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Editorial
Em mais um ano marcado pela
pandemia e por medidas restritivas de
circulação, a ANFIP deu continuidade
ao seu processo de modernização e de
integração à tecnologia.
Assim, o que poderia ter impedido
o desenvolvimento das atividades, na
verdade, propiciou um grande avanço
institucional, com centenas de reuniões
realizadas, lives e webinários produzidos
internamente, votação eletrônica para

convencionais e para os conselhos
Executivo e Fiscal; mobilização
constante e intensa junto a outras
entidades representativas de servidores
em defesa do serviço público, dezenas
de reuniões com frentes parlamentares,
movimentos sociais, autoridades do
governo e muito mais.
Para relembrar os principais fatos
e marcar o encerramento de mais
um ciclo, a ANFIP elaborou este

Linha Direta Retrospectiva 2021,
com os principais destaques dos
informativos semanais publicados
ao longo do ano. Este resumo é parte
de tudo que a Entidade promoveu
até aqui em busca da valorização da
carreira, da defesa do serviço público
e do aprimoramento da relação entre
Associação e Associado.
Boa leitura!

Tecnologia é aliada do trabalho associativo
Em seus 71 anos de atividade, a
ANFIP sempre esteve à frente, utilizando
as mais modernas formas de conexão para
compartilhar informações de credibilidade,
tanto sobre questões de interesse dos
Auditores Fiscais da Receita Federal

do Brasil (RFB) quanto sobre trabalhos
desenvolvidos em benefício da sociedade.
Entre as inovações aderidas pela
Entidade no último ano, está a realização
de lives informativas e comemorativas
com o objetivo de estabelecer maior

proximidade com os associados. Por meio
de diversas plataformas digitais, a ANFIP
busca, a cada dia, manter-se moderna e
atualizada. Confira AQUI todas as lives
realizadas e abaixo o resumo dos projetos
virtuais desenvolvidos.

Live Série ANFIP e Série Grandes Debates

A primeira Live Série ANFIP do ano
trouxe ao debate o futuro da Previdência
frente às reformas e marcou um longo e
intenso período de encontros virtuais,
em que assuntos relevantes estiveram em
pauta. Tais como: Reforma Tributária,
Reforma
Administrativa,
políticas
públicas e o modelo de gestão da RFB,

além de temas relacionados ao cenário
político e econômico nacional. A partir
de agosto, a Live Série ANFIP deu lugar
à Série Grandes Debates, em que, com
novo formato, diversos convidados se
alternaram na apresentação de ideias dos
principais temas da agenda. Ao todo,
foram 21 transmissões, somando cerca de

44.555 visualizações, com destaque para
a live “Reforma Tributária: perspectivas”,
realizada dia 10/2, que teve 35.239
acessos e participação do ex-ministro e
ex-governador do Ceará Ciro Gomes.
Todo o conteúdo pode ser revisitado no
canal da ANFIP no YouTube.

Confira a atuação das Comissões
Internas

Associados têm acesso a
benefícios exclusivos

Trabalho parlamentar se adequa
ao meio digital
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Lives comemorativas

Se em 2020 a ideia saiu do papel, em 2021 as lives
comemorativas ganharam corpo e presença certa na
agenda de eventos da ANFIP. Foram realizados encontros
virtuais do Dia Internacional da Mulher, Aniversário de 71
anos da Entidade, ANFIP Conectada com os Associados,
Homenagem aos Pais e Dia do Servidor. Eventos marcados
pela leveza do reencontro entre associados, em que o chat

das plataformas digitais se tornou espaço de manifestação
da alegria e interação social.
Foram recebidos diversos convidados especiais,
revelados talentos artísticos pelo Brasil e realizados
sorteios de vários brindes, com 8.961 visualizações e
muita animação. Os vídeos estão disponíveis no YouTube
e podem ser acessados a qualquer momento.

Talentos da Família ANFIP

Em mais uma iniciativa de apoio,
valorização e integração com os
associados, a ANFIP preparou um espaço
exclusivo para prestigiar os colegas e
amigos da família anfipiana. A ideia
surgiu a partir das lives comemorativas,
em que colegas participaram mostrando
suas habilidades artísticas. O material
está na playlist Talentos da Família

ANFIP, no YouTube (acesse AQUI).
Entre os talentos, a Entidade
já recebeu Leila Guimarães Ricci,
Conceição Aparecida Ribeiro Borges,
Paulo Guaru, Paulo Emílio Catão, Tânia
Maria Garcia, Ana Adélia Birck, Doble
Chapa, Décio Coutinho, José Carlos
da Silva, Grupo Elas, Ivana Maria
Fernandes de Campos Barros e Coral

Amigos da ANFIP-PE.
Quer fazer parte deste espaço?
Envie agora mesmo seu vídeo para ser
publicado na plataforma! O material
pode ser encaminhado para o e-mail
comunicacao@anfip.org.br e, após
aprovação, será mais uma apresentação
marcante publicada em nossa rede.
Participe!
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ANFIP Conectada

Ao longo do ano, os associados também tiveram
a oportunidade de estar mais próximos da Entidade,
especialmente do Setor Jurídico, por meio da vicepresidente Maria Beatriz Fernandes Branco, que
promoveu encontros para prestar esclarecimentos
sobre o andamento de processos judiciais, entre eles
MS 6864, Bônus de Eficiência, 3,17%, GIFA, GAT,

GDAT e 28,86%. Foram três lives exclusivas e uma
participação em uma live comemorativa, somando
7.781 visualizações. Também estiveram presentes nos
encontros os vice-presidentes de Aposentadorias e
Pensões, Tereza Liduína Santiago Félix, e de Serviços
Assistenciais, Ariovaldo Cirelo, esclarecendo as
principais dúvidas dos associados.

Webinários

Mais do que reunir, a ANFIP aproveitou o amparo
tecnológico para contribuir para a melhoria de vida,
pessoal e funcional, dos associados. Para isso foram
realizados encontros virtuais para tratar do Decipex,

de Gestão Financeira e do Tempo, e para apresentar o
Manual Digital de Trabalho Parlamentar. Foram 1.768
acessos prestigiando as transmissões. As lives também
podem ser acessadas pelo Youtube.

UNIÃO E TRABALHO!
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Comissões Internas
Comissão ANFIP do Futuro

A Comissão ANFIP do Futuro deu continuidade aos
trabalhos para otimizar as questões administrativas e
orçamentárias e para elaborar o projeto piloto de unificação das
inscrições e das mensalidades da Entidade com as Estaduais.
O grupo é formado pelos vice-presidentes Márcio Humberto
Gheller (Executivo), João Alves Moreira (Administração,
Patrimônio, Cadastro e Tecnologia da Informação) e Carlos

Alberto de Souza (Planejamento e Controle Orçamentário); e
pelas Estaduais, os presidentes Carlos José de Castro (GO),
Genésio Denardi (SP) e Leila Signorelli (RJ), além do vicepresidente Floriano José Martins (SC) e das associadas
Ercília Leitão Bernardo (CE) e Léa Pereira de Mattos (DF).
A consultora atuarial que analisou os trabalhos técnicos foi a
Miki Massui.

