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Setembro de 2015. Um mês emblemático na luta pela 
valorização dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil. Depois da derrota na Câmara, ao não ser incluída 
na PEC 443, que vincula o salário a 90,25% do subsídio 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a categoria 
vem amargando sistematicamente o descaso do governo. 
Na luta por um reajuste salarial justo, os AFRFB aponta-
ram perdas acumuladas de 27,3% do seu poder aquisitivo. 

Numa realidade de inflação galopante que assola o país, 
o Ministério do Planejamento, por sua vez, ofereceu um 
reajuste de apenas 21,3% parcelado em 4 anos, o que 
agrava ainda mais as perdas e deixa evidente o desres-
peito com a categoria. Esta proposta, que deveria ter sido 
acordada até o dia 11 de setembro, foi amplamente rejei-
tada pelos Auditores-Fiscais de todo o Brasil e reforçou a 
necessidade de união de todos para intensificar a mobili-
zação.

Além disso, o governo acena com a possibilidade de 
uma vantagem adicional no salário vinculada a metas ins-
titucionais. Tal proposta atenta contra a paridade, ou seja, 
quebra a isonomia salarial entre servidores ativos e apo-
sentados, que está garantida constitucionalmente à maio-
ria dos AFRFB. Esta igualdade é defendida com unhas e 
dentes pela categoria, que não pretende abrir mão dela 
em hipótese nenhuma. “A paridade é condição inarredá-
vel para a aceitação de quaisquer propostas por parte do 
governo federal”, enfatiza o presidente da ANFIP, Vilson 
Antônio Romero.

Em meio a uma das maiores crises fiscais da sua histó-
ria, o Governo Federal sequer dá ouvido às reivindicações, 
e assim dá um tiro no próprio pé. Num momento chave em 

que é preciso incentivar a arrecadação de impostos, os 
governantes, numa atitude irresponsável, destroem suas 
armas. Os auditores-fiscais não aceitaram tamanha insen-
sibilidade, tanto desrespeito, e pararam reivindicando não 
só aumento salarial, como também melhores condições 
de trabalho. 

E como arrecadar mais impostos se não há arrecadado-
res? Sem  trabalho dos AFRFB o governo não paga suas 
contas, não investe, e o país estaciona. São os auditores-
fiscais que podem provocar uma mudança positiva nas 
contas públicas, podem aumentar a arrecadação sem ele-
var os impostos que tanto oneram os trabalhadores. Mas 
o governo parece estar cego para esta realidade tão evi-
dente e , trabalhando na direção contrária, dá sinais que 
prefere ver seus auditores desmotivados e humilhados.

Imbuída nessa luta, a diretoria da  ACAFIP se reuniu no 
dia primeiro de setembro com representantes da DS-Flo-
rianópolis do Sindifisco Nacional, da Unafisco Associação 
e do Sinait para traçar estratégias de intensificação do tra-
balho parlamentar no estado. O objetivo é ampliar o en-
trosamento entres as instituições e os parlamentares para 
defender a valorização do Auditor-Fiscal.

No encontro, ilustrado na foto acima, foi acertado a re-
alização de um café da manhã com a bancada federal 
catarinense, no dia 25 de setembro, para apresentar as 
demandas da carreira  de auditor e mostrar a efetiva par-
ticipação dos órgãos fiscais na sociedade. Este é apenas 
o primeiro passo. Outros eventos devem ser agendados, 
inclusive no interior do estado, visando as bases eleitorais, 
além é claro, das audiências emergenciais em função de 
demandas mais urgentes.

PELO RESPEITO AOS AFRFB
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Não foi possível evitar. Esta edição do informativo , 
assim como a anterior, trouxe na sua capa mais uma 
bomba para a nossa categoria. Embora não seja pra-
zeroso estampar notícias ruins, é nossso dever man-
ter vocês, leitores, colegas e associados da ACAFIP, a 
par de tudo o que interessa aos AFRFB que atuam em 
Santa Catarina.

A nossa luta continua e tem que ser intensificada. 
Participe da maneira que puder. Mostre a sua indigna-
ção por todo o desrespeito com o qual estamos sendo 
tratados. A ACAFIP tem a convicção de que, unidos, 
conseguiremos nossos direitos exigidos na Campanha 
Salarial, aprovaremos a PEC 186 e outras emendas 

Aquele momento 
especial, tão aguar-
dado por todos já 
tem data marcada. 
O imperdível jantar 
de final de ano da 
ACAFIP acontece-
rá no dia 03 de dezembro, uma quinta-feira, no Lira 
Tênis Clube. Estão confirmados também o delicioso e 
requintado buffet do Debiga’s e a Banda New York, que 
promete comandar a festa no salão. 

que nos são fundamentais e continuaremos trabalhan-
do com afinco para um Brasil melhor e mais justo.

