
DEPOIS DE SETE ANOS DE CONGELAMENTO, A LUTA EM TORNO DA RECOM-
POSIÇÃO DO VENCIMENTO ENTRA NA PAUTA DO SINDIFISCO NACIONAL
Auditores-Fiscais ativos e aposentados se uniram e aprovaram em Assembleia Nacional o indicativo que 
propôs a inclusão do reajuste do vencimento básico na pauta de reivindicações da categoria. Dos 2.607 
participantes, mais de um terço era formado de aposentados. Págs. 8 e 9
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Participação na Assembleia 
Nacional está mais simples. 
Usando o Portal de Serviços, 
os filiados podem participar 
das discussões e votar usan-
do apenas o celular.

Te c n o l o g i a

Quando ainda estava em ati-
vidade na Receita Federal, o 
Auditor-Fiscal aposentado 
Gilberto Santana descobriu 
Jericoacoara e se encantou. 
Alguns anos depois, a pai-
xão virou negócio. Agora, 
ele é dono de hospedagens 
no cenário paradisíaco.

Vi d a  d e  A p o s e n t a d o10

03

A R T I C U L AÇ ÃO
Roberto Toshiro Kasai é eleito 
vice-presidente do Instituto 
Mosap. A meta é fortalecer a luta 
pelas demandas de aposentados 
e pensionistas.
Pág. 12

E R A P  N / N E 
Os três dias do Encontro de Apo-
sentados e Pensionistas das regiões 
Norte e Nordeste foram marcados 
por debates políticos, prestação 
de serviços e confraternizações. 
O evento reuniu Auditores-Fiscais 
aposentados de todo o país. 
Págs. 4, 5, 6, 7
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2022 chegou ao fim. Quando assumimos a Di-
reção Nacional, sabíamos que enfrentaríamos 
um ano difícil. Tínhamos um governo hostil às 
demandas dos servidores públicos e uma mobi-
lização em curso, para cobrar o cumprimento da 
lei e a devida valorização da Receita Federal e de 
suas autoridades, nós Auditores-Fiscais.

Nossa categoria fez barulho e o Brasil tomou 
conhecimento da situação de abandono que 
o Executivo tem reservado para o nosso órgão, 
que é vital para o financiamento das políticas 
públicas das quais o nosso povo tanto necessita.

Paralelamente, trabalhamos para colocar nos-
so sindicato em ordem. Priorizamos a escuta 
de todos, ativos e aposentados, para nortear 
nossas ações. Entendemos que um sindicato 
só é grande quando muitos participam. E que-
remos ser gigantes.

Os debates telepresenciais do Sindifisco Mo-
biliza e do Sindifisco Debate, as assembleias, 
assim como o Encontro de Aposentados e Pen-
sionistas das regiões Norte e Nordeste nos de-
ram a oportunidade de conhecer mais sobre 
o sentimento dos Auditores-Fiscais e estreitar 
laços até com quem pensa diferente.

Queremos seguir nesse caminho. Nesse espírito, 
fortalecemos os laços com parceiros como o Ins-
tituto Mosap, entidade na qual sempre tivemos 
assento e, agora, voltamos a ter protagonismo, 
ocupando a vice-presidência.

Apostamos no diálogo com o governo que se 
inicia em 1º de janeiro, mas sabemos que as 
conquistas não acontecem sem luta. Por isso, in-
sisto: precisamos da força de todos.

Nós, aposentados e pensionistas, formamos 
mais da metade dos filiados do Sindifisco Nacio-
nal. Nossa luta precisa da experiência e vitalida-
de de cada um de nós nas assembleias, debates, 
trabalho parlamentar e até nas mobilizações.  

Que em 2023 avancemos nas conquistas das 
demandas da nossa categoria, no fortalecimen-
to da Receita Federal e, fundamentalmente, na 
nossa unidade enquanto Auditores-Fiscais.

Sigamos juntos,

Roberto Toshiro Kasai



IDAAP - EDIÇÃO 161 - 2022SINDIFISCO NACIONAL 3

PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS ESTÁ MAIS SIMPLES 
I N T E R AT I V I D A D E

Dois cliques. Essas são as etapas necessárias 
para participar das assembleias promovidas 
pelo Sindifi sco Nacional a partir de agora. Com o 
objetivo de facilitar o acesso dos fi liados às vota-
ções que defi nem as ações do sindicato, a Dire-
ção Nacional está reformulando as ferramentas 
utilizadas para as deliberações da categoria. 

