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A PROMESSA DA POLÍTICA!

Presidentes da antiga Associação, da AFITES e do SINDIFISCAL se encontram na homenagem na ALES:

“Tempos de superarmos diferenças e nos unirmos em torno de interesses comuns!”

PÁG 4

MATÉRIA ESPECIAL:

ENTÃO É NATAL!

Quatrocentas
pessoas,
entre filiados
e familiares,
fizeram
“A Nossa Festa”

“Tempo de
celebrar e
renovar forças!”
PÁG 7
Alaor Braga e sua mulher Luci Alves vieram de Baixo Guandu para prestigiar a festa, ver amigos e contar muitos casos. “Bons tempos!”

O Fisco vai às ruas!
Operação sustenta inteligência fiscal.

EDITORIAL
PÁG 3

“Fundamental
será nossa
capacidade
de diálogo e
de consenso,
num cenário
econômico
político, estadual
e nacional, novo
e desafiador”

Entrevista
Renato Rovetta,
gerente
em Cachoeiro
PÁG. 5
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Do Armistício à Noite dos Cristais (1918 - 1938)

Rogério Zanon da Silveira

Rogelio
Amorim faz visita
ao Sindifiscal
Pagamento
do rotativo em
curso
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EDITORIAL

Novos governos,
novos tempos!

M

udanças de governo, amiude, vêm
acompanhadas
de expectativas e apreensões
e o momento atual não é diferente. No cenário estadual,
o governo Casagrande herda
pendências. Em primeiras incursões feitas pela diretoria a
representantes do novo governo, deixaram transparecer um
diálogo aberto, mas poucos
caminhos e soluções à vista.
A eles, dissemos que per-
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sistem e se agravam problemas
que continuam ameaçando e
impactando a gestão. Saliente-se ainda que essas questões têm
provocado saída significativa
de colegas por aposentadorias,
além dos que buscam novos
concursos. Assim, a cada dia,
salas ficam mais vazias e projetos e ações fiscais deixam de
ser feitos, consequentemente.
No cenário federal, pairam
as mesmas ameaças ao servidor público, bode expiatório
de todos os males na economia
dita de mercado. A grande mídia foca nos “altos salários no
serviço público” que devem
ser “ajustados”. No mesmo
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sentido, avança a propaganda
“do mercado” por uma reforma previdenciária ainda mais
austera do que a defendida

... pois do nosso
trabalho dependem a população
e a realização das
políticas públicas
governamentais.
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pelo governo de Michel Temer.
Tributar riquezas, nem pensar.
Entre expectativas e apreensões, cabe a nós todos neste
momento a defesa da instituição fazendária e das carreiras
que a sustentam. Governos,
como ondas, “vão e vêm”,
a derrubarem casas de areia.
Por isso, precisamos fincar
nossas casas em pedras, pois do
nosso trabalho depende a população e a realização das políticas públicas governamentais.
Não demais repetir, é
tempo de união em torno de interesses comuns!
A Diretoria
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Rogélio Amorim, futuro Secretário
da Fazenda, visita o Sindifiscal
Rogelio Amorim, que assumirá a Sefaz a convite do governador eleito Renato Casagrande, visitou a sede do sindicato e conversou demoradamente com a Diretoria.

A

Diretoria
do Sindifiscal, no dia
8 de novembro, recebeu o futuro Secretário da Fazenda em sua sede.
“É uma visita de reconhecimento do campo de
trabalho”, disse Rogélio,
frisando que está procurando se aprofundar nas

Tecnologias são
instrumentos a
serviço dos servidores públicos, mas quem
faz o trabalho
são as pessoas.
questões funcionais, administrativas e sindicais
da Sefaz.
Graduado em Engenharia da Computação e

mestre em Informática,
ambos pela Ufes, onde
desenvolveu estudos focados na Transparência
Governamental sob a
ótica da Tecnologia da
Informação, é servidor
concursado na carreira
de Auditor de Controle Externo do Tribunal
de Contas do Estado do
Espírito Santo (TCE-ES)
e professor universitário.
Atualmente, exerce a função de secretário da Fazenda em Cachoeiro..
Carlos Camisão, presidente do Sindifiscal,
avaliou produtiva a reunião. “Não houve e nem
poderia haver cobranças,
já que Rogélio ainda nem
assumiu a Secretaria. Mas
nenhum assunto deixou
de ser abordado, desde
problemas como piso e
teto, até outras questões
funcionais e administrativas, frisou.
“Conheço bastante a
Sefaz e muito das questões que afetam a insti-

Rogelio Amorim, à esquerda, em companhia dos diretores Rogério Zanon (comunicação), Zenaide Tomazelli ( jurídico), Geraldo Pinheiro (financeiro)e Carlos Heugênio Camisão (presidência).

tuição e seus servidores,
algumas que vêm de longas datas. Pretendo nesses dias conversar com
as pessoas envolvidas na
instituição, nas áreas administrativas e sindicais”,
revelou Amorim.
Apesar de formação
técnica na área da Tecno-

logia de Informação, ponderou que a prioridade
deve ser dada à pessoa e à
integração entre pessoas:
“tecnologias são instrumentos a serviço dos servidores, mas em última
instância quem faz o trabalho são as pessoas”,
ressaltou . Amorim.

“Conheço bastante a Sefaz e
muito das questões que afetam
a instituição e
seus servidores”

Assembleia Geral aprova o Orçamento 2019
Diretoria Executiva do Sindicado expôs realidade de receitas e despesas e apontou investimentos.

Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária debateram orçamento do Sindifiscal para o ano de 2019. Reajuste da mensalidade foi
aprovado por maioria de votos.

O Sindifiscal realizou no último dia 29 de
novembro a Assembleia
Geral Ordinária (AGO),
conforme previsão estatutária, para a discussão
do orçamento 2019. O
evento teve a presença
de 35 sindicalizados.
Após a abertura da
AGO, foi feita exposição acerca das receitas
e despesas da entidade e
apresentadas propostas
de despesas extraordinárias para o exercício de
2019, cujos montantes
totais excedem a previsão de receitas.