E como está difícil engolir os últimos acontecimentos, 
em meio a tanta crise, recuperamos a excelente pales-
tra proferida por Adriana Albuquerque durante a última 
Convenção Nacional da ANFIP, em Maceió. Ela traz 
ótimas dicas pra que aproveitemos nossas vidas com 
plenitude, motivados com nossas realizações e mostra 
um caminho simples para a felicidade. Esta matéria, 
preparada com carinho por Zaira Ramos Benitez, está 
dividida em duas partes. A primeira você lê na página 
ao lado. A segunda vem na próxima edição. Boa leitura 
e bola pra frente!

 Anote aí!

SÉRIE REGIONAIS - Blumenau
colaboração de  José Carlos da Veiga

de informarO dever

Localizada no Vale do Itajaí, Blumenau é um dos maio-
res charmes de Santa Catarina. Suas praças e ruas flori-
das, bem cuidadas, que emolduram a arquitetura germâ-
nica enxaimel lhe renderam o apelido de Cidade Jardim. 
Hoje com uma população que beira os 350 mil habitantes, 
a cidade foi fundada em 1850 por Hermann Bruno Otto 
von Blumenau, que aportou à foz do Ribeirão Garcia no 
dia 02 de setembro acompanhado de outros dezessete 
colonos alemães. 

Blumenau é considerada uma cidade média-grande. 
Possui grande influência e força no estado, já que é o ter-
ceiro município mais populoso e um de seus principais po-
los industriais, tecnológicos e universitários. Aparece em 
quarto lugar entre as maiores economias de Santa Cata-
rina, atrás de Joinville, Itajaí, Jaraguá do Sul e Florianó-
polis.  Também é destaque nacional em diversos setores 
da economia, destacando-se informática e indústria têxtil. 

A cidade de Blumenau possui uma agenda cultural ba-
seada na cultura dos imigrantes europeus, destacando-se 
a colonização alemã. Destaque, claro, para a Oktoberfest, 
a segunda maior festa sobre cerveja do mundo, que agita 

a Vila Germânica e as ruas da cidade com turistas vindos 
de todos os cantos a cada mês de outubro.

Hoje a ACAFIP conta com 33 associados da região de 
Blumenau, sendo 16 aposentados, 13 pensionistas e 4 
ativos. José Carlos da Veiga, atual representante da asso-
ciação na Região, tem como desafio integrar os aposen-
tados e pensionistas, que representam hoje 88% dos as-
sociados, às atividades da ACAFIP, não apenas àquelas 
voltadas ao entretenimento, a exemplo de Almoços, Cafés 
e Jantares, mas também àquelas que visam a defesa dos 
seus interesses pessoais, a exemplo das lutas por reajus-
tes de seus proventos de aposentadoria e pensões, ou 
contra ameaças de criação de gratificações para ativos 
não extensivas aos aposentados e pensionistas, quebran-
do assim a paridade constitucionalmente conquistada.



É preciso saber viver

por Zaira Ramos BenitezESPECIAL SEJA FELIZ!

Na XXV Convenção Nacional da 
ANFIP em Maceió, Alagoas, Adriana 
Albuquerque, dona de um vasto currí-
culo, autora de inúmeros livros, reali-
zadora de  mais de mil palestras para 
mais de 500 mil pessoas, versou, de 
forma  eloquente, inteligente, leve e 
muito alegre sobre como alcançar re-
sultados sensacionais em nossas vi-
das. A palestrante iniciou enfatizando 
a importância de termos sonhos, de 
sonharmos alto e buscarmos sermos 
felizes, salientando que tão importan-
te quanto o conhecimento é a busca 
por resultados sensacionais e a pre-
disposição para correr riscos, porque 
afinal, tudo o que vale a pena implica 
em  correr riscos. 

É inegável que o mundo gira em tor-
no de resultados. Consequentemen-
te, para obtermos sucesso torna-se 
necessário profissionalismo, autoes-
tima, competência para trabalhar em 
equipe e saber exatamente onde se 
quer chegar, com metas muito bem 
definidas. Sabe-se que as pessoas 
que trabalham em conjunto vão mui-
to mais longe. Neste mundo dinâ-
mico, vivemos na era do aprender, 
desaprender e reaprender e cientes 
de que a vida passa muito rápido, o 
maior desejo das pessoas é realmen-
te ser feliz e obter sucesso. 

