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EDITORIAL

Quanto vale o 
Auditor-Fiscal?

Após mais de um mês do início das 
operações padrão e crédito zero, os 
Auditores-Fiscais estão próximos de 
decidir sobre o recrudescimento das 
atividades ligadas à Campanha Sa-
larial em resposta à falta de posicio-
namento do Governo. Vale lembrar 
que durante um ano e meio, a Clas-
se buscou o diálogo para solucionar 
as demandas da categoria. 

Como mostra reportagem desta 
edição, foram 19 encontros com 
representantes do Governo sem 
que houvesse uma contrapropos-
ta sequer. A postura do Executivo 
perante a Classe tem se tornado 
insustentável e tem forçado os Au-
ditores-Fiscais a manifestações mais 
aparentes da insatisfação que toma 
conta dos ânimos da categoria. 

Até agora, o Ministério do Plane-
jamento reúne Auditores-Fiscais e 
servidores federais e não oferece 
nada. Meses se passaram e a única 
resposta foi a de que o Governo es-
taria avaliando as propostas. Afinal, 
quanto tempo é necessário? Ape-
sar de não apresentarem nenhuma 
contraproposta a Presidência da Re-
pública e o Planejamento têm man-
dado recados claros da postura in-
transigente adotada pelo Executivo. 

A mídia tem repetido frequente-
mente a “determinação” do Gover-
no de cortar o ponto dos grevistas. 
Retaliação para a qual os Auditores 
já se preparam com a aprovação 
do Fundo de Corte de Ponto, deli-
berado pela categoria na Assem-
bleia do dia 11 de julho, como mos-
tra matéria desta edição. 

Além disso, desde que foi pro-
mulgada a Lei de Acesso à informa-
ção, em maio, a grande mídia vem 
divulgando matérias com severas 
críticas às distorções existentes nas 
tabelas remuneratórias da adminis-
tração de pessoal do setor público. 
Há, inclusive, afirmações de que a 

iniciativa da presidente Dilma Rous-
seff em promulgar a Lei foi uma car-
tada para não conceder os reajus-
tes pleiteados por diversas carreiras 
do serviço público. 

Verdade ou não, o que se tem 
visto são tentativas absurdas de 
distorção da realidade com com-
parações esdrúxulas entre as re-

A postura 
do Executivo 

perante a Classe 
tem se tornado 
insustentável e 
tem forçado os 
Auditores-Fiscais 
a manifestações 

mais aparentes da 
insatisfação

munerações de trabalhadores da 
iniciativa pública e privada. 

Mas quanto, afinal, vale o Audi-
tor-Fiscal? Em uma conta rápida, 
pode-se dizer que a Classe é res-
ponsável pelo lançamento anual 
de mais de R$ 109 bilhões em au-
tos de infração por ano (dados de 
2011). Levando-se em consideração 
que 11.500 Auditores estão na ativa, 
é possível concluir que cada um se-
ria responsável por mais de R$ 9 mi-
lhões de retorno para o Estado. 

Isso quando avaliado apenas 
o retorno financeiro da categoria 
para o País. No entanto, o retorno 
da atividade fiscal federal ultrapas-
sa a simplicidade da matemática. 

Muitos Auditores estão, neste exa-
to momento, em diversos pontos de 
fronteira trabalhando para evitar a 
entrada de medicamentos falsifica-
dos e, notadamente, prejudiciais à 
saúde pública; drogas e armas; e 
também itens provenientes de des-
caminho - que prejudicam a livre 
concorrência e usurpam oportuni-
dades de emprego nacionais. Não 
por acaso, o cargo é um dos mais 
valorizados por governos de diver-
sos estados e municípios brasileiros. 

Mesmo não havendo, por en-
quanto, fórmula matemática dis-
ponível que consiga quantificar 
integralmente o trabalho da cate-
goria, é fácil perceber que aquilo 
que a Classe devolve ao Estado 
brasileiro é compatível com os an-
seios dos Auditores-Fiscais nesta 
Campanha Salarial.



5
FRONTEIRA EM FOCO

Fronteira em Foco

O levantamento feito pelo Sindifisco Nacional 
sobre as condições de trabalho dos Audito-
res-Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil) 

lotados nas fronteiras está surtindo efeito. Já está em an-
damento na Coana (Coordenação-Geral de Adminis-
tração Aduaneira) um projeto de modernização e de-
senvolvimento das unidades em áreas limítrofes do país.