Comissão de Saúde

A Comissão de Saúde foi responsável por pensar
soluções referentes ao plano Unimed Vitória oferecido
a todos os associados. As reuniões foram todas virtuais,
por meio da plataforma zoom. Esta retrospectiva traz

o histórico das negociações do reajuste e o novo plano
oferecido aos associados.
Depois de diversas rodadas exitosas de negociação
com a Benevix, a ANFIP passou a oferecer aos associados
participantes dos Contratos 6848 e 8052 um pacote de
mudanças extremamente positivo, com desconto na tabela e
reajuste zero em 2022. Além disso, um novo contrato, o 8444,
começou a ser oferecido em novembro, com preço competitivo
e diferencial no mercado.
Integram a Comissão de Saúde os vice-presidentes Tereza
Liduína Santiago Félix (Aposentadorias e Pensões), Maria
Beatriz Fernandes Branco (Assuntos Jurídicos), Luiz Mendes
Bezerra (Finanças), Carlos Alberto de Souza (Planejamento e
Controle Orçamentário) e José Arinaldo Gonçalves Ferreira
(Política de Classe e Política Salarial), coordenados por
Ariovaldo Cirelo (Serviços Assistenciais).

Comissão de Governança
Visando adotar princípios e conceitos administrativos, controles
internos eficazes e modernas práticas de gestão, os conselhos
Executivo e de Representantes, cumprindo deliberação dos dois
colegiados, constituíram um grupo de trabalho para a elaboração do
Manual de Governança e Controle Interno da ANFIP.
O grupo fez reuniões on-line a fim de implementar práticas
para fortalecer a Associação e alinhar os interesses de todos
os stakeholders, que são as partes envolvidas na organização,
entre eles os próprios conselhos diretivos e os associados.
A elaboração da parte técnica do trabalho ficou a cargo dos
especialistas em consultoria organizacional Mardonio Sarmento
e Margarida Flora.
Continua na próxima página
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Fazem parte do grupo, pelo Conselho de Representantes, Ana
Maria Morais da Silva (MG), Miguel Arcanjo Simas Nôvo (AM)
e Osmar Escórcio de Carvalho (PI). Pelo Conselho Executivo, os
vice-presidentes João Alves Moreira (Administração, Patrimônio,
Cadastro e Tecnologia da Informação), a quem cabe a
coordenação; Márcio Humberto Gheller (Executivo), supervisor
dos trabalhos; e Eucélia Maria Agrizzi Mergár (Assuntos
Fiscais), assim como o assessor de Estudos Socioeconômicos,
Vilson Antonio Romero. Os associados Carlos José de Castro
(GO), Margarida Lopes de Araújo (SP) e Rita de Cássia
Cavalcanti Couto (PE) também integram a comissão.

Comissão do Código de Ética

A Comissão do Código de Ética da ANFIP é destinada à
elaboração do documento que estabelece valores e direciona
as ações dos integrantes da Entidade. Os trabalhos tiveram o
objetivo de estabelecer um Código que contenha os direitos
e deveres que devem ser praticados e a definição de regras
para aplicação de penalidades no caso de descumprimento das
normas estabelecidas.
Fazem parte da Comissão, pelo Conselho Executivo,

os vice-presidentes Márcio Humberto Gheller (Executivo),
Tereza Liduína Santiago Félix (Aposentadorias e Pensões),
Maria Beatriz Fernandes Branco (Assuntos Jurídicos) e Maria
Aparecida Fernandes Paes Leme (Relações Públicas). Pelo
Conselho de Representantes, Miguel Arcanjo Simas Nôvo
(AM). Participam também, a presidente da Fundação ANFIP,
Margarida Lopes de Araújo, e a associada Teresinha Fernandes
Meziat, que coordena o trabalho.

Comissão Regimento Interno da XXVIII Convenção Nacional

Os integrantes da Comissão responsável pela elaboração
do Regimento Interno da XXVIII Convenção Nacional da
ANFIP realizaram reuniões durante o ano para produzir
o documento final, analisando artigo por artigo, e para
formular o cronograma para a eleição de convencionais às
vagas dos estados. Participaram das reuniões os integrantes

da Comissão, vice-presidentes Benedito Cerqueira Seba
(Comunicação Social), Maria Beatriz Fernandes Branco
(Assuntos Jurídicos), João Alves Moreira (Administração,
Patrimônio, Cadastro e TI), Tereza Liduína Santiago Félix
(Aposentadoria e Pensões) e Eucélia Maria Agrizzi Mergár
(Assuntos Fiscais).

UNIÃO E TRABALHO!
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Comissão de Interesse de Classe

A Comissão de Interesse de Classe foi criada para mapear
as pautas imprescindíveis de valorização dos Auditores Fiscais
da RFB, a fim de aprofundar as reais necessidades da carreira
e de ampliar o debate com a participação da sociedade. Após
uma das reuniões do Conselho Executivo, a ANFIP produziu
campanha em TV aberta com o objetivo de conscientizar a
sociedade sobre o papel dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil e da importância da autonomia financeira
da RFB. A partir do trabalho realizado surgiu a iniciativa de
constituir a Comissão.
Além das análises técnicas relacionadas intrinsecamente
aos interesses da classe, que envolvem a defasagem salarial,
redução do quadro de Auditores Fiscais ativos e o Bônus
de Eficiência, a Comissão também definiu estratégias mais
incisivas contra a Reforma Administrativa (PEC 32/20).

Integram o grupo os vice-presidentes José Arinaldo
Gonçalves Ferreira (Política de Classe e Política Salarial),
Benedito Cerqueira Seba (Comunicação Social), Crésio
Pereira de Freitas (Assuntos da Seguridade Social) e Eucélia
Maria Agrizzi Mergár (Assuntos Fiscais), e os assessores de
Estudos Socioeconômicos Vanderley José Maçaneiro e Vilson
Antonio Romero.
Manual e Guia – A Comissão também foi responsável
pela produção e o lançamento, em julho, do Manual digital
de trabalho parlamentar e do Guia do trabalho parlamentar
nas redes sociais, materiais voltados para intensificar as
mobilizações nas plataformas digitais, com participação
massiva dos associados. A atuação nas redes, apesar de ser
ampla e atender a vários temas de interesse, iniciou-se com a
PEC 32/20.

