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Cadastral
Campanha de Atualização

O Sindifisco Nacional sempre conectado com você!

Acesse nosso site e faça a 
atualização dos seus dados 
entre os dias 01/07 a 20/08.

1

Você receberá um e-mail com 
seu número de participação 

no sorteio.

2

O sorteio será realizado no dia 
27/08 no Sindifisco e transmitido 
pela web. A lista dos sorteados 

será publicada no site.

3

Acesse nosso site: 
www.sindifisconacional.org.br, 
atualize seus dados e concorra.

Veja como Participar

Faça sua Atualização Cadastral em 
nosso site entre os dias 01 de julho 
a 20 de agosto e concorra a Ipads!

PARTICIPE E CONCORRA A

iPADS
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EDITORIAL

Campanha Salarial 2012 
começa a dar frutos

Na fase final de fechamento desta edição do Inte-
gração, a equipe de jornalismo foi surpreendida com 
três notícias de extrema importância para a Classe e 
que são resultado direto do trabalho conduzido pela 
categoria durante a Campanha Salarial de 2012 e após 
a assinatura do acordo. Todos esses temas serão trata-
dos com maior profundidade na próxima edição da 
publicação, mas vale destacar aqui, 
em linhas gerais cada um deles. 

O primeiro é o envio do relatório 
fruto do trabalho do GT (Grupo de 
Trabalho) sobre a criação de Mo-
delo de Ganhos Remuneratórios 
vinculados à Eficiência da Arreca-
dação Federal para análise da Se-
cretaria Executiva do Ministério da 
Fazenda. De antemão, é importan-
te adiantar que as três premissas 
estabelecidas pelo CDS (Conselho 
de Delegados Sindicais) - manu-
tenção da paridade entre ativos 
e aposentados, convivência do 
ganho extra com subsídio, e o não 
atrelamento a metas individuais - 
foram contempladas no documento 
encaminhado pela RFB. 

Além disso, o secretário da RFB (Receita Federal 
do Brasil), Auditor-Fiscal Carlos Alberto Barreto, enca-
minhou ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, por 
meio do memorando 712/13, propostas de alterações 
pontuais no Decreto nº 3.724 de 2001. Entre as mudan-
ças, estão algumas referentes à instauração e ao con-
trole administrativo dos procedimentos fiscais, substi-
tuindo o MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) pelo 
TDPF (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal). 
As mudanças que a medida concretizará devem resul-
tar em portaria da RFB estabelecendo que, ao contrá-

rio do MPF, o TDPF será instaurado e executado pelo 
Auditor-Fiscal, que poderá, por ato de iniciativa pró-
pria, ampliar o escopo da fiscalização original, desde 
que observe sinais de irregularidades.

 Por fim, o presidente da Câmara dos Deputados, 
deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN), de-
terminou a criação da Comissão Especial destinada 

a apreciar e proferir parecer à PEC 
(Proposta de Emenda à Constitui-
ção) 186/2007, que evidencia a 
necessidade de uma LOF (Lei Or-
gânica do Fisco) tanto em âmbito 
Federal quanto para outras uni-
dades federativas ao prever “que 
uma lei complementar estabele-
cerá as normas gerais aplicáveis à 
Administração Tributária da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios”.

O próximo passo é a instalação 
de Comissão Especial que analisa-
rá o mérito da PEC 186/07 e terá 20 
membros. Por isso, a DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) vai reforçar o 

trabalho parlamentar da entidade 
para o convencimento de líderes partidários no sentido 
de agilizar a indicação dos participantes da Comissão.

Como dito anteriormente, o Integração produzirá 
reportagens completas sobre esses assuntos nas próxi-
mas edições, mas a publicação não poderia se furtar 
a, pelo menos, noticiar de forma sucinta andamentos 
de tamanha importância para os Auditores-Fiscais. 
Vale lembrar que esses temas têm sido explorados com 
mais detalhes nos site do Sindifisco Nacional (www.sin-
difisconacional.org.br).

Boa leitura!!!