Após os esclarecimentos e posterior discussão pela plenária, o
orçamento para 2019
proposto pelo Conselho
de Gestão foi aprovado, registrando somente
uma abstenção.
Encerrada a discussão sobre orçamento,
foi aberta a Assembleia
Geral
Extraordinária
(AGE) para discussão
das fontes de financiamento para o orçamento aprovado: sendo uma
possibilidade o reajuste
da contribuição sindical
e a outra a utilização dos

fundos de reserva da entidade.
Submetido o tema ao
debate, surgiram diversas proposituras durante a AGE, sendo que,
ao final, por maioria de
votos, foi aprovado um
reajuste da mensalidade
a partir de janeiro/2019
no valor de R$ 10 e, a
partir de janeiro/2020,
as mensalidades dos associados serão reajustadas nas mesmas datas e
índices do reajuste geral
do funcionalismo público do Estado do Espírito Santo.
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A Unidade na Diferença: Presidentes do

Fisco são homenageados na ALES
Homenageados:

Afes
Alcino Santos (in memorian) 1960-1962
João Pinto Lobo (in memorian) 1962-1964
Messias Lugon 1964-1966
Eleosipo Santos (in memorian) 1966-1968
Jairo Barros (in memorian) 1968-1970
Darly Negreiros (in memorian) 1970-1972
Ruffo Daniel de Barros (in memorian) 1972-1974
Milton Nespoli 1974-1976
Galdino Zaganelli (in memorian) 1978-1981
Joemar Dessaune 1981-1988
Paulo Fernandes Rangel (in memorian) 1989-1991
Sindifiscal
José Fermo 1991-1993
Carlos Nunes de Oliveira Neto 1993-1995
Sandro Martins Baptista 1995-1997
Júlio César Camilo Muniz 1999-2003 +4
Walker Ricardo Pinto 2003-2005
Getúlio Ramos Pimentel 2009-2012
Zenaide Maria Tomazelli Lança 2015-2017
Carlos Heugênio Duarte Camisão 2018-2020
Afites
Ana Maria de Souza Silva 2008-2012
Eustáquio Francisco Xavier 2012-2014
Maria Teresa de Siqueira Lima 2014-2019

Messias Lugon, pioneiro nas atividades sindicais e política da categoria, presidente da AFES em 1964, recebe a homenagem das mãos da deputada Janete de Sá, ladeados por Carlos Camisão e Sérgio Ricardo.

Os presidentes das
entidades representativas
dos auditores fiscais receberam homenagem na Assembleia Legislativa pelo
dia do Auditor.

A iniciativa, de um encontro de gerações que
construíram a instituição
política que cuida dos interesses da categoria, foi da
deputada Janete de Sá.

Momentos emocionados, lembranças de fatos
históricos e de disputas e
crença da necessidade de
união em torno de interesses comuns.

Diretoria recebe deputados
e discute situação do Fisco
Nos últimos dias, o
Sindifiscal realizou reuniões com deputados
eleitos, com o objetivo
de ampliar o projeto de
inserção política da categoria fiscal. Os encontros
foram articulados pelos
colegas Adson, André
Santana e Miguel Gagno.
No dia 22, foi recebido Felipe Rigoni (PSB).
Na oportunidade, foi
explanada Reforma Tributária Solidária e encaminhado material informativo para subsidiar sua
equipe de trabalho.
Outros pontos abordados foram a PEC 186
e questões relativas à Sefaz, como deficiência do
quadro de pessoal e condições salariais.
No dia 26, foi a vez

de receber o deputado
estadual reeleito Euclério
Sampaio (DC). Os temas
tratados foram piso e teto
salarial, Lei 832/16 e os
assuntos de âmbito nacional.
Por fim, no dia 27 o
Sindifiscal recebeu o deputado estadual Marcos

Garcia (PV). Além dos
assuntos tratados com os
outros parlamentares, foram foi esclarecida a importância da adoção de
critérios para concessão
qualificada de incentivos.
Nos próximos dias, o
Sindifiscal estará recebendo outros parlamentares.

À direita, o deputado federal Felipe Rigoni: “A matéria tributária será uma das minhas prioridades no Congresso”.

O deputado estadual reeleito Euclério Sampaio já apoiou
pleitos do Fisco na Assembleia Legislativa.

Deputado estadual pela primeira vez, Marcos Garcia conversou
sobre critérios qualificados para concessão de benefícios.

Vitória, dezembro de 2018
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Renato Rovetta Passamani:
“a tecnologia nos permite avançar”
Sindifiscal foi
a Cachoeiro
saber o que
pensa o auditor
sobre temas de
relevância.
Subgerente da Sufis-Sul, Renato Rovetta
Passamani (36 anos) é
um dos ávidos defensores do uso da tecnologia
no combate à sonegação fiscal. Formado em
Ciências Contábeis, é
pós-graduado em Controladoria e Finanças
e Mestre em Ciências
Contábeis com Foco em
Planejamento Tributário.

“A LOAT trará
uma nova realidade para a
carreira e para
a gestão tributária”.
Na iniciativa privada, dedicou oito anos à
Tecnologia da Informação (TI), com atividades
como análise de sistemas, suporte e manutenção de equipamentos e
programação.
“Hoje a tecnologia
nos permite avançar no
combate à sonegação. A
Sefaz tem um banco de
dados totalmente consolidado, de cadastro, cartão de crédito e débito,
arquivos do âmbito do
SPED (documentos fiscais eletrônicos e Escrituração Fiscal Digital),
permitindo apresentarmos duas frentes: no
ambiente de transparência disponibilizar todos
esses arquivos para que
o contribuinte faça a
autorregularização, provado estatisticamente

como um mecanismo
muito eficaz, e, ao mesmo tempo, identificar os
sonegadores contumazes com maior precisão,
permitindo combater a
evasão fiscal e a concorrência desleal”, comenta
o auditor.
Natural de Iconha,
Rovetta também avalia a
possibilidade de interiorização do Laboratório
de Auditoria Forense
Digital (Laud). “Seria
importante, mas sabemos que é uma estrutura
muito cara.
Pai do pequeno Pietro (três anos), fruto do
relacionamento com a
esposa Lidiane, o Subgerente também demonstrou ser favorável
ao home office. “Com
os novos moldes de sistemas eletrônicos, podemos acessar o ambiente
da Sefaz em casa e fazer
exatamente o que a gente faz no trabalho sem
a necessidade de deslocamento. Sou bastante
favorável e vejo que é
algo que deve ser continuamente aplicado, mas
lógico que com o devido
controle de metas e das
tarefas”.
Admite riscos, “mas
com a instalação do
VPN (rede privada virtual) nos conectamos
diretamente ao servidor
da Sefaz, conseguindo
acessar sistemas de auditorias, arquivos eletrônicos, e etc, efetivando
o mesmo trabalho. Há
um grau de risco nessa
comunicação, mas ele é
controlado por vários
tipos de softwares que
trabalham contra possíveis invasões. Caso
acontecessem teríamos
como mapear e combater”.
Voltando um pouco no tempo, o auditor
conta que entrou na Sefaz em 2010. Segundo

