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Que venha o Natal e um 2023 repleto de saúde, alegrias 

e realizações!

PÁG. 11Mais uma operação de sucesso no norte do estado.

Auditores Fiscais aprovam 
novo estatuto e proposta 

orçamentária

Fisco se articula 
politicamente para derrubada 

de teto

Mais fotos do Natal do Fisco nas 
páginas de 4 à 10.
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Celebrar, unir, conversar, lutar, perseverar e conseguir!

Chegamos ao final de 
mais um ano de mui-
tas mobilizações, lutas 
e encontros. Fazemos 
um balanço positivo de 
conquistas, mas tam-
bém de desenvolvi-
mento de nossa união 
em torno do sindicato 
e de nossos interesses 
comuns. Buscamos, 
todos, lidar com nos-
sas diferenças e fazer 
a boa política para re-
solver nossos conflitos 
e continuarmos firmes 
rumo a novas conquis-
tas.

Nesse processo, algu-
mas divisões cultu-
rais foram sendo su-
peradas, para darmos 
vazão à unidade. Por 
exemplo, a velha divi-
são entre gestão e sin-
dicato, entre gestores 
da fazenda e diretores 
sindicais, foi cedendo 

lugar a uma visão in-
tegrada de que todos, 
indistintamente, são 
parte de uma mes-
ma categoria. Papeis e 
funções desempenha-
das, seja no Sindicato 
seja na Fazenda, são 
ocupações de momen-
to.

Salientar que essa 
união foi fundamen-
tal no processo de 
negociação neste ano 
de 2022, em que pas-
samos por momentos 
duros, de muita prova-
ção, e de algumas frus-
trações também. No 
entanto, fomos capazes 
de “levantar, sacudir a 
poeira e dar volta por 
cima”. E, de cabeça er-
guida, conversar, lutar 
e conseguir avanços.

Somos, sim, uma cate-
goria. Somos da ativa, 

somos aposentados, 
somos direção sindi-
cal, somos gestores. 
Somos de gerações 
mais novas, e de gera-
ções mais antigas. Mas 
temos ideais comuns, 
um norte comum. Sa-
bemos onde queremos 
chegar e usamos nos-
sas habilidades teóri-
cas, práticas e políticas 
para continuar seguin-
do em frente.

Nessa linha, vislum-
bramos um 2023 de 
novas ações e de novas 
conquistas. Mantere-
mos o Fisco Capixaba 
vibrante, referência 
nacional. Cuidaremos 
da posição privilegia-
da que conseguimos 
para as contas públicas 
no Espírito Santo. Ga-
rantimos à sociedade 
capixaba que continu-
aremos firmes em nos-

so propósito de buscar 
recursos aos seus an-
seios sociais.

Por todos os desafios e 
avanços, aproveitamos 
esse momento para ce-
lebrar com nossas fa-
mílias e amigos o ano 
de 2022, renovando 
energias e pensamen-
tos para o ano que se 
avizinha. Que neste 
Natal, a alegria de vi-
ver esteja em cada um 
de Nós, com o aniver-
sariante, Jesus Cristo, 
em nosso meio.  

Feliz Natal e Próspero 
Ano Novo!

A Diretoria  
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  TRABALHO  E GESTÃO
Vitória, Novembro-Dezembro de 2022

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

No dia 22 de novembro, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os Auditores Fiscais ativos, aposentados 
e pensionistas para deliberar sobre o orçamento de 2023, seguida de Assembleia Extraordinária para discussão 
e aprovação do novo estatuto do Sindifiscal. A proposta orçamentária apresentada pela mesa foi aprovada à una-
nimidade, bem como, a fixacão da mensalidade sin-
dical a partir de janeiro/2023, no valor de R$ 140,00.  
 
