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Encontro de Búzios 
consolida laços e 
reafirma papel do 
sindicato na defesa 
dos Auditores

O presidente da DS/RJ, João Abreu, saúda os presentes. A seu lado, a diretora de Assuntos de Aposentadoria, Maria 
Gláudia Mamede, o presidente da Afiperj, Sergio Wehbe, e a Superintendente Adjunta da 7ª RF, Denise Esteves

A Auditora 
Sonia 
Mesentier foi 
a mestre de 

cerimônia 
do Encontro

Uma oportunidade de rever antigos colegas e de 
saber como a representação sindical vem cuidan-
do dos interesses cotidianos de seus filiados. Esse 

objetivo, que norteou o planejamento do Encontro de 
Ativos e Aposentados promovido pela DS/RJ em Búzios 
(RJ), de 12 a 14 de abril, foi plenamente atingido, como 
asseguram os participantes.

O ambiente descontraído integrou os Auditores-Fis-
cais, num clima de alegria que se estendeu aos familiares 
presentes e aos colegas de outras Delegacias Sindicais. Ao 
mesmo tempo, as palestras sobre temas atuais estimula-
ram a reflexão, a troca de informações e a busca do apoio 
efetivo da DS, sempre que necessário.

O evento confirmou o entendimento da representa-
ção local de que o Sindicato deve estar atento a todas as 
demandas da categoria, “numa defesa que vai além dos 
interesses salariais e funcionais, pois inclui o bem-estar 

coletivo, saúde integral e melhor qualidade de vida”, como 
destacou o presidente da DS/RJ, João Abreu, na cerimô-
nia de abertura.  

A diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões, 
Maria Gláudia Mamede, lembrou que o Sindicato tem 
uma natureza política a ser preservada, mas deve promo-
ver atividades socioculturais para congregar as pessoas. 
Do contrário, ocorre o gradativo afastamento dos filiados 
das ações sindicais. 

“O Rio tem um grande número de aposentados e mui-
tos atuam na luta sindical para melhorar salário, benefí-
cios e condições de trabalho. Porém, precisamos de ativi-
dades de integração, que ajudam a espairecer, e do apoio 
incondicional àqueles que estão em dificuldades”, disse 
Gláudia Mamede, ao expressar a satisfação da diretoria 
da DS/RJ pela presença de 200 pessoas no evento.         n
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das ações sindicais. 

“O Rio tem um grande número de aposentados e mui-
tos atuam na luta sindical para melhorar salário, benefí-
cios e condições de trabalho. Porém, precisamos de ativi-
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O Agente Fiscal é uma 
publicação mensal 
da Delegacia Sindical 
do Rio de Janeiro do 
Sindifisco Nacional 
– Sindicato Nacional 
dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do 
Brasil

O reconhecimento do valor da 
união é o principal legado do 
Encontro de Ativos e Aposen-

tados da DS/RJ, realizado em Búzios. A 
oportunidade de rever colegas, atualizar 
informações e, principalmente, plane-
jar reencontros, reforçou o sentimento 
de pertencermos a um grupo formado 
por pessoas que caminham juntas. Sem 
dúvida, o elemento que nos une e reúne 
sempre é o nosso Sindicato.

A noção de que o Sindicato deve agre-
gar na alegria e na luta se torna mais cla-
ra a cada dia. Por isso, decidimos resga-
tar a presença da Delegacia Sindical na 
vida cotidiana dos filiados, reforçando o 
curso natural da solidariedade, da ami-
zade e do cuidado coletivo.

As atividades que contribuem para 
a integração, a troca de ideias e o lazer 
fazem parte desse processo, como ficou 
evidente no Encontro de Búzios. Afinal, 
os momentos de alegria compartilha-
dos em grupo revigoram o ser humano 
e fortalecem a união.