De acordo com o titular da Coana, Auditor-Fiscal 

Projeto credencia Sindifisco a participar de 
modernização das aduanas

Dário da Silva Brayner Filho, a expectativa é que, nos 
próximos cinco anos, 34 unidades da RFB localizadas 
nas fronteiras passem por reformas ou sejam transferidas 
para novos prédios . “Nossa ideia é fazer com que essas 
unidades tenham capacidade de atender o viajante 
com uma área específica para o controle de passagei-
ros, assim como uma estrutura adequada para a vigi-
lância e repressão, com espaço para a fiscalização de 
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Cláudio Damasceno, Coordenador do Fronteira em Foco, 
sobre a condições das Aduanas Brasileiras

O que vimos por lá foi 
alarmante. Com exceção 

de algumas poucas 
unidades, a regra na 

fronteira são instalações 
prediais em péssimo estado 

de conservação

veículos, por exemplo”, explica o coordenador.
A iniciativa completa o Projeto Pilar, um plano de inter-

venção em logística, adequação e reforma de imóveis, 
visando à reestruturação dos prédios da RFB por todo 
o país. A estimativa do órgão é investir R$ 180 milhões 
somente na parte voltada à modernização das Adua-
nas. Mas o montante ainda pode ser maior. “Tudo vai 
depender das necessidades de cada unidade. Ainda 
estamos na fase de levantamento das informações”, 
afirmou o coordenador-geral.  

O esforço é uma demonstração importante de que 
realmente não há debates sobre separação da Adua-
na no âmbito da Administração. “Não existe nenhum 
estudo em curso no RFB que confirme essa possibilida-
de. Pelo contrário, a tendência internacional é integrar 
a Aduana e os tributos internos. Atualmente, temos 150 
administrações aduaneiras, sendo que 54 fusionadas 
com tributos internos. A tendência é ampliar essa inte-
gração”, ponderou. Segundo ele, o casamento das in-
formações é muito importante para a análise de risco. 

Coordenador do Fronteira em Foco, Cláudio Damasceno 
(esquerda), apresenta projeto em Audiência na Câmara 
dos Deputados
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Brayner acredita que o trabalho desenvolvido pelo 
Sindifisco Nacional no projeto Fronteira em Foco poderá 
ser muito útil no levantamento das demandas de cada 
unidade. Por isso, o Sindicato foi convidado a participar 
da elaboração dos projetos de modernização e desen-
volvimento das unidades localizadas em fronteiras. A 
iniciativa foi recebida com entusiasmo pelo ex-secretário 
geral do Sindifisco e um dos idealizadores do Fronteira 
em Foco, Cláudio Damasceno. 

“Esse fato [o convite]demonstra que a RFB reconhe-
ceu o mérito do nosso trabalho, e é mais uma prova 
de que sempre é possível, dentro de uma política de 
respeito e diálogo, estabelecer parcerias entre a Admi-
nistração e o Sindicato em prol de uma Receita cada 
vez mais atuante e eficiente e, consequentemente, 
melhor para a sociedade. Como conhecedora das de-
ficiências e dos problemas enfrentados nas unidades 

Fronteira em Foco
fronteiriças, a atual DEN (Diretoria Executiva Nacional) 
certamente terá muitas contribuições a oferecer a esse 
projeto de modernização. E, claro, que o Sindicato de-
verá estar atento a todo o processo de execução do 
projeto, fiscalizando e cobrando ações efetivas para 
que a triste realidade em que se encontra atualmente a 
Aduana brasileira faça parte do passado o mais rápido 
possível”, avaliou.

Durante as visitas do Fronteira em Foco realizadas de 
outubro de 2010 a março de 2011, integrantes da DEN per-
correram centenas de quilômetros de fronteiras para tra-
çar o perfil das unidades, a fim de municiar a Administra-
ção buscando a reversão das deficiências encontradas 
na maioria dos locais visitados, diminuir a fragilidades das 
fronteiras, oferecendo mais segurança ao país. 

O coordenador-geral do Coana destaca que o ma-
peamento produzido pelo Sindifisco traz subsídios que 

Brayner - “O Sindicato nos trouxe 
outras informações além das de-
ficiências das instalações. Não te-
mos por que refazer um trabalho 
se podemos aproveitar”



8
FRONTEIRA EM FOCO

vão além dos problemas na estrutura física e que isso 
poupará tempo e trabalho na elaboração dos projetos.  
“O Sindicato nos trouxe outras informações além das 
deficiências das instalações. Não temos por que refazer 
um trabalho se podemos aproveitar”, concluiu Brayner.