Grupo de Trabalho Análise da Seguridade Social

A Análise da Seguridade Social em 2020, publicação
produzida em conjunto com a Fundação ANFIP de Estudos
Tributários e da Seguridade Social (Faets), constitui uma
referência no estudo detalhado do sistema de Seguridade Social
brasileiro. O material, que está em sua 21ª edição, foi lançado
em novembro, durante a XXVIII Convenção Nacional.
Participaram do grupo o coordenador do trabalho,

Vanderley José Maçaneiro, assessor de Estudos
Socioeconômicos; Eucélia Maria Agrizzi Mergár, vicepresidente de Assuntos Fiscais; e Crésio Pereira de Freitas,
vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social. Além da
diretora de Assuntos Jurídicos da ANFIP-MG, Ana Lúcia
Guimarães e Silva, e da presidente da Fundação ANFIP,
Margarida Lopes de Araújo.

DETALHES E OUTRAS INFORMAÇÕES: WWW.ANFIP.ORG.BR
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ANFIP fortalece atuação em parceria com vários coletivos
Se internamente a ANFIP intensificou a utilização
das plataformas digitais para apresentar soluções aos seus
associados, externamente a Entidade esteve conectada a várias
entidades, organizações, fóruns e movimentos, buscando a
integração de ideias para o enfrentamento de várias pautas de
interesses dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil,
dos servidores públicos e da sociedade. Confira o resumo das
pautas coletivas:
• Fonacate – A ANFIP esteve presente em todas as
reuniões do Fórum das Carreiras Típicas de Estado, que,
ao longo de 2021, reuniu-se semanalmente para traçar
estratégias em defesa dos integrantes das carreiras,
especialmente no combate à PEC 32/20, da Reforma
Administrativa. A atuação foi intensa no Legislativo e
no Judiciário para impedir a aprovação da matéria, assim
como nas mobilizações programadas na Câmara dos
Deputados e em vários aeroportos pelo país. Além da
Reforma Administrativa, vários outros assuntos estiveram
na pauta de deliberações do Fonacate, como a PEC 186/19
(Emergencial), que pretendia congelar os salários dos
servidores para implementar o ajuste fiscal, e a PEC 23/21,
dos Precatórios.

mais incisiva e efetiva, somada ainda à promoção de
debates virtuais nos estados.

• Frentes Parlamentares – A ANFIP integrou ativamente
três frentes parlamentares: a Frente Parlamentar Mista do
Serviço Público, a Frente Servir Brasil e a Frente Gaúcha
em Defesa do Serviço Público. Os três coletivos atuaram
intensamente, com reuniões todas as semanas e ações
incisivas para evitar a votação da PEC 32/20, da Reforma
Administrativa. As reuniões foram virtuais, o que possibilitou
a presença contínua da Entidade nas definições de estratégias
de trabalho. Além da PEC 32/20, também estiveram na pauta a
PEC 186/19 (Emergencial) e a PEC 23/21 (Precatórios).

• Pacto de Brasília – A ANFIP reuniu-se com
representantes das entidades das fiscalizações federal,
estaduais e municipais para avaliar o cenário político
brasileiro e para mapear sugestões a serem apresentadas
a parlamentares quanto a várias pautas legislativas,
entre elas sobre o sistema tributário brasileiro e a
Reforma Administrativa. O grupo, através do porta-voz
Luiz Carlos Hauly, buscou estabelecer diálogo com o
atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e com outros
parlamentares ligados à pauta, como parte de articulação
UNIÃO E TRABALHO!

Linha Direta

Página 8

• Auditoria Cidadã da Dívida (ACD) – Ao longo do ano,
a ANFIP esteve presente nas reuniões do Conselho Político da
ACD, grupo dedicado à luta pela transparência nos números da
Dívida Pública brasileira, que alcançou, no final de 2020, mais
de R$ 4,8 trilhões. Além disso, a ACD reúne-se constantemente
para tratar da PEC 32/2020 (Reforma Administrativa), bem
como dos projetos referentes à Reforma Tributária, ao Pacto
Federativo, ao Plano Emergencial e ao novo programa social
Auxílio Brasil.

• Dieese - O assessor de Estudos Socioeconômicos da
ANFIP, Vilson Antonio Romero, que representa a Entidade na
Direção Nacional e na seccional do DF do Dieese, participou de
vários encontros durante o ano. Entre as prioridades do Dieese
para este ano estiveram, o engajamento, sustentabilidade e
integração, mantendo e ampliando a presença da instituição
no apoio e assessoria às entidades nos temas estratégicos
para a reorganização do movimento sindical e ações frente às
reformas.

• Mosap – Os vice-presidentes de Aposentadorias e
Pensões, Tereza Liduína Santiago Félix, e o de Assuntos
Parlamentares, José Avelino da Silva Neto, juntamente com
o assessor de Estudos Socioeconômicos, Vilson Antonio
Romero, participaram, em 2021, das reuniões do Movimento
Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas

(Instituto Mosap) para elaborar estratégias em defesa da
categoria diante das reformas em tramitação no Congresso
Nacional. Sempre contando com mediação do presidente do
Instituto, Edison Haubert, o grupo discutiu vários assuntos de
interesse e definiram estratégias para tornar o Instituto mais
ativo nas plataformas digitais.

• MCCE – O Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral também se adequou à realidade virtual e promoveu
ao longo do ano dezenas de encontros para elaborar propostas
de trabalho em defesa do voto eletrônico e para a elaboração
de emendas parlamentares relacionadas à limitação de
mandatos, reformas políticas, o fim do foro privilegiado e
a manutenção da Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar
135/2010). Também faz parte da pauta do Movimento a PEC
3/21, da Imunidade Parlamentar.

• Fórum pela Redução da Desigualdade Social – A
ANFIP também participou ao longo do ano das reuniões do
Fórum em busca de soluções conjuntas para a diminuição da
desigualdade social. A atuação do Fórum está estruturada em
cinco eixos: o primeiro consiste em mudar o modelo tributário,
com a redução da tributação sobre o consumo e produção, e o
aumento sobre a renda e a riqueza; o segundo visa preservar e
ampliar os direitos sociais, com a reestruturação da Seguridade
Social; o terceiro busca manter e ampliar políticas públicas

DETALHES E OUTRAS INFORMAÇÕES: WWW.ANFIP.ORG.BR
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de valorização do trabalho e educação, ao assegurar os
direitos trabalhistas e combater a terceirização; o quarto tem
o objetivo de reforçar a função social do Estado; e, o quinto,
aborda a ampliação da democracia e da participação social
no combate ao sistema político responsável pela reprodução
da desigualdade.

• Movimento Basta! - É um movimento criado em 2017
após a constatação de que os parlamentos corriam o risco de
perder a pluralidade. A iniciativa incentiva a mobilização da
sociedade organizada para a criação de núcleos em todos os
estados e regiões, articulando para levar equilíbrio às discussões
de interesse social. A ANFIP faz parte do movimento e, em
2021, participou de várias reuniões a fim de buscar soluções
para propostas que afetam a sociedade e os servidores públicos,
entre elas a Emenda Constitucional 109/21 (proveniente da
PEC 186/19) e a PEC 32/20.