Auditor Fiscal da Receita Estadual, subgerente fiscal da região de Cachoeiro, Renato Roweta é
mestre em Ciências Contábeis e tem vasta experiência na área de Tecnologia de Informação.

ele, a decisão de ingressar na carreira é pelo
fato de “chamar atenção
a capacidade que a gente tem de interagir com
o Fisco e os contribuintes”. Antes de assumir
a Sufis-Sul, ficou cinco
anos com atividades in
loco e dois anos na Supervisão de Projetos em
Vitória. Avalia o tempo
de Subgerente como
“processo de maturação,
conhecimento e experiência”. “O cargo exige
que a gente tenha dimensão maior das atividades, então agora pos-

“Cada setor que
a gente vai passando contribui
para adquirir
experiência e
para o desenvolvimento da
carreira”.

so contribuir com mais
intensidade nas tarefas
da Subgerência”, afirma.
Segundo ele, a Sufis-Sul, assim como as demais, “tem trabalhado
muito com a presença
fiscal: operações especiais, frente loja, blitze,
sempre focando os principais ramos de atividade: mármore e granito,
café, bebidas, produtos
farmacêuticos”. O que
avançou neste tempo
também foi pontuado.
“Estamos trabalhando
com blitze permanentes, trabalhos volantes e
auditores no enfoque do
redesenho de processos.
Estamos trabalhando
muito também com o
sistema de cooperação
fiscal, que permite ao
contribuinte a autorregularização da inconsistência”, afirma.
Para ele, o que precisa avançar é a qualificação. “Precisa haver mais
treinamentos, inclusive
em dezembro haverá
dois aqui na Sufis-Sul”.
Indagado sobre a

indicação de Rogélio
Amorim para comandar a Sefaz, disse que
não teve contato direto,
“mas ouvi dizer de quem

“Com o Redesenho, vamos
ter melhores
condições de
mensurar nosso trabalho,
buscar indicadores mais
consistentes e
fazer planejamentos”.
teve que a perspectiva é
muito boa. Vi depoimentos de que ele vai
intensificar a tecnologia
aplicada ao combate da
sonegação, então vejo
com ótima perspectiva”,
finaliza.

Vitória, dezembro de 2018

6

TRABALHO E GESTÃO

O Fisco vai às ruas! Inteligência,
tecnologia e ação baseiam fiscalização
Bruno Aguilar, Gerente Fiscal, frisou que a Sefaz conta com moderno laboratório de perícia
forense digital, para detectar ilícitos tributários eletrônicos e produzir provas jurídicas.

Operação Natal-e

À direita, Lívia e Ligia, em ação no Shopping Vitória: “A presença do
fisco é essencial para mostrar nosso trabalho à população e ao mesmo tempo dar suporte à inteligência fiscal”.

O gerente de Contribuintes, Bismark Menezes, um dos coordenadores da Operação: “a população precisa se conscientizar de
que fiscalizar não é papel apenas do Estado, mas também de
consumidores e comerciantes.
A concorrência desleal prejudica todos”, frisou.

Objetivo: promover conscientização e fiscalizar emissão de nota fiscal e verificação de arquivos digitais.
Foco: Estabelecimentos comerciais de Vitória,
Serra, Vila Velha, Cachoeiro, Colatina e Linhares.
Ênfase: combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal em período de vendas altas.
Resutados:
Mais de mil estabelecimentos visitados;
- 55 máquinas de cartão apreendidas;
- obtenção de dados e informações para dar
suporte às ações de inteligência fiscal;
- Estimativa de recuperação de impostos no valor estimado de 10 milhões de reais.
Próximas fases: auditorias para a detecção de
fraudes em sistemas fiscais, omissão de receitas, e
sonegação fiscal para as empresas apontadas pelo
monitoramento da gerência fiscal.

Promoções, Concurso, Tesouro: projeto facilita restituições
Formação e Piso salarial e gera economia administrativa
entre Tesouro e Receita modernizou os processos de
na agenda do Conptaf Parceria
trabalho de restituição de indébitos e reduziu significativamente
custos postais e administrativos em setores da Receita e Despesa.

D

Luiz Carlos Lessa, Bruno Nardoto, Sérgio (subsecretário), Bruno
Funchal (Secretário da Fazenda), Jessé Lago, Rogério Silveira, Geraldo Pinheiro e Francsico Costa Andrade.

É

preciso agir já
no início de
2019, pois o
processo de aposentadorias está se acelerando e
são sérios os riscos à gestão da Receita Estadual.
Esse foi o mote das
discussões na reunião
do Conptaf no dia 11
de novembro, em que

foi aberto o processo de
promoção por seleção e
senioridade do ciclo 2017.
Funchal já está conversando com o futuro
Secretário da Fazenda,
Rogélio Amorim, a respeito da agenda do Conptaf que abrange promoções, concurso, formação
e piso salarial.

esde o início
de 2017 foram realizadas
reuniões entre as áreas da
Receita e do Tesouro para
estabelecer procedimentos administrativos para
reduzir o custo das restituições.
Julierme Gomes Tosta, Consultor do Executivo e Subgerente de
Finanças do Estado, explicou que no caso das
restituições de indébitos
tributários, algumas soluções administrativas resultaram na ampliação do
número de restituições
efetuadas:
No caso das restituições de indébitos tributários, algumas soluções
resultaram na ampliação
do número de restituições efetuadas: 38% de de
IPVA, 543% nas ITCD e
100% de ICMS.

O resultado foi a diminuição do custo unitário das restituições, tanto em função da maior

que não requer a correção
pela VRTE.

A obrigação
do Estado de
devolver indébito tem o escopo
de salvaguardar
a ordem tributária.
quantidade de processos
restituídos, quanto pela
restituição dentro do próprio ano da solicitação, o

Julierme Tosta, Consultor do
Executivo e Subgerente de Finanças.
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Matéria Especial
Um ano para confraternizar!
Categoria festeja tempos de união e de conquistas!

Gilmar Lozer, advogado do sindicato, com a mulher Jaqueline.

Geraldo Esquef, Pessanha, Luis Roberto, Rogério, João Braz, Saulo, Lessa, Jocimar, Eduardo e Gilson.

João da Silveira ao lado de sua esposa Helena (esquerda) e familiar.