 “Já tínhamos diversos relatos das dificuldades encon-
tradas pelos Auditores-Fiscais, mas até então nenhuma 

Diretoria Executiva tinha ido conferir in loco a situ-
ação. E o que vimos por lá foi alarmante. 

Com exceção de algumas poucas 
unidades, a regra na fronteira são 
instalações prediais em péssimo 
estado de conservação, depósi-
tos de mercadorias apreendidas 
sem qualquer equipamento de 

vigilância e proteção; ausência de 
qualquer tipo de segurança para os 

Auditores e demais servidores. Além 
disso, as equipes estão trabalhando so-

brecarregadas, pois a falta de pessoal é 
hoje um dos maiores problemas na zona 

aduaneira”, relembra Damasceno.

Projetos Piloto
No caso da modernização das Aduanas, as unida-

des de Mundo Novo e de Foz do Iguaçu estão sendo 
tratadas como projetos-piloto. Atualmente, o porto seco 

de Mundo Novo dispõe de 66 mil m² e, de acordo com o 
planejamento da Coana, com a reforma que, já está em an-

damento, será ampliado em cerca de 50%. A obra está sendo 
executada pela Copol (Coordenadora-Geral de Programação e 

Logística). “Em algumas localidades, não teremos como adequar a 
estrutura às demandas com reformas ou ampliações. Nesses casos, será 
necessária a construção de novos prédios pensando nesse modelo de 
controle que integra tributos internos, atendimento ao contribuinte e vigi-
lância e repressão”, analisa o Coana.

Para o ex-secretário geral, embora as instalações físicas da unidade 
de Mundo Novo sejam novas e estarem em boas condições, é preciso 
construir um depósito de mercadorias, além de mais faixas para a pas-
sagem de veículos. “No porto seco e na Ponte Internacional da Amizade 
em Foz do Iguaçu a situação também não é diferente. Os programas de 
computador (software) são excessivamente lentos, as instalações elétricas 
necessitam de reparos e/ou substituição urgentes, a pista de exportação 
não dispõe de cancelas, o alambrado entre a Ponte da Amizade e a Adu-
ana apresenta trechos destruídos, entre outros problemas”, enumera. De 
acordo com ele, outro problema grave verificado em todas as unida-
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Resultados

Conheça a Nossa Aduana

Quando o Sindifisco fez a divulgação do pro-
jeto Fronteira em Foco, a RFB não estava inserida 
no “Plano Estratégico de Fronteiras”, lançado pelo 
Governo Federal em  junho de 2011, que previa so-
mente ações conjuntas dos Ministérios da Defesa 
e da Justiça, além da alocação de recursos orça-
mentários e provimento de cargos para a Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária Federal.  

“O nosso trabalho parlamentar em Brasília, en-
tão, fez uma ampla divulgação do material do 
Fronteira em Foco junto aos deputados e senado-
res no Congresso Nacional, e graças à repercussão 
alcançada, o Sindifisco Nacional foi convidado 
para participar de uma audiência pública no dia 
18 de outubro do ano passado na Subcomissão Es-
pecial para Acompanhar as Ações de Proteção às 
Fronteiras da Câmara dos Deputados. Na oportu-
nidade, fizemos a apresentação do projeto. Além 
disso, o Sindicato fez uma ampla divulgação do 
projeto para a mídia nacional, obtendo destaque 
em vários jornais de grande circulação no país. 
Tudo isso contribuiu, de forma decisiva, para que 
o governo corrigisse um grande erro, e finalmente 
o Decreto 7.496/2011 foi alterado para inclusão da 
RFB”, conclui Claudio Damasceno.

Ainda neste esforço de valorização da Adua-
na, a RFB lançou a campanha Conheça a Nossa 
Aduana, que consiste em um programa de visita-
ção às unidades aduaneiras.

De acordo com a Administração, a campanha 
tem o objetivo de esclarecer a sociedade sobre 
o importante papel da RFB, por meio da Adua-
na, na proteção da economia e da população 
nacionais. “Temos percebido que a sociedade 
não tem noção da diversidade de atividades de-
senvolvidas pela Aduana. Queremos aproximar a 
população da nossa realidade”, explica Dário da 
Silva Brayner Filho.

des da fronteira, e também presente em Mundo Novo 
e Foz do Iguaçu, diz respeito à falta de segurança para 
o exercício das funções.

Brayner lembra que a modernização das fronteiras 
faz parte de uma política de valorização da Aduana 
que começou com aquisição de equipamentos como 
scanners, helicópteros, modernização do Siscomex para 
a linguagem web, entre outras iniciativas. Concluída a 
parte de infraestrutura, o projeto focará na compra de 
equipamentos, e, numa última etapa se buscará resol-
ver o problema do déficit de pessoal. 