LOF, fim do MPF e 
modelo de ganhos 

remuneratórios 
têm andamentos 

importantes



05

12

21

Eleições 2013

Capa

Seminário Aduaneiro

O futuro das aduanas

Regulamento está disponível
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ELEIÇÕES 2013

Regulamento das 
eleições 2013 está 
disponível
Está disponível, no canto superior do site do Sindifisco Nacional, no link 

“Instâncias Sindicais/CDS”, o regulamento das eleições para a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) e para o Conselho Fiscal Nacional do 

Sindifisco Nacional para o período de 2 de janeiro de 2014 a 1º de janeiro 
de 2016. O texto foi disponibilizado pelo CDS (Conselho de Delegados 
Sindicais) no dia 14 de junho. 

O documento de oito páginas traz detalhes acerca da 
organização do pleito no que diz respeito à formação da 
Comissão Eleitoral Nacional e suas atribuições, assim 
como orientações sobre prazos para publicação dos 
locais, dias e horários em que ocorrerá a votação.
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ELEIÇÕES 2013

Também constam instruções so-
bre as inscrições das chapas e a 
disponibilização de recursos finan-
ceiros para que cada concorrente 
promova a divulgação de sua res-
pectiva plataforma, considerando 
condições de igualdade para to-
dos os envolvidos.

Deliberações 
O texto-base que rege o regula-

mento foi aprovado durante a úl-
tima reunião do Conselho, no dia 
21 de maio, em Brasília (DF). Na 
ocasião, também foi eleita a Co-
missão Eleitoral Nacional, compos-
ta de três membros efetivos e três 
suplentes. 

Os três nomes mais votados, es-
colhidos para titulares, foram dos 
Auditores-Fiscais Shiguemasa Ia-
masaki (DS/Maringá), Nelson Ale-
xandrino (DS/Recife), e Sandra Ri-
caldoni (DS/Belo Horizonte). Para 
suplência, foram escolhidos Isabel 
Ruth (DS/Novo Hamburgo), Antô-
nio Wilson Cruz (DS/Rio de Janeiro), 
e Edivaldo de Araújo (DS/Espírito 
Santo).

Os membros da Comissão não 
poderão concorrer a cargo eletivo 
da DEN, Conselho Fiscal Nacional, 
Diretoria Executiva ou Conselho 
Fiscal de DS (Delegacia Sindical). 
Caberá a esse grupo conduzir o 
processo eleitoral até a prestação 
de contas pelas chapas concor-
rentes.

As eleições para a DEN e para o 
Conselho Fiscal Nacional do Sindi-
fisco Nacional serão realizadas nos 
dias 6 e 7 de novembro de 2013.
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PEC DOS JATINHOS

PEC dos Jatinhos é 
protocolada na Câmara

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que 
prevê a cobrança do IPVA (Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Automotores) para jati-

nhos, helicópteros, lanchas e iates - apelidada de “PEC 
dos Jatinhos” - foi protocolada na Câmara dos Depu-
tados no dia 3 de julho. A proposta foi apresentada na 
Casa pelo deputado Vicente Cândido (PT/SP).

Depois de oficialmente protocolada na Secreta-
ria-Geral, a proposição foi apresentada ao presidente 

da CCJC (Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia) da Câmara, deputado Décio Lima (PT/SC). Na reu-
nião, que teve a participação de integrantes da DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) do Sindicato e dos de-
putados Vicente Cândido e Nelson Pelegrino (PT/BA), o 
presidente da CCJC elogiou a iniciativa do Sindicato.

“Vocês fazem uma diferença extraordinária. Na 
maioria dos sindicatos a gente sabe que eles têm o 
limite da luta econômica, da luta corporativa e da 

Foto: Cristiano Eduardo
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PEC DOS JATINHOS

da luta da categoria, mas vocês, 
por várias vezes, têm transcendido 
a própria finalidade do Sindicato 
com espírito extraordinariamente 
cidadão. O que vocês estão fazen-
do aqui não é de interesse unica-
mente da categoria, mas sim de 
toda a população”, ressaltou Dé-
cio Lima ao destacar a relevância 
da iniciativa do Sindifisco Nacional.