O Portal de Serviços foi o primeiro a ser refor-
mulado. Agora, o site pode ser acessado de 
computadores, celulares e tablets. Basta utilizar 
o navegador habitual (Google Chrome, Firefox 
ou qualquer outro), digitar o endereço https://
portaldeservicos.sindifi sconacional.org.br/ e 
fazer o login com o CPF e a senha usada em to-
das as plataformas do Sindifi sco Nacional. 

Ao fazer o login, após a Delegacia Sindical (DS) 
iniciar a Assembleia, automaticamente será 
aberta uma mensagem informando que está 
acontecendo a assembleia e será dada a opção 

de o fi liado participar da reunião telepresencial 
e votar os indicativos postos em discussão.

Depois de discutir os indicativos com os colegas 
da sua DS, o fi liado deve alterar a janela da sala da 
reunião telepresencial para a “Área de votação”. 
Feito isso, serão apresentados os indicativos colo-
cados em votação e é só clicar em “votar”.

É preciso estar atento à data, ao horário, à 
duração e à modalidade (presencial, tele-
presencial ou híbrida) indicados pela DS. 
Vale destacar que a qualidade do vídeo e do 
áudio dessas reuniões foi potencializada, fa-
cilitando a interação entre os Auditores-Fis-
cais nas reuniões.

O mesmo sistema está sendo utilizado nas 
reuniões do Conselho de Delegados Sindicais 
(CDS). A ideia é uniformizar os procedimentos 
a fi m de internalizar as ações entre os usuários.

Abra seu 
navegador usual.

Faça o login com o CPF 
e a senha usada em 
todos os sistemas do 
Sindi� sco Nacional

Em dias de assembleia,  
ao entrar você verá esta 

mensagem.

No horário marcado 
pela sua Delegacia 
Sindical, clique em

“Entrar na reunião 
telepresencial” e

participe do debate.

Depois, clique em 

“Acessar 
indicativos” 

e vote.

Digite 
portaldeservicos.

sindi� sconacional.
org.br

Se ainda tiver dúvidas,  
assista ao vídeo tutorial 

por este QRcode.
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ERAP N/NE FOCA NA PARTICIPAÇÃO DE APOSENTADOS NA 
TOMADA DE DECISÕES DO SINDIFISCO NACIONAL

E N C O N T R O  D E  A P O S E N TA D O S

Debates políticos, análise de conjuntura, atendi-
mento individualizado e confraternizações. Assim 
podem ser resumidos os três dias do Encontro de 
Aposentados e Pensionistas das regiões Norte e 
Nordeste, realizado nos dias 27 e 29 de setembro, 
em Natal (RN). O evento reuniu 144 Auditores-Fis-
cais aposentados, além dos seus acompanhantes. 

O presidente do Sindifisco Nacional, Auditor-Fiscal 
Isac Falcão, destacou a importância da participa-
ção dos aposentados na atividade sindical e em 
seus foros de decisão, como as assembleias. “As 
lutas têm de ser abraçadas por toda a categoria. O 
sindicato não prescinde da força dos aposentados; 
ao contrário, precisa dessa força”, afirmou. 

A fim de garantir que todos tenham condições de 
opinar nos processos decisórios, ele defendeu a 
realização de assembleias híbridas. “É muito bom 
poder usar a tecnologia para ter mais uma op-
ção de atividade sindical, mas essa não pode ser 
a única maneira de os filiados exercerem seus di-
reitos”, defendeu. “Com forte participação, temos a 
obrigação de lutar pela paridade que é um direito 
adquirido, estabelecido, está na Constituição. Não 
podemos abrir mão. Todos os direitos foram cons-
truídos na luta”, pontuou. 

O diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões, 
Auditor-Fiscal Roberto Kasai, também reforçou a 
importância da participação efetiva. “Não pode-

CONVIDADO 
O presidente do Instituto Mosap, Edison 
Guilherme Haubert, rememorou o início 
do Movimento Nacional dos Servidores 
Públicos Aposentados e Pensionistas, em 
março de 1992, com intensa participação 
de Auditores-Fiscais. 

mos nos esquecer de que as decisões tomadas 
nas assembleias estão vinculadas às ações da Di-
reção Nacional, do nosso presidente, a mim como 
diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões, a 
todos os diretores”, alertou. 

