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A união trazendo vitórias
Sim, uma par-

ticipação política 
fruto da conquis-
ta, e não como 
dádiva!

  
Mais um ano de 
muito trabalho, 
de muitas lutas e 
conquistas tam-
bém. Uma, no 
entanto, merece 
destaque: a parti-
cipação. 

D e s t a c a m o s 
aqui a participa-
ção política, um 
trabalho árduo há 
vários anos, que 
toma maior rea-
lidade neste ano. 

Nesse pro-
cesso, fizemos 

a boa política!                  
Como referência, 
nossos interesses 
comuns; carreira 
e a categoria. 

C o n v e r s a m o s 
com representan-
tes políticos de 
diferentes parti-
dos, ideologias, 
p e n s a m e n t o s .  

Abrimos por-
tas em diferen-
tes instituições, 
no legislativo, no 
executivo e no 
judiciário. Uma 
inserção políti-
ca, termo sem-
pre repetido por 
Demuner, fru-
to de uma parti-
cipação interna 

que ultrapassa 
as fronteiras da 
direção sindi-
cal tão somente.  

Bem o sabemos 
que não foram 
e não são cami-
nhos fáceis, um 
pisar em ovos, ou 
um caminhar em 
cristaleira. 

Mas chegamos 
ao final de 2022 
com esse dever 
cumprido, au-
mentando nossa 
presença na po-
lítica capixaba, a 
despeito de mui-
to ainda a fazer. 
Fruto, não de 
uma dádiva, mas 
de uma conquis-

ta, parafraseando 
Pedro Demo. 

Construída por 
cada sindicaliza-
do em diferentes 
setores de traba-
lho e de gestão na 
Fazenda. 

Da categoria, 
sempre a nos 
acompanhar, fir-
memos o lema: 
“firmes, em fren-
te, vamos lutar: 
vamos conse-
guir”.
A Diretoria
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  TRABALHO  E GESTÃO
Auditores Fiscais da Receita Estadual 
do Espírito Santo são premiados no 
primeiro Ideathon

Vitória, Setembro-Outubro de 2022

Auditores Fiscais criam atendimento 
por videochamada para profissional da 
contabilidade e advogados

Os Auditores Fiscais da Recei-
ta Estadual do Espírito Santo  
iniciaram um novo modelo 
de atendimento para advoga-
dos e contabilistas que preci-
sam dos serviços das agências 
da Receita Estadual. Agora, 
profissionais do Direito e 
Contabilidade poderão ser 
atendidos de forma virtual, 
por meio de videochamadas.

O Auditor Fiscal e gerente de 
Atendimento ao Contribuin-
te, Pedro Gomes de Sá Junior, 
destacou que a novidade vem 
de uma pertinente demanda 
dos profissionais dessas duas 
áreas. “Esse tipo de serviço é 
pioneiro no Estado do Espíri-
to Santo e vai otimizar o aten-
dimento, propiciando mais 
qualidade e comodidade ao 
usuário. É um canal de mo-
dernização que pretendemos 
ampliar futuramente, poden-
do até ser aberto para a po-
pulação em geral”, pontuou.

A presidente do Conselho 
Regional de Contabilida-
de (CRCES), Carla Tasso, 
salientou que a mudança 
vem corroborar com a ce-
leridade dos atendimentos. 
“As pesquisas comprovam que 
os atendimentos por meio de 
videoconferência se torna-
ram a forma de comunicação 
oficial durante a pandemia. 

Circunscrição das agências da 
Receita Estadual: 

Canal do Youtube:

Atendimento:

combatendo as fraudes aco-
bertadas com a emissão 
de documentos fiscais de 
operações não realizadas.  

Outra novidade propor-
cionada pelo projeto é um 
motor de cálculo do ICMS, 
com a disponibilização 
das alíquotas e segundo o 
Auditor Antonio Luiz “o 
software emissor do con-
tribuinte poderá utilizar as alí-
quotas cadastradas para emis-
são dos documentos fiscais”.

O Auditor Ricardo Santos 
explicou que o Portal Decla-
ra-Fácil será desenvolvido em 
um Hackathon a ser realiza-
do em Maceió-AL, durante o 
próximo mês de novembro. 
O Hackathon contará com 
a participação de estudantes 
universitários e um amplo 
ecossistema de startups que 
em 72 horas deverão desen-
volver o Portal Declara-Fácil. 

Como reconhecimento 
pelo projeto desenvolvido 
e premiado,  os Auditores 
Fiscais vencedores foram 
contemplados com uma via-
gem a Washington - DC, 
onde terão a oportunidade 
de conhecer as instalações 
do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).