Na avaliação do idealizador do Fronteira em Foco,  a 
estratégia talvez não seja a mais adequada. “A questão 
da falta de pessoal na fronteira é muito grave, e já pas-
sou de qualquer limite aceitável. Urge a contratação de 
novos Auditores-Fiscais e de servidores de apoio para 
um melhor atendimento das demandas. E a compra de 
equipamentos novos e modernos também é fundamen-
tal para uma maior eficiência dos trabalhos realizados. 
Mas existe uma outra questão crucial que não pode 
pode ser esquecida: o porte de arma para os ocupan-
tes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil. Não é possível conceber que, tendo entre suas 
atribuições o combate ao contrabando, ao descami-
nho, ao tráfico de drogas e de armas, e trabalhando 
em regiões inóspitas, ainda existam interpretações de 
que o porte de arma seja condicional e restrito ao 
exercício das funções”, defende. 

Dário da Silva Brayner Filho, Coordenador-Geral de 
Administração Aduaneira

Temos percebido que 
a sociedade não tem 

noção da diversidade de 
atividades desenvolvidas 
pela Aduana. Queremos 
aproximar a população 

da nossa realidade
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Começam a ser sentidos os efeitos da Campanha Salarial

A resposta dos Auditores-Fiscais à desatenção com 
o serviço público já pode ser sentida de Norte a 
Sul do país. Desde a deflagração das operações-

-padrão e crédito zero, iniciadas dia 18 de junho, estima-
-se que os prejuízos decorrentes da operação-padrão nos 
vários setores da Receita cheguem R$ 150 milhões/dia. 

Outro efeito da mobilização dos Auditores é o atraso 
na liberação de mercadorias. De acordo com previsões 
da DEN (Diretoria Executiva Nacional), aproximadamen-
te 1,5 milhão de toneladas de mercadorias estão fican-
do retidas por dia em virtude da operação-padrão.

Os dados relativos à zona primária já comprovam 
que, caso a mobilização permaneça por um longo pe-
ríodo, os prejuízos para o Governo serão altos. Contabi-
lizando os reflexos da operação crédito zero, os números 
sem dúvida alguma são ainda mais vultosos e merecem 
a atenção do Executivo.

Impacto na Economia
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Responsável pela concentração de 40% do comércio 
exterior do país, Santos (SP) está com o desembaraço 
represado três dias por semana. Já a operação-padrão 
tem sido permanente. O grau de conferência na amos-
tragem aumentou, passando de 20% para 100% das 
mercadorias. O número de contêineres parados por dia 
ultrapassa mil unidades. 

Em Foz do Iguaçu (PR), em meados de julho, cerca de 
1.800 caminhões aguardavam no pátio do Porto Seco 
para liberação das mercadorias. O tempo de perma-
nência dos veículos aumentou 43% em virtude da ope-
ração-padrão. Se, em maio, foi de 39 horas, na metade 
do mês seguinte passou para 56 horas. Na exportação, o 
tempo médio de permanência de caminhões, que antes 
era de 34 horas, passou a 64, um aumento de 87%. 

As horas a mais na fila de espera resultaram, inclusive, 
no registro de uma denúncia de um grupo de caminho-
neiros na Justiça do Trabalho.  

A mobilização por tempo indeterminado com a 
realização de operação-padrão e crédito zero teve 
a adesão em massa dos Auditores-Fiscais lotados no 
Amazonas, gerando apreensão entre os empresários 
locais preocupados com o prazo de duração do movi-
mento e a liberação das cargas.

A operação-padrão em Viracopos gerou retenção de 
50% da carga liberada no setor de exportação, importa-
ção, trânsito aduaneiro no Aeroporto e nos armazéns lo-
calizados em Campinas. Na DRF (Delegacia da Receita 
Federal) local, os lançamentos tributários foram reduzidos 
em 85% em comparação à média mensal verificada no 
período de janeiro a maio do ano passado.

No porto de Fortaleza, o desembaraço também foi sus-
penso durante a primeira semana de mobilização. Ago-
ra, a liberação é feita aos poucos.  As atividades também 
estão paradas na Seort (Serviço de Orientação Tributária) 
local; o Plantão Fiscal diminuiu o atendimento aos contri-
buintes e na DRJ estão sendo cumpridos apenas 30% das 
metas, procedimento adotado em todas as Delegacias 
de Julgamento do país durante o mês de julho.