Atividades institucionais ganham dinamismo com uso de plataformas digitais

ANFIP implementa plataforma eletrônica e moderniza eleições

O ano foi de muita dedicação da área
de Tecnologia de Informação e dos vicepresidentes Márcio Humberto Gheller
(Executivo) e João Alves Moreira
(Administração, Patrimônio, Cadastro e

Tecnologia da Informação) para entregar
aos associados uma plataforma de
votação eletrônica segura e confiável.
Além das várias reuniões virtuais entre os
conselhos Executivo, de Representantes
UNIÃO E TRABALHO!

e Fiscal para alinhamento e ajustes do
projeto, a TI realizou dezenas de testes
internos para finalização da plataforma.
O trabalho valeu a pena. A validação
da plataforma, feita em maio, ocorreu
por meio de testes realizados com os
conselhos Executivo, de Representantes
e Fiscal e contou também com a
participação dos associados. A primeira
utilização do sistema foi na eleição dos
convencionais, em que associados aptos
de todo país acessaram com facilidade a
plataforma e registraram seus votos. Em
seguida, foi realizada a eleição da chapa
ao Conselho Executivo e dos integrantes
do Conselho Fiscal, em pleito também
realizado dentro do planejado, sem
quaisquer intercorrências. A posse dos
novos conselheiros ocorreu no dia 14
de dezembro, em solenidade virtual.
A plataforma de votação também foi
utilizada na Assembleia Geral em
que definiu o cronograma da XXVIII
Convenção Nacional e na Assembleia
Geral Extraordinária que autorizou o
ingresso de ações judiciais.
Convencionais – A ANFIP publicou
um Linha Direta Especial com todas as
informações do processo de Eleição de
Convencionais. Baixe AQUI o conteúdo.
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ANFIP Digital aproxima associados via aplicativo para celulares

O uso da tecnologia se tornou indispensável nos últimos
anos. Portanto, para facilitar a comunicação e o acesso dos
associados aos conteúdos e benefícios da Entidade, a ANFIP
disponibilizou, em setembro, o aplicativo ANFIP Digital.

Ao baixá-lo, o associado desfruta de conteúdo exclusivo,
no qual é possível consultar dados cadastrais, conferir notícias
relevantes sobre assuntos de interesse dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil, políticas internas, acompanhar o
histórico financeiro e fazer troca de mensagens com a entidade.
Para esse acesso, o associado deverá utilizar o CPF e a mesma
senha utilizada na área restrita.
O aplicativo está disponível nas lojas virtuais Google Play
e App Store. Para baixar, basta entrar na loja de aplicativos
de seu celular, pesquisar por "ANFIP Digital" e instalar.
Em seguida, confirmar se concorda com os termos de uso e
privacidade e pronto!
Links para baixar o APP ANFIP:
- Android - Play Store
- IOS - App Store

Página restrita tem novo formato
Em 2021 entrou no ar a nova página restrita da ANFIP, um
espaço exclusivo de informações de interesse dos associados,
interconectado à página da Entidade na internet. Com um
design mais intuitivo e simples, compatível com todos os
dispositivos digitais, o espaço facilita o acesso a documentos
e atualizações de todos os setores da Entidade. O login é o
mesmo do espaço anterior (CPF e senha).
A novidade desta versão é que, além de notícias e
assuntos de interesse particular, a página traz ainda a lista de
aniversariantes do mês de cada UF, acesso direto ao portal de
convênios, e muito mais!

XXVIII Convenção Nacional

A XXVIII Convenção Nacional, realizada de 8 a 10 de
novembro, teve seus preparativos iniciados em abril de 2021.
Um momento de grande expectativa, pois, em decorrência da
pandemia, a Comissão Organizadora teve que repensar todo
o formato do evento, tendo realizado várias reuniões para
definição de conteúdo.
Os
vice-presidentes
integrantes
da
Comissão,
Albenize Gatto Cerqueira (Cultura Profissional e Relações
Interassociativas), João Alves Moreira (Administração,
Patrimônio, Cadastro e Tecnologia da Informação), Luiz
Mendes Bezerra (Finanças), Benedito Cerqueira Seba

(Comunicação Social), Maria Aparecida Fernandes Paes
Leme (Relações Públicas) e Maria Beatriz Fernandes Branco
(Assuntos Jurídicos), avaliaram vários pontos para tomar a
decisão de, pela primeira vez na história da Entidade, promover
a Convenção em formato exclusivamente digital.
Com pauta reduzida, e aprovação de cronograma por
Assembleia Geral, a XXVIII Convenção Nacional, ainda que
virtual, cumpriu o objetivo de concretizar as principais decisões
para o futuro da Entidade. Com participação de associados, com
salas de trabalho ativas e com muita disposição de conselheiros
e convencionais para fazer acontecer. Foi um sucesso!
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Análise da Seguridade Social 2020
No dia 9 de novembro, durante a XXVIII Convenção
Nacional, foi lançado o livro Análise da Seguridade Social
2020, que apura, detalha e reflete ações relacionadas à
Previdência e Assistência Sociais, Trabalho e Saúde.
O estudo contribui para a promoção de políticas públicas
funcionais no Brasil, considerando, especialmente nesta
edição, o contexto pandêmico e seus impactos no país. Confira
AQUI a publicação.
Vale lembrar que todos os associados têm direito
ao exemplar impresso, enviado gratuitamente ao
endereço cadastrado no sistema da ANFIP. Para
isso, basta enviar uma solicitação para o e-mail
protocolo@anfip.org.br.

Fórum Internacional Tributário

As reuniões preparatórias e de organização da segunda
edição do Fórum Internacional Tributário (FIT – 2021),
promovido de 20 a 22 de outubro, em São Paulo, foram
realizadas desde o início do ano.
A ANFIP, Fenafisco (Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital) e Sinafresp (Sindicato dos Agentes Fiscais
de Rendas do Estado de São Paulo) se dedicaram ao longo de
várias reuniões para definir local, data, dias, nomes, assuntos,
logística, refeição, hospedagem, ou seja, todos os detalhes
inerentes à realização de um grande evento.
E, coroando este intenso trabalho, o FIT, realizado em

formato híbrido, foi um grande sucesso. Especialistas,
acadêmicos e autoridades de várias partes do mundo se
revezaram na tela virtual e no palco presencial para encontrar
soluções viáveis para enfrentar a extrema desigualdade social
na América Latina, especialmente no Brasil.
A ANFIP fez a cobertura jornalística completa do
evento e todo material pode ser conferido na última
edição da Revista Seguridade Social e Tributação deste
ano. Vale a pena se atentar às várias nuances que o tema
envolve, como a importante taxação das heranças e
grandes fortunas.