O projeto idealizado pelos 
Auditores Fiscais da Recei-
ta Estadual do Espírito Santo 
(Antonio Luz, Heider Lemos 
e Ricardo Santos) com men-
toria da Auditora Fiscal Sarah 
Vantil, foi o grande vencedor 
do primeiro Ideathon, even-
to promovido pelo Encontro 
Nacional de Coordenadores 
e Administradores Tribu-
tários Estaduais (ENCAT).     

O projeto “Portal Declara-
-Fácil”, tem como objetivo a 
simplificação de declarações 
prestadas ao Fisco. Segundo 
o Auditor Heider Lemos, “o 
projeto apresentado é focado 
na facilitação da relação fisco-
-contribuinte. Nós identifica-
mos que os contribuintes têm 
dificuldades no preenchimento 
de obrigações acessórias, tanto 
declarações quanto documen-
tos fiscais, como notas fiscais”. 

O premiado “Portal Decla-
ra-Fácil”, visa auxiliar os con-
tribuintes do Simples no pre-
enchimento da PGDAS, assim 
como irá analisar se todos 
os documentos fiscais foram 
com a emissão de documen-
tos devidamente escriturados 
pelo contribuinte, minorando  
futuras autuações  pela fal-
ta de escrituração  e também

Fonte: SEFAZ

Esta nova modalidade vai con-
tribuir ainda mais para a in-
teração do profissional com o 
órgão. Além de evitar que con-
tadores do interior, por exem-
plo, se desloquem”, comentou. 

“É importante destacar que te-
mos 11 agências que atendem os 
78 municípios do Estado. Logo, 
se o profissional estiver em um 
município que não tem agên-
cia, ele deverá se atentar para 
a circunscrição das agências da 
Receita Estadual. Por exemplo, 
Rio Bananal não tem agên-
cia, mas os contribuintes desse 
município são atendidos pela 
agência de Linhares”, explicou 
o auditor fiscal e subgerente de 
Atendimento ao Contribuin-
te, Saulo Sérgio de Oliveira.
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Dias. Entrei como cole-
tor, passei no concurso 
e fui assumindo outras 
funções até chegar a 
chefe de agência, que 
era como chamava na 
época. Eu posso dizer 
que minha vida mudou 
para melhor porque as 
funções que exerci antes 
não me davam a estabi-

lidade que a carreira fis-
cal me proporcionou.

AF.: O senhor nas-
ceu em uma família 
grande e formou com 
dona Ivana uma fa-
mília grande e linda. 
Como foi criar seis fi-
lhos?

R.:  Foi tudo bem, 
Graças a Deus. Todos 
os meus filhos possuem 
curso superior e têm 
saúde. 

Nossa família é muito 
unida, recebo o carinho 
de todos. O que me dá 
gosto de viver é a famí-
lia que eu tenho. Tenho 
muita Fé, sou católico 
praticante. E Deus tem 
me ajudado muito sabe? 
Porque eu já tive infarto, 
tenho cinco pontes de 
safena, perdi um rim, 
mas estou vivendo  bem.

AF.: Como era ser 
Auditor Fiscal quando 
o senhor ingressou ?

R.: Eu acredito que 
quando entrei, e por 
muitos anos depois, 
tinha uma parte mais 
difícil que hoje porque 
o trabalho do Fisco 
era exercido na caneta 
mesmo, não tinha com-
putador, não tinha má-

quina, não tinha nada 
disso. A gente tinha que 
fazer tudo a mão, sabe? 
Eu trabalhei em Pequiá, 
depois eu passei a res-
ponder às agências de 
Iúna, Ibatiba, São Lou-
renço, Ibitirama... Lem-
bro com saudade de 
alguns colegas que tra-
balharam comigo como 
o Walter de Freitas, Jo-
semir Fernandes,  An-
tônio Ferreira e muitos 
outros.

AF.: Depois que 
entrou para o Fisco a 
vida do senhor mudou 
muito? 

R.: Eu era comer-
ciante, depois fui pre-
feito de Iúna até 1971.  
Logo depois eu fui con-
vidado para trabalhar 
na Fiscalização pelo 
governador Crhistiano 

                                   

AF.:  O Sr. pode nos 
contar um pouco de 
sua família, da sua in-
fância?