Nesse sentido a palestrante abor-
dou o conceito de sucesso susten-
tável, ou seja,  você chega  lá, mas 
leva junto pessoas, família, amigos e 
valores. O fato é que todos almejam o 
sucesso, mas só alguns o alcançam,  
porque na verdade são  poucos os 
que querem pagar o preço, enfrentar 
a dor, já que  nos deparamos com as 
temíveis escolhas e temos que abrir 
mão de algumas coisas, o que gera 
sacrifício e perda. Entretanto, se não 
for assim, ficamos estagnados. 

Com tantos obstáculos na conquis-
ta por resultados sensacionais, foi 
levantada a interrogação acerca do 
segredo dos realizadores. Segundo 
Adriana, a grande sacada é acreditar 

no impossível. Bem, por tratar-se do 
irrealizável e não ser elucidado pela 
física clássica, foi trazida à tona a te-
oria da física quântica, que tem como 
princípio a incapacidade do cérebro 
em distinguir aquilo que se imagina e 
aquilo que é real. Daí a importância 
de imaginar antes de realizar. Enfim, 
tudo aquilo  que pensamos, falamos, 
sentimos ou agimos, gera resultados. 
Por isso,  o grande valor de  pen-
sarmos com qualidade, alto e positi-
vo,  eliminando a negação, ou seja, 
devemos pensar, focar  naquilo  que 
queremos e jamais no que não que-
remos. 

Levando em conta que o aprendi-
zado permeia nossas vidas desde o 
nascimento, a palestrante enfatizou 
sua importância, lembrando  que os 
humanos aprendem pelo canal audi-
tivo, visual e sinestésico. Os que são 
mais auditivos ou visuais são mais 
céticos, mais analíticos. Em con-
trapartida, os sinestésicos gostam 
mais de sentir. Adriana Albuquerque 
apontou comportamentos fundamen-
tais para alcançar o sucesso, como 
ter uma visão de 360° e saber  com 
clareza aonde se quer chegar. É por-
tanto, fundamental, ter uma visão do 
contexto, mirar para onde estamos e 
para  onde queremos chegar, tendo 
não somente objetivos claros, como 
também escrevendo o que quere-
mos. Quem escreve o que quer rea-
liza mais, afirmou. 

Por outro lado,  não podemos con-
fundir o que é um  sonho e um objeti-
vo. A palestrante explica que quando 
temos um sonho apenas temos um 
desejo, já quando temos um objetivo, 
ele é especificado de modo a definir-
se o “onde” e o “quando”.  Ao trazer o 
tema para o macro, Adriana afirmou 
que o “mundo mudou ”, rememoran-
do como tudo era lento, e como atual-
mente o ritmo é dinâmico. É  o mundo 
plugado, interconectado, é a era digi-
tal, em que temos o mundo na palma 
de nossas mãos, e porque não dizer 

na ponta de nossos dedos. 
Ela frisou que é neste mundo que 

precisamos gerenciar a nossa car-
reira, o nosso sucesso, a nossa feli-
cidade. Segundo Adriana, torna-se 
necessário avaliarmos como anda a 
nossa velocidade, acelerando nosso 
ritmo, bem como ter propósitos para 
obtermos resultados sensacionais. 
No entanto, para obter os melhores 
resultados, Adriana sublinhou que, 
para contagiar as pessoas, é preci-
so agir com atitude diferenciada, to-
car as pessoas e os corações e não 
somente as mentes, ter um olhar di-
ferenciado, contagiar e agregar valo-
res. Acrescentou que é fundamental 
ultrapassar barreiras, praticar a siner-
gia, pois quando isto acontece  toda 
a equipe é contagiada e então surge 
uma energia muito mais forte, muito 
mais poderosa, uma energia sensa-
cional. Complementou afirmando que 
quando fazemos o nosso melhor, o 
resultado é de fato sensacional. 

Na sequência, reportando-se à 
questão do envelhecimento, afirmou 
que quem faz a idade somos nós 
mesmos.  Segundo ela, o que conta é 
a vibração, o sonho de cada um, pois 
as pessoas não envelhecem porque 
aumentam de idade, na verdade, as 
pessoas envelhecem porque param 
de sonhar. O que se mostra é que, no 
campo da realização pessoal, para 
efetivarmos o que quer que seja pre-
cisamos estar entusiasmados. Por 
isso a palestrante abordou também 
a primordial questão da  motivação, 
caracterizando-a como fantástica e 
poderosa, e lembrou que todos nós 
já a possuímos, bastando conectá-la.  

Adriana Albuquerque ressaltou com 
firmeza que quem escolhe a  felici-
dade somos nós mesmos, e acres-
centou que o momento de ser feliz é 
“agora”. Assegurou que  quando so-
mos felizes conseguimos contagiar, 
temos uma energia muito melhor e 
esta energia volta para nós, gerando 
uma troca formidável.