Assembleia Geral Extraordinária
Centenas de associados ativos e aposentados da ANFIP, por meio de votação
virtual, participaram de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada nos
dias 18 e 19/8, aprovando, por maioria, a forma e o cronograma da XXVIII
Convenção Nacional Ordinária, bem como todos os atos inerentes à sua realização.
Em razão das restrições sanitárias decorrentes da pandemia, os Conselhos
de Representantes, Fiscal e Executivo apresentaram, de forma conjunta, as
matérias submetidas ao plenário da AGE.
A ANFIP também promoveu Assembleia Geral Extraordinária, em
outubro, exclusivamente por meio eletrônico, oportunidade em que os
associados quites com seus deveres associativos aprovaram todos os itens
que permitem o ingresso de ações judiciais e ratificaram a representação da
ANFIP nas ações coletivas em trâmite. As ações coletivas cabíveis e as que
estão em trâmite foram divulgadas no edital de convocação AQUI.
UNIÃO E TRABALHO!
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Concurso de Contos, Histórias e Poesias

O ano começou com muito trabalho para as comissões
Organizadora e Julgadora do I Concurso de Contos, Histórias e
Poesias. Já no início de 2021, o ex-presidente da ANFIP, Álvaro
Sólon de França; a associada da Estadual do Rio Grande do Sul
(Agafisp), Dulce Wilennbring de Lima; e os associados Elias
Alves Santos, da ANFIP-PB, e Airton Claudino, da ANFIPAM, da Comissão Julgadora, reuniram-se para discutir os
processos de avaliação dos 137 trabalhos apresentados.
Todo o trabalho técnico foi realizado virtualmente, com
reuniões via plataforma zoom, demonstrando uma incrível
capacidade de adaptação para um trabalho antes jamais
pensado para este formato.
Foram ganhadores do concurso os associados, em 1º lugar,
Walter de Carvalho Parente – Distopia; em 2º, Paulo Marcelo
Soares da Silva – Folhas de Outono; e em 3º, Manoel Lucena

dos Santos – A história e o ladrão. Receberam menção honrosa
Walter de Carvalho Parente (Espinhos da alma e O nascimento
de Aristeu), João Francisco de Paula Gomes (Vô Quicas e as
histórias de Gaia), Ana Maria da Silva Costa (As Helenas), José
de Arimatéa R. Braz (Conviver), Regina Ruth Rincon Caires (Mil
e uma noites) e Zaíra Ramos Benitez (Este lixo (não) é meu!).
O material foi compilado na Revista do I Concurso de Contos,
Histórias e Poesias, lançado em dezembro, na sede da ANFIP.
A Comissão Organizadora do concurso foi formada pelos
vice-presidentes Albenize Gatto Cerqueira (Cultura Profissional
e Relações Interassociativas), Benedito Cerqueira Seba
(Comunicação Social), João Alves Moreira (Administração,
Patrimônio, Cadastro e Tecnologia da Informação), Maria
Aparecida Fernandes Paes Leme (Relações Públicas) e Tereza
Liduína Santiago Félix (Aposentadorias e Pensões).

Reuniões com secretário da Receita Federal do Brasil

Em dezembro, com a nomeação do novo secretário
da Receita Federal do Brasil, Julio Cesar Vieira Gomes, o
presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes, e o assessor de
Estudos Socioeconômicos, Vilson Antonio Romero, em
reunião virtual, apresentaram demandas dos Auditores Fiscais
e falaram sobre a importância da valorização institucional e
constitucional da Receita Federal do Brasil.
A ANFIP já havia se reunido durante o ano com o então
secretário José Barroso Tostes Neto. Em julho, Tostes recebeu,
em reunião virtual, o presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes,
e demais integrantes do Conselho Executivo da Associação. Na
ocasião, a ANFIP apresentou ao secretário diversos assuntos
de interesse da Entidade e dos seus associados, entre eles

Reforma Administrativa, Lei Orgânica do Fisco, realização de
concurso público, Reforma Tributária, metas de desempenho,
ContÁgil, Carf.
Em setembro, Tostes recebeu novamente a ANFIP em seu
gabinete para discutir inúmeras pautas. Também estiveram
presentes, pela RFB, o subsecretário-geral, Decio Rui Pialarissi,
e o subsecretário de fiscalização, Jonathan José Formiga de
Oliveira, que, junto ao secretário, falaram sobre o Programa
de Conformidade Cooperativa Fiscal (CONFIA), que é mais
um importante passo para a mudança de paradigma da relação
entre a Receita e os contribuintes, seguindo modelos propostos
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
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MR Contábil

As áreas de Planejamento e Controle Orçamentário, de
Finanças e de Administração, Patrimônio, Cadastro e Tecnologia
da Informação, representadas por seus respectivos vice-presidentes
Carlos Alberto de Souza, Luiz Mendes Bezerra e João Alves
Moreira, reuniram-se durante o ano para avaliar a plataforma
MR Contábil – Programa de Melhorias do Sistema Informatizado
de Acompanhamento da Execução Orçamentária, Contábil e
Financeira. Em setembro, o grupo definiu os procedimentos

necessários para que a ANFIP assuma a finalização do programa,
antes desenvolvida por especialista externo.
Em dezembro, após reunião extraordinária do Conselho
Executivo o MR Contábil foi estabelecido como sistema oficial
de Escrituração da ANFIP para registro e acompanhamento da
execução de todos os atos e fatos Orçamentários, Contábeis e
Financeiros, relativos à gestão operacional da Entidade, sem
prejuízo do atendimento às normas legais vigentes.

Conselho Executivo prossegue trabalho em meio virtual

O Conselho Executivo da ANFIP, mesmo em trabalho
remoto, conduziu com altivez todas as pautas da Associação,
enfrentando o momento de isolamento social com empenho,
dedicação e muitas reuniões virtuais. Foram realizadas
reuniões ordinárias em fevereiro, abril, junho, agosto,
outubro e dezembro; reuniões extraordinárias em janeiro,
março, junho e dezembro; e ainda uma reunião emergencial
em agosto.
Na pauta, todos os assuntos relevantes para a Associação,
voltados para a defesa dos associados, a valorização da
carreira e o futuro dos trabalhos associativos. Pelo Conselho

Executivo passam todas as decisões, desde a renovação de
contratos à aprovação das lives comemorativas; da formação
das Comissões Internas à organização da XXVIII Convenção
Nacional; da apresentação de relatórios de atividades à
mobilização parlamentar nas ruas e redes sociais; das
definições do plano de saúde à realização do maior evento
tributário da América Latina; da proposta orçamentária aos
processos judiciais. Todas as vice-presidências se dedicam
durante todo o ano em promover atividades que se adequem
aos interesses dos associados e todas as pautas de reuniões
tiveram a cobertura do Linha Direta durante o ano.