Com o sentimento de que esse bem 
maior – a união – permanece valori-
zado, em nome da diretoria da DS/RJ 
transmito aos colegas e seus familiares 
agradecimentos sinceros pela presença 
em nosso evento. Até o próximo En-
contro, colegas!                                    n

Maria Gláudia Mamede
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões
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Numa época de mudanças de 
valores e incentivo ao con-
sumo, “o sindicato ainda é 

uma forte referência e deve trabalhar 
para estreitar os laços de amizade 
entre seus representados”, destacou 
o presidente da DS/RJ, João Abreu, 
na abertura do Encontro de Búzios. 
Ele também relatou o trabalho da 
diretoria local para solucionar casos 
complexos, gerados pelo equívoco 
na interpretação do decreto nº 6.386 
pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG).

O decreto prioriza o pagamento 
em folha das mensalidades de planos 
de saúde, em detrimento de outras 
parcelas facultativas. A lei foi publi-
cada em 2008 e normatizada em por-
taria de 2010, mas sua aplicação pelo 
MPOG ocorreu somente na folha de 
março deste ano, após firme atuação 
da DS/RJ. Os efeitos irão beneficiar to-
dos os servidores públicos brasileiros.

“O Sindicato deve cumprir esse pa-
pel. Mas, ao privilegiar somente um 
tipo de ação, ele se afasta das demais 
instâncias e desprotege o filiado. Quan-
do isso acontece, o Sindicato precisa ser 
repensado”, afirmou João Abreu.

PEC 555 – A força da mobili-
zação dos Auditores foi ressaltada 
pelo presidente da Associação dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil no Estado do Rio de Janei-
ro (Afiperj), Sergio Wehbe Baptista.  

Ele incentivou os colegas a partici-
parem do trabalho conjunto, realiza-
do pela Associação e a DS/RJ, para 
convencer a bancada parlamentar 
do Rio de Janeiro a agilizar a vota-
ção da Proposta de Emenda Consti-
tucional nº 555/2006 no Congresso 
Nacional. A PEC 555 propõe o fim 
da contribuição previdenciária dos 
aposentados e pensionistas. 

Estudo – A Superintendência 
da Receita Federal na 7ª Região Fis-
cal foi representada por sua Adjunta, 
Auditora Denise Esteves, que deu 
informes sobre as providências em 
curso para melhorar a infraestrutura 
do edifício-sede do Ministério da Fa-
zenda, no Rio de Janeiro. A Superin-
tendente Adjunta também falou so-
bre estudo da Receita, que deverá ser 
concluído neste mês de maio, para 
criação de um bônus de eficiência 
que possa ser aplicado a todos.

Lembrando que a questão sala-
rial deve beneficiar a categoria, e não 
dividi-la, o presidente da DS/RJ, João 
Abreu, defendeu que as propostas 

sobre remuneração sejam analisadas 
de forma criteriosa e franca pelos 
Auditores-Fiscais. Afinal, todas as 
gratificações de eficiência aplicadas 
na Receita Federal, anteriormente, 
resultaram na diferenciação salarial 
entre ativos e aposentados.

“A própria Advocacia Geral da 
União (AGU) segue esse raciocínio”, 
exemplificou João Abreu, referindo-
-se à recente posição da AGU perante 
ação de um servidor aposentado do 
Ministério da Saúde, pleiteando gra-
tificações de desempenho em valores 
iguais aos da ativa. Os advogados da 
União confirmaram, na Justiça, que o 
servidor não recebe os mesmos per-
centuais dos ativos porque tal bonifi-
cação está condicionada ao exercício 
das funções do cargo. A matéria foi 
publicada no AGENTE FISCAL nº 2, 
de abril.

Para João Abreu, a prioridade do 
Auditor-Fiscal é resgatar o valor da 
carreira para garantir uma remunera-
ção compatível com as responsabilida-
des e exigências funcionais. “Mas, para 
isso, precisamos ter um Sindicato forte 
e a categoria mobilizada”, destacou. n

João Abreu 
fala do papel 
sindical no 
estreitamento 
de laços

Atuação abrangente 
fortalece a mobilização
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Coesão, solidariedade e consci-
ência. O foco nesses três ele-

mentos foi determinante para que 
o Auditor-Fiscal Marcelo Lettieri 
(DS/CE) conduzisse com extrema 
leveza a palestra inaugural do En-
contro, sobre o denso tema “Solida-
riedade e Sindicalismo”. Partindo da 
exposição dos principais conceitos 
formulados pelos filósofos Jeremy 
Bentham, John Stuart Mill, James 
Mill, Émile Durkheim e Karl Marx, 
o palestrante foi encaminhando o 
público para uma reflexão sobre as 

relações sociais, a força orgânica do 
grupo como elemento gerador da 
solidariedade e a necessidade da efe-
tiva inserção da categoria nos gran-
des debates que movem a sociedade.