Na Demac (Delegacia Especial de Maiores Contri-
buintes) de Belo Horizonte, 90% dos Auditores-Fiscais par-
ticipam ativamente do movimento e têm trabalhado no 
sentido de mobilizar os demais a também aderirem à 
mobilização. No Sefia (Serviço de Fiscalização Aduanei-
ra), foi verificado 100% de adesão ao movimento. 

A Mobilização em Números

150

1,5

R$

R$

milhões

milhões

É o cálculo de perdas diárias em fun-
ção do protesto da Classe

É a quantidade de toneladas de mer-
cadorias retidas diariamente em vir-
tude da operação-padrão.

Também há operação-padrão em todos os setores do 
Aeroporto de Confins. No Terminal de Passageiros minei-
ro, os Auditores-Fiscais entregaram documento aos via-
jantes sobre a Campanha Salarial, relatando as perdas 
de condições de trabalho da categoria.

Os Auditores-Fiscais lotados no Porto de Itajaí (SC) es-
tão fazendo análises mais criteriosas das habilitações no 
Siscomex, suspenderam os agendamentos de reuniões e 
estão aplicando rigorosamente a legislação tributária.

“O Governo começa a sentir os efeitos do movimento 
dos Auditores-Fiscais. A falta de negociação só fará com 
que o estado de ânimo da categoria se acirre e gere 
prejuízos ainda maiores”, avaliou o presidente do Sindifis-
co Nacional, Pedro Delarue.

AdesãoImpacto na Economia
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Uma longa caminhada 
para evitar a paralisação
Há 15 meses, os Auditores-Fiscais aguardam uma resposta do Governo Federal sobre as demandas apresentadas pela Classe. Ao 

todo, foram 19 reuniões sem que a categoria tenha recebido uma contraproposta sequer. Confira nestas páginas, o caminho trilhado 
pelos Auditores-Fiscais para evitar uma paralisação, apesar da atitude desrespeitosa do Executivo em relação ao assunto:

12
CAPA

MARÇO
2011

ABRIL
2011

MAIO
2011

13/4/2011 1ª REUNIÃO
Representantes de diversas entidades 
sindicais se reúnem com a ministra do 
Planejamento, Miriam Belchior, para 
apresentar a pauta unificada do ser-
viço público federal. Ministério cria a 
Secretaria de Relações de Trabalho.

14/4/2011
O Sindifisco Nacional entrega pauta 
reivindicatória da Campanha Salarial 
ao ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, à ministra do Planejamento, Mi-
riam Belchior, e ao secretário da RFB 
(Receita Federal do Brasil), Auditor-
-Fiscal Carlos Alberto Freitas Barreto. 
O documento também foi enviado ao 
titular da recém-criada Secretaria de 
Relações do Trabalho, Duvanier Paiva. 

18/4/2011 2ª REUNIÃO
Diretores do Sindifisco Nacional parti-
cipam de reunião com Duvanier Pai-
va. Governo apresenta um calendá-
rio de reuniões.

3/5/2011 3ª REUNIÃO
Diretoria do Sindifisco Nacional e repre-
sentantes de diversas entidades se reú-
nem com Duvanier Paiva. Governo mar-
ca nova reunião.

6/5/2011 4ª REUNIÃO
Audiência com Duvanier Paiva, que acer-
ta a realização de outras duas reuniões.

9/5/2011 5ª REUNIÃO
Entidades cobram índices a serem ado-
tados e calendário com previsão dos 
reajustes. Duvanier Paiva diz que uma 
decisão sobre o assunto só após todas as 
reuniões especificas. 

16/5/2011 6ª REUNIÃO
Marcha Unificada reúne cerca de 6 mil 
pessoas em Brasília (DF). Uma comissão 
é recebida por Duvanier Paiva.29/3/2011

Representantes dos Audi-
tores-Fiscais da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil) e 
do Trabalho, dos Delega-
dos da Polícia Federal e 
dos Advogados Públicos 
Federais aprovam a in-
tenção de uma Campa-
nha Salarial Conjunta.
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CAPA

JUNHO
2011

JULHO
2011

28/6/2011 7ª REUNIÃO
Parte das discussões previstas no 
calendário é retomada. Discus-
são sobre reestruturação salarial é 
adiada para 6 de julho. Governo 
diz que mudança de prazo foi ne-
cessária em virtude de outra reu-
nião no dia 5 de julho com todas 
as categorias do serviço público. 

12/7/2011 8ª REUNIÃO
Em encontro com sindicalistas, a Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento não apresentou qualquer avanço acerca 
da proposta das entidades.