R: Eu sou filho de 
Nacif Alcure e Maria Al-
cure. Infelizmente meu 
pai morreu em 1930, 
quando eu tinha 05 
anos de idade. Na épo-
ca morávamos no Cór-
rego Recreio (zona rual 
de Iúna) e minha mãe 
ficou com uma família 
grande para criar sozi-
nha. Tinha meu irmão 
mais velho com 13 anos, 
a irmã com 11, o outro 
irmão com 8 anos, meu 
irmão mais novo com 
3 anos e o caçula com 
sete meses. Foi um mo-
mento difícil para nossa 
família, já que meu pai 
era comerciante e tinha 
muitas coisas a receber 
e a pagar.  A minha mãe 
pagou tudo e não rece-
beu o que era devido. 
Foi um período  dificul-
dade para nós, mas que 
Graças a Deus passou. 

feito da cidade de Iúna 
de 1967 a 1971. Ele é 
casado com dona Iva-
na Leal Alcure. Eles 
comemoraram 70 
anos de casado  recen-
temente. 

Desta união nasce-
ram seis filhos: Nad-
ma, Najla, Narriman, 
Nahim Jr, Ivana e Mô-
nica.
O filho NahimAlcure 
Jr, é Auditor Fiscal da 
ativa, fato que causa 
muito orgulho ao pai

Entrevista com Nahim Alcure

Aos 97 anos o Sr. 
Nahim Alcure  é um 
exemplo para todos 
nós. Vendendo vita-
lidade e cheio de ale-
gria e boas histórias, 
o colega nos recebeu, 
sorridente e venden-
do disposição, para 
contar um pouco de 
sua história. Forma-
do em Agrimensu-
ra, ele ingressou no 
Fisco no concurso  
realizado em  1973,                                       
tendo sido antes pre-

Vitória, Setembro-Outubro de 2022

Familia reunida na festa de renovação dos votos

Com a esposa Dona na renovação dos votos de 70 anos de casados

Nahim Alcure
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Fiscal. O Sr. ficou feliz 
por ele seguir a sua pro-
fissão?

R.: Ah, fiquei muito 
satisfeito. De certa for-
ma perpetua o nome da 
nossa família no Fisco. 
Mas, o mais importante 
para mim é que ele tam-
bém adquiriu bons ami-
gos. Isso me alegra muito 
sabe? Também consegui 
muitos amigos, muitos já 
foram né, da minha épo-
ca tem poucos. Eu agra-
deço muito a Deus que 
tenho muitos amigos, 
amigos sinceros.

AF.: O senhor acha 
importante que os Audi-
tores Fiscais e as outras 
categorias sejam sindi-
calizados?

R.:  Acho bom sim, 
porque o sindicato sem-
pre lutou ao nosso favor. 
Tem o jurídico que nos 
atende bem, várias coi-
sas foram conquistadas 
nesses anos todos. Então, 

acho que é uma boa.

    AF.: O senhor 
deve ter muita histórias 
para contar. Há alguma  
marcou mais? 

R.: Foram várias. Al-
gumas nem lembro mais. 
Mas, me recordo de um 
caminhoneiro que aju-
dei. Naquela época a lei 
vigente era que se a mer-
cadoria passasse de um 

estado para outro, tinha 
de ser feita uma caução 
que o motorista recebia 
na saída. Então chegou 
o carro de arroz do Rio 
Grande do Sul, e a mer-
cadoria uma parte iria 
para Minas e outra par-
te para o Espírito Santo. 
Só que o motorista não 
tinha o dinheiro para 
efetuar a caução, para se 
alimentar, para nada. 

Em meio ao debate 
com os colegas, eu su-
geri que ele vendesse 
um saco de arroz para a 
dona da pensão e fui lá 
com ele. Paguei o almo-
ço dele, conversei com a 
dona da pensão para ele 
efetuar a venda do arroz 
e poder pagar a impor-
tância devida ao Fisco. 
Na saída pegou na mi-
nha mão e disse:

  “Que Deus sempre 
proteja você e  toda a 
sua família. Muito obri-

Com o irmão Dumith Alcure, 92 anos

Com o filho e Auditor Fiscal Nahim Alcure Junior

Vitória, Setembro-Outubro de 2022

                                  

AF.: Os colegas mais 
antigos contam que 
as condições de tra-
balho eram muito 
ruins. Na época que 
o senhor  estava na 
ativa também eram?

R.: Era difícil, mas 
funcionava bem. Nós 
fiscalizávamos bem, de 
vez em quando pegáva-
mos uns contrabandos 
porque quando passava 
um carro sem dar satis-
fações, íamos atrás. Na 
coragem, teve uma vez 
que achamos um car-
ro cheio de mercadoria 
contrabandeada, aí fize-
mos ele voltar ao posto, 
assinar o documento 
e pagar a multa. Eram 
muitos casos e pegáva-
mos muito contrabando 
de café e de mercadorias 
pequenas.

