços, seja por exclusão digital ou por não terem ou não
saberem manusear seus smartphones”, disse.
Assista ao webinar AQUI e confira AQUI os serviços
oferecidos por cada funcionalidade.

Conselho de Recursos da Previdência Social abre seleção para conselheiros
O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS),
órgão administrativo responsável pelo julgamento dos recursos
interpostos contra decisões proferidas pelo INSS em matéria
previdenciária e assistencial, abriu processo seletivo para o
preenchimento de 298 vagas de conselheiros, distribuídas nas
suas unidades em todo o território nacional. As inscrições estão
disponíveis até 31 de agosto e podem ser realizadas AQUI.
Os Conselheiros atuarão na 1ª instância do CRPS, nas
Juntas de Recursos e Composições Adjuntas, com remuneração
inicial de até R$ 5.403,00 e possibilidade de trabalho remoto.
As vagas destinadas a representantes do governo podem
ser preenchidas por qualquer servidor público, ativo ou inativo,
que possua formação em Direito e conhecimentos de legislação
previdenciária. No caso dos servidores ativos, é preciso também
anuência da chefia imediata para a cessão ao CRPS.
Já os candidatos às vagas de Conselheiros representantes
dos trabalhadores e das empresas, além de formação em Direito e
aprovação na prova de conhecimentos específicos, aplicada pelo
CRPS, deverão obter a indicação de uma entidade representativa
da respectiva categoria (sindicato, federação ou confederação)

na qual deverá ser indicado o nome do candidato e a unidade
julgadora (a unidade julgadora objeto da indicação deverá estar
na região de abrangência da entidade representativa). Não é
necessário que o indicado seja sindicalizado.
Os Conselheiros terão mandato de três anos, permitida a
recondução, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos
pelo CRPS, como produtividade mínima e atendimento a
critérios de qualidade na atividade desempenhada.
Os candidatos selecionados passarão por curso de formação
que abordará, dentre outros temas, legislação previdenciária,
elaboração de acórdãos e regimento interno do CRPS.
Confira as etapas do processo:
Período de inscrições: 05/07 a 31/08/2021
Curso preparatório gratuito (não obrigatório) de 40 horas:
16/08/2021 a 27/08/2021
Prova on-line: 09/09/2021
Previsão do Resultado final: 26/11/2021
Para mais informações e acesso à integra dos editais acompanhe
a Escola do CRPS no Instagram (AQUI).
Com informações do CRPS

Conselho Fiscal analisa relatório de auditoria externa
O Conselho Fiscal da ANFIP promoveu reunião ordinária
na quinta-feira (29/7). O presidente da ANFIP, Décio
Bruno Lopes, fez a abertura do encontro, que contou com a
participação da coordenadora Assunta Di Dea Bergamasco,
e dos demais integrantes do CF: Maria Inez Rezende dos
Santos Maranhão (relatora), Maria Gorete de Sousa Ramalho
Medeiros (membro) e Lourival de Melo Lobo (suplente).
Décio Lopes informou que o Conselho Executivo está
à disposição para receber sugestões de melhoria, para que a
Entidade se torne cada vez melhor no desenvolvimento de
suas funções. “Estamos abertos para todas as sugestões e o que
estiver ao nosso alcance faremos”, disse.

Na oportunidade, os presentes analisaram os relatórios da
auditoria externa referentes à prestação de contas do período de
1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e discutiram os
tópicos destacados pela empresa.
O Conselho Fiscal realizará análise, para posterior
aprovação, da documentação recebida dos Conselhos
de Representantes, Executivo e outros; das justificativas
referentes às recomendações e solicitações de esclarecimentos
emitidos; e dos documentos contábeis, execução orçamentária
e movimentação financeira. Também será emitido parecer do
Conselho Fiscal ao Relatório Gerencial referente aos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2021.