Para Lettieri, os Auditores-Fiscais 
perderam a capacidade de dialogar 
com a sociedade e de mostrar o 
que realmente fazem. Esse proces-
so de distanciamento compromete 
a mobilização e resulta em gran-
des perdas, como ficou evidente 
no movimento reivindicatório de 
2012. “É essencial mostrarmos à 

sociedade como o nosso trabalho 
é importante para o país”, afirmou 
o Auditor, que também lamenta o 
enfraquecimento da capacidade 
de debate.

“A essência do sindicalismo é o 
debate. Vamos discutir as grandes 
questões que nos afetam, como ges-
tão pública, remuneração variável, 
Funpresp, desmonte da Previdência 
Social. Só não podemos alimentar as 
demandas que nos dividem. Deve-
mos ter uma política única e exten-
siva a todos”, concluiu.

Cuidar do indivíduo em sua to-
talidade, considerando fatores 

como hábitos de vida, situações 
de estresse, variações hormonais, 
traços biológicos e, também, a des-
construção de velhos mitos que 
comprometem a evolução pessoal. 
O assunto foi abordado pelo pro-
fessor de Educação Física Antonio 
Caputo da Costa, na palestra “Ati-

vidade Física e Qualidade de Vida”.
A apresentação contagiou os pre-

sentes, que receberam esclarecimen-
tos técnicos sobre a correlação entre 
prática regular de exercícios físicos e 
o ganho em saúde global. Conforme 
destacou o palestrante, “esse hábito, 
quando incorporado ao cotidiano, 
contribui para integrar as pessoas e 
estimular a participação familiar”.

O professor Antonio Caputo é 
vinculado à Speed Ensino e As-
sessoria, empresa especializada 
na orientação e acompanhamen-
to técnico da prática de atividades 
físicas. A Speed acaba de firmar 
convênio com a DS/RJ, inaugu-
rando uma parceria que visa pro-
mover a saúde dos filiados e de 
seus dependentes.

Solidariedade é a 
essência sindicalismo

Pela melhor 
qualidade de vida

AFRFB Marcelo 
Lettieri (DS/CE)

Prof. Antonio 
Caputo (Speed) 
e o diretor de 
Finanças Gustavo 
Regadas celebram 
convênio



5

| 

O discurso do educador e con-
sultor Júlio Machado se apoia 

no bom-humor para transmitir ao 
público a importância de estrutu-
rar e manter vínculos. Dos cuida-
dos pessoais – do físico ao emo-
cional – aos diferentes tipos de 
relacionamentos que mobilizam 
o afeto e inspiram a atenção com 

o semelhante, o indivíduo precisa 
construir pontes para se reconhe-
cer como ser humano.

O tema compôs a palestra “Cui-
dando e si mesmo e dos Relacio-
namentos”, que em vários momen-
tos levou o público às lágrimas de 
riso ou de profunda emoção. Para 
alegria geral, predominou o clima 

de absoluta descontração, cons-
truído gradativamente por Júlio 
Machado, ao longo da palestra, 
com o apoio de músicas popula-
res, belas imagens projetadas na 
tela e piadas bem colocadas. Uma 
receita infalível para tornar ainda 
mais agradável a tarde de sábado 
em Búzios.

Quando o assunto é dinheiro, 
não dá para fazer piada. O 

conselho da coach Alcimone Vidal 
é observar com critério a natureza 
e finalidade dos gastos, sejam es-
senciais ou supérfluos. A consul-
tora falou sobre “Comportamento 
Financeiro Individual”, explicando 
como é possível lidar de forma 

equilibrada com o dinheiro, a par-
tir de uma metodologia baseada 
em “foco, ação e resultados com-
provados”.