13/7/2011 9ª REUNIÃO
O Sindifisco Nacional e entidades da Campanha Conjunta se reúnem 
com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Gil-
berto Carvalho, e com seu assessor especial, José Lopez Feijóo, para 
alertar o Governo sobre a falta de uma contraproposta.

21/7/2011 10ª REUNIÃO
Duvanier Paiva descartou a possibilidade de reajuste linear para os 
servidores públicos. O secretário anuncia que o Governo deslocaria a 
questão econômica da mesa geral para as mesas específicas.
 
22/7/2011 11ª REUNIÃO
Governo comunica, em encontro com sindicalistas, que apenas o rea-
juste para o ano 2012 seria discutido até agosto. Planejamento afirma 
que pretende iniciar uma nova negociação de maior prazo para os 
reajustes que virão depois de 2012. 

28/7/2011
Representantes das entidades das carreiras típicas de Estado realizaram 
o Dia Nacional pelo Direito a um Serviço Público de Qualidade. Munidos 
de faixas com frases como “Serviço público de qualidade não é despe-
sa, é investimento”, os servidores fizeram uma passeata pelos aeroportos, 
distribuindo panfletos da mobilização e realizando outras ações pelo país.

CAPA
13
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JANEIRO
2012 MARÇO

2012

7/3/2012
Governo apresentou o novo secre-
tário de Relações do Trabalho no 
Serviço Público do Ministério do 
Planejamento, Sérgio Mendonça. 

28/3/2012 14ª REUNIÃO
A Secretaria de Relações do Traba-
lho no Serviço Público do Ministério 
do Planejamento decide que ne-
gociará a Campanha Salarial das 
Carreiras Típicas de Estado em qua-
tro mesas setoriais, a partir de abril. 
Na mesma data a primeira mobili-
zação conjunta marcou a posição 
dos Auditores-Fiscais e das entida-
des conjuntas durante a marcha de 
servidores em Brasília (DF).

19/1/2012 
Morre o secretário de Re-
cursos Humanos do Mi-
nistério do Planejamento, 
Duvanier Paiva Ferreira. 

AGOSTO
2011

16/8/2011 12ª REUNIÃO
Duvanier Paiva afirma que Governo 
não tem elementos suficientes para as-
sumir compromisso de reajuste para as 
carreiras e atribuiu a falta de proposta 
à crise econômica.

26/8/2011
Após admitir que o Governo não se com-
prometeria com reajuste das categorias, 
o secretário de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Duvanier 
Paiva, adiou por duas vezes a reunião 
seguinte. A atitude foi vista como uma 
demonstração de desrespeito.  

30/8/2011 13ª REUNIÃO
Depois de quatro meses de negocia-
ção, o Governo anuncia que não con-
cederá reajuste para os Auditores-Fis-
cais da RFB (Receita Federal do Brasil) 
e do Trabalho para os anos 2011 e 2012.

CAPA
14
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ABRIL
2012

24/4/2012 15ª REUNIÃO
Com mais de duas horas de 
atraso, Sérgio Mendonça, e 
sua adjunta Marcela Tapajós 
recebem integrantes da Con-
dsef (Confederação dos Tra-
balhadores no Serviço Público 
Federal), da qual o Sindifisco 
Nacional faz parte, para dizer 
que ainda não têm uma res-
posta para a agenda comum 
das entidades. 

MAIO
2012

JUNHO
2012

3/5/2012
Ato em São Paulo reúne aproxima-
damente 300 pessoas, entre líderes 
de entidades representativas de 
servidores de carreiras estratégicas 
para o Estado brasileiro.

9/5/2012 
Dia de Mobilização de Adver-
tência, com realização de ope-
ração padrão na zona primária, 
crédito zero na zona secundária, 
reuniões, assembleias.

11/5/2012 16ª REUNIÃO
Sem apresentação de contrapro-
posta para a Classe, Pedro Delarue 
sugere que uma nova reunião só 
fosse marcada quando o Gover-
no tivesse uma proposta concreta 
para apresentar.

16/5/2012 17ª REUNIÃO
As entidades que compõem o 
Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais 
saem insatisfeitas da reunião de 
negociação salarial por conta 
da falta de resposta. 

1/6/2012 18ª REUNIÃO
Em reunião com o Fórum as En-
tidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais, Sérgio Men-
donça afirma que debate inter-
no está avançando.

12 e 13/6/2012
Auditores promovem 48 horas de 
Mobilização de Advertência.
 
28/6/2012
Mobilização reúne mais de 1.500 
servidores públicos em frente ao 
Ministério do Planejamento. 