A PEC sugere que no Inciso III, 
do Artigo 155 da Constituição 
Brasileira - que trata sobre a ins-
tituição de impostos pelo Distrito 
Federal e municípios - seja men-
cionada a propriedade ou posse 
de veículos automotores, terres-
tres, aquáticos e aéreos. O presi-
dente do Sindifisco lembrou que 
há espaço para melhoria da pro-
posta. “Sugiro que a CCJ acres-
cente uma emenda à PEC crian-
do um fundo que destine 100% 
dos recursos arrecadados com a 
tr ibutação desses veículos à me-
lhoria do transporte público, uma 
das demandas da população”, 
ressaltou Pedro Delarue.

O que vocês estão 
fazendo aqui não 

é de interesse 
unicamente da 
categoria, mas 
sim de toda a 

população

Deputado Décio Lima (PT/SC), 
presidente da CCJC da Câmara

Celeridade
No dia 16 de julho, em nova reu-

nião com parlamentares sobre a 
Campanha Imposto Justo e com 
a presença do deputado Ricardo 
Berzoini (PT/SP), relator da PEC dos 
Jatinhos na CCJC, o parlamentar 
destacou que as propostas do Sin-
dicato são uma importante plata-
forma para promover uma conver-
sa franca entre a população e as 
instituições políticas brasileiras. O 
deputado se comprometeu a entre-
gar seu parecer sobre a questão até 
o dia 6 de agosto. “Acredito que é 
muito válido tributar algo que hoje é 
injustamente isento, com o objetivo 
de fomentar uma política pública 
absolutamente indispensável, que 
é a do transporte público de quali-
dade”, defendeu. O presidente da 
CCJC, deputado Décio Lima, que 
também participou desse novo en-
contro, se comprometeu a, assim 
que receber o relatório, colocar a 
matéria na pauta da Comissão.

8
PEC DOS JATINHOS
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IMPOSTO JUSTO

Imposto Justo deve começar a 
tramitar na Câmara em agosto

Em reunião com representan-
tes da DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) no dia 16 de julho, 

um grupo de deputados federais 
se comprometeu a dar entrada na 
proposta de PL (Projeto de Lei) do Im-
posto Justo, que corrige a tabela do 
Imposto de Renda, assim que a Casa 
retomar os trabalhos em agosto.

O grupo também garantiu que 
vai buscar o máximo de assinaturas 
possível para que a proposta come-
ce a tramitar com bastante respaldo 
parlamentar. Estavam presentes os 
deputados Décio Lima, presidente 
da CCJC (Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania) da Câma-
ra dos Deputados; Vicente Cândido 

(PT/SP), autor da PEC 186/13 - dos 
Jatinhos; Ricardo Berzoini (PT/SP), 
relator da PEC dos Jatinhos; e Assis 
Carvalho (PT/PI), vice-presidente da 
CFT (Comissão de Finanças e Tribu-
tação) e autor da PEC 140, à qual a 
PEC dos Jatinhos está apensada.  

Além dos parlamentares, repre-
sentantes das principais centrais 

Consenso deve agilizar PL no Congresso Nacional

Foto: Cristiano Eduardo
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IMPOSTO JUSTO

sindicais do país, como o secre-
tário-adjunto de Relações de Tra-
balho da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), Pedro Armengol; 
o secretário Nacional de Política 
Sindical e Relações Institucionais 
da CTB (Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil), Joilson 
Cardoso; e o secretário geral da 
UGT (União Geral dos Trabalhado-
res), Francisco Canindé, também 
participaram do encontro.

Na ocasião, Pedro Delarue apre-
sentou o PL (Projeto de Lei) que pro-
põe a correção da tabela de IRPF 
(Imposto de Renda da Pessoa Físi-
ca) e a PEC dos Jatinhos, que cria 
a cobrança do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automo-
tores) para aeronaves e embarca-
ções particulares. 

“É importante que tenhamos 
em mente que não estamos crian-

do um tributo novo. A isenção é 
dada e, portanto, pode ser retira-
da, desde que cessem as razões 
econômicas que a mantém ou jus-
tificaram essa isenção”, argumen-
tou Delarue ao falar da tabela de 
tributação para os empresários 
com rendimentos mais altos, que é 
uma das medidas previstas no PL 
do Imposto Justo.