Elpidio Justino, Mara, Joana e esposo, Tatiana Borgo, Gildice, Mário e Dario.
Oreni, Adriana, Weverton e Marlene organizaram a festa juntamente com Felixa, Lenise e Zenaide.

M

ais de 400
pessoas, entre filiados,
familiares e convidados,
participaram da tradicional festa de fim de ano
do Sindifiscal, no último
dia 1º de dezembro.
“Cuidamos dos preparativos desta festa
desde o meio do ano,
trabalhando em detalhes
e com muita dedicação,

mas tudo foi compensado. A festa ficou muito
bonita e os presentes fizeram muitos elogios”,
comentou Adriana, coordenadora da equipe.
Este ano a animação
da festa ficou por conta
de Marcos Macedo (vocal e guitarra) e Eduardo Oliveira (percussão),
com MPB, pop rock,
forró e axé.

Foram sorteados trinta prêmios oferecidos
por fornecedores do
sindicato, entre eles: Coopfisco, Maria Granel,
Pousada Sítio Aroma da
Serra, Banestes, Benevix,
Gráfica GSA, Orion Seguradora e Condonal. A
colega aposentada Zelia
Bisi foi premiada com
uma TV de 40” oferecida pelo Sindifiscal.

Alexandre recebendo de Zenaide cadeira de praia do sorteio.

Vitória, dezembro de 2018

8

ESPECIAL

O Fisco em Família numa grande
festa: “Fraternizar é preciso!”

A tradicional festa de fim de ano do Sindifiscal é sempre aguardada com grande expectativa por todos os colegas. “Momento de rever amigos e fortalecer laços”.

F

oi uma festa
marcadamente
familiar. Como
em poucos encontros do
Fisco, viu-se a presença
de mulheres, filhos, netos e convidados.

“Na correria
do dia a dia do
trabalho, pouco
tempo sobra
durante o ano
para encontros
assim.
É uma oportunidade para
que nos conheçam melhor e
nós aos colegas
e aos seus.
Carlos Camisão
Presidente do Sindifiscal

Camisão e Goreth ladeado das filhas Carolina (médica, com o namorado Guilherme), Juliana e Isabela, futuras médica e arquiteta.

Para 2019, além dos
encontros tradicionais,
está prevista a “Festa de

35 anos do Concurso de
1984”, que ocorrerá no
meio do ano.

Dezenas de crianças fizeram a alegria da festa: “Promessa de novos tempos para a Família Fisco!”

Uma comemoração
merecida de uma geração que transformou a

Secretaria da Fazenda
e o Estado do Espírito
Santo.

Daniel Meirelles, sempre presente nos encontros, com a mulher
Poliana e com os filhos Miguel e Sophia.

Vitória, dezembro de 2018
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Linhares, Colatina e Cachoeiro:
Clima de Feliz Natal e Ano Novo!
Colegas vieram
de todas as
regiões: “Uma
oportunidade
imperdível para
encontrarmos
os amigos.”

L

inhares,
Colatina e
Cachoeiro
também realizarão suas reuniões de
comemoração de final
de ano, mas não deixaram de prestigiar a festa
na Sede Social de Vila
Velha.
“Sim, porque aqui
podemos encontrar colegas com quem traba-

lhamos em diferentes
pontos do Estado. Uma
oportunidade imperdível”, disse Caon, delegado sindical da região de
Colatina.
Sucesso na festa foi
a decoração natalina,
onde todos queriam tirar
fotos para levar de lembrança.
“A decoração ficou
linda e agradou a todos,
principalmente as crianças que ficaram encantadas com a árvore de
Natal rodeada de presentes. Nossa intenção
era despertar esse espírito natalino com a alegria
das festas de reveillon”,
comentou Oreni, uma
das organizadoras.

Caon, delegado sindical em Colatina, organizou uma caravana para os colegas da região. Na foto, recebe
de Zenaide o prêmio ganhado no sorteio.

Veja mais fotos...

Marcos Pêgo com sua mulher Heliana.
O colega Edilson Paulo de Souza.

Adelaide Ferron e Ana Sidnea: “amigas inseparáveis”.

Um Feliz Natal a todos!
Delson Castello com sua mulher Marilda.
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Camisão: “É hora de revitalizarmos
energias para encarar o ano de 2019”

Clinio Faustino em companhia da mulher Maria da Penha.
José Humberto, Geraldo, Marcos Pego, Paulo Balestreiro, Casagrande, Rogério, Marcelo André, Walter,
João Braz e Fermo na agradável companhia de Dona Blandina.

O amigos Pedro e Luciano.
As belas Ana Maria Miranda e Angela Lino Verissimo.
Marlene, Goreth, Andressa Oliari, deputada Janete e Zenaide.

Rogério, Casagrande, Camisão, Lenise, Zuleide e Almir.

Simão Ítala e sua mulher Marli.

Luzineth em companhia da irmã Odette e familiares

Os amigos Nelson, Elpidio Santana e Marcos Tavares.

Valquimar Raasch recebendo prêmio.

Zélia Bisi recebendo a TV premiada.
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Pelo Mundo

No Brasil

Protestos na França contra aumento de Sindicatos vão à luta contra a
combustível e empobrecimento da classe média Previdência do novo governo
Para Júlia Lenzi, pesquisadora na área da seguridade
social, mudança acarretaria efeitos catastróficos.

A França dos povoados e das pequena e médias cidades, que se sente desprezada pelas elites
urbanas e cosmopolitas que andam de transporte público e de bicicleta (ou de patinete).
No último 24 de novembro, milhares de pessoas foram às ruas na
França em protesto contra aumento de impostos,
dos combustíveis e perda
de poder aquisitivo.
O governo enfrenta o
desafio de uma onda de
atossem lideranças e desvinculada de sindicatos,
num movimento heterogêneo das províncias e da
c l a s - se média francesa.
Os
manifestantes
usam coletes amarelos
fosforescentes, que são

obrigatórios a todos os
motoristas em caso de
emergência com seus veículos, por isso, ficaram
conhecidos como camisas
amarelas. No dia 17 foi o
primeiro dia que protestaram, bloqueando estradas
e ferrovias, em que quase
300.000 pessoas protestaram por toda a França.
É um movimento sem
líderes nem ideologia clara. O mínimo denominador comum é a oposição
ao aumento do imposto
sobre os combustíveis.
Trata-se de uma medida

que afeta os bolsos dos
franceses que precisam
usar carro para se deslocar: a França dos povoados e das pequena e médias cidades, que se sente
desprezada pelas elites
urbanas e cosmopolitas
que andam de transporte
público e de bicicleta (ou
de patinete)..
A França do presidente Emmanuel Macron.” Segundo uma
sondagem do instituto
BVA, 72% dos franceses
apoiam o movimento (El
Pais, 26/11/2018).