Kasai destacou ainda que os aposentados devem 
reforçar a luta contra o desmonte do serviço pú-
blico, a retirada de direitos, a contribuição previ-
denciária de aposentados e pensionistas, além do 
restabelecimento da paridade. 
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S E R V I Ç O S 

Mais de duzentos atendimentos individualiza-
dos foram ofertados pelas equipes da Diretoria 
de Assuntos Jurídicos, do Departamento de 
Relacionamento/Cadastro, de Aposentados e 
Pensionistas e do Unafisco Saúde aos partici-
pantes do Erap N/NE. 

Só de atendimentos jurídicos foram aproxi-
madamente noventa. Os aposentados e pen-
sionistas puderam conversar diretamente 
com os advogados do sindicato e entender de 
forma detalhada o andamento das ações que 
integram e as possibilidades de acordo. 

“A diretoria considera que foi ótima a parti-
cipação do Jurídico no Erap. Além dos aten-
dimentos, apresentamos as principais ações 
de interesse dos filiados das regiões Norte 
e Nordeste. Também apresentamos o Por-
tal do Jurídico para aqueles que ainda não 
conheciam. Ao fim, conversamos separada-
mente com os colegas da DS/Rio Grande do 
Norte”, contou o diretor de Assuntos Jurídi-
cos, Auditor-Fiscal Cleber Magalhães.

O secretário-geral do Sindifisco Nacional, 
Auditor-Fiscal Hélio Muylaert, a gerente do 
Departamento de Relacionamento, Rose 
Lina dos Santos, destacaram a importância 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS TIRAM DÚVIDAS E RESOLVEM 
PENDÊNCIAS EM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 

SAIBA COMO ENTRAR EM CONTATO COM OS 
DEPARTAMENTOS DO SINDIFISCO NACIONAL

Jurídico 
Telefone/WhatsApp: (61) 3218-5200, opção 1 

E-mail: juridico@sn.org.br 

Relacionamentos/Cadastro 
Telefone/WhatsApp: (61) 3218-5200, opção 2 

E-mail: relacionamento@sn.org.br 

Unafisco Saúde 
Telefone: 0800 028 2777 (se já é associado) ou 

0800 007 1327 (para novas adesões) 

de os filiados manterem os dados cadastrais 
atualizados, a fim de facilitar a comunicação 
entre o sindicato e eles. Mais de 70 partici-
pantes atenderam ao apelo. 

O Auditor-Fiscal Adriano Corrêa, diretor do 
Unafisco Saúde, apresentou o histórico de 
crescimento do plano de saúde da catego-
ria e anunciou uma campanha de adesão ao 
plano. Em 2022, o Unafisco Saúde comple-
tou 30 anos de existência e tem como meta 
atingir 30 mil vidas. Os participantes tam-
bém puderam tirar dúvidas com a equipe 
do Unafisco Saúde sobre rede credenciada, 
benefícios e até o custo para quem ainda 
não é associado. 
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RITMOS NORDESTINOS CONTAGIAM PARTICIPANTES NUM 
ENCONTRO MARCADO POR ALEGRIA E DESCONTRAÇÃO 

AT R A Ç Õ E S  C U LT U R A I S

- O poeta José Acacci brindou os participantes 
com o show “Cocos, cordéis e cantigas”, basea-
do em repentes autorais e sucessos da música 
popular nordestina. O ponto alto foi o cordel 
em homenagem aos Auditores-Fiscais aposen-
tados e aos pensionistas.

- A orquestra filarmônica Mestre Ubaldo Me-
deiros fez os participantes dançarem ao som 
de composições de mestres da música nordes-
tina, como Luiz Gonzaga e Dorgival Dantas. A 
orquestra, composta por crianças e adolescen-
tes, é financiada pelo Instituto Vida Videira. 

- “Meu(s) Caminho(s)” é o título do livro da 
Auditora-Fiscal aposentada Márcia de Freitas 
Galvão, lançado durante o evento. A obra foi 
inspirada nas quatro experiências da Auditora 
percorrendo o Caminho de Santiago, na Espa-
nha, e foi escrita durante o isolamento imposto 
pelo primeiro ano da pandemia. 