 
A Proposta do novo estatuto foi aprovada depois de re-
ceber alguns aditamentos surgidos no decorrer dos deba-
tes, de forma que, exceto em relação ao artigo que trata 
da liberação dos diretores, foi vencedora a proposta sur-
gida durante a discussão de que os nomes dos diretores 
que ficarão liberados em prol do sindicato devem cons-
tar previamente no momento da inscrição da chapa e que 
se eventualmente houver alguma modificação no futuro, 
o Conselho de Gestão decide  qual diretor será liberado. 
A diretoria agradece a participação dos colegas e ressalta 
o quão profícuo foi o debate, feito de forma democrática e 
respeitosa, com efetiva  participação dos presentes e que, sem sombra de dúvida se tornou uma das assembleias mais con-
corridas dentre as últimas realizadas não só pelo nível dos debates como das argumentações sempre muito pertinentes.



4 ENTREVISTA
Vitória, Julho-Agosto de 2021Vitória, Novembro-Dezembro de 2022

A diretoria do Sindifiscal agrade-
ce a todos os que participaram da 
Confraternização de Natal 2022. 
Foi um momento único e muito es-
pecial, recheado de afeto e reencon-
tros entre os filiados.  Esperamos 
repetir esse encontro maravilhoso 
no próximo ano.

“Ano novo é tudo novo
no sentimento da gente,
porém preserve do antigo
o que lhe empurrou pra frente
junte tudo que prestou
misture com muito amor
e faça um mundo diferente.
Preserve os beijos, os cheiros,
os chamegos de amor,
as gargalhadas mais altas,
as piadas que contou,
e se a tristeza apertar
basta você se lembrar
dos sorrisos que arrancou.” 

Desejamos a todos os filiados, e 
suas famílias, um 2023 repleto de 
paz, saúde, amor e coisas boas. 
Muito sucesso a todos e todas.   
Feliz Ano Novo! - Poesias de Ano Novo, de Bráulio Bessa
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DIRETORIA EM AÇÃO
Vitória, Novembro-Dezembro de 2022

EM PAUTA
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EM PAUTA
Deputado Da Vitória promete apoio para derrubada do teto

No dia 19 de novembro, o 
Sindifiscal participou de 
um encontro com o Depu-
tado Federal Da Vitória, na 
oportunidade estiveram pre-
sentes o Presidente do Sin-
difiscal, Geraldo Pinheiro, 
o Subsecretário Administra-
tivo, Bruno Nardotto, o Ge-
rente de Arrecadação e Ca-
dastro, Thiago Venâncio, e 
os Auditores Fiscais, Élcio 
Uliana e Luciano da Silva.  

Os presentes parabenizaram 
o Deputado pela recondu-
ção a Câmara Federal nas 
eleições 2022. O parlamen-
tar agradeceu o apoio da ca-

Auditores Fiscais efetuam mais de R$100 mil em autuações 
Auditores Fiscais da Secretaria da 
Fazenda (Sefaz) realizaram, no 
dia 08 de novembro, uma blitz no 
trevo de Água Limpa, em Jaguaré, 
norte do Estado, mais uma ação 
de sucesso efetuando mais de R$ 
100 mil em autuações. Nossos pa-
rabéns aos colegas pela excelên-
cia no trabalho realizado, o que 
nós sabemos ser uma constante. 
 
A operação contou com a 

participação de 10 auditores fiscais da Subgerência Fiscal Nordeste e apoio da Polícia Militar. Entre as mer-
cadorias autuadas estão: cimento, vidros temperados, pneus de caminhão, placas solares, móveis e bonés. 
 
O Auditor Fiscal Osvaldo Luiz Camata participou da operação e destaca a importância da ação. “Blitze como 
essa são importantes para que consigamos mostrar que não há espaço para sonegação. Não podemos dei-
xar que empresas sérias e responsáveis concorram com comerciantes que trazem prejuízos para o Estado”, disse.  