Conselho Fiscal mantém em dia análise das contas da ANFIP

O Conselho Fiscal da ANFIP realizou ao longo do
ano reuniões estatutárias, também por meios digitais para

cumprir suas deliberações. Foram realizadas reuniões
ordinárias nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Nos
encontros, analisaram documentos dos demais conselhos,
arquivos contábeis, execução orçamentária, movimentação
financeira, prestação de contas e auditoria externa.
Coordena o Conselho Fiscal Assunta Di Dea
Bergamasco, que conta com apoio dos demais integrantes
do CF: Maria Inez Rezende dos Santos Maranhão (relatora)
e Maria Gorete de Sousa Ramalho Medeiros (membro).
O suplente Lourival de Melo Lobo também participou de
várias reuniões do grupo.
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Conselho de Representantes dá continuidade a deliberações

O Conselho de Representantes da ANFIP também manteve
trabalho ativo durante o ano, utilizando os meios digitais para
cumprir sua agenda de trabalho. O grupo realizou reuniões
ordinárias em fevereiro, maio, agosto, novembro e dezembro, e
extraordinária em junho.
Na pauta, assuntos internos e externos que buscam manter a
Associação atuando sempre em consonância com as demandas dos
associados em seus respectivos estados. Nas reuniões, conselheiros
analisam e votam pareceres sobre relatórios de atividades e planos
de ação do Conselho Executivo; acompanham o andamento das

resoluções, diretrizes, teses e proposições aprovadas em convenção;
aprovam minutas com nova periodicidade de relatórios; e esclarecem
assuntos relevantes, como o plano de saúde e ações judiciais.
Em maio deste ano, foi reeleita a Mesa Coordenadora,
permanecendo como coordenador Genésio Denardi (SP). A Mesa
é composta ainda pelo vice-coordenador, Carlos José de Castro
(GO); secretária, Maria dos Remédios Bandeira (PB); secretário
adjunto, Antonio Carlos Silveira (SC), e as suplentes, primeira e
segunda, respectivamente, Isabel Nascimento Elias Pereira (MS) e
Ana Pereira Leite (MT).

Conselheiros se unem em prol da Associação

Os conselhos de Representantes, Fiscal e Executivo
da ANFIP também promoveram durante o ano reuniões
conjuntas. Os encontros foram realizados nos meses de abril,
maio, agosto e novembro.
Dentre os assuntos tratados, o mais impactante para a
história da Associação foi a aprovação do sistema de votação
eletrônica destinado à eleição dos convencionais para a XXVIII

Convenção Nacional, do Conselho Executivo e integrantes do
Conselho Fiscal. Todos os conselheiros tiveram a oportunidade
de tirar suas dúvidas durante o processo de construção da
plataforma e de apresentar sugestões para o aprimoramento
do modelo. Os conselhos também definiram, conjuntamente,
o cronograma de eleições para convencionais e a data de
realização da XXVIII Convenção Nacional.

Encontro de Fim de Ano

Em dezembro, os conselheiros puderam se reunir
presencialmente pela primeira vez após o período mais
intenso de isolamento social, aproveitando a oportunidade
para comemorar os 70 anos da Entidade, cuja celebração foi
impossibilitada, em 2020, em razão da pandemia. Para isso, a
ANFIP promoveu uma programação especial, em Brasília, que
incluiu uma reunião do Conselho Executivo e os lançamentos
da Revista do I Concurso de Contos, Histórias e Poesias; da

Galeria das Mulheres e da Revista dos 70 anos.
Na ocasião, os presentes também se reuniram com
representantes da Benevix para tratar do plano de saúde Unimed
Vitória; prestaram homenagens a ex-presidentes da Associação
e a Manoel de Oliveira Filho, chamado carinhosamente de
Manoelzinho, por suas contribuições à Entidade. Ainda, foi
realizado um culto ecumênico em agradecimento aos trabalhos
realizados ao longo da gestão, que se encerra em 31 de dezembro.
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Benefícios
Associados têm acesso a benefícios e convênios exclusivos
Ao se associar à ANFIP, o Auditor Fiscal passa a ter acesso
a vários benefícios exclusivos. Isso mesmo! Todo o associado
tem disponível uma plataforma de benefícios, o ANFIP Tem
+Vantagens, com descontos em centenas de produtos e serviços, dos
mais variados segmentos, incluindo saúde, educação, alimentação,
moda, beleza, automóveis, turismo, design e muito mais! Tem ainda
acesso a empresas conveniadas diretamente da ANFIP, que também
oferecem descontos variados.
O associado ainda pode aderir ao plano de saúde da
Unimed, com preços diferenciados em relação ao mercado,
e se associar à Cooperforte, que oferece crédito com taxas

abaixo da concorrência e modalidades de investimento com
retornos consistentes.
E aqueles que fazem um planejamento financeiro de
longo prazo podem ainda contratar o plano de previdência
complementar da Jusprev, entidade que, por não visar lucro, está
focada inteiramente na carteira dos seus participantes, que são os
administradores do Planjus.
Isso quer dizer que, na ANFIP, a mensalidade do associado é
convertida em benefícios! E você tem o amparo de uma Entidade que
vive os seus valores com coragem, determinação e transparência.
Conheça os detalhes de algumas vantagens de ser associado ANFIP.

Unimed Vitória

O ano começou com novidades para os usuários do plano
de saúde ANFIP/Unimed Vitória. Foi em janeiro que o Serviços
Assistenciais, por meio do vice-presidente Ariovaldo Cirelo,
após reunir argumentos técnicos e promover várias rodadas de
negociação junto à Benevix, conseguiu negociar um dos menores
índices de reajuste já aplicados ao plano. Além de a data base ser em
fevereiro, em vez de janeiro, ficou estabelecido o reajuste de 5,67%
para a Rede Diferenciada e de 2,5% para a Rede Padrão. A proposta

inicial da Benevix era um reajuste de 20,74%.
Mas as novidades do plano não ficaram por aí. Em outubro,
os associados passaram a ter a grande oportunidade de aderir a um
novo produto, o contrato 8444, com preços competitivos em relação
ao mercado, e tiveram ainda redução da mensalidade dos contratos
6848 e 8052, com reajuste previsto apenas para 2023. Também
foram realizadas duas etapas do programa de novas adesões com
carência zero, uma em fevereiro, e outra iniciada em novembro.

Jusprev

Ao longo do ano, a ANFIP manteve a divulgação
constante do melhor plano de previdência complementar à
disposição dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil,
a Jusprev, entidade fechada de previdência complementar,
sem fins lucrativos. A Jusprev é a Previdência Associativa
do Ministério Público e da Justiça Brasileira, fundada

em 2007 por uma forte rede de Associações Instituidoras
representativas de membros de carreiras públicas, entre elas
a ANFIP. E tem mais! Não possui 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.
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Cooperforte

Em 2021 a ANFIP passou a ser conveniada da
Cooperforte, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas
Federais. Isso quer dizer que todos os associados podem

aderir também à Cooperforte e contratar os serviços
cooperativistas oferecidos, entre eles as linhas de crédito
e de investimentos, com taxas diferenciadas em relação ao
mercado e atendimento 100% digital.