29/6/2012 19ª REUNIÃO
As entidades que representam as 
carreiras típicas de Estado se reú-
nem com o secretário-executivo 
adjunto do Ministério do Planeja-
mento, Valter Correia; Sérgio Men-
donça, e sua adjunta, Marcela 
Tapajós. Mais uma vez, Governo 
não apresenta propostas.

CAPA
15
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PARALISAÇÃO

Os Auditores-Fiscais aprovaram os indicativos 
apresentados em Assembleia Nacional Extra-
ordinária do dia 11 de julho que preparam a 

Classe para uma resposta mais contundente à atitude ir-
responsável e descomprometida do Governo na condu-
ção das negociações sobre a Campanha Salarial. 

O descontentamento da categoria reflete a falta de 
acordo da equipe de negociação do Ministério do Plane-
jamento que, em 20 reuniões realizadas com os sindicalis-
tas em quase um ano e meio de negociação, não mani-
festou sequer uma previsão de reajuste para a categoria.

Os Auditores decidiram pela recomposição do Fundo 
de Corte de Ponto com contribuição de 0,6% dos venci-
mentos durante seis meses e o remanejamento dos recur-
sos disponíveis no Fundo LOF (Lei Orgânica do Fisco) tam-
bém para recomposição do Fundo de Corte de Ponto. 

A recomposição de outro Fundo, o de Mobilização, 
também foi aprovada por ampla maioria. Os Audito-
res definiram ainda a redução das metas da zona se-
cundária para 20%. 

Campanha Salarial
Auditores se preparam para intensificar o movimento

Uma nova Assembleia Nacional ficou marcada para o 
dia 1º de agosto, com indicativo de greve, caso o Gover-
no não apresente proposta satisfatória no dia 31 de julho. 

Avaliação – As estratégias para o movimento ga-
nharam novos contornos durante a Plenária Nacional, 
ocorrida nos dias 26 e 27 de junho, em São Paulo.

O evento ocorreu após a primeira semana de para-
lisação por tempo indeterminado, iniciada em 18 de 
junho, e reuniu cerca de 300 delegados e observa-
dores e mais de cem propostas de mobilização nas 
zonas primária e secundária.

Além das propostas, os dois dias de Plenária foram 
importantes para que os Auditores trocassem informa-
ções sobre o movimento e solucionassem possíveis dú-
vidas sobre a operação crédito zero, especialmente 
sobre os procedimentos que devem ser adotados de 
maneira uniforme em todo o território nacional.

“Na plenária, aprovamos o que era mais essencial 
para a categoria. Foi um debate organizado, demo-
crático, com ampla participação dos delegados e que 
permitiu a primeira avaliação conjunta das ações e o 
debate de novas táticas”, disse Luiz Gonçalves Bomtem-
po, um dos Auditores que dirigiu a mesa do evento.

A Movimentação em Números

26
8
4

Número de reuniões das entidades 
representativas dos servidores pú-
blicos federais 

Quantidade de encontros da Classe 
para debater a Campanha Salarial

Reuniões desmarcadas pelo 
Executivo
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CENTENÁRIO

Centenários
Quase trinta mil brasileiros chegam aos 100 
anos de idade neste ano

Diversos Auditores-Fiscais fazem 
parte de uma extraordinária estatís-
tica do IBGE (Instituto Brasileiros de 
Geografia e Estatística), divulgada 
no fim do mês de junho, cujos indica-
dores revelam que a população bra-
sileira está vivendo cada vez mais e 
melhor. Entre os filiados do Sindifisco 
Nacional há 14 centenários, cujas 
histórias de vida serão contadas ao 
longo do ano no jornal Idaap. 

Segundo os dados da pesquisa, os 
brasileiros estão vivendo, em média, 
25 anos a mais do que na década 
de 1960.  Outro dado que salta aos 
olhos é que o país, atualmente, tem 
três vezes mais brasileiros acima de 
65 anos e quase trinta mil que pas-
saram dos 100 anos de idade. Entre 
eles, estão 14 Auditores-Fiscais fi-
liados ao Sindifisco Nacional e que 

Adalberto Pita de 101 anos de idade: 
Auditor-Fiscal Aposentado

estão sendo homenageados no 
Idaap, publicação do Sindicato de-
dicada aos Auditores aposentados. 

No quesito centenário, a Bahia é 
o estado campeão seguido por São 
Paulo e Minas Gerais. São pessoas 
como o Auditor-Fiscal baiano Adal-
berto Pita Sampaio, que comemorou 
101 anos no dia 15 de junho e, em de-
zembro deste ano, celebra mais uma 
data importante – Bodas de Vinho, 
quando completará 70 anos de ca-
sado com Elza Pita, 88 anos. “Minha 
esposa é formidável, me ajudou a vi-
ver todos esses anos”, disse.