No Espírito Santo
Servidores do IEMA reivindicam a Casagrande
gestores de carreira e comprometidos com órgão

As centrais sindicais se
reuniram em novembro
em São Paulo e decidiram
por intensificar a luta contra a proposta da reforma
da Previdência Social, divulgada recentemente.
Mesmo antes de assumir o poder, o futuro
presidente e sua equipe
declararam que a reforma da Previdência será
prioridade do novo governo. Além de apoiar as
mudanças do projeto do
governo Michel Temer
(MDB), Paulo Guedes,
futuro ministro da Fazenda, afirmou que pretende
propor um novo modelo
de aposentadoria.
Doutor pela Escola de
Chicago (EUA), conhecida por adotar uma linha
política ultraliberal, Guedes se inspira no modelo
chileno de Previdência,
baseado na capitalização
individual.
A pesquisadora Júlia
Lenzi Silva, doutoranda
em Direito do Trabalho e Seguridade Social
pela Universidade de São
Paulo (USP), explica que,
“em um regime de capitalização (como o chileneo), é cada um por si. O
indivíduo não conta com
nenhum tipo de solidariedade ou assistência. São

só as contribuições vinculadas ao seu salário, especificamente, que financiam sua aposentadoria.
Não existe contribuição
do empregador, nem por
parte do Estado”, explica
Lenzi.
“Estaríamos, basicamente, em um sistema
individualista, com contas
individuais, sem participação do Estado e dos empregadores em seu financiamento.
Sobre o exemplo do
Chile elogiado por Paulo
Guedes, comenta, “Os
dados de 2015 são aterrorizantes: 90% dos benefícios pagos pela Previdência chilena são de cerca de
meio salário mínimo”.
O Chile hoje é o país da
América Latina que tem a
mais alta taxa de suicídio
entre pessoas idosas. Um
dos dados apontados pela
pesquisa é a correlação
entre a falta de proteção
previdenciária, acarretada
pela privatização da Previdência na década de 80,
e suicídio de idosos que
chegam na idade avançada, com problemas de
saúde, e não encontram
recursos suficientes para
se manter, comenta Júlia
Lenzi Silva (Fonte: Sindicato dos Bancários - MG).

Para a diretoria da Associação, o governo continuou a política de manter gestores
ligados a empresas de consultoria ambiental, as vezes íntimos a poluidoras.
A Assiema (Associação dos Servidores do
Iema) encaminhou uma
carta ao governador eleito, Renato Casagrande,
com as principais solicitações dos servidores
com o intuito de garantir
a autonomia do Instituto
e contribuir para a defesa
do meio ambiente do Espírito Santo.

Segundo os servidores, o instituto foi muito
atacado durante o governo atual, Paulo Hartungo,
que chegou a querer extinguir o principal órgão
de fiscalização e defesa do
meio ambiente”.
As principais reivindicações passam pela renovação da diretoria do
IEMA, com vistas à “er-

radicação da “cultura” de
indicação de membros
de consultorias ambientais, por ser prática que
conflita interesses”. A
Associação também reivindica que os cargos de
gerência e subgerências e
os demais, sejam preenchidos por servidores de
carreira. (Fonte: SINDIPÚBLICOS-ES)

O casal de idosos chileno, Jorge e Elsa, em Julho deste ano, decidiram juntos se suicidar, face às dificuldades para manterem a aposentadoria e a saúde, engrossando as estatísticas de suicídio entre idosos no Chile, em julho deste ano. (Fonte Jornal La Terceira - Chile)
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Artigo:
Do Armistício à Noite dos Cristais (1918-1938)

N

novembro
lembroudois acontecimentos
que marcos do século XX:
O Dia do Armistício, há
cem anos; e a Noite dos
Cristais, há oitenta anos.
Com o Armistício
(1918), era o fim da Primeira Guerra Mundial,
que vitimou cerca de dez
milhões de pessoas. Em
documento, os alemães
reconheciam a derrota num sentimento de
humilhação, sentimento que levou à ascenção
do nazismo e à Segunda
Guerra, como defendem
alguns estudiosos, e que
se agravaria ainda mais
em 1919 com o Tratado
de Versalhes, que encerrava oficialmente a guerra e
pesadas responsabilidades
e reparações à Alemanha
responsabilidades por ter
causado a guerra.
1933 assiste à queda
da República de Weimar
(1919-1933) e à ascensão do nazismo, termo
que vem da sigla NAZI,
do partido fundado em
1918, logo após a Primeira Guerra Mundial.
O partido, ao qual Hitler se filiou em 1919, não
conseguia boa representação no parlamento da
República de Weimar. Em
1923, Hitler tenta tomar
o poder na Baviera, mas
é preso e condenado. No
julgamento, proferiu ódio
à imposição do Tratado
de Versalhes e ressentimento nacionalista e racista, mote de sua ideologia, manifestada no livro
escrito na prisão: Mein
Kampf (Minha Luta).
A aversão aos judeus
(antissemitismo), a ideia
de uma raça superior (eugenia) e a ideia de um espaço geográfico (espaço
vital) para expansão da
raça ariana baseavam sua
ideologia. Os campos de
concentração e o extermínio de milhões considerados inferiores foram
expressão dessa perversa
proposta política.

Sobe!

Rogério Zanon da Silveira (adaptação)

Suas ideias se expandiram no contexto da
Grande Depressão ( Crise
de 1929), período considerado pior e mais longo
de recessão econômica do
século XX, que terminou
apenas com a Segunda
Guerra. Acrescente-se a
isso a crise severa por que
passava o povo alemão.
Nas eleições de 1932, o
NAZI, conseguiu 37%
dos votos, ocupando 230
cadeiras no Parlamento.
O então Presidente
da República de Weimar,
Paul Hindenburg, que tinha sido comandante do
Exército Imperial Alemão
na Primeira Guerra, foi
pressionado pelo NAZI
e nomeou Hitler o Chanceler da Alemanha em
Janeiro de 1933. Um mês
depois, em 27 de fevereiro, um incêndio destruiria
o Parlamento. Um jovem
holandês confessaria ter
feito o incêncio sozinho,
em protesto à ascensão
dos nazistas ao poder.