Trabalho Parlamentar se adapta ao meio digital e mostra resultados surpreendentes

PEC 186/19

A ANFIP, ainda no início da sessão legislativa, atuou para
impedir que a PEC 186/19 (Emergencial) retirasse recursos
destinados às atividades da Receita Federal do Brasil. O
trabalho surtiu efeito. No texto original, a proposta pretendia
alterar o inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal,
excluindo a regra constitucional que permite a vinculação
de receitas de impostos para a realização de atividades das
Administrações Tributárias, colocando em risco a arrecadação
e, por consequência, os orçamentos dos entes federados.
Um dos setores que seria afetado era o Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de

Fiscalização (Fundaf), que garante recursos para financiar
ações da RFB em benefício da sociedade.
A aprovação foi possível devido à articulação estratégica
implementada pelos integrantes do Conselho Executivo em
diversas frentes. O grupo atuou junto a entidades representativas
dos Fiscos federal, estadual, municipal e distrital. Foi realizado
contato com lideranças da Câmara dos Deputados e enviado dossiê
completo explicitando a gravidade dos resultados da proposta para
a Receita Federal. Também foram realizados pedidos incisivos de
ação dos parlamentares em prol da causa, além do posicionamento
do então secretário da RFB, José Barroso Tostes Neto.

PEC 32/20
A Reforma Administrativa (PEC 32/20) ganha
destaque no trabalho parlamentar realizado em 2021. A
mobilização conjunta foi intensa, ininterrupta e conseguiu
adiar a votação do texto que traria grande prejuízo ao
serviço público e seus servidores.
Foram dezenas de contatos com parlamentares; entrega
de pedido de suspensão ao presidente da Câmara, deputado
Arthur Lira (PP/AL); participação em audiência na Comissão

Especial, abordando os impactos da reforma para os Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS); reuniões semanais
com as frentes parlamentares e fóruns de servidores;
estratégias de comunicação nas redes sociais; sistema de
envio de mensagens; lives com diversos convidados para
debater o tema. A ANFIP também utilizou as mídias de rua,
com frontlight e painel de LED, para alertar toda a sociedade
sobre os impactos negativos da proposta.
Continua na próxima página
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O trabalho ainda continua, pois o texto pode ser pautado
para análise do Plenário da Câmara dos Deputados na volta
dos trabalhos em 2022, porém a atuação firme das entidades de
classe, frentes parlamentares e coletivos em defesa dos serviços
públicos pode ser comemorada este ano. Foram realizadas
diversas manifestações, entre elas a que reuniu lideranças na
Câmara dos Deputados e nos aeroportos pelo Brasil.
Hotsite Reforma Administrativa - Com o objetivo de
viabilizar o debate sobre a Reforma Administrativa, a ANFIP
continuou, em 2021, a atualizar o site exclusivo com dados
e informações sobre a administração pública brasileira. O

conteúdo é disponibilizado com a curadoria da Assessoria de
Estudos Socioeconômicos e apoio das equipes de Comunicação
Social e Tecnologia da Informação da ANFIP.
Além da íntegra da PEC 32/2020 e sua Exposição de
Motivos, o hotsite contém notícias, notas técnicas e públicas,
estudos, cartilhas, vídeos, links úteis de outros portais que
tratam do tema e o mais amplo material sobre os diversos
aspectos envolvendo o debate acerca das pretendidas mudanças
na estrutura do serviço público nacional. Todo o conteúdo
pode ser visualizado ou baixado diretamente no endereço
www.anfip.org.br/reforma-administrativa.

PEC 23/21

No início de agosto, os ministros da Casa Civil, Ciro
Nogueira; da Economia, Paulo Guedes; da Secretaria de
Governo, Flávia Arruda; e da Cidadania, João Roma, discutiram
com os presidentes da Câmara e do Senado Federal, Arthur
Lira e Rodrigo Pacheco, a apresentação de uma proposta de
emenda à Constituição para ajustar as regras de parcelamento
dos precatórios, ampliando a possibilidade de parcelamento
já prevista na Constituição Federal. Daí surgiu a PEC 23/21,

apresentada em 10 de agosto no Congresso Nacional.
O texto tramitou nas duas Casas Legislativas e foi
desmembrada para promulgação. O teor da PEC 23/21 virou
a Emenda Constitucional nº 113/21, abrindo espaço fiscal
no Orçamento da União de 2022 para custear o programa de
transferência de renda Auxílio Brasil, além de despesas de saúde
e previdência. E a PEC 46/21 virou a Emenda Constitucional
114/21, que trata dos limites de pagamento dos precatórios.
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Reforma Tributária

A ANFIP atuou em várias frentes para levar o importante
debate sobre o sistema tributário brasileiro a toda sociedade. Além
do Fórum Internacional Tributário e das lives realizadas com
especialistas, a Entidade se integrou as entidades da fiscalização
federal, estadual e municipal para juntas buscarem soluções para
um modelo tributário justo. Ao longo do ano foram realizadas

reuniões de alinhamento de propostas e para definição de estratégias
de atuação em relação às PECs 45/19 e 110/19 e ao PL 3887/20.
A ANFIP defende uma reforma que promova
desenvolvimento e reduza as desigualdades a partir de um
sistema progressivo, que diminua a tributação sobre o consumo
e que aumente a tributação sobre a renda e o patrimônio.

MP 1058/21

O deputado José Nelto (Podemos/GO), relator da Medida
Provisória que recriou o Ministério do Trabalho e Previdência
(MP 1058/2021), apresentou em novembro parecer pela
aprovação da proposta, na forma de projeto de lei de conversão.
Uma das emendas rejeitadas pelo relator, por considerá-la

inconstitucional, foi a de número 4, que pretendia transformar
o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho em Auditor Fiscal do
Trabalho e Previdência e assim, transferir para esse cargo
a competência exclusiva dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil de executar auditoria e fiscalização das
contribuições previdenciárias, o lançamento e a constituição
dos respectivos créditos apurados.
A ANFIP agiu, decisivamente, encaminhando ofício
aos parlamentares subscritores das referidas emendas,
manifestando-se contra aquelas que interferiam diretamente
nas competências dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil e avalia como acertada a decisão do relator.

Jurídico intensifica reuniões com escritórios e associados

O Setor Jurídico, conduzido pela vice-presidente Maria
Beatriz Fernandes Branco, manteve em 2021 as constantes
reuniões com os escritórios de advocacia e os advogados e
advogadas que atendem a ANFIP. Ao mesmo tempo, colocou
os associados em contato com todos eles a fim de se atualizarem
quanto ao andamento dos processos. Tudo isso com a ajuda da
tecnologia.

