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MAIOR ENCONTRO
NACIONAL DE
AUDITORES FISCAIS
ACONTECERÁ EM
FLORIANÓPOLIS (SC).
PREPARE-SE!

Desconto para
os primeiros 300
associados inscritos
PÁGINA 2

A XVII edição do Encontro Nacional da ANFIP vai
acontecer de 5 a 7 de maio, no CentroSul de Florianópolis
(SC), localizado na Avenida Governador Gustavo Richard,
850 - Centro. O evento é uma das grandes realizações da
ANFIP, sempre em parceria com a Estadual da cidade sede,
e ocorre a cada dois anos. Esta edição, excepcionalmente,
foi adiada anteriormente em razão da pandemia.
Agora, tudo está sendo preparado, com todos os cuidados
necessários para o evento presencial, junto à Estadual de Santa
Catarina (ANFIP-SC), e será mais um importante momento de
reencontro e congraçamento entre os associados, reunindo
Auditores Fiscais de todo o Brasil.
E mais! O evento possibilitará uma análise mais
profunda dos cenários político e econômico do país, bem
como amplas discussões sobre as reformas Administrativa
e Tributária que tramitam no Congresso Nacional e dos
assuntos de interesse da carreira.
Tudo isso vai acontecer na Ilha de Santa Catarina, que
possui uma das orlas mais famosas do país. Com 54km
de comprimento, dispõe de praias belíssimas, lagoa de
água salgada, dunas, patrimônios históricos, gastronomia
diversificada e infraestrutura de ponta. Não fique de fora!
Confira nesta publicação todas as informações
importantes para você participar do evento!

Viva a experiência
completa da gastronomia
de Floripa
PÁGINA 6

Visite os principais
pontos turísticos de
Santa Catarina
PÁGINA 7
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Desconto especial
na hospedagem
para os primeiros
300 associados
inscritos

Faial Prime Suítes

A ANFIP tem uma novidade para aqueles que querem
participar do XVII Encontro Nacional, em Florianópolis.
Em parceria com a Açoriana Turismo, os primeiros 300
associados inscritos terão um desconto especial nas diárias
de hospedagem.
Isso mesmo! Quer garantir a sua vaga? O desconto será
concedido para 2 pernoites, de 5 a 6 e de 6 a 7 de maio,
período do evento, nos hotéis Intercity Premium, Majestic
Palace Beira Mar Norte, Faial Prime Suítes e Iate Hotel, com
reserva feita exclusivamente através da operadora Açoriana
pelo telefone (48) 98423-8027.
Não perca essa exclusiva vantagem, se inscrevendo logo
para nosso grande evento nacional. Faça sua inscrição AQUI.

Iate Hotel

Faial Prime Suítes

Iate Hotel

Intercity Premium

Intercity Premium

Magestic Palace

Magestic Palace

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

www.instagram.com/anfipnacional
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Dispensa de ponto para
Auditores Fiscais ativos

Av. Beira Mar Norte

Os Auditores Fiscais ativos, associados
da ANFIP, que precisarem da liberação
de ponto para participar do evento
devem se inscrever, impreterivelmente,
até o dia 12 de abril.
No próprio formulário on-line de
inscrição há a opção para marcar e
informar os dados para solicitar a
dispensa de ponto.

É importante ressaltar que os dias solicitados para
dispensa deverão ser compensados posteriormente,
conforme Instrução Normativa (IN) nº 2, de 12 de
setembro de 2018, da qual destaca-se o art. 36 – “Poderá

haver a liberação do servidor público para participar de
atividades sindicais, desde que haja a compensação das
horas não trabalhadas”.
Como há limite de 5% de liberados por unidade
administrativa a cada evento, conforme Portaria nº
631/2013, será observada a ordem de inscrição de cada
participante. Para fins de comprovação de participação,
será entregue o certificado no último dia do Encontro,
desde que o participante tenha assinado diariamente a
lista de presença.
A ANFIP enviará o pedido de dispensa de ponto
às unidades de lotação de acordo com as informações
prestadas no ato da inscrição. Por isso, é muito importante
o preenchimento correto dos dados, principalmente em
relação à unidade de lotação.
Outra questão a se destacar é que, mesmo dentro dos
limites da referida portaria, a liberação de ponto poderá ou
não ser concedida, a depender da necessidade de serviço da
Unidade e da avaliação da autoridade competente. A ANFIP
não tem qualquer poder ou ingerência nessa decisão, que é
privativa da Autoridade de cada unidade da RFB.
Dúvidas sobre dispensa de ponto de ativos podem ser
enviadas para o e-mail dispensadeponto@anfip.org.br.
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PROGRAMAÇÃO