- Um jantar dançante na abertura e outro no 
encerramento. O primeiro foi embalado por 
sucessos da MPB, enquanto o segundo teve 

como repertório o bom e tradicional forró 
pé-de-serra. O salão cheio do começo ao fim, 
nas duas ocasiões, foi a comprovação do cli-
ma de animação que dominou todo o evento. 
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AUDITORES-FISCAIS COMEMORAM A REALIZAÇÃO DO 
ENCONTRO E O REENCONTRO COM AMIGOS

PA R T I C I PA N T E S

Guilherme Cazumba (DS/Rio Grande do Norte)

Angela Ramos (DS/Recife)

Celso José Goedel (DS/Caxias do Sul)

Antonio Henrique Cunha (DS/Rio de Janeiro) 

Ster Coser Nemer (DS/Espírito Santo)

A DS/RN se sente lisonjeada de ter sido a anfitriã deste en-
contro. Fundamentais os assuntos que foram discutidos, as-
sim como a própria confraternização entre os participantes. 
As discussões não ficam restritas ao plenário. É no café da 
manhã, no almoço, naquele abraço, sempre um incentivan-
do o outro para que participe. É assim que vamos conseguir 
fortalecer nossa categoria e a própria Receita Federal.

“

“

Foi maravilhoso. Sempre participo. É uma oportunidade 
de ficar por dentro dos assuntos e rever os colegas. De-
pois da pandemia em que ficamos afastados, isolados, 
alguns depressivos e muitos morreram, é um prazer 
imenso estar aqui.

“
“

Foi muito bom rever amigos antigos e fazer novos. Ocor-
reram palestras interessantes que sempre nos ensinam 
alguma coisa nova para participarmos das atividades em 
prol da categoria. Já participei muito mais ativamente das 
atividades do sindicato. Pretendo voltar a participar mais 
depois desse encontro.

“

“

Foi muito bom, proveitoso. Conversamos sobre as pendên-
cias jurídicas e do Unafisco Saúde. Juntou gente que não ví-
amos há muito tempo. Foi uma ótima organização, tanto da 
Direção Nacional quanto da DS/Rio Grande do Norte.

“
“

Foi emocionante. Acertaram muito nas atrações musicais, 
no cordel, na orquestra. Foi emocionante para mim, porque 
tinha muito tempo que a gente não conseguia um encon-
tro assim. Reencontrar os amigos, as informações disponi-
bilizadas, a questão do plano de saúde e do jurídico

“

“

Cleusa Scherer (DS/Florianópolis)

Adorei. Foi um encontro de amigos que não via há mui-
to tempo. Foi um momento de muita emoção e confra-
ternização. Tive atendimento individualizado e tirei to-
das as minhas dúvidas.

“
“
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INCLUSÃO DO REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO NA 
PAUTA ESTIMULA A PARTICIPAÇÃO DE APOSENTADOS 

PAU TA  R E I V I N D I C ATÓ R I A

“O reajuste do vencimento básico é justo e iso-
nômico.” É o que afirma a Auditora-Fiscal Marisa 
Amorim, vinculada à Delegacia Sindical de São 
Paulo. Ela foi uma das 2.082 pessoas que vota-
ram “sim” no indicativo que propôs a inclusão do 
reajuste do vencimento básico na pauta de rei-
vindicações da categoria, na Assembleia Nacio-
nal do dia 8 de outubro. Vale ressaltar que dos 
2.607 participantes, mais de um terço era forma-
do de aposentados, como Marisa.

“Sou plenamente favorável que objetivamente 
qualquer reajuste que o governo venha a dar, aci-
ma da inflação, seja sobre o vencimento básico”, 
defende. Marisa vai além. Para ela, o reajuste deve 
ser geral, para todos os servidores públicos. “Isso 
nos une. Qualquer coisa que nos diferencie, nos 
afasta e nos enfraquece”, ponderou.

Marisa vem sendo afetada pela “escadinha do 
bônus” e considera que os Auditores aposentados 
estão sendo prejudicados de forma mais intensa 
pelos efeitos das perdas inflacionárias acumuladas 
desde 2016. A expectativa é que a pauta de rea-
juste do vencimento básico una, em uma reivin-

dicação comum, Auditores ativos e aposentados. 
O primeiro sinal pode ter sido o crescimento de 
aproximadamente 20% na participação dos apo-
sentados na assembleia do início de outubro.

Rosely Gavinho também acredita que a pauta pro-
mova a reunificação da categoria e tem trabalhado 
para isso. A Auditora aposentada integra a Frente 
pela Paridade e, por meio das redes sociais da Fren-
te, convocou os aposentados para a assembleia, em 
especial os da base da DS/Rio de Janeiro. “Os apo-
sentados só recebem 35% do bônus. Portanto, para 
nós, o reajuste do vencimento básico é fundamen-
tal. Mais uma vez, usamos as redes sociais para mo-
bilizar os colegas para votar favoravelmente, como 
sempre fazemos, não só em relação aos interesses 
dos aposentados, mas de toda a categoria”, afirmou.