O deputado Vicente Cândido, 
que é autor da PEC dos Jatinhos, 
destacou que o momento é muito 
oportuno para a proposição. “A 
medida é uma inversão de valores 
muito positiva e valoriza a classe 
média, com a qual o Governo tem 
uma dívida histórica”. Para Berzoi-
ni, se de um lado o PL vai “aliviar 
a carga tributária dos trabalhado-
res, de outro também corrigirá uma 
distorção que é ter um tipo de ren-
da que não é tributada”.

Na reunião formou-se um consen-
so entre sindicalistas e parlamenta-
res de que, tanto a PEC quanto o PL 
propostos pelo Sindifisco Nacional 
são iniciativas muito importantes no 
atual cenário político nacional e 
deveriam ser apreciadas pelo Con-
gresso Nacional o mais rapidamente 
possível por atenderem a parte im-
portante das demandas apresenta-
das nos protestos recentes por todo 
o país ao criar uma vinculação de 
receita ao transporte público (PEC 
dos Jatinhos) e promover a redistri-
buição de renda por meio da corre-
ção do IR (PL do Imposto Justo).

Além de Delarue, participaram 
das discussões, pelo Sindifisco Na-
cional, o secretário-geral, Ayrton de 
Castro Bastos; o diretor-secretário, 
Kurt Theodor Krause, e o diretor-ad-
junto de Assuntos Parlamentares, 
Raul Cabadas Filho.

10
IMPOSTO JUSTO

Foto: Cristiano Eduardo
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"Para reduzir as 
desigualdades sociais...".

10 Ideias para uma 
Tributação mais Justa 

Cartilha

Acesse nosso site
www.sindi�sconacional.org.br 
informe-se  e acesse o material 
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Dia Nacional de Luta 
leva Auditores à Paulista

Auditores-Fiscais de todo país se somaram a cerca de 10 mil manifes-
tantes, na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 11 de julho, em prol do 
Dia Nacional de Luta. No chão, com um cartaz pedindo a correção da 
tabela do IR, uma das propostas contidas na Campanha Imposto Justo, 
o trio de Auditores do Maranhão divulgava as ideias da Campanha, em 
frente ao Masp.

12
CAPA
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Fotos: Arquivo Sindifisco Nacional
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O povo tem que 
lutar para que os 

mais ricos paguem 
o equivalente ao 

que ganham para 
que os mais pobres 
tenham mais saúde 

e educação

Pedro Delarue, presidente do 
Sindifisco Nacional

“A correção da tabela é apenas 
uma das propostas do Imposto Jus-
to. Tem ainda a PEC dos Jatinhos 
que prevê tributar jatos, lanchas 
e helicópteros particulares, já que 
um trabalhador se sacrifica para 
comprar e manter um carro po-
pular e é tributado. Tem que equi-
librar isso”, explicava o trio, Carlos 
Eduardo França, Elmar Nascimento 
e Reinaldo Brito da Silva.

No carro de som do Sindifisco 
Nacional, o diretor-adjunto de 
Justiça Fiscal e Seguridade Social, 
Luiz Fuchs, corroborava o discur-
so da Campanha Imposto Justo 
como uma medida pró-trabalha-
dores. “Você está satisfeito com 
o imposto que você paga? Você 
sabe que existem pessoas nesse 
país que ganham fortunas e não 

pagam o imposto equivalente ao 
que ganham?” 

Em outro carro, o das centrais 
sindicais, o presidente do Sindifis-
co Nacional, Pedro Delarue, com-
pletava. “No Brasil, quem ganha 
mais de R$ 1.700 já paga IR, en-
quanto os banqueiros não pagam 
nada. O povo tem que lutar para 
que os mais ricos paguem o equi-
valente ao que ganham para que 
os mais pobres tenham mais saúde 
e educação”.