(provisória)

05/05/2022 (quinta-feira)

14h – Atração especial

16h às 19h – Credenciamento

15h – “Live Comemorativa do Dia das Mães”

19h – Solenidade de Abertura

16h – Coffee break

19h15 – Desfile dos Estados

18h30 – Palestra magna

21h – Coquetel de abertura

“Reformas Constitucionais e o Futuro do Estado

Animação da Orquestra de Violinos

Democrático”
Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal

06/05/2022 (sexta-feira)

Federal (STF)

9h – Painel “Conjuntura política brasileira”

19h30 – Cerimônia de Encerramento

- Senador Esperidião Amin (PP-SC)

20h30 – Jantar

- Deputado federal Darci de Matos (PSD-SC)

22h – Show nacional surpresa

- Ex-deputado federal Décio Lima (PT-SC)

23h – Baile com animação da Banda Stagium 10

10h30 – Apresentação cultural
11h – Painel “O Papel Social da Receita Federal do Brasil”

07/05/2022 (sábado)

Auditor Fiscal Júlio César Vieira Gomes, Secretário da RFB

Dia livre

12h - Almoço

Ponte de laguna

Balneario Camboriu
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Lagoa da Conceição

Mercado Público e antiga alfândega

Serra do Rio do Rastro

Florianópolis espera por você!

Já pensou em encontrar amigos
num dos lugares mais incríveis do
Brasil, com praias maravilhosas,
paisagens
deslumbrantes,
clima
ameno e várias opções de passeios?
Pois é exatamente neste cenário, na
Ilha da Magia, que será realizado o
XVII Encontro Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Florianópolis está pronta para receber
os associados da ANFIP, de 5 a 7 de
maio, deste ano. Visite o hotsite do
evento AQUI, faça sua inscrição e
confira o que está programado para
este momento de reencontros.
Florianópolis é conhecida por
seus vários atrativos turísticos e
por sua natureza exuberante, além
da excelente qualidade de vida que
a cidade proporciona. É a capital
brasileira com maior pontuação do
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), calculado pelo PNUD das Nações
Unidas, que leva em conta longevidade,
educação e renda. Os índices de
criminalidade são baixos e há boas

opções de trabalho em diversos setores
da economia, principalmente no
comércio, no turismo e na tecnologia.
Floripa, inclusive, é considerada o
Vale do Silício brasileiro, pois oferece
diversas vagas no setor de tecnologia.

Florianópolis é conhecida
por seus vários atrativos
turísticos e por sua
natureza exuberante,
além da excelente
qualidade de vida que a
cidade proporciona.
Para aqueles que ainda não
conhecem a região, o município é
composto pela ilha principal, a Ilha de
Santa Catarina, a parte continental e
algumas pequenas ilhas circundantes.
Uma das principais vantagens da
ilha é a sua localização privilegiada: os
pontos turísticos mais procurados, os
locais mais movimentados, o centro
da cidade e as praias do Norte, como

Canasvieiras, Jurerê e Ingleses; as
praias do Sul, Campeche e Armação do
Pântano do Sul; as do Leste, como Barra
da Lagoa e Joaquina, além da famosa e
bela Lagoa da Conceição. Apesar de ter
uma intensa vida cultural, a Ilha ainda é
um lugar tranquilo, onde a natureza é o
centro das atenções.
O Continente tem um estilo
dinâmico e moderno, mas não
menos atrativo. É lá onde estão
os
vários
empreendimentos
comerciais
e
empresas
de
tecnologia. Para quem gosta de
bares e restaurantes, citamos
a Via Gastronômica de Coqueiros, a
variedade neste local é imensa, com
um belíssimo visual da Baia Sul.
Você está esperando o que para
desfrutar deste pedaço charmoso do
Brasil? A ANFIP espera você associado,
nesse grande Encontro da categoria.
Adquira a sua passagem aérea e faça
já a reserva de sua hospedagem. Nos
encontramos em Florianópolis – “um
pedacinho de terra perdido no mar”!
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Viva a experiência gastronômica
da capital catarinense
Quem vai para o XVII
Encontro Nacional, além
de aproveitar a beleza
estonteante da capital
Florianópolis (SC), poderá
aproveitar todas as
riquezas da gastronomia
local, com forte influência
dos açorianos, que
imigraram de Portugal para
a Ilha de Santa Catarina a
partir de 1746.