“Devemos olhar
a história como
um exemplo de
até onde podem
levar as políticas
de bode expiatório, de incitação
ao ódio e de exclusão”. ( Van der Bellen, presidente da
Austria, nov/2018).
Hitler não admitia essa
versão e insistiu na tese de
uma conspiração comunista: “Se esse incêndio,
como acredito, tiver sido
obra dos comunistas, precisamos exterminar essa
peste assassina com punho de ferro”.
O incêndio do Parlamento foi visto imediatamente por Hitler como
uma oportunidade única.
Na mesma noite, funcionários e deputados do
partido comunista eram
presos por ordem de Hermann Göring, fundador
da Gestapo, respaldados

no Decreto editado pelo
Presidente para a proteção do povo e do Estado,
eliminando todo tipo de
liberdade. Validava também a atuação da Gestapo, que podia enviar
pessoas para campos de
concentração, estes sob
controle da polícia nazista
SS: “tropa de proteção”.
Novamente,
Hitler
havia visto no incêndio
a grande oportunidade:
“Agora não há mais piedade. Quem se colocar no
nosso caminho, será eliminado”. O período ditatorial de Hitler se apoiava
numa máquina grandiosa
de propaganda em torno
do mito de um líder, num
culto de sua personalidade
e em símbolos fortes que
o partido nazista criou.
No dia 9 de novembro
de 2018, a Alemanha lembrou a “Noite dos Cristais”: há oitenta anos, uma
onda de violência contra
os judeus, ordenada pelo
regime de Hitler, revelava
ao mundo a violência antissemita gerada no âmbito do pensamento nazista.
Joseph Goebels, Ministro da Propaganda na
Alemanha Nazista entre
1933 e 1945, aproveitara o
assassinado de um diplomata alemão em Paris pelo
judeu polonês Grynszpan
dias antes, para fazer um
discurso. Depois, ordenou ataques aos judeus
em todo o território da
Alemanha. Era o início do
Holocausto: seis milhões
de judeus assassinados na
Segunda Guerra.
A Chanceler alemã,
Angela Merkel, participou
de cerimônia que lembrou
o 80º aniversário da ‘Noite dos Cristais’, num apelo contra a intolerância.
O presidente da Austria,
Alexander Van der Bellen,
também fez esse apelo:
“Devemos olhar a história
como um exemplo de até
onde podem levar as políticas de bode expiatório,
de incitação ao ódio e de
exclusão”, declarou Van
der Bellen.

Reforma Tributária
Solidária é vencedor do
Prêmio Aberje 2018
Projeto há havia sido indicado ao
Prêmio Jatoba - 2018, em São Paulo.

O Diretor de Relações Intersindicais da FENAFISCO, do Sindifisco
de Pernanbuco, Francelino das Chagas Valença Junior, recebe o
Prêmio Aberje 2018, ao Projeto de Reforma Tributária Solidária.

Mais uma conquista para o Movimento
Reforma
Tributária Solidária:
Menos Desigualdade,
Mais Brasil, realizado
pela ANFIP e Fenafisco (Fisco Estadual
e Distrital). O projeto
de comunicação desenvolvido pela agência de comunicação
In Press Oficina, foi
ganhador do Prêmio
Aberje 2018, na categoria Comunicação

e Relacionamento com
Organizações Governamentais.
A cerimônia de premiação foi realizada no
dia 26 de novembro, em
São Paulo.. Na categoria regional da Aberje, o
movimento já foi vencedor na disputa regional
em duas categorias.
A iniciativa também
concorreu, este ano, ao
Prêmio Excelência e
Inovação – Troféu Jatobá, em São Paulo.

Representantes da Anfip e da Fenafisco na cerimônia de
indicação do Projeto da Reforma Tributária Solidária ao
Prêmio Jatobá - Excelência e Inovação, em São Paulo.
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Sentimento do Mundo
Tenho apenas duas mãos
e o sentimento do mundo,
mas estou cheio de escravos,
minhas lembranças escorrem
e o corpo transige
na confluência do amor.
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Memória do Fisco!
Gava 2018

Quando me levantar, o céu
estará morto e saqueado,
eu mesmo estarei morto,
morto meu desejo, morto
o pântano sem acordes.
Os camaradas não disseram
que havia uma guerra
e era necessário
trazer fogo e alimento.
Sinto-me disperso,
anterior a fronteiras,
humildemente vos peço
que me perdoeis.
Quando os corpos passarem,
eu ficarei sozinho
desfiando a recordação
do sineiro, da viúva e do
microcopista
que habitavam a barraca
e não foram encontrados
ao amanhecer
esse amanhecer
mais noite que a noite.

Nossas singelas homenagens aos queridos amigos que nos deixaram!
Ary Pereira Bezerra (aposentado) 11/11/2018
José Augusto Gava (aposentado) 20/11/2018
Francisco Faria de Jesus (aposentado) 22/09/2018
Jarbas Dias (aposentado) 15/09/2018

Carlos Drumond de Andrade

Cultura no Fisco!

Chorinho, samba, Música Popular Brasileira!
É com o que nos brindam Fernandão, Walter, Cezinha, Carlinhos & Cia.
Música de bom gosto e qualidade todo mês no Restaurante
do Rossini, no clube em Vila Velha.
Uma tarde ao som de clássicos como Chico, Noel, Cartola,
Osvaldo Montenegro, Zé Ramalho, João Gilberto, Gil, ...
Vamos prestigiar!!!

“Que o digam Paulo Martins e Rogério:
“... impagável um
dia aqui ao som de cordas, batuques, pandeiros e bandolins!”
“Fernandão, Walter e todo o grupo são
amigos de longa data,
com talento e profissionalismo incríveis,
que com suas apresentações dão vida às
pessoas, ao clube e ao
sindicato.”
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Sindicato e Procuradoria do Estado
acordam pagamento do Rotativo
O juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória homologou, no dia
14 de novembro, o Acordo que beneficiará 899 auditores ativos e aposentados.