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

Linha Direta

Página 5

Atenção! Site falso tenta roubar dados de servidores
O Ministério da Economia alerta aos servidores que não
acessem os sites “servidor.sougovbr.online” e “sigacgestor.
com”, páginas falsas registradas no exterior que roubam
informações de servidores públicos federais. O site captura
usuários e senhas do aplicativo oficial do governo SouGov.
br. O alerta foi divulgado pela Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, que já
solicitou a suspensão do site.
Lançado em maio, o SouGov.br substituiu o aplicativo
Sigepe Mobile. A ferramenta tem cerca de 30 serviços
disponíveis aos servidores federais, como fornecimento de
contracheque, consultas de prévia de salário, envio de atestados
médicos e prova de vida para aposentados e pensionistas.
A secretaria do Ministério da Economia orienta os
servidores federais a digitar o login e a senha do SouGov.br
somente no aplicativo oficial do governo baixado da loja
virtual. Caso alguém tenha inserido os dados no site falso, o
órgão pede a troca imediata da senha do Portal Gov.br e dos
sistemas Sigac/Sigepe.

Em caso de dúvidas, os servidores públicos devem entrar em
contato com a Unidade de Gestão de Pessoas do seu órgão ou
com a Central de Atendimento Sipec, no telefone 0800-978-9009.
A central também pode ser acessada pela internet.

Benefícios
Aproveite as tarifas especiais do
Banco Alfa e organize seu orçamento
O Banco Alfa, parceiro da ANFIP, oferece tarifas especiais
para os associados. O empréstimo consignado tem taxas
imperdíveis a partir de 0,69% a.m.
Não perca esta oportunidade de organizar seu orçamento
com parcelas que cabem no bolso! Entre já em contato com o
Banco Alfa, identificando a condição de associado, e faça sua
simulação. Acesse o Clube de Vantagens AQUI.

Unimed Odonto oferece
atendimento de urgência 24 horas

A Unimed Odonto, em parceria com a Sou 24 horas,
disponibiliza para você, beneficiário, um serviço exclusivo de
atendimento odontológico que pode ser acionado a qualquer
hora, com cobertura em mais de 270 municípios e em diversas
clínicas espalhadas por todo Brasil.
A Sou 24 horas é uma plataforma tecnológica que presta
serviço assistencial de urgência odontológica a qualquer
momento do dia, em clínica indicada pelo sistema.
Basta entrar em contato com a Central de Atendimento no
telefone 0800 9 428 428 e um atendente vai te auxiliar e indicar
os locais mais próximos através de geolocalização.

Cuide do seu futuro com a Jusprev

Está em busca de garantir um futuro tranquilo para você
e sua família? Conheça a Jusprev, Previdência Associativa
do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil, uma entidade fechada
de previdência complementar, sem fins lucrativos, que atua
com o máximo de transparência e segurança na gestão de
seus produtos.
A Jusprev oferece o PlanJus, plano de Previdência
Complementar que disponibiliza benefícios previdenciários
completos, com taxa de administração de 0,7% ao ano, com
deduções de até 12% da renda anual bruta da base de cálculo
do Imposto de Renda e 0% de taxa de carregamento mensal.
Além disso, a Jusprev garante aos associados da ANFIP
coberturas de risco especiais em ocorrências decorrentes de
casos de Covid-19. Por invalidez, por exemplo, é possível
receber uma renda mensal, e em caso de falecimento, o
beneficiário indicado continua recebendo, o que não acontece
nos planos oferecidos pelo mercado financeiro, cujo benefício
cessa com a fatalidade.
Faça uma simulação agora mesmo pelo link
www.jusprev.org.br/incentivo/ANFIP. Em caso de dúvidas,
entre em contato pelos telefones 0800 052 3434 ou (041)
3252-3400. Não deixe de aproveitar essa chance de construir a
segurança que deseja!
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Unimed Vitória tem novo horário de
atendimento via teleconsulta

Restam poucos dias!
Garanta a sua matrícula na FBT

A Unimed Vitória tem novo horário de atendimento para
teleconsulta via aplicativo ou telefone.
Para Clínica Médica, o atendimento de segunda a sextafeira é das 8h às 19h e, nos finais de semana, de 8h as 15h,
via aplicativo; e de 8h as 14h, por telefone. Já a Pediatria
tem atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, via
aplicativo e telefone.
Na consulta online, caso o paciente precise, são enviados
por e-mail atestado e receita de medicação.
Baixe o aplicativo da Unimed Vitória Cliente, siga o passo
a passo e suas consultas já podem ser realizadas. O sistema é
válido para todos os contratos. Se preferir, ligue 0800 026 0080.