Os pratos típicos da região
carregam traços da cultura portuguesa
misturado com a herança indígena,
com destaque sempre para peixes e os
frutos do mar.
Confira a seguir algumas sugestões
para você experimentar nos dias que
estiver na cidade:
- Camarão: Um dos pratos
mais tradicionais é a Sequência
de Camarão. É uma verdadeira
abundância deste crustáceo, que
sai dos barcos de pesca e vai
diretamente para os restaurantes.
Em Florianópolis é uma das mais
completas opções, pois, além de
oferecer o camarão in natura, para
quem deseja preparar o prato em
casa, também oferece uma gama de

restaurantes típicos, que atraem os
amantes da gastronomia.
- Pirão de peixe: caldo de peixe,
farinha de mandioca escaldada e
temperos.
- Tainha: frita, recheada ou assada
na brasa, é muito apreciada, porém,
sua pesca é sazonal.
- Pastel de berbigão: molusco
típico da região, geralmente pedido
como entrada do prato principal.
- Caldo de cana: bebida mais
escolhida para acompanhar o pastel
- Filé de peixe ao molho de
camarão: peixe-frito ao molho
vermelho.
- Ostras: são várias opções de
pratos com o molusco.
- Anchova grelhada e escaldada:

um dos pratos mais requisitados da
capital catarinense, a anchova é um
peixe com uma carne mais dura e com
sabor forte.
- Siri: preparado de várias
formas (casquinha, bolinho frito,
ensopado, empanado), o siri é
sempre um sucesso.
Ficou com água na boca? Então,
se prepare para degustar todas essas
delícias nos dias que estiver em
Florianópolis.
E para você que não tem preferência
por frutos do mar, fique tranquilo! A
capital catarinense, atualmente, é uma
cidade cosmopolita e lá é possível
aproveitar as delícias da culinária de
vários países, como árabe, tailandesa,
italiana, australiana e norte americana.

Cuidados e medidas de
segurança dos participantes

A ANFIP informa aos associados que irão
participar do Encontro Nacional que está atenta
ao atual cenário pandêmico e, junto à ANFIP-SC,
está adotando uma série de medidas para mitigar
os riscos de transmissão do coronavírus no local

do evento. Além disso, todas as medidas de
segurança em cumprimento à legislação federal
e estadual estão sendo seguidas, assim como as
orientações de prevenção divulgadas pelos órgãos
de saúde competentes.
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Turismo

Não perca
a chance de
visitar alguns
dos pontos
turísticos mais
famosos de
Santa Catarina!
Confira:
Florianópolis

Ponte Hercílio Luz
A ponte Hercílio Luz é o cartãopostal de Florianópolis, cidade mais
turística do sul do país. Inaugurada em
13 de maio de 1926, a Ponte passou
a ligar a ilha de Santa Catarina com a
região continental.
Recentemente
reformada,
está aberta ao público, tanto para
pedestres, quanto para veículos,
bicicletas e motos. O passeio pedonal
e para ciclistas é separado dos
carros, tornando seguro e agradável
atravessá-la.
Avenida Beira-Mar Norte
Quem entra na cidade tem o
privilégio de ser recebido com a
paisagem incomparável da Avenida
Beira-Mar Norte. Com cerca de sete
quilômetros de extensão e vista
para o horizonte, a orla é o local ideal
para fazer caminhadas e passeios
a céu aberto, dispondo também de

Beto Carrerro World

espaços cobertos e bancos para quem
quiser apreciar o pôr do sol. O local
também tem academia livre e feiras de
artesanato aos finais de semana.
Antiga Alfândega
A Casa da Alfândega foi inaugurada,
em 1876, para realizar operações
alfandegárias relativas ao Porto da
cidade, tendo esta função por cerca de
90 anos até o fechamento do porto.
Mantendo
a
arquitetura
neoclássica, atualmente o prédio abriga
o projeto Centro da Cultura Popular e a
Galeria do Artesanato, que preservam
a cultura catarinense ao reunir peças
de diversos artesãos da ilha. É um
ótimo lugar para comprar lembranças
e artefatos locais, incluindo produtos
de barro, tapetes, pinturas, peças
bordadas e esculpidas, e muito mais!
Mercado Público de Florianópolis
Perto da Antiga Alfândega, no
centro da cidade, está o Mercado