AF.: Um dos seus 
filhos, Nahim Alcure 
Jr, também é Auditor 

 

AF.: O senhor  
pode nos contar qual 
segredo  da longevi-
dade de sua família? 
O senhor está com 
97 anos, com saúde 
e lúcido. Tem dois 
irmãos também que 
já passaram dos 90 e 
estão bem. O senhor 
credita isso a quê?

R.: Eu dou crédito, 
primeiramente à bon-
dade de Deus. Mas, 
não tem segredo ne-
nhum. Eu nunca tive 
vício de fumar, de 
tomar bebida alcoóli-
ca...  Talvez isso tenha 
me ajudado também. 

Outra coisa que as 
pessoas comentam, 
é que tenho descen-
dência libanesa. É um 
povo conhecido pela 
característica de lon-
gevidade.Mas, creio 
seja mesmo a bonda-
de de Deus mesmo. 
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DIRETORIA EM AÇÃO
Vitória, Setembro-Outubro de 2022

EM PAUTA

Natal do Fisco: venha confraternizar conosco!

No dia 03 de dezembro, a partir das 
12h, na sede social de Vila Velha, estare-
mos realizando a nossa tradicional festa 
de encerramento do ano: o Natal do Fisco.  
A festa terá árvore de Natal, buffet, música 
ao vivo, diversão para as crianças e uma 
ação solidária que será a doação de brin-
quedos para a entidade Programa Viver. 

Para o presidente, Geraldo Pinheiro, 
a chegada do  mês de dezembro nos re-
mete a reflexões acerca do ano que pas-
sou. Ele destaca que o ano de 2022 foi 
um ano bastante profícuo para o Sindi-
fiscal, com conquistas como o avanço na  
Carreira com a aprovação das alterações 
da Lei 737 de 2013, que propiciou um 
ganho em remuneração nas fases ini-
ciais da carreira, nas fases intermediaria. 

“Também foram contemplados cente-
nas de aposentados e pensionistas, que 
não tinham se aposentado em uma po-
sição de final de carreira. Agora, a gente 
permanece batalhando para conquistar a 
questão do teto remuneratório no Espíri-
to Santo, de forma a ter fisionomia com a 
esmagadora maioria dos Estados do Bra-
sil.  Espero que Deus possa nos iluminar 
nessa caminhada, estamos trabalhando 
muito para isso, confiando que a gente te-
nha êxito ao final do processo.” afirmou. 
No mesmo sentido, o diretor Financeiro 
Carlos Camisão salienta que a festa de fi-
nal de ano é uma excelente oportunidade

para que a categoria possa estar unida em 
um momento de confraternização. Ele sa-
lienta que as vitórias, conquistadas até aqui 
com muita luta, colocou o Espírito San-
to no circuito nacional novamente – visto 
que muitos que passavam no concurso não 
ficavam devido a defasagem do salário ini-
cial – e fez justiça àqueles que já estavam 
aposentados, que trabalharam tantos anos 
pela fazenda e que estavam com a situação 
salarial muito ruim, pois foram mais de 
600 aposentados e pensionistas que tiveram 
um grande aumento com esta negociação.

“Então, o saldo para nós Auditores Fiscais 
no ano de 2022 foi extremamente positivo em 
razão da grande negociação que conseguimos 
fazer com o governo do Estado. Agora, esta-
mos lidando com a possibilidade de fechar 
o ano de 2022 com uma negociação melhor 
ainda, que a gente luta por ela por mais de 15 
anos, e nesse momento conseguimos ter um 
aceno positivo do governador para resolver 
a questão do teto remuneratório,” afirmou .

Acredito que vamos conseguir e que esta 
festa, será uma festa de comemoração sob to-
dos os aspectos, da paz vencendo a violência, 
da esperança vencendo o terror, da democra-
cia vencendo a ditadura, a tirania, e come-
moração para nós que estamos conquistando 
aquilo que sempre almejamos, já conquista-
mos parte dela e devemos conquistar tam-
bém a quebra do teto. Então será uma festa 
de comemoração, tenho certeza que vai ser. 

Já o diretor Administrativo do sindica-
to, Jocelino Demuner, conclama a todos 
para seguirem unidos. “A minha men-
sagem para nossa categoria é: trabalhar 
unidos para o bem de todos. Isso é funda-
mental para irmos adiante, sermos capa-
zes de enxergar os outros, sermos capazes 
de enxergarmos nos outros algo positivo 
e importante, edificar nossos companhei-
ros de trabalho. Que todos nós tenha-
mos um 2023 maravilhoso!”, concluiu.