O êxito da iniciativa envolve 
decisões pessoais e algumas atitu-
des firmes, tais como: identificar 
o motivo dos gastos; resistir aos 
apelos consumistas; cortar itens 

desnecessários; avaliar o custo de 
cada objeto ou serviço e fazer um 
planejamento pessoal. Segundo 
Alcimone, quem enfrenta dese-
quilíbrio financeiro deve observar 
seus hábitos de consumo e adotar 
uma nova postura: “de devedor 
a poupador e, daí, a investidor”, 
orientou.

Cuidando dos 
relacionamentos

Em busca do 
equilíbrio financeiro

Prof. Júlio 
Machado: 
bom-humor 
e emoção

Dra. Alcimone Vidal
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O Promotor de Justiça Luiz 
Cláudio Carvalho de Almei-
da pôs de lado a terminologia 

jurídica para falar sobre a “Condição 
do idoso e a proteção do Estado”, pa-
lestra que encerrou a parte técnica do 
Encontro de Búzios. Além de relatar 
episódios que compõem sua rotina 
diária na Coordenação do Centro 
Operacional das Promotorias de Jus-
tiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa 
com Deficiência (Ceop), do Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro (MPRJ), 
o Promotor Luiz Cláudio lamentou a 
desestruturação familiar na sociedade 
atual. Tal fato, segundo ele, é deter-
minante para o aumento dos casos de 
abandono e os abusos diversos come-
tidos contra nossos idosos.

“A estrutura de envelhecimento sem-
pre foi calcada na família, mas as trans-
formações sociais estão invertendo essa 
lógica. Hoje, o idoso que tem algum re-
curso financeiro se torna presa fácil do 
sistema bancário, via empréstimos con-
signados, por exigência dos próprios 
parentes ou cuidadores”, alertou.

A obrigação do Ministério Público é 

cuidar de situações que afetem a coleti-
vidade, zelando pelo cumprimento da 
Constituição Federal (artigo 230), do 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) 
e da Lei nº 8.842/1994, que instituiu a 
Política Nacional da Pessoa Idosa. Na 
prática cotidiana, o MP acolhe de-
núncias sobre maus tratos, omissão 
familiar e situações que expõem 
os idosos a riscos. Em casos 
extremos, como medida de 
proteção, o MP pode inter-
ditar a pessoa e nomear um 
curador judicial.

O Promotor Luiz Cláu-
dio Almeida elogiou a atuação da DS/
RJ em defesa de filiados que vêm sen-
do explorados financeiramente. Ele 
assegura que a iniciativa é pioneira, 
pois em geral as entidades sindicais 
não têm a visão mais ampla de defesa 
coletiva. “É preciso recorrer a todas as 
instâncias legais. Ao buscar a orienta-
ção do MP, o Sindicato ajudou a mos-
trar que o E stado tem mecanismos 
de proteção e que está atento às situ-
ações”, concluiu o palestrante, sob os 
aplausos dos presentes.                      n

Idosos e a proteção do Estado

Matéria publicada no Agente Fiscal de abril aborda o tema

A Assistente Social Léa Carneiro atende às 3ªs e 5ªs na Sede Quitanda

Promotor 
Luiz Cláudio 
Almeida, do 
MPRJ
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Mais fotos do Encontro em nosso site: www.sindifisconacional-rj.org.br (Eventos)

Os anos 1960 inspiraram o baile 
temático que encerrou o Encontro 
2013 da DS/RJ, numa carinhosa 
homenagem aos colegas que 
ingressaram na Fazenda naquela 
época. Marcada por grandes 
transformações socioculturais 
– que impactaram hábitos de 
vida, moda, artes e movimentos 
reivindicatórios diversos –, a 
década de 1960 também trouxe 
fama internacional a Armação de 
Búzios. Foi a partir da visita da atriz 
francesa Brigitte Bardot, em 1964, 
que a pequena cidade fluminense 
tornou-se conhecida como a 
“Saint-Tropez brasileira”.