Municipal, valorizado como patrimônio
artístico, histórico e arquitetônico da Ilha
de Santa Catarina e um dos principais
cartões postais de Florianópolis.
Lá não faltam opções de lojas com
souvenirs, é quase um shopping a céu
aberto, com vários boxes de lojas de
alimentação, artesanato, calçados,
confecção
esportiva,
empórios,
hortifruti, peixarias e outros serviços.
Conheça sua história:
mercadopublicofloripa.com.br
Lagoa da Conceição
Não só de mar vive Florianópolis!
A Lagoa da Conceição, no centro
geográfico da ilha, é um dos espaços
turísticos mais visitados da cidade. O
local ainda guarda traços da cultura
açoriana, as lendas da Ilha da Magia e
alguns casarios coloniais preservados
do século XVIII.
Fundada em 1750, a Lagoa tem
em sua orla os pontos Canto da Lagoa,
Canto dos Araçás, Sertão Grande,
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Retiro da Lagoa e Centrinho da Lagoa,
que possibilitam atividades para todas
as idades e gostos. Além das lojinhas,
restaurantes, bares com música ao
vivo e cafés, é onde fica o Santuário de
Nossa Senhora da Conceição, erguida
em 1750, que preserva até hoje os
sinos doados por Dom Pedro II em
1847. Vale a pena conferir!

Balneário Camboriú
Localizada no Litoral Norte de Santa
Catarina, a 80 km de Florianópolis,
Balneário Camboriú é conhecida como
a capital catarinense do turismo,
constando na lista dos destinos mais
procurados do sul do Brasil e do
Mercosul. Possui praias paradisíacas e
atrativos turísticos modernos, perfeito
para ter tranquilidade e segurança.
Em sua orla, dispõe de bares e
restaurantes com música ao vivo,
culinária irresistível e atendimento de
primeira. Quando passar por lá, não
deixe de visitar o Cristo Luz, apreciar
a paisagem do famoso Deck do Pontal
Norte e conhecer o Oceanic Aquarium,
maior aquário do sul do país.
Parque Unipraias Camboriú
Para os amantes da natureza,
destacamos o Parque Unipraias,
um complexo turístico natural que
interliga três estações por meio de

47 bondinhos aéreos. A primeira
parada é em Barra Sul, inspirada por
embarcações navais e repleta de
exposições artísticas, artesanatos
e manifestações populares. Em
seguida, no alto do Morro da Aguada,
a estação Mata Atlântica, com extensa
área verde preservada, mirantes e
espaços temáticos, como a Casa do
Chocolate e o Oratório, que guarda a
estátua de Santo Antônio da Aguada.
Por fim, a estação Laranjeiras, que,
de encontro com o mar, possui águas
tranquilas, claras e próprias para
banho, considerada uma das praias
mais bonitas de Santa Catarina. Outras
atrações são a Fantástica Floresta, o
Parque Escola, a tirolesa Youhooo! e o
trenó de montanha ZipRider.

Penha
Beto Carrero World
A 120 km do norte de
Florianópolis, o Beto Carrero World é
o maior parque temático da América
Latina e o sexto maior do mundo!
São dezenas de personagens e mais
de 100 atrações, entre montanhasrussas, shows, zoológico com mais de
quinhentos animais e uma infinidade
de brinquedos; uma ótima opção para
aproveitar momentos de aventura e
lazer em família. Lá, é possível explorar
ambientes temáticos diversos, como

Velho Oeste, Ilha dos Piratas, Vila
Germânica, Avenida das Nações,
Mundo Animal, Terra da Fantasia e
Aventura Radical. Alguns deles são
inspirados em filmes e desenhos como
Madagascar, Hot Wheels e outros
clássicos infantis. Diversão garantida!

Blumenau
Parque Vila Germânica
O Parque Vila Germânica é um dos
maiores espaços públicos para eventos
do Brasil, com mais de 40 mil metros
quadrados. Além de ampla estrutura,
o complexo conta com o espaço
Empório Vila Germânica, um ambiente
charmoso e tradicional das construções
no estilo enxaimel aberto 365 dias no
ano, que oferece opções de lojas de
artesanatos e souvenirs, com produtos
típicos da região, cafés, sorveterias e
restaurantes com gastronomia típica
alemã e cardápio variado. O Parque
também administra o Parque Ramiro
Ruediger, o maior parque público
do município, e o Ginásio Galegão,
um espaço de esportes pronto para
receber competições de todo o
Brasil. É, também, a partir dessa vila
germânica que se tem a oportunidade
de conhecer um pouco da Alemanha,
sem sair do país, a Oktoberfest, maior
festa de origem alemã do Brasil e
segunda maior do mundo.