Serviço:

Data: 03/12/2022

Horário: a partir das 12h.

Local: na Sede Social de Vila Velha. 

Para participar da festa basta confirmar 

a sua presença até dia 25/11.

Mensagem: (27) 98159-0018

Email: eventos@sindifiscal-es.org.br

Lembramos que todos filiado têm direito 

a um acompanhante. As crianças até dez 

anos não pagam. Acima desta idade o pa-

gamento é integral. O convite extra custa 

R$120,00.  É só solicitar ao sindicato.
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EM PAUTA
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para 
mudança  de teto remuneratório no âmbito do Poder 
Executivo 

Na tarde da segunda-feira (17/10), 
foi protocolada na Assembleia Legis-
lativa do ES a tão esperada Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC), que es-
tabelece o teto único no âmbito do po-
der executivo estadual, de acordo com o 
§ 12 do Art. 37 da Constituição Federal:

“ § 12. Para os fins do disposto no inciso 
XI do caput deste artigo, fica facultado 
aos Estados e ao Distrito Federal fixar, 
em seu âmbito, mediante emenda às 
respectivas Constituições e Lei Orgâni-
ca, como limite único, o subsídio men-
sal dos Desembargadores do respectivo 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento do subsídio mensal dos Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, não 
se aplicando o disposto neste parágra-
fo aos subsídios dos Deputados Esta-
duais e Distritais e dos Vereadores.”     

O requerimento foi protocolado na 
ALES por iniciativa da Deputada Janete 
de Sá, que arregimentou o apoio de ou-
tros 14 (quatorze) deputados que com-
preenderam a importância de solucio-
nar esse problema que se arrasta desde 
a publicação da Emenda Constitucio-
nal à Constituição Federal nº 47/2005. 

A Deputada Janete foi incansável ao de-
fender essa pauta junto ao Governador 
Renato Casagrande, assim como junto 
a seus pares no parlamento. Por reite-
radas vezes a parlamentar envidou es-
forços no sentido de convencer o chefe 
do Poder Executivo sobre essa deman-
da dos Auditores Fiscais da Receita Es-
tadual e de outras carreiras de estado 
alertando sobre a injustiça da política 
do “Abate Teto”, que começou há apro-
ximadamente 15 anos, com cortes su-
cessivos nos salários dessas categorias.

Desde o mês de setembro passado, o 
Governador Casagrande abriu diálo-
go mais intenso com servidores dessas 
Carreiras, por meio de interlocutores, 
acenando positivamente para a solução 
do problema a partir do início do ano 
que vem. Ocorreram reuniões das ca-
tegorias com a Casa Civil, Secretaria de 
Governo, Secretário da Fazenda, Segu-
rança Pública, Comandos da Policia Mi-
litar e Bombeiro Militar dentre outros.

A Diretoria do Sindifiscal tomou a ini-
ciativa de convidar os representantes de 
outras categorias impactadas pelo “Aba-
te Teto”, para reuniões a fim de traçar 
diretrizes para ações junto ao Governo 
Estadual e à Assembleia Legislativa. 

Importante ressaltar que o caminho 
percorrido até aqui foi feito com o atual 
governo. Por fim, convém lembrar que 
na AGO de abril/22, a categoria delibe-
rou como reivindicação o fim do “Abate 
Teto”. E é nisso que a Diretoria está tra-
balhando e convida você, filiado, a so-
mar esforços junto aos parlamentares.
É importante a participação de todos 
para garantirmos mais essa conquista!

Na semana passada a Deputada Janete 
esteve com o Governador Renato Casa-
grande para cobrar uma posição mais 
contundente sobre o assunto e obte-
ve sinal positivo para iniciar a tramita-
ção da PEC na Assembleia Legislativa. 

A partir de então, a Diretoria do Sin-
difiscal prestou assessoramento à De-
putada para formulação da minuta que 
se transformou efetivamente na pro-
posta que foi protocolada na ALES. 
A partir de agora, é preciso acompanhar 
a tramitação do processo na ALES, que 
se inicia com a leitura da PEC e pos-
terior encaminhamento às comissões 
de justiça e finanças. Uma vez aprova-
da nessas comissões, a PEC segue para 
votação em dois turnos, consideran-
do-se aprovada desde que votada por, 
no mínimo, 3/5 dos parlamentares. 



8 POLÍTICA SINDICAL
Vitória, Julho-Agosto de 2021

SINAFRESP | Diretoria discute estra-
tégias pela luta do teto salarial com 
Apamagis

A luta pelo au-
mento do teto sa-
larial dos Audi-
tores Fiscais e as 
dificuldades que as 
carreiras do Fisco 
enfrentam no Ju-
diciário foram te-
mas discutidos em 
reunião realizada, 
na quarta-feira 
(14/9), pela direto-
ria do Sinafresp em 
visita à Associação 
Paulista de Magis-
trados (Apamagis).

 Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado 
(FONACATE), composto por 36 
entidades associativas e sindi-
cais, que representam mais de 
200 mil servidores públicos que 
desempenham atribuições im-
prescindíveis ao Estado brasi-
leiro, repudia veementemente o 
violento ataque a policiais fede-
rais pelo ex-deputado federal Ro-
berto Jefferson (PTB) durante 
o cumprimento de mandado 
de prisão, no domingo (23/10), 
na cidade de Comendador 
Levy Gasparian (RJ).
O crime não atingiu apenas os 
policiais alvos dos tiros dispa-
rados e das granadas lançadas 
pelo ex-parlamentar, mas tam-
bém a instituição Polícia Fede-
ral, o serviço público brasileiro e 
o Poder Judiciário. 
Este é mais um dos inúme-
ros e lamentáveis ataques des-
feridos contra agentes públicos 
no cumprimento de suas atri-
buições e prerrogativas le-
gais. E ocorre num contexto de 
seguidas ameaças e intimida-
ções ao funcionalismo, a exem-
plo de um ministro de Estado que 
sugeriu pôr uma granada no bol-

so dos servidores. Já basta! É 
preciso punir exemplarmente o 
responsável pelo caso em 
tela, dentro dos rigores da lei.
O Fórum ainda se solidariza 
com a agente Karina Oliveira 
e o delegado Marcelo Vilella, 
feridos na ocasião, desejando 
a ambos pronta recuperação. E 
estende os votos de solidarie-
dade à ministra Cármen Lúcia, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), também vítima  de        su-
cessivas ofensas desferidas 
pelo ex-parlamentar, Rober-
to Jefferson, na última semana. 

É motivo de grande preocupa-
ção para este Fórum a escala-
da de agressões, em diferentes 
sentidos, que cerca o proces-
so eleitoral. Alertamos aos ser-
vidores de todo o país que se 
mantenham vigilantes, atentos 
aos fatos, e, no próximo domin-
go (30), optem por candidatos 
que estejam realmente compro-
metidos com a defesa e a valo-
rização do serviço público, da 
Democracia e do Es-
tado de Direito.
 
Brasília, 24 de outubro de 2022

Os diretores 
Marilene Marçal 
e Ricardo Castro, 
destacaram a im-
portância de juízes 
e desembargadores 
terem conhecimen-
to sobre as princi-
pais causas que im-
pedem o aumento 
do teto salarial dos 
Auditores Fiscais, 
bem como o viés 
político em rela-
ção ao subsídio do 
governador de SP.

Vitória, Setembro-Outubro de 2022

Durante o encontro, o presidente  
Laudimar Rabelo e vice-presidente 
Saulo Longo, avaliaram e aprimora-
ram medidas que promovam a valori-
zação salarial dos Auditores Fiscais da 
Receita Estadual. Segundo Laudimar, 
a intenção é garantir que a carreira 
continue no patamar remuneratório 
das principais carreiras típicas de es-
tado. 

NOTA PÚBLICA | Fonacate afirma que é antidemocrática
a ameaça de Arthur Lira de votar a Reforma Administrativa

Pelos Sindicatos

SINDAFTEMA | Remuneração dos Audito-
res Fiscais é pauta de reunião da presi-
dência do Sindicato
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DIRETORIA EM AÇÃO
Sindifiscal encerra discussão nas regionais da Reforma 
Estatutária com a categoria 
O Sindifiscal encerrou na  sexta-feira (14/09) as apresentações das propostas do Conselho de Gestão para refor-
ma do estatuto da Entidade SINDIFISCAL. Conforme cronograma estabelecido previamente, a diretoria realizou 
apresentações do texto sugerido, esclareceu as razões dos problemas atualmente existentes no estatuto e suas 
justificativas para as alterações propostas. 

Desde o dia (10/10), foi disponibilizado no site da entidade uma área contendo o estatuto atual, as propostas das 
alterações elaboradas pelo Conselho de Gestão e um formulário para que sejam feitas propostas formais pelos 
filiados interessados. 

O formulário esteve aberto para sugestões dos sindicalizados até o dia 28/10/2022. Após este prazo, estão sendo 
compiladas as sugestões apresentadas para formulação de um texto final que será objeto de construção de con-
senso das proposições no mês de novembro, e que posteriormente será submetido para homologação da Assem-
bleia Geral da Categoria. 