O

O Estado,
por meio
de sua Procuradoria
Geral, firmou acordo
com o sindicato (“Termo
de Autocomposição”),
encerrando assim de vez a
discussão judicial a envolver os chamados “juros e
encargos do crédito rotativo”.
Segundo o acordo
firmado, e que já foi homologado pela justiça em
audiência realizada no dia
14 de novembro, o Estado reconhece que todos
os Auditores Fiscais da
Receita Estadual (Grupo TAF), que o Banestes
apurou terem usado o
crédito rotativo (mesmo
aqueles que não enviaram ao sindicato os extratos bancários), devam
ser ressarcidos mediante
a devolução dos juros e
encargos.
O pagamento será fei-

to por RPV (Requisições
de Pequeno Valor), para
aqueles que tem a receber
valor inferior a 4.420 VRTE’s (atualmente equivalente a R$ 14.464,89), cuja
pretensão do governo é
que o pagamento se dê
ainda em 2018.
O cartório da 1ª Vara
da Fazenda Estadual,
logo após a celebração do
acordo, passou a adotar os
procedimentos objetivando a expedição imediata
das RPVs.. Para aqueles
com valor superior a 4.420
VRTE. O pagamento deverá se dar mediante precatório judicial, com previsão de pagamento em
2020, conforme estabelece a Constituição Federal,
art. 100.
Trata-se de uma das
maiores conquistas jurídicas obtidas pela categoria,
que além de conseguir um
acordo, sem a necessidade
de prolongar o tramite do

Ação da perda de 11%
com a URV avança no TJ

O

s autos do
processo nº
001409006.2004.8.08.0024 que se
encontravam com a perita designada pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Sr. Lucelia
Gonçalves de Rezende,
para a realização de perícia contábil, foi devolvido com o laudo pericial,
apontando que “os servidores do Grupo TAF
efetivamente sofreram
prejuízo por ocasião da
conversão da moeda de
Cruzeiro Real para URV,
de
aproximadamente
11%, mesmo prejuízo
sofrido pelos servidores

do Judiciário, Legislativo
e Ministério Público.
O Espírito Santo e
o IPAJM já se manifestaram acerca do teor do
laudo. O próximo passo
será a manifestação do
Sindifiscal. Em seguida
o processo seguirá para
decisão do magistrado,
que poderá acatar ou não
o laudo da perita.
Prevalecendo o laudo,
é uma conquista grande
para a categoria, pois os
valores são substanciais,
conforme se observa
nos processos semelhantes julgados procedentes
em favor dos servidores
dos demais poderes.

Reunião que selou o acordo entre o Estado e o Sindifiscal. Da esquerda para direita, as procuradoras
Camila Almeida e Roberta Nogueira; o procurador geral Alexandre Nogueira; o advogado do sindicato
Gilmar Lozer; presidente do Sindifiscal Carlos Camisão e a diretora jurídica Zenaide Tomazelli

Até R$ 14.464,
deve ser pago
neste ano. Acima desse valor,
em 2020, pois
precisa constar
no orçamento.

processo na discussão de
cálculos, ainda conseguiu
que fosse reconhecido
como devido todo o valor
executado, sem, portanto,
ter que abrir mão de parte
de seus direitos.
Isso porque já foi re-

conhecido como devido
pelo Estado os cálculos
nos termos apresentados
pelo sindicato, considerando o débito principal,
bem como os valores a
título de juros de mora e
correção monetária)...

Requerimento de progressão após o
estágio probatório tramita na SEGER

O

Sindifiscal ingressou com
requerimento administrativo coletivo, em prol da categoria,
pleiteando a extensão
aos ocupantes do cargo
de Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE,
do direito reconhecido
pelo Tribunal de Contas
em favor de seus servidores.
Esse direito consiste
em evoluírem na carreira mediante progressão
funcional, isto logo após
a conclusão do estágio
probatório, mas tendo
por fundamento jurídico
o decurso de 02 (dois)
anos no cargo.

Com isto, após superarem o período de
03 (três) anos de estágio
probatório, os novos auditores teriam direito a
mudança de referência
(progressão temporal)
automática, em razão
do cumprimento do estágio, e ainda mais uma
mudança de referência
em razão de terem completado 02 (dois) anos
no cargo, e com efeito
financeiro retroativo à
data de implemento de
tal requisito.
Sendo assim, decorridos 03 (três) anos no
cargo, seria possível ao
novo auditor evoluir
duas referências, por

fundamentos jurídicos
distintos, que foram
avaliados pelo Tribunal
de Contas do Estado,
e que ao final concluiu
por meio do Acórdão
TC-0218 – Plenário
como sendo devidos aos
seus servidores. Como o
Grupo TAF dispõe de
legislação similar (LC
737/2013), foi requerida
a aplicação do mesmo
entendimento.
O processo tramita
na SEGER, e está sendo
acompanhado de perto
pelo Jurídico do sindicato, que requer um tratamento isonômico com
os servidores do Tribunal de Contas.
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Estado do Espírito Santo sofre novo
revés na ação da Trimestralidade
Plenário do STF negou em agosto provimento ao recurso do ES. Em novembro,
Dias Tofoli proferiu que não hã mais necessidade de julgamento do recurso ao STF.

O

O Estado
do Espírito Santo sofreu
derrota definitiva no
processo da chamada
“trimestralidade”.
O plenário do Supremo Tribunal Federal STF já havia decidido no
dia 8 de agosto, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo
regimental
interposto
pelo Espírito Santo no
processo envolvendo os
Procuradores do Estado (RE nº 729.631/ES),
tendo o acórdão sido publicado no dia 05 de setembro, e o Estado não
interpôs mais recurso.

... está consolidada
a
conquista dos
servidores na
matéria
que
envolve os precatórios da “trimestralidade.
A decisão transitou
em julgado no dia 02 de
outubro, e o processo
já retornou ao Tribunal
de Justiça do Estado do
Espírito Santo (Precatório nº 200.970.000.523),
para
prosseguimento.
Por ora, segundo informação no site no Tribunal de Justiça, o precatório correspondente
continua com o seu pagamento suspenso.
Também o processo
envolvendo membros do
Grupo TAF (REsp nº
1237895/ES), conforme
já noticiado em edições
anteriores, foi decidido
pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ, em favor dos servidores. Ten-

do sido remetido ao Supremo Tribunal Federal
– STF para julgamento
do recurso extraordinário, decidiu monocraticamente o Ministro Presidente, Dias Tofolli, que
não há mais a necessidade de julgamento do recurso pelo Supremo, eis
que o recurso especial
dos servidores já foi provido pelo STJ, que reverteu a decisão do Tribunal
de Justiça do Espírito
Santo. Segue transcrito
trecho da decisão que
sintetiza o entendimento
adotado pelo STF:

“Compulsando os
autos, verifica-se a existência de óbice jurídico intransponível ao
processamento
deste
recurso: o caso é de
provimento do recurso
especial pelo Superior
Tribunal de Justiça, que
atendeu a pretensão dos
recorrentes. Com efeito,
o STJ deu provimento
ao recurso especial para,
nos termos do voto reajustado do Relator,
“julgar improcedente a
ação com inversão do
ônus da sucumbência”.
O acórdão desse julgamento transitou em julgado em 24/10/2018 (fl.
1.211 e-STJ). Assim, o
apelo extremo está prejudicado pela perda superveniente do objeto,
operando-se, portanto,
a substituição do julgado nos termos do art.
1.008 do Código de Processo Civil. (...). julgo
prejudicado o presente
recurso extraordinário
pela perda do objeto (...).
Determino à Secretaria
Judiciária que expeça
ofício (...) comunicando
a Vice-Presidência do
TJES acerca do que aqui

decidido. Publique-se.
Brasília, 6 de novembro
de 2018.”