Adriana Albuquerque mostra o caminho para conquistar uma vida melhor



02. Isolde Hoepfner de Moraes
05. Edson Pirath
07. Fernando José Muller Pereira
      Jane M. de Oliveira Pacheco
09. Marines Tereza Pasa Ribeiro
10. Maria José Moreira
11. Léa Ines Z. Koerich
      Reinaldo de Amorim

Parabéns aos associados aniversariantes de setembro
13. Helmut Ortmann
14. Osmar de Oliveira
      Sony Agenor da Silva
15. Danilo Lourival Schmidt 
17. Ely Selma Dutra de Souza
      Miriam Lisete Cherem
19. Neri Domingos Teixeira
20. Maria T.da Luz Henkemaier

21. Carlos Alberto de Souza
23. Iolanda Sonego Amante
25. João Cunha da Silva
      Ingo Paulo Michels
27. Abrahao Salun Neto
28. Celia Teske
29. Luiz Carlos Aguiar da Silva
30. Benta dos Santos Schutel

Como o convênio entre a ACAFIP e o SESC Santa 
Catarina gerou muito interesse entre os nossos asso-
ciados, seguem algumas informações importantes para 
que todos possam usufruir dessa nova parceria. Para 
participar das atividades do Sesc é necessário obter o 
Cartão Cliente SESC, que é o documento de acesso 
aos serviços e atividades. O titular do convênio pode 
colocar como dependente o cônjuge e filhos menores 
de 21 anos.

Para ter o cartão é preciso levar alguns documentos 
a uma unidade do SESC. Os titulares devem apresen-
tar uma autorização da ACAFIP, carteira de identidade, 
CPF, comprovante de residência e uma foto atualizada, 
que será devolvida. Os cônjuges precisam levar cer-
tidão de casamento (civil ou religioso) ou certidão de 
nascimento de filho em comum ou ainda escritura pú-
blica de união estável, CPF, carteira de identidade, foto 
atualizada. Já para os filhos menores de 21 anos são 
necessárias a certidão de nascimento ou carteira de 
identidade, CPF (caso possua) e foto atualizada. 

As fotos serão devolvidas junto com os documentos. 

A emissão de cada cartão tem um custo de R$ 18,00. A 
abrangência terá validade somente no Estado de San-
ta Catarina, e a vigência do contrato é de 12 meses 
(podendo ser renovado de acordo com a utilização dos 
serviços do Sesc pelo conveniado).

O site do SESC apresenta os serviços oferecidos 
em todas as unidades do estado. Basta acessar  http://
portal.sesc-sc.com.br e conferir. A cobrança das ativi-
dades e serviços segue conforme os valores informa-
dos na Tabela de Retribuição da Unidade Sesc para 
categoria de conveniado. Os associados da ACAFIP 
têm desconto de 10% em relação ao valor do usuário.

O Sesc possui uma Central de Relacionamento ao 
cliente. Por meio do telefone 0800 645 5454 ou pelo 
e-mail faleconosco@sesc-sc.com.br os clientes têm 
um canal gratuito para tirar dúvidas sobre os serviços 
do Sesc, inscrições, valores, vagas, disponibilidades 
de horários, entre outros serviços. Para se hospedar 
nos Hotéis do Sesc Santa Catarina basta entrar em 
contato com a Central de Reservas pelo fone (48) 
3251-4848 ou hospedagem@sesc-sc.com.br.

 Reunião Jurídica
Muitos associados compareceram à sede da ACAFIP 

no dia 04 de setembro para participar da reunião jurídi-
ca com a presença do Advogado da associação, Sr. Luís 
Fernando da Silva. No encontro, o advogado fez uma am-
pla análise de todas as ações judiciais em tramitação na 
entidade, inclusive acerca da ação referente ao reajuste 
geral do servidor, que está para ser definido pelo Supre-
mo Tribunal Federal.

 Como aproveitar o novo convênio com o SESC/SC

Audiência sobre a PEC 186
Está agendada para a manhã do dia 30 de setembro, na 

Câmara dos Deputados em Brasília, uma Audiência Públi-
ca em defesa da PEC 186/2007, de iniciativa do deputado 
catarinense Décio Lima, e que tem como relator, o depu-
tado também catarinense Rogério Peninha de Mendonça. 
Esta audiência pode ser decisiva para pautar e aprovar a 
PEC, que trata da autonomia dos Fiscos.

Coquetel conjunto
Diversão promete ser a palavra chave do próximo co-

quetel promovido em conjunto pela ACAFIP, o Sindifisco 
Nacional – DS Florianópolis e a Unafisco Associação. A 
confraternização será no dia 30 de outubro na sede social 
da ACAFIP, no centro da capital. A atração principal é o 
show de stand up do manezinho Darci, que contará suas 
incríveis peripécias vividas na ilha da magia. 