Conforme cronograma previamente divulgado foram realizadas as reuniões no Ed. Sede da SEFAZ (06/10) e 
SUFIS-M (07/10), Colatina (11/10), Linhares (13/10) e finalizado em Cachoeiro de Itapemirim no dia (14/10) 
com participação efetiva de filiados em todos os encontros. 

Em breve mais informações sobre a Reforma Estatutária!
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Sobe e Desce
Sobe

Desce

Média de óbitos por 
Covid  segue em queda 
no Brasil

Ufes fica entre as 28 
melhores  universidades 
do Brasil em ranking 

“Prévia do PIB” cai 
1,13% em agosto, 
aponta Banco Central

O Brasil vêm re-
gistrando quedas 
cada vezes maiores 
em relação as mor-
tes por Covid-19. Já 
temos 687.155 óbi-

A Ufes ficou 
entre as 28 me-
lhores universi-
dades brasileiras 
no ranking de 
instituições de 
ensino superior 
do Times Hi-

tos e 33.961.457 
casos recuperados 
da doença, mes-
mo assim, deve-se 
ter atenção sobre 
a nova variante.

gher Education 
(THE) 2023. 
Das 28 primei-
ras colocadas, 
23 são universi-
dades públicas, 
sendo 18 fede-
rais.

Vitória, Setembro-Outubro de 2022

Olhares para os serviços 
prestados pelas agências da 
receita estadual - ARE, Espírito 
Santo, Brasil

O Índice de Ati-
vidade Econô-
mica do Banco 
Central (IBC-Br) 
registrou forte 
queda de 1,13% 
em agosto na 
comparação com 

Mapa da Pobreza indica 
um triste recorde para 
o Brasil

Dados obtidos 
a partir do Mapa 
da Pobreza apon-
tam um aumento 
de 9.6 milhões de 
pessoas em situa-
ção de pobreza, o 
que é um recor-

de para o Brasil, 
sendo que, em 
números absolu-
tos, temos 125.2 
milhões de bra-
sileiros sofrendo 
com insegurança 
alimentar.

o mês anterior, 
sendo essa a 
maior queda 
desde março de 
2021, quando 
foi registrada 
uma retração de 
1,59%.

Um dos aspectos que marcam a 
análise da qualidade e processo de 

desenvolvimento de serviços, mostra 
que a atual sociedade tem passado 
por transformações diversas e mui-
to rápidas nas últimas décadas – a 
transformação digital -, colocando 
ímpeto as próprias estruturas sociais, 
a ordem pública, as atividades econô-
micas, os valores institucionais. En-
tretanto, essas qualidades do serviço 
também podem esclarecer sobre o 
modo como as organizações em prol 
da qualidade, com a extensão e os li-
mites da atuação das autoridades e o 
papel das populações no provimento 
de suas necessidades cotidianas. Este 
artigo aborda como a organização 
dos serviços de setor público, realiza-
dos nas Agências da Receita Estadual 
do Espírito Santo (AREs), também 
imputa a necessidade de se atuali-
zar e utilizar dos avanços tecnológi-
cos e informacionais a seu favor, em 
busca do aprimoramento da relação 
Estado-sociedade - identificando os 
problemas e soluções direcionados 

à população. Por outro lado, su-

Autoria: Renê Gabriel Junior, Rogério Zanon da Silveira, Marcelo Calderari Miguel.

Convidamos a todos para 
ler o artigo completo!

Fonte: Revista de Tecnologia 
Aplicada, v. 11, n. 1, p. 68-87, 
Janeiro-Abril, 2022. 20 pági-
na(s).

gerimos formas de se olhar 
o atendimento prestados pe-

las AREs da Secretaria de Es-
tado da Fazenda do Espírito 
Santo (SEFAZ-ES) diante as ex-
pectativas de seus diversos inte-
ragentes, buscando desenvolver 
no setor público esse campo in-
formacional onde o usuário dos 
serviços públicos e a sociedade 
em geral sejam o foco principal 

de sua atenção e trabalho. 
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 Eleições 2022: festa da democracia
EM PAUTA

Projeto: Cooperação Fiscal é finalista do Prêmio 
Inoves.

Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ Claro Alves Ferreira, Audi-
tor Fiscal aposentado, com-
pletou 102 anos no último dia 
12 de agosto de 2022. Mora-
dor de Muriaé-MG adora re-
ceber o Ação Fiscal e ficar por 
dentro das notícias do Fisco.