Solidariedade foi, mais uma vez, 
uma das principais bandeiras do 
Sindifisco durante a manifestação, 
seja através da Campanha Im-
posto Justo, em que se pede que 
o peso dos impostos seja melhor 
balanceado entre  ricos e pobres, 
seja pela luta pela aprovação de 

14
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outras matérias relevantes para Auditores-Fiscais ati-
vos e aposentados. Durante o Dia Nacional de Luta, 
todos pediam por causas que atendiam a todos.

A Auditora-Fiscal Assunta Bergamasco de São Pau-
lo, ainda na ativa, reivindicava a aprovação da PEC 
(Proposta de Emenda à Constituição) 555/06. Uma 
causa que beneficia de imediato os servidores públi-
cos aposentados. 

Outro Auditor, também da ativa, que clamava 
pela PEC era Gilmar de Souza. “Nossa Classe não luta 
apenas por causas corporativas, tem consciência so-
cial e sugestões interessantes para promover justiça 
fiscal e social para todos”, disse o Auditor de Divinó-
polis (MG) enquanto posava ao lado de um dos car-
tazes da Campanha Imposto Justo.

É importante ressaltar que no Dia Nacional de Luta 
a mensagem do Sindifisco Nacional ecoou por toda 
Avenida Paulista, seja através dos microfones, das 

camisetas, bonés, adesivos e panfletos distribuídos, 
das faixas ou da dupla de repentistas que improvi-
sava letras com temas caros aos Auditores, como a 
anulação da reforma da previdência, PEC 555/06, Lei 
Orgânica do Fisco, etc.

Mídia
A participação do Sindicato repercutiu na grande 

imprensa. Durante a mobilização, que saiu do Masp, 
seguiu pela Rua Consolação até a Praça da Repúbli-
ca, foram várias as entrevistas concedidas pelo presi-
dente do Sindifisco Nacional. O protesto terminou por 
volta das 17h e foi avaliado por muitos como a maior 
manifestação sindical na história recente do país. 
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Esplanada dos Ministérios foi palco das manifestações em Brasília

Os Auditores-Fiscais também defen-
deram lemas como Justiça Fiscal, valo-
rização dos servidores públicos, apro-
vação da PEC 555/06, entre outros, na 
capital federal. A manifestação foi na 
Esplanada dos Ministérios, com para-
da em frente ao Congresso Nacional e 
contou com a presença de cinco trios 
elétricos das principais centrais sindi-
cais e entidades de servidores.

Palavras de ordem sobre o direito 
de greve, a anulação da Reforma 
Previdenciária, correção da tabela 
do Imposto de Renda e a taxação 
das grandes fortunas deram o tom 
dos discursos de algumas lideranças 
sindicais. “O Sindifisco sempre esteve 
atento a causas que envolvem o inte-
resse social. A participação dos Au-
ditores demonstra esse compromisso 
com a sociedade”, ressaltou o 1º vi-
ce-presidente do Sindifisco Nacional, 
Lupércio Montenegro.

As palavras foram endossadas 
pelo 2º vice-presidente, Sérgio Auré-
lio Velozo Diniz. “O Sindifisco defen-
de, junto com a sociedade, um país 
mais justo e igualitário, que respeite 

o trabalhador. Por esse e outros mo-
tivos, lutamos pelo fim do Fator Pre-
videnciário e pela reforma política. 
Defendemos também um imposto 
justo, de maneira que o cidadão que 
ganhe menos pague menos”.

Mídia
Assim como em São Paulo, veícu-

los de imprensa deram destaque à 
participação do Sindifisco Nacional 

na manifestação. Sérgio Aurélio con-
cedeu entrevistas sobre várias ban-
deiras de luta do Sindicato. O sindi-
calista falou ao Correio Braziliense, TV 
Senado, Câmara, Redetv, Brasil, SBT e 
Canção Nova, e a Rádio CBN e revis-
ta Veja Brasília.  

Também integraram o ato o presi-
dente da DS/Brasília, João Nóbrega; 
e os diretores do Sindicato Fábio Ga-
lízia (Relações Internacionais), Sebas-
tião Braz dos Reis (Assuntos Jurídicos) 
e Mário Pinho (Diretoria Financeira).