Portanto, já está consolidada a vitória dos
servidores estaduais na
matéria a envolver os
precatórios da “trimestralidade..
O
Departamento
Jurídico acompanha de
perto os processos em
que atua na defesa dos
servidores. A tendência
é que o Tribunal de Justiça retome o julgamento dos processos suspensos, e modifique o
seu entendimento, para
a partir dos precedentes
firmados pelos tribunais
superiores passe a julgar
improcedentes todas as
ações interpostas pelo
Estado, em que pretendia a declaração de nulidade dos precatórios já
formados.
Segundo a mídia local, o Conselho Nacional
de Justiça - CNJ, mesmo
diante dos julgamentos
favoráveis aos servidores, determinou a suspensão do pagamento
de todos os precatórios
da “trimestralidade” por
parte do Tribunal de Jus-

A tendência é
que o Tribunal
de Justiça retome o julgamento dos processos suspensos.
tiça, até que este conclua
acerca da exatidão dos
cálculos apresentados,
pois teria sido denunciado que os valores são
inconsistentes, estando
muito acima dos valores
devidos.

TJ dispensa devolução de
recebimentos “indevidos”
A alegação é
de que os servidores receberam os valores
de boa fé.

O

sindicato obteve
uma vitória recente para um grupo de
aposentados sob ameaça
de devolverem valores
recebidos por força liminar posteriormente
reformada. Trata-se de
aposentados, cujos valores de suas remunerações estavam acima do
teto, em razão das vantagens pessoais.
No processo em que
objetivavam que tais
vantagens fossem excluídas para fim de imposição do limite remuneratório, obtiveram uma
decisão liminar favorável, mas que foi posteriormente cassada.
A decisão final foi
pela
improcedência
da ação, isto com base
no entendimento firmado pelo STF após
a entrada em vigor da
Emenda Constitucional
nº 41/2003, de que as
vantagens pessoais integram sim a remuneração
do servidor para fim de
aplicação do abate-teto.
Com isto os servidores foram notificados
pelo IPAJM de que deveriam começar a devolver os valores recebidos
indevidamente a maior.

Porém, como o ST
no julgamento do RE nº
606.358/SP, decidiu que
os valores recebidos a
maior até a data daquele julgamento, ocorrido no dia 18/11/2015,
não necessitariam ser
devolvidos - pois foram
considerados como tendo sido recebidos pelos
servidores de boa-fé. O
sindicato ingressou com
mandado de segurança
para impedir a devolução. Após muitas marchas e contramarchas do
processo, a sentença que
havia sido favorável foi

Serão beneficiados pela
ação: Almir do
Carmo, Erminda Belei, Hélio
de Jesus, Hilton Leonel, Jaques Baiense,
João Batista G.
Melo, Roberto
Guarçoni e Sebastião Zigone.
confirmada pelo Tribunal de Justiça, após o departamento jurídico entregar memorial e expor
a questão a cada Desembargador da Quarta
Câmara Cível, onde o
processo foi julgado.
Assim, alguns auditores aposentados ficaram desobrigados de
devolverem o que receberam a maior até o dia
18/11/2015.
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Um ano de muitos encontros,
lutas e histórias pra contar! Que
2019 venha ainda melhor!

Eu já estou
com o pé nessa estrada,
qualquer dia
a gente se vê!

Maria da Conceição
Tavares, pensionista, não
dispensa a leitura diária
do jornal, e é fã do Ação
Fiscal: “Não fico sem ler
ele todo!” e guarda todos
os exemplares em sua
coleção.

Maria da Conceição
não dispensa a leitura diária do jornal, para ficar
sempre em dia com os
acontecimentos no Brasil e no mundo.

Aguarda sempre
com muita ansiedade o
Jornal Ação Fiscal, que
coleciona com muito carinho. Sabe tudo do sindicato.

Está com 95 anos e
uma juventude incrível
após passar um período
internada, às véspesas
da visita.
“Mesmo se recuperando de um período
de internação, recebeu
eu e Lenise com muita
alegria e com toda a sua
família.
Nossos
agradecimentos a essa família
tão querida, que fez de
nossa visita uma festa.
Muita alegria e paz! De
suas amigas Marlene e
Lenise.

Aarão Deeps com a esposa Zilka, Lenise e Marlene.
Lenise e Marlene
lembraram bem que o
nome Aarão Deps encabeça vários processos
jurídicos no Sindicato
pleiteanto direito para
colegas: “Mas somente
agora tivemos o prazer
de conhecê-lo, que simpatia!”. No dia seguinte,
Zilka enviou uma linda
mensagem. Obrigada!!
Deus esteja com vocês!

“Marlene, sua simpatia é realmente cativante.
Por mim, o Sindicato jamais acabará.
Se Deus quiser, iremos na confraternização em dezembro.
Continue se comunicando com a gente, sempre. Marlene, bom dia,
que o céu se abra para
você, mais azul do que
nunca! Beijos!” Zilka

Délio Castelo, liderança sindical histórica!

Lenise e Marlene, em visita ao amigo José de Alencar. Flamenguista doente, é apaixonado por futebol, pelo meio ambiente e pelos animais. Mostrou uma calopsita rara,
que canta o hino nacional, sob a regência de sua esposa Elizete.
Zé de Alencar e Elizete, recebam um grande abraço de todos os seus amigos daqui!
Nos vemos na festa de fim de ano!

Delio Cassiano Castelo Borges conversou
demoradamento com a
gente. Uma história bonita e longa na fiscalização, no trabalho e na
ajuda aos colegas pensionistas e aposentados
aqui da região de Cachoeiro. “Sempre tive nas
assembleias, com posi-

ção firme em defesa da
categoria, e continuarei
assim!”
Delio participou da
diretoria do Sindicato
como vice-presidente,
onde fez um belo trabalho, na diretoria em
que o colega Julio Cesar era presidente, no
ano de 2008.