Iniciou a carreira em 1950 
em Guaçui ES, atuando 
como fiscal volante, passan-

do por todas as funções do Fisco e trabalhando em cidades 
como Dores do Rio Preto, Três Estados, Rive, Posto da Pra-
ta, Mantenópolis e Barra de São Francisco, depois  Vila Ve-
lha. Em 1986 Aposentou com Auditor Fiscal da Receita, ten-
do como seu último posto de trabalho em Anchieta ES.

Em 35 anos de serviço enfrentou divisa em mata fechada, locais 
distantes  e sem comunicação, postos sem estrutura, estradas de 
terra, e locomoção a cavalo ou “Maria Fumaça”. O colega teve 
no Fisco Estadual o seu primeiro e único emprego. Agradece-
mos a dedicação de toda uma vida e parabenizamos o Claro Al-
ves Ferreira por mais uma primavera. Que receba nosso carinho 
e desejo de que ele tenha sempre saúde e amor em sua vida.

Vote no projeto da categoria no
Prêmio Inoves 2022!

Aponte a camêra do seu
celular para o código!

Parabéns pelos 102 anos Sr. Claro Alves!

O Sindifiscal-ES aprovei-
ta a oportunidade para 
parabenizar  o governa-
dor Renato Casagrande 
pela sua reeleição, dese-
ja muito sucesso a frente 
da governança do Estado 
do Espírito Santo e espe-
ra que ele continue com 
os princípios de Demo-
cracia, com Desenvol-
vimento Econômico do 
estado e trabalhe pela 
melhoria da eficiên-
cia do Serviço Público. 

Em um cenário pouco transparente e bu-
rocrático na relação entre o Fisco e a so-
ciedade, foi implementado um sistema 
que identifica irregularidades   tributárias 
e publica na Agência Virtual, permitindo 
às pessoas a autorregularização dos dados!
Com foco na Transparência, Desburocratiza-
ção e Tecnologia, esse projeto tem melhora-
do o ambiente empresarial do Espírito Santo.

https://inoves.es.gov.br/votopopular
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COMUNICAÇÃO

Em 1945, ator polonês Clausewitz 
foge do regime nazista e vem para o 
Brasil. Porém, o ator é barrado  no de-
sembarque pelo interrogador e ex-tor-
turador do Estado Novo Segismundo, 
que desconfia que o polonês seja na-
zista. Assim Clausewitz entra em um 
acordo no qual ele precisa fazer Segis-
mundo chorar com suas memórias da 
guerra ou então terá de deixar o país. 
O filme está disponível na Netflix.

Vitória, Setembro-Outubro de 2022 

Dicas Culturais

Filme: Tempos de Paz Livro: Entre o Céu e o Sal Show: Faz Escuro Mas Eu Danço

Deixam saudade

A obra de Everton Behenck nos faz 
refletir sobre um Brasil não muito dis-
tante da nossa realidade. A Zona Sul 
do Rio foi inundada por completo, a 
elite expulsou aqueles que viviam nos 
morros, passando a morar nos prédios 
alagados e abandonados, assim crian-
do as novas favelas deste novo Rio de 
Janeiro, onde Zias se descobre “escolhi-
do” para assumir uma igreja evangélica 
liderada pelo pai que nunca conheceu.

O espetáculo de encerramento da 
sala Baila parafraseia o poeta Thiago de 
Mello, reforçando que em tempos difí-
ceis é importante que a gente ainda saiba 
fazer festa, cantar e dançar para, como 
disse Ailton Krenak, “suspender o céu”, 
ampliar nossos horizontes e não adoe-
cermos da realidade. A apresentação de 
dança flamenca vai acontecer no Teatro 
do SESI, em Jardim da Penha, Vitória. 
Dia 23 de novembro de 2022, às 20h. In-
gressos a venda à partir de 1º de outubro.

Elza de Carle Sant’Anna
Pensionista
30/08/2022

Deixam saudade

Yolanda de Azevedo Correa
Pensionista
15/08/2022

A saudade é uma emoção maluca
Pois ao mesmo tempo que cura
Ela também nos machuca
Mas isto faz parte da gente
O passado vive no nosso presente
Trazendo de volta um sorriso contente
O vazio pode ser perturbador
Mas lembrança também faz sumir a dor
Além de eternizar todo o nosso amor
Sempre que se lembrar daquela cumplicidade
Dos momentos mais gentis e cheios de hu-
mildade
Aqueles que amamos nunca nos deixaram de 
verdade.

Alice Moyses Turbay
Pensionista
11/09/2022

Elias Adeodato 
Aposentado
09/10/2022

Adilson Moreira Valory
Aposentado
 23/10/2022

Jonas da Silva Manga 
Aposentado
23/04/2022