Faça já sua matrícula em uma das melhores instituições
especializadas em tributação do Brasil! A Faculdade Brasileira
de Tributação (FBT), parceira da ANFIP, oferece bolsas para
cursos EAD com até 25% de desconto na graduação e 65% na
pós-graduação.
Os descontos são exclusivos apenas para as turmas de
agosto e os descontos são válidos até dia 31/7. Corra que ainda
dá tempo de garantir sua vaga com economia!
Para usar o benefício, basta pesquisar FBT no seu Clube
de Vantagens, solicitar declaração e apresentar no ato da
matrícula. Não perca tempo, invista no seu conhecimento!
Confira os detalhes sobre os cursos no site da FBT (AQUI).

Dia dos Pais com descontos imperdíveis no seu Clube de Vantagens
Ainda não escolheu o que vai dar de presente no
Dia dos Pais? Não se preocupe! A ANFIP tem parcerias
especiais na plataforma de benefícios para presentear
quem você ama.
Confira todas as promoções e ofertas que preparamos para
você! Acesse anfip.temvantagens.com.br/login e aproveite!

Conselhos da ANFIP avaliam sistema de votação eletrônica para convencionais
Em reunião na terça-feira (27/7), os conselhos Executivo,
de Representantes e Fiscal da ANFIP aprovaram o sistema
de votação eletrônica destinado à eleição dos convencionais
para a XXVIII Convenção Nacional da ANFIP. A plataforma
foi elaborada visando atender à demanda dos estados que,
em virtude da pandemia, tiverem que suspender a votação
presencial.
O presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes, na abertura
da reunião, agradeceu o trabalho da comissão criada pelos
conselhos para acompanhar o desenvolvimento do sistema,
assim como a equipe de Tecnologia da Informação – TI pelo
empenho na apresentação do programa para a fase de testes em
tempo recorde.
Os testes ocorreram no período de 21 a 23/07, ocasião em
que todos os conselheiros tiveram a oportunidade de tirar suas
dúvidas e de apresentar sugestões para o aprimoramento do
modelo. Durante a reunião, a equipe de TI apresentou novos
esclarecimentos em relação a questões de segurança de acessos
e votações, emissão de relatórios e auditoria externa para que
o sistema seja lacrado.
Com a aprovação da plataforma, foi constituída nova
comissão, composta por representantes dos três conselhos,
para elaboração do novo cronograma para a realização da
eleição de convencionais, apresentação de data da XXVIII
Convenção Nacional e realização de Assembleia Geral para
referendar as deliberações dos conselhos, tendo em vista o
cenário de saúde pública.
Participam da comissão, pelo Conselho de Representantes,
Carlos José de Castro (GO), Antônio Carlos Silveira (SC) e
Maria dos Remédios Bandeira (PB); pelo Conselho Executivo,

as vice-presidentes Eucélia Maria Agrizzi Mergar (Assuntos
Fiscais), Albenize Gatto Cerqueira (Cultura Profissional) e
Maria Beatriz Fernandes Branco (Assuntos Jurídicos); e pelo
Conselho Fiscal, Assunta Di Dea Bergamasco e Lourival Lobo.
Reforma Administrativa – Na oportunidade, o assessor
de Estudos Socioeconômicos, Vilson Antonio Romero, falou
da importância do trabalho parlamentar nos estados, nas
bases eleitorais, para barrar a aprovação da PEC 32/20, da
Reforma Administrativa, e da interação nas redes sociais dos
parlamentares para demonstrar as consequências do texto a
toda sociedade. A ANFIP elaborou o Manual digital de trabalho
parlamentar e o Guia de trabalho parlamentar nas redes
sociais, que auxiliarão os associados neste trabalho conjunto
nas plataformas digitais. Ao mesmo tempo, foi solicitado ao
Conselho de Representantes que intensifiquem ações e reuniões
nos estados, que busquem colocar a proposta em evidência,
reativando frentes conjuntas e atuando em mídias externas.

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