Pai de cinco filhos, avô de 12 ne-
tos, 19 bisnetos e um tataraneto, 
Adalberto Pita afirma que o segre-
do da longevidade está na intensi-
dade em que se vive. “Quando eu 
era jovem ficava pensando se che-
garia aos 60 anos de idade. Sempre 
trabalhei muito, namorei, dediquei 
boa parte do meu tempo ao espor-
te – natação e ginástica – e ainda 
andava muito a cavalo”, relembra. 

Hoje, a vida é mais lenta, mas a 
mente continua a mil, sobretudo 
quando os assuntos são as finanças 
da família. “Contabilizo todas as 
despesas da casa na minha cabeça 
e, às vezes, as confiro com a máqui-
na de calcular, que só confirma que 
estou muito bem. Sou mais novo que 
meus filhos”, diz sorrindo. O Auditor-
-Fiscal entrou para a Receita Federal 
em 1937 e se aposentou 35 anos de-
pois. Aos que aspiram por uma vida 
longa, Adalberto Pita revela um se-
gredo. “Ter a medida certa de am-

bição, ser correto, cumpridor de seus 
deveres, e fé são os ingredientes de 
uma vida longa e, sobretudo, feliz”. 

Na cidade de Goiânia vive outro 
Auditor centenário, Orcalino Fleury 
Amorim, que aos 102 anos de ida-
de completados em março, afirma: 
“Ainda quero viver muito”. Cedo ele 
começou a trabalhar e foi o primeiro 
telegrafista dos Correios. Ingressou 
na carreira fiscal como coletor fede-
ral e se aposentou em 1969. Hoje, o 
Auditor é cuidado pela filha, a en-
fermeira aposentada Marta Fleury 
Amorim, que se orgulha do modo de 
viver do pai. “É uma pessoa positiva 
e paciente, que sempre consegue 
enxergar o lado bom das pessoas e 
de qualquer situação. Acho que a 
personalidade dele contribuiu mui-
to para esses longos anos de vida”, 
avalia a enfermeira.

Orcalino Fleutry de 102 anos de idade: 
Auditor-Fiscal Aposentado
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CENTENÁRIOS

Rumo ao Centenário
Os dados do censo são ani-

madores para quem deseja viver 
muito, mas há fatores essenciais 
para integrar essa estatística, 
segundo explica o professor e 
geriatra do HUB (Hospital Univer-
sitário de Brasília), Renato Maia. 
Ele destaca que os centenários 
ainda são exceção e têm ca-
racterísticas tão favoráveis que 
superam as diversidades de um 
modo geral. De acordo com o 
médico, os centenários podem 
ser divididos em três grupos dis-
tintos. Um deles tem na genética 
o segredo para a longevidade. 
Outros vivem muito em função 
de fatores sociais, econômicos e 
até mesmo da sorte. O terceiro 
grupo abrange os disciplinados 
– aqueles que mantém uma 
dieta saudável, realizam ativi-
dades físicas regularmente, têm 
boas relações sociais e se pre-
vinem de doenças e acidentes.  

Ainda segundo o geriatra, há 
dois componentes psicológicos 
que são determinantes – uma vi-
são positiva da vida e a resiliência 
de cada pessoa. “O pensamen-
to popular que diz ‘levanta a po-
eira e dá volta por cima’ explica 
bem o que vem a ser resiliência, 
que é a capacidade de reagir 
positivamente às adversidades 
e passar do problema à supera-
ção”, explica Renato Maia. 

Com base nos anos de geria-
tria no HUB, Renato Maia resu-
me seu sentimento sobre o que 
seria uma receita para a vida 
longa. “Vive muito quem gosta 
de viver, sobretudo, com sabor”. 



Salarial
Campanha

Fique informado.

www.sindifisconacional.org.br

Acesse e acompanhe
todas as notícias.
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GRANDES HISTÓRIAS

GRANDES IDEAIS
são construídas com

Há 20 anos um sonho se tornou realidade, a  
criação de um plano que tem como ideal 
cuidar exclusivamente da saúde de cada 
Auditor-Fiscal e seus familiares. 

O Unafisco Saúde agradece a todos que 
ajudaram a escrever  uma história de sucesso 
de um plano saúde incomparável.

Unafisco Saúde 20 anos.
Quem conhece faz parte.