Ao todo, aconteceram cerca de 50 abordagens, seis autos foram lavrados, dos quais cinco já foram pagos.

tegoria no processo eleito-
ral e fez uma avaliação de 
conjuntura política do pró-
ximo presidente eleito e a 
provável relação de diálogo 
com o Congresso Nacional.

Em nível estadual relatou 
o seu empenho na reelei-
ção do Governador Rena-
to Casagrande por entender 
ser o melhor projeto para 
continuidade do desenvol-
vimento do Espirito Santo.

Após as considerações iniciais 
a representação dos Audito-
res Fiscais solicitou apoio do 
deputado em relação a PEC 

008/2022 em tramitação na 
Assembleia Legislativa. Em 
que pese a condição de con-
gressista Federal, o parla-
mentar tem pleno conheci-
mento do antigo problema 
em relação ao teto remu-
neratório dos servidores do 
poder executivo estadual. 
Foi apresentado ao Depu-
tado um relatório da situ-
ação em nível Brasil onde 
o problema foi resolvido 
em quase todas unidades 
da Federação via propos-
ta de emenda às respecti-
vas constituições estaduais.

Foi relatado acerca do 

compromisso do Go-
verno Estadual com 
as categorias impac-
tadas pelo “abate teto” 
de resolver o proble-
ma definitivamente no 
início de 2023, sendo 
a melhor alternativa a 
aprovação da PEC 008.

Da Vitória registrou o 
seu irrestrito apoio a 
essa questão, informou 
que estará em Brasília 
tratando das questões 
relativas ao orçamen-
to 2023 nas próximas 
duas semanas e que 
no início de dezembro 
terá agenda com o Go-
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COMUNICAÇÃO

Hugo Cabret é um garoto de 12 anos 
que vive em uma estação de trem em 
Paris no começo do século 20, com-
pletamente sozinho. Seu pai, um re-
lojoeiro, morre pouco tempo depois 
de mostrar a Hugo a sua última des-
coberta, um autômato. Hugo decide 
desvendar os seus segredos, levando 
o garoto para uma descoberta im-
pressionante que mudará a sua vida. 
O filme está disponível no Telecine.

Vitória, Novembro-Dezembro de 2022 

Dicas Culturais

Filme: A Invenção de Hugo Cabret Livro: O Vendedor de Sonhos Show: Zé Ramalho -  “Show dos Sucessos”

Deixam saudade

O romance de Augusto Cury conta 
a história de um homem maltrapilho, 
que ninguém sabe o nome ou origem, 
mas que impede a morte de um inte-
lectual que tentou se suicidar. Uma 
amizade surge e juntos os dois passam 
a apresentar um novo caminho para se 
viver, chamando seguidores para ven-
derem sonhos em uma sociedade que 
deixou de sonhar e vírgulas para con-
tinuarem a escrever as suas histórias.

O icônico cantor Zé Ramalho está 
chegando no Espírito Santo com o 
seu Show dos Sucessos, relembrando 
suas canções atemporais como “Ad-
mirável Gado Novo”, “Chão de Giz” 
e “Sinônimos’, além de releituras de 
outros músicos. Não perca a apresen-
tação desse astro da música brasileira 
no dia 20 de janeiro de 2023, no Es-
paço Patrick Ribeiro, Av. Roza Helena 
Schorling Albuquerque, próximo ao 
novo Aeroporto de Vitória, às 21h30!  

Thais Bertolini
Rios

Pensionista
12/11/2022

Deixam saudade

Aloni Maria da
Rocha Mendonça

Pensionista
18/11/2022

Não vivemos para que notem 
A nossa presença
Mas para que lembrem
Das memórias de nossa vivência

Vivemos apenas
Para seguir nessa viagem
Deixarmos nossa marca
Mesmo que seja de passagem

Nessa hora é que sentimos
A tristeza de nossa partida
Mas vivemos para isso
Para que nossa falta seja sentida

José Santa Clara
Aposentado
19/11/2022