Parque Unipraias Camboriú
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Pomerode
Pomerode é um pedacinho da
Alemanha no Brasil, a 174 km de
Florianópolis, onde as tradições e a
cultura germânica são cultivadas nas
casas enxaimel, jardins bem cuidados,
ruas limpas e na presença marcante
de área verde. É uma vivência herdada
dos colonizadores, que se expressa
no idioma, arquitetura, gastronomia,
músicas e danças, artesanato e em
toda a cultura local. São inúmeras as
atrações pela cidade, desde festas
de tiro ao alvo, rei e rainha, bandas
típicas, fábricas e lojas com produtos
de alta qualidade e opções para todos
os gostos. Para quem deseja conhecer
mais sobre a riqueza cultural alemã,
fica a recomendação!

Brusque
Considerada a Capital Têxtil do
Brasil, Brusque é conhecida como o
paraíso das compras de artigos de
cama, mesa, banho e roupas. Mas,
ao contrário do que se imagina, seus
encantos vão além das lojas e seus
belíssimos e econômicos produtos. É
um ótimo destino para quem gosta de
fazer compras e investir no turismo.
Localizada no Vale Europeu de Santa
Catarina, fica a 40,5 km de Blumenau,
a 36 km de Itajaí e a 107 km da capital
catarinense. Com fortes traços da

imigração alemã, a cidade também
chama atenção pelos detalhes de sua
arquitetura, gastronomia e religião.

Nova Trento
Santuário Santa Paulina
Distante a 87 km, a norte da capital,
o Santuário é um parque ecológico
muito famoso por proporcionar a
seus visitantes uma experiência única:
em cada espaço é possível sentir a
presença de Santa Paulina, através de
cada marco histórico dedicado a ela
e aos seus antepassados. É perfeito
para passear, orar, admirar as flores,
cachoeiras, animais, pássaros e belas
trilhas. O espaço oferece ainda uma
estrutura ampla, com restaurante
próprio, hospedagem e loja de
lembranças, para guardar na memória
e presentear familiares e amigos.

Laguna
Ponte de Laguna
Construída sobre a Lagoa Santo
Antônio dos Anjos, a Ponte Anita
Garibaldi, conhecida como Ponte
de Laguna, fica a 126 km ao sul da
capital e é a primeira ponte estaiada
em curva do país, suspensa apenas
por estais. Desde 2015, quando foi
inaugurada, vem amenizando o tráfego
na região, facilitando o escoamento
de mercadorias entre os estados e

proporcionando melhor integração
comercial com os países do Mercosul.
Com 2,8 km de extensão, foi planejada
com tecnologias inovadoras que
minimizam o impacto sobre a fauna
e flora, o patrimônio arqueológico e
os recursos hídricos da região, além
de ter sua encantadora iluminação
pensada para gerar o menor custo
de energia possível, valorizando
ainda, especialmente à noite, toda a
dimensão da obra.

Lauro Müller
Serra do Rio do Rastro
A Serra do Rio do Rastro é a mais
famosa estrada do Brasil e uma das
mais impressionantes do mundo,
pertencente à rodovia que faz a ligação
entre o litoral e os municípios da Serra
Catarinense. Localizada a 221 km ao
sul de Florianópolis, o trecho, com 12
km de extensão, é caracterizado por
subidas íngremes, curvas fechadas
e mirantes espetaculares entre
penhascos e montanhas, ideal para
tirar belíssimas fotos. Pode ser
percorrida de carro e oferece uma vista
deslumbrante ao longo do trajeto, que
é rodeado pela Mata Atlântica. Toda a
sua extensão está dentro da área de
preservação Ecomuseu Serra do Rio
do Rastro. Possui uma infinidade de
cânions e diversas opções de passeios,
aventuras e visitas aos mirantes. Uma
vista incomparável!

Contatos
Passagens aéreas
Solicite diretamente à agência oficial de turismo do
evento através dos contatos:
E-mail: congresso@acoriana.com.br
Telefone: +55 (48) 3251-3939

Local do evento
CentroSul
Av. Gov. Gustavo Richard, 850
Centro, Florianópolis - SC
CEP: 88010-290

Hospedagem e passeio turístico
Açoriana Turismo
Site: www.acoriana.com/anfip2022
Telefone: (48) 9 8423-8027 (WhatsApp)

ANFIP-SC
Rua: Trajano, 279 - Centro, Florianópolis - SC, 5 º
Andar - Sala 501 - Ed. Trajanus - CEP: 88010-010
Telefone: (48) 3223-280 - E-mail: anfipsc@gmail.com