Foto: Cristiano Eduardo

Foto: Cristiano Eduardo
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Copa das Confederações: 
Alfândega de Brasília tem 
bom desempenho

Antes de o Brasil marcar os 3 a 0 em cima da 
seleção japonesa na estreia da Copa das Confe-
derações, no dia 15 de junho, no Estádio Nacio-
nal de Brasília Mané Garrincha, em Brasília, ou-
tra equipe de brasileiros, a da Alfândega da RFB 
(Receita Federal do Brasil) no Aeroporto Juscelino 
Kubitschek, deu show de bola no desembaraço 
da bagagem da seleção oriental, que chegou a 
Brasília três dias antes da competição. 

Os 46 passageiros da delegação tiveram todos 
os seus pertences inspecionados e, ao passarem 
pelo crivo da fiscalização, foi aplicada a pena 
de perdimento a alguns alimentos que traziam 
do Japão. O inspetor-chefe da Aduana, Auditor-
-Fiscal Alexandre Martins Angoti, destaca que foi 
possível colocar em prática todo o planejamento 
elaborado e ainda ter mais elementos para o tra-
balho que se avizinha quando a fiscalização for 
receber as delegações da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas. 

Os produtos apreendidos foram imediatamen-
te destruídos ainda na Base Aérea, onde desem-
barcaram os japoneses. A entrada dos alimentos 

precisava de certificado da vigilância sanitária 
do país de origem e, como o documento não foi 
apresentado, os alimentos foram barrados. 

Como balanço do evento-teste, Angoti des-
tacou a qualidade da fiscalização e se mostrou 
otimista para a Copa do Mundo. “Estamos no ca-
minho certo para os demais grandes eventos que 
vão ocorrer”, afirmou. “A recepção da Copa das 
Confederações foi um excelente treino. A equi-
pe pôde visualizar todas as nuances de situações 
que podem ocorrer, e os devidos tratamentos e 
procedimentos a serem adotados. Também pu-
demos constatar onde devemos melhorar a es-
trutura, onde é melhor posicionar a equipe de 
fiscalização. Foi um senhor aprendizado”, sinteti-
zou o inspetor. 

O planejamento foi elaborado de modo a não 
apresentar nenhuma interferência no terminal de 
passageiros e funcionou. A consultora do Banco 
Mundial, Eveline Lázaro, destacou o profissionalis-
mo da atuação. “O que percebemos aqui é só 
um ‘tumulto’ que advém das obras em andamen-
to”, comentou.
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Estamos no 
caminho certo 
para os demais 
grandes eventos 
que vão ocorrer

O inspetor-chefe da Aduana, Auditor-
Fiscal Alexandre Martins Angoti
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Foto: Hélio Pereira dos Santos
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Histórico
Há dois anos, a Receita Fe-

deral criou um comitê especial 
para pensar nos eventos que 
trariam um grande número de 
estrangeiros ao país. Foi criado 
então o hoje denominado Comi-
tê de Grandes Eventos (Comitê 
Nacional). Cada subsecretaria 
tem um representante neste gru-
po nacional e sua estrutura se 
ramifica por meio dos Comitês 
Regionais e Locais. 

Dentro do Comitê de Grandes 
Eventos há outro de planeja-
mento e três grupos de trabalho 
designados para os seguintes 
temas: tributação, classificação 
de mercadorias e procedimen-
tos em aeroportos, sendo esse 
último ainda composto por dois 
projetos – um voltado para tratar 
das declarações dos viajantes e 
outro para o modelo de contro-
le de bagagem acompanhada.  
Do “Comitê Nacional” partem 
as instruções para os Comitês 
Regionais e Locais. 

Nos três níveis de organiza-
ção, há reuniões periódicas. 
Vale lembrar que para todos os 
grandes eventos, as equipes de 
fiscalização da RFB das cidades 
que vão sediar as competições 
receberão reforço de Auditores-
-Fiscais de outras localidades.  
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Seminário Aduaneiro Internacional: 
o futuro da Aduana

O II Seminário Aduaneiro Internacional, ocorri-
do nos dias 6 e 7 de junho em Porto Alegre, 
levou aos participantes do evento discussões 

importantes sobre as perspectivas para a Aduana e o 
cotidiano dos Auditores-Fiscais lotados nas unidades 
fronteiriças.  O evento foi uma iniciativa do Sindifisco 
Nacional em parceria com a DS (Delegacia Sindical) 
Porto Alegre e a Frasur (Federação dos Funcionários 
da Arrecadação Fiscal e Aduaneiros do Mercosul). 