Na avaliação dela, os Auditores aposentados não 
estavam se sentindo estimulados a participar das 
atividades do sindicato por não se reconhecerem 
nas reivindicações. “Há quantos anos estamos 
atrás do bônus? Isso deu uma freada na participa-
ção dos aposentados. A luta pelo vencimento bá-
sico resolve todas as questões”, analisou.
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Edna Borges da Silva é outra Auditora aposentada 
que mobilizou os filiados a participar da assem-
bleia, para deliberar sobre o reajuste do venci-
mento básico. “Sempre entendemos que era im-
portante lutar pelo reajuste do vencimento básico 
porque é a parte mais segura da remuneração do 
Auditor-Fiscal. Sem falar que o reajuste do ven-
cimento básico beneficia ativos e aposentados, 
proporcionando a unificação da categoria”, disse a 
aposentada que atua como diretora de Comunica-
ção da DS/Salvador.

Para ela, a “nova reivindicação”, além de 
promover a união entre ativos e aposen-
tados, dá mais munição para a categoria 
diante do governo. “Estávamos basicamente 
com uma pauta única. Agora abriu o leque. 
Numa negociação nem sempre conseguimos 
exatamente o que queremos. Se colocamos 
uma pauta um pouco mais extensa, é possí-
vel equilibrar.”

A inclusão do reajuste do vencimento básico foi 
apenas o primeiro passo de uma luta que vai pre-
cisar da participação de todos. As Auditoras estão 
otimistas de que tanto ativos quanto aposentados 
vão dar a sua contribuição. 

Marisa acredita que esse movimento de volta dos 
aposentados à vida sindical será ainda mais inten-
so quando forem retomadas as assembleias pre-
senciais. “Tenho conversado com os colegas em 
grupos de WhatsApp. Acho as reuniões telepre-
senciais muito ruins. A gente perde o timing das 
intervenções. E muitos aposentados têm dificul-
dade de acessar. Eles dizem que só vão voltar nas 
assembleias presenciais”, relatou.

“Nós, aposentados, sempre atuamos muito no tra-
balho parlamentar e até nas mobilizações. Acre-
dito que, a partir de agora, podemos recomeçar 
o trabalho com essa pauta que une a categoria”, 
prevê Rosely.

PAU TA  R E I V I N D I C ATÓ R I A
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HISTÓRIA DE PESCADOR E PUBLICANO
V I D A  D E  A P O S E N TA D O

É assim que o Auditor-Fiscal aposentado Gil-
berto Santana se define: pescador e publicano, 
numa referência ao apóstolo Mateus, que era 
cobrador de impostos (publicano). Gilberto é 
engenheiro e bacharel em Direito por forma-
ção. Foi da 1ª turma do concurso de 1980 de 

Fiscal de Tributos Federais. Aposentado desde 
2016, agora é um empresário do ramo de turis-
mo, dono de chalés em Jericoacoara, no Ceará. 
Uma história que está intrinsecamente ligada à 
vida do Auditor na Receita Federal.

É que, ao ingressar na carreira, o primeiro do-
micílio fiscal de Gilberto foi João Pessoa, na Pa-
raíba. Em uma de suas férias, o Auditor decidiu 
conhecer Jericoacoara. “Viajei a pé com mochi-
la por 60 km, depois de o ônibus ter me dei-
xado em Cruz (município cearense). Caminhei 
pelas praias por dois dias até encontrar Jeri. 
Era uma vila de pescadores, ilhada por dunas 
e perdida num ponto remoto do planeta, sem 
água e esgoto tratados, sem energia elétrica, 
ruas de areia”, relembra.

A natureza forte e exótica do parque de dunas 
móveis e o modo de vida simples e despojado 
dos habitantes do povoado cativaram Gilber-
to, que decidiu tirar dois anos de licença sem 
vencimento (1987 e 1988) para viver uma aven-
tura. Comprou um barco de pesca e se juntou 
aos pescadores locais. “Integrei-me à sua sim-
plicidade e vivi ativamente na vila e no mar por 
dois anos, num ritmo mais lento e diferente da 
cidade grande. Aventuras pitorescas, pescarias 
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fantásticas, dias e noites no mar e até um nau-
frágio noturno estão nos arquivos de minha 
memória”, relata.