Bailedos Anos 60 encerra 
Encontro de Búzios
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avisos importantEs

Convênio com Casa de Repouso 
Preocupada com o número crescente de 
filiados idosos que não possuem familiares e já 
enfrentaram problemas com os cuidadores, a DS/
RJ firmou convênio com a casa de repouso Villa 
Duarte, localizada no Recreio dos Bandeirantes. 
O objetivo é proporcionar aos colegas uma 
residência de qualidade e assistida. O convênio é 
supervisionado pela nossa Assistente Social Léa 
Carneiro. Segundo o presidente da DS/RJ, João 
Abreu, “é um recurso a mais para quem está só e 
precisa de cuidados”.

Ouvidoria do Unafisco Saúde 
O e-mail para relato de problemas ou reclamações 
sobre o plano de saúde é saude@unafiscosindical.
org.br . Cada caso será acompanhado por equipe 
específica, formada por diretores e apoiadores da 
DS, com o apoio do Serviço Social.

Recadastramento
A fim de assegurar o contato efetivo com seus 
filiados, a DS/RJ promove, a partir do dia 15 de 
maio, campanha de recadastramento do quadro 
social. Participe!

Mundo digital 
A DS quer incentivar a comunicação eletrônica, 
por ser mais rápida, econômica e abrangente. 
Os colegas ainda não “informatizados” podem 
ingressar no curso gratuito de Informática 
oferecido na Sede Quitanda (informações com 
Cláudia, pelo telefone 3916-8550). Ou, então, 
solicitar que familiares ou amigos lhes repassem 
as informações e boletins eletrônicos da 
Delegacia Sindical.

Saúde integral
Em abril, a DS/RJ firmou convênio com a empresa 
SPEED de assessoria em atividades físicas. O 
objetivo é promover a prática de caminhadas e 
corridas com orientação técnica de profissionais 
de Educação Física. O convênio é extensivo 
aos cônjuges e dependentes, devidamente 
comprovados através de documento fornecido 
pela Secretaria da DS. Informações nas Sedes 
Debret (3125-3808) e Quitanda (3916-8550).

Foi lançado em 1º de Maio, Dia do 
Trabalho, o Portal dos Auditores-Fis-
cais (www.auditoresfiscais.org.br), pro-
jeto que congrega 17 Delegacias Sindi-
cais do Sindifisco Nacional, incluindo 
a DS/RJ. O objetivo do Portal é ofere-
cer um novo espaço de comunicação e 
debate sobre os temas de interesse da 
categoria, integrando e informando Au-
ditores ativos e aposentados de todas as 
regiões do país.

Além da DS/RJ, compõem o Portal 
dos Auditores-Fiscais as Delegacias Sin-
dicais de Belo Horizonte, Brasília, Cam-
pinas/Jundiaí, Ceará, Curitiba, Espírito 
Santo, Florianópolis, Joinville, Piauí, 
Ribeirão Preto, Rio Grande/Chuí, Rio 
Grande do Norte, Salvador, Santa Ma-
ria, Uruguaiana e Varginha.

As demais Delegacias do Sindifisco 
Nacional foram convidadas a participar 
da experiência pioneira. Como destaca 
o Editorial de lançamento do site co-
letivo, a proposta de comunicação re-
presenta “uma contribuição para avan-
çarmos, com espírito crítico, em nossa 
carreira, em nossa Entidade e no diálo-
go com a sociedade, nesse contexto de 
tantos desafios”.

Notícias do Rio já 
estão no site coletivo

Os principais fatos e eventos ocor-
ridos no âmbito da DS/RJ podem ser 
lidos no Portal dos Auditores-Fiscais. 
Dentre as notícias, encontra-se a cober-
tura completa da Oficina Sindical rea-
lizada pela DS/RJ em Teresópolis (RJ), 
no mês de março. Acessem através do 
link: http://www.auditoresfiscais.org.br/
index.php?area=ver_noticia&id=14

Delegacias Sindicais 
lançam Portal dos 
Auditores-Fiscais