Durante as discussões, foi ressaltado pelos represen-
tantes do Sindicato que apesar do precioso trabalho 
na proteção do país, a Aduana vem sofrendo interfe-
rências indevidas e tem ficado em situação descon-
fortável no desenvolvimento de suas atribuições, com 
destaque para o cenário despreparado no qual foi 
implementado o projeto Portos 24 horas e a falta de 
deliberação sobre o porte pleno de armas. 
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Os representantes da DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) no evento pontuaram aos membros da Admi-
nistração presentes ao encontro que a entidade não 
é contra o Porto 24 horas, mas há de se providenciar 
estrutura adequada antes de colocar em funciona-
mento um projeto como esse. 

O subsecretário de Aduana e Relações Interna-
cionais, Auditor-Fiscal Ernani Argolo Checcucci Filho, 
reconheceu que as mudanças atenderam a uma 
demanda que bateu às portas do Governo sem que 
houvesse o tempo necessário para que todas as me-
didas devidas fossem tomadas. “O ideal é que hou-
vesse planejamento prévio, mas infelizmente as deci-
sões aconteceram devido à conjuntura econômica 
que se colocou ao país”, disse. Sobre o porte de ar-

mas, lembrou que a Administração tem estratégias 
em curso e que o porte ostensivo está em negocia-
ção com o Governo. 

As discussões foram divididas em dois dias de debates 
e quatro paineis . No primeiro dia, “A Visão de Futuro da 
Aduana” e a “Competência da RFB nos Portos, Aeropor-
tos e Pontos de Fronteira” foram os assuntos em pauta. No 
dia seguinte, as discussões ficaram por conta da “Ges-
tão de Riscos no Comércio Internacional” e do papel da 
“Aduana no Combate ao Tráfico de Drogas e Armas”.

 Vale lembrar que estão disponíveis no site do Sin-
difisco Nacional (www.sindifisconacional.org.br) sli-
des das palestras que foram ministradas durante o 
evento e alguns vídeos que foram exibidos durante 
o Seminário.
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ESSA IDEIA EU ASSINO EMBAIXOESSA IDEIA EU ASSINO EMBAIXO

Acesse o site 
www.sindi�sconacional.org.br/impostojusto 
conheça e se informe sobre a campanha e 
assine você também para mudar o Brasil.

Realização: Apoio:



+
Promoção Unafisco Saúde Soft

Em nossos vinte 
anos quem ganha 
o presente é você 
e toda sua família!

Sua família no 
Unafisco Saúde Soft

Associe-se ao Una�sco Saúde soft e ganhe
12 meses de mensalidade com 
20% de desconto e mais 
6 meses de mensalidade com 
15 % de desconto.

Os novos dependentes ou agregados 
incluídos por titulares já existentes também 

podem usufruir dessa promoção.

Mais dois motivos imperdíveis para 
você e sua família entrarem para 

família Una�sco Saúde:

Acesse nosso site ou entre em contato com nossa central de atendimento e 
saiba mais sobre as promoções imperdíveis do Una�sco Saúde.

Central de Atendimento 24 horas

0800-7222388
Nosso site:

www.una�scosaude.org.br|

E+
tem Mesmo o titular participando da promoção Muito mais 

Premium, se um de seus dependentes ou agregados entrar 
para o plano Soft ele pode participar da promoção 20+20.

* Veri�que todas as condições no site do plano.  Na migração de planos equivalentes e mediante avaliação técnica. Aplica-se �delidade.

Agora em nosso plano Premium  
o titular ganha uma mensalida-
de gratuita a cada dependente 
ou agregado que incluir 
também no plano Premium.

Uma promoção válida 
para novos titulares e 
para os já bene�ciários.