Internamente, foram realizadas reuniões virtuais com
o escritório Mota Advogados & Associados (28,86%,
3,17%); Farag, Ferreira e Vieira Advogadas e Advogados
(Bônus); advogado Heleno Teixeira (voto de qualidade no
CARF); Innocenti Advogados (GIFA, GDAT); Advocacia
Veloso (Ação da paridade/isonomia no recebimento do
Bônus de Eficiência).
Continua na próxima página

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

Linha Direta

Página 19

Paralelamente às reuniões internas, a ANFIP promoveu
webinários para esclarecer os associados sobre todo o trabalho
desenvolvido. Em maio, o ANFIP Conectada abordou o
MS 6864 (3,17%), com o escritório Mota Advogados &
Associados. Em agosto, os advogados Gabriela Dourado e
Érico Carvalho, da Advocacia Velloso, e Adelson Jacinto dos
Santos, do Farag, Ferreira & Vieira Advogadas e Advogados
participaram de webinário para tratar do Bônus de Eficiência
(paridade e TCU), PEC dos Precatórios, 3,17%, GDAT,
GIFA. Em novembro, foi a vez de abordar o andamento do
processo dos Anuênios, paridade no Bônus, 3,17%, GIFA,
GDAT e de apresentar uma iniciativa inédita aos associados,
o ANFIP Família. O serviço oferecido pela Entidade, em
parceria com o escritório Farág, Ferreira e Vieira Advogadas e
Advogados, proporcionará prestação de serviços advocatícios
aos associados e seus familiares, com redução dos honorários,

cobrando apenas 50% dos valores fixados pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).

Aposentados e pensionistas têm atendimento exclusivo na ANFIP

A transformação digital conduzida pela Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia se intensificou em 2021
alcançando a gestão de pessoas de forma significativa. O
relacionamento dos servidores, ativos e aposentados, de
pensionistas e dos cidadãos com o governo passou a ser,
em sua grande parte, feito em plataformas tecnológicas.
Com o aumento massivo da tecnologia, a ANFIP, por
iniciativa da vice-presidente Tereza Liduína Santiago Félix,
criou um espaço exclusivo na internet para atendimento
aos aposentados e pensionistas, em que as demandas são
atendidas ou remetidas aos órgãos públicos. Além de
contatos e links úteis, o espaço traz as principais notícias
de destaque. Confira AQUI.
Para sanar as dúvidas dos associados, ainda em janeiro
de 2021 a ANFIP se reuniu com o diretor do Departamento
de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas
e Órgãos Extintos – Decipex, Marco Aurélio Alves da
Cruz, o assessor Anderson Caires e a coordenadora de

atendimento, Jéssica Bastos, para apresentar as demandas
dos associados.
Confira os canais de atendimento do Departamento:
- Site gov.br: apresentação de comprovante;
comunicação de falecimento; auxílio funeral; desbloqueio
de acesso ao Sigac; isenção de IR, ficha financeira e
contracheque.
- Protocolo digital: atualização cadastral; concessão
de pensão e aposentadoria; declarações; questionamentos
financeiros; e requerimentos.
- Acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI):
acompanhamento de processos.
- Sougov.br: O novo canal de atendimento ao
servidor público federal, ativo e aposentado, e ao
pensionista, substitui vários serviços, como Sigepe
Gestor, Sigepe Web, Sigepe Mobile e Sigepe Banco de
Talentos. Baixe o aplicativo SouGov (Google Play e
IOs) e acesse o site SouGov.br e faça login direto com
o CPF e a senha do Gov.br.
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ANFIP sob nova direção a partir de janeiro/2022
Por meio das eleições virtuais, realizadas em novembro,
o novo Conselho Executivo foi escolhido para dirigir a
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil (ANFIP), a partir de janeiro de 2022, sob a liderança
do Auditor Fiscal e jornalista Vilson Antonio Romero, do Rio
Grande do Sul.
Junto com Romero, na gestão que irá até dezembro
de 2023, assumem os conselheiros Eucélia Maria Agrizzi
Mergár (ES), Crésio Pereira de Freitas (GO), José Arinaldo
Gonçalves Ferreira (RJ), Ana Lucia Guimarães Silva (MG).
Tereza Liduína Santiago Félix (CE), Albenize Gatto Cerqueira
(PA), Ariovaldo Cirelo (SP), Maria Beatriz Fernandes Branco
(SP), Gilberto Pereira (DF), Márcio Humberto Gheller (PR),
Jorge Cezar Costa (SE), Antônio Carlos Silveira (SC), Maria
Aparecida Fernandes Paes Leme (RN), José Avelino da Silva
Neto (PB) e Marluce do Socorro da Silva Soares (PA). Também
integram o Conselho como suplentes os representantes das
regiões Norte, João Alves Moreira (AC); Nordeste, Marconi
de Oliveira Holanda (PI); Sul, Airton Nagel Zanghelini (SC);
Sudeste, Márcia Irene Câncio de Mello Werneck (RJ); e
Centro-Oeste, Ana Pereira Leite (MT).

Para o Conselho Fiscal, foram eleitos como titulares Ercília
Leitão Bernardo (CE), Sandra Tereza Paiva Miranda (SP) e
Luis Carlos Correa Braga (RS); e como suplentes Fernando
Eustáquio (MG), Paulo José Vieira da Silva (ES) e João Eudes
da Silva (PR).
O grupo dará continuidade à atuação efetiva da Entidade
em todos os colegiados em que os Auditores Fiscais têm pautas
de interesse, bem como à operação junto às autoridades dos três
Poderes, buscado sempre a defesa dos direitos da categoria.

Encerramento do Biênio 2019-2021
Finda a gestão guiada por “União
e Trabalho”, na qual cada conselheiro
deixou sua marca e cumpriu com
êxito suas atribuições, chega enfim
o momento de olhar para trás, com
orgulho, e celebrar as conquistas
obtidas durante o mandato mais longo
da história da ANFIP.
Evidenciada pela retrospectiva,
a colaboração de cada membro foi
fundamental para compor a sólida
atuação da Entidade, e na transformação

das dificuldades, em meio ao caos
sanitário, na janela de oportunidade
para o avanço e o desenvolvimento.
Certamente, a ANFIP ainda
enfrentará muitos desafios em sua
gloriosa história de lutas. Mas com
o empenho e a determinação dos
dirigentes, o espírito de equipe dos
funcionários e o apoio do corpo
associativo, haverá de superá-los,
um a um, com a mesma competência
e brilhantismo que constituem suas

marcas indeléveis desde 1950.
Com a sensação de dever cumprido,
a Associação encerra mais um capítulo
de sua história, aproveitando para
agradecer o voto de confiança de todos
os associados e associadas que deram,
junto à ANFIP, mais um passo em
direção ao futuro.
Em nome dos atuais dirigentes,
aos novos integrantes, as mais sinceras
boas-vindas à família anfipiana. Rumo
aos 100 anos!
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