Depois de comprar a casa simples de um na-
tivo, Gilberto comprou um grande terreno. 
Anos depois, já de volta às atividades na Re-
ceita, na DRJ Fortaleza (para ficar mais per-
to), e diante do crescimento de “Jeri”, decidiu 
empreender no ramo do turismo, incentivado 
pela então esposa, Renata.

“Constituímos empresa, integralizamos o capital 
com o imóvel, vendemos parte da terra para capi-
talizar a Pessoa Jurídica e construir mais uma casa 
e dois pequenos chalés, que hoje a empresa utili-
za em atividades de hospitalidade”, explica.

Gilberto ficou viúvo em julho passado e ainda 
está se recuperando da perda. “Retirei-me para 
um período sabático de luto e reflexão sobre os 
21 anos de amor e de paixão verdadeiros um 
pelo outro e, literalmente, de mãos dadas até o 

fim. Deixei nosso filho de criação, Julio, no co-
mando da empresa familiar”, conta.

O casal não teve filhos biológicos. Gilberto tem 
outros três filhos e Renata mais dois, além de 
três netos. “Pretendo ir vê-los em breve na Aus-
trália para conhecer Nalu, que nasceu em julho 
deste ano de 2022”, antecipa.

Apesar do tempo de afastamento, a Casa ANKH 
Jeri é um orgulho do Auditor. O empreendimento 

está no Airbnb, no Booking e no Instagram como 
@ankhjeri. “Colegas ativos, aposentados e seus 
familiares, em todo o Brasil, têm acesso a descon-
tos nas diárias disponíveis em baixa temporada 
(março a junho). Será um prazer recebê-los”.

Contatos:
www.ankhjeri.com.br
+55 (85) 99902-0306

V I D A  D E  A P O S E N TA D O
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SINDIFISCO NACIONAL OCUPA VICE-PRESIDÊNCIA DO MOSAP
R E P R E S E N TAT I V I D A D E

O diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pen-
sões do Sindifisco Nacional, Auditor-Fiscal Ro-
berto Toshiro Kasai, agora ocupa a 1ª vice-presi-
dência do Instituto Mosap. A eleição aconteceu 
no dia 25 de outubro. O presidente do Mosap, 
Edison Haubert, foi reeleito para o cargo.

“Estou pronto para contribuir de forma ainda 
mais atuante pelo Mosap na luta pela pauta de 
interesse dos servidores públicos aposentados e 
pensionistas. Iremos continuar lutando por de-
mandas como a recomposição das perdas acu-
muladas dos subsídios e vencimentos básicos, 
o fim da contribuição previdenciária de apo-
sentados e pensionistas, além da paridade e da 

integralidade. Já estamos nos preparando para 
uma atuação ainda mais forte no parlamento e 
na articulação com o governo recém-eleito com 
vistas a reafirmar e retomar a luta pela valoriza-
ção dos servidores públicos, ativos e aposenta-
dos, assim como dos pensionistas. Essa luta será 
em conjunto com todas as entidades parceiras 
do Mosap, afirmou Kasai.

O Sindifisco tem mais três representantes 
na gestão 2022/2025 do Mosap. A Audito-
ra-Fiscal Ilma Pelizon dos Santos integra o 
Conselho Fiscal e os Auditores-Fiscais Ilde-
brando Zoldan e Gilberto de Lima Garofalo, 
o Conselho Consultivo.

ASSEMBLEIA NACIONAL SUSPENDE MOBILIZAÇÃO E 
ENCERRA NEGOCIAÇÃO COM ATUAL GOVERNO

Depois de quase um ano de intensa mobilização 
da categoria pela regulamentação do bônus e 
em defesa da Receita Federal, os Auditores-Fis-
cais decidiram pela suspensão do movimento e 
das negociações com o então governo, na As-
sembleia Nacional do dia 23 de novembro. O 
estado de mobilização será mantido.

Com 78,93% dos votos, a categoria decidiu fa-
zer uma pausa na mobilização, considerando 
uma futura retomada das negociações com a 

administração da Receita Federal já sob a ges-
tão do governo eleito, a partir de 2023. 

A categoria também aprovou a realização 
de atos públicos, que deverão ser promo-
vidos pela Direção Nacional e pelas Dele-
gacias Sindicais com recursos do Fundo de 
Mobilização. O objetivo é dar visibilidade 
ao estado de mobilização. Fiquem atentos 
à agenda definida pelas DS e pela Direção 
Nacional e participem!


