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EDITORIAL

Com a palavra...

Vitórias marcam fim de 2019, mas é hora de planejar 2020...

O

ano de 2019 terminou com três boas
surpresas para o Fisco do Espírito Santo. A primeira
foi a conquista da reposição geral
do Funcionalismo Público, depois de muita peregrinação à Assembleia Legislativa e de muito
envolvimento dos auditores nas
assembleias unificadas de servidores.
O índice foi pequeno (3,5%),
se comparado ao que foi reivindicado e mais ainda às perdas
acumuladas. Porém, para um
governo que desde o início do
mandato afirmou que não daria
nenhum reajuste ao funcionalismo público, responsável por
fazer a engrenagem do Espírito
Santo funcionar, o fato não pode
passar despercebido.
Outra boa surpresa foi a conquista da reposição do mesmo
percentual no salário do governador, que serve como teto constitucional para diversas carreiras
no Espírito Santo, inclusive de
auditor. Caso não ocorresse, 280
colegas ficariam novamente com
abate-teto.

Não podemos, por
conta da heterogeneidade de nossa
carreira, alimentar a
desunião. Devemos
cada vez nos unir
mais.
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Surpresa porque já virou praxe no Estado a não obediência à
Constituição, que determina que
a reposição seja feita anualmente. Com isso, os colegas em final
de carreira podem respirar um
pouco mais aliviados por conseguirem contabilizar a reposição
obtida pela grande massa de servidores.
Aqui vale registrar o intenso
trabalho feito pela Diretoria e outros colegas junto aos parlamentares, em especial o empenho da
deputada Janete de Sá, que conseguiu convencer o governador
Renato Casagrande acerca da importância de aplicar o índice de
reposição em seu subsídio para
não prejudicar auditores, delegados, médicos e outros profissionais fundamentais para o Estado.
Soma-se às duas vitórias uma
também de grande importância,
que foi a revogação da Lei Complementar 832/2016. Essa lei foi
fruto de retaliação do ex-governador Paulo Hartung à categoria,
por conta do movimento grevista
realizado em 2016. O instrumento legal, porém, inconstitucional,
permitia a livre nomeação de
alienígenas em cargos comissionados na Sefaz, antes de privativa
ocupação pelos auditores fiscais.

Mas agora o ano de 2020 já
bate à porta. E com ele virão todos os desafios que o Fisco ainda
não conseguiu superar em 2019,
principalmente a necessidade de
se reinventar como carreira e de
finalmente conseguir ter uma
voz uníssona.
Somam-se às nossas lutas
aquelas de âmbito nacional, caracterizadas por pacotes de maldades contra os trabalhadores,
principalmente nós, do serviço
público, que temos sofrido os
piores ataques da história brasileira de forma pérfida, covarde,
desonesta, proposital. Ataques
engendrados pelo mercado empresarial e financeiro e patrocinado pelo modelo econômico implantado nos últimos anos, com
o intuito único de absorver os
serviços públicos para ampliação
de lucro.
Por esta razão, não podemos,
por conta de nossa heterogeneidade, alimentar a desunião. Devemos cada vez nos unir mais,
mesmo diante dos diferentes
interesses, pois a carga de atos
negativos contra o servidor é infinitamente muito mais danosa.
Temos que seguir juntos defendendo os interesses coletivos,
com dignidade e verdade.

Felizmente, mais uma vez,
a Diretoria do Sindifiscal juntamente com demais colegas,
apoio e interveniência da deputada Janete de Sá, conseguiu que
a LC 832 fosse derrubada via
mensagem do governo para a
Assembleia Legislativa, conforme prometido por Casagrande
desde o início do mandato.

Todos são auditores fiscais da
Receita Estadual e devem defender a carreira, o Fisco, a Receita
e a Sefaz de todos os fantasmas
que têm tirado o nosso sono,
como as ingerências, a pior remuneração do Brasil (final e inicial), o achatamento das nossas
estruturas e as condutas que tentam nos diminuir.
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Por fim, trazemos otimismo e
encorajamento para as lutas que
virão, devendo todos estarem
dispostos a apoiar seus representantes sindicais, quem quer que
sejam, pois unidos seremos fortes para suportar as tempestades,
resistir à tentativa de opressão,
coibir a tirania e o fundamentalismo, que só servem para cegar,
inclusive, às vezes, os mais sábios.
Feliz natal, boas festas e um
ano de 2020 com forças renovadas!
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Auditores do ES atingem meta de
arrecadação 40 dias antes do prazo
Volume previsto de ICMS foi
alcançado em
novembro.

Em operação,
Fisco mira no
Showambach

s auditores fiscais atingiram
no dia 21 de novembro a meta de arrecadação de ICMS para
2019 com 40 dias de antecedência. O previsto
para 2019 era de R$ 9,87
bilhões, mas já se atingiu a marca de R$ 10,1
bilhões, com destaque
para Indústria (R$ 1,6
bilhão), Energia Elétrica (R$ 1,3 bi), Comércio
(R$ 2,1 bi) e Petróleo e
Gás (R$ 2,4 bilhões).
“Esse resultado significa que o trabalho realizado no âmbito da Receita Estadual tem sido
bastante
satisfatório,
uma vez que os prazos

O proprietário da
rede de supermercados
Schowambach foi alvo,
no dia 2 de dezembro, de
uma operação da Receita
Estadual deflagrada em
três lojas da rede: Campo
Grande (Cariacica), Maruípe (Vitória) e Centro
de Vitória. A operação
foi realizada em conjunto
com o Ministério Público
e a Polícia Militar.
Ao todo, 12 auditores
fiscais da Receita Estadual participaram da operação, batizada de blindagem, que serviu para
desbaratar o esquema do
empresário que se utiliza
de laranjas para não devolver o que deve ao Fisco. Os débitos, formados
a partir de diversos autos
de infração lavrados nos
últimos anos pela Receita, chegam a quase R$ 23
milhões.
Na oportunidade, foram apreendidos pelos
auditores diversos terminais de POs (máquinas de
cartão de débito e crédito), que se encontravam
cadastrados em uma série
de CNPJs diferentes, e
também deferido jucidialmente o sequestro de 15
veículos e 23 imóveis para
garantir, ao menos de
forma parcial, a reparação
dos danos causados ao
erário público estadual.

O

R$
10
bilhões foram
arrecadados

Auditores estão exercendo trabalho bastante satisfatório e comprovado por resultados.

originalmente
previstos no orçamento estão
sendo antecipados, apesar do momento de crise econômica do país e
do lento crescimento do
PIB Estadual”, enfatiza
o auditor fiscal e diretor
do Sindifiscal, Geraldo

José Pinheiro.
Segundo ele, a Receita tem tido um comportamento diferenciado e
isso tem ligação direta
com o trabalho realizado
no controle de receita e
combate à sonegação.
“Apesar de toda dificul-

dade que os auditores têm, relacionadas
à falta de pessoal e à
remuneração aquém,
mantemos o Espírito
Santo com a Nota A
e cumprimos nossos
compromissos com a
sociedade capixaba”.

Paulo Mazzoco e Daniel Meirelles participam do II
Encontro sobre empresas noteiras em João Pessoa
Os auditores Paulo Mazzoco e Daniel
Meirelles,
integrantes

do NEP, participaram
nos dias 19 e 20 de novembro do II Encontro

Sobre Empresas Noteiras realizado em João
Pessoa (PB) pelo SIF
(Sistema de Inteligência
Fiscal) em parceria com
o Ministério Público do
Estado da Paraíba.
Mazzoco foi palestrante do 2º dia do encontro. “Falei sobre a
importância de responsabilizar os beneficiários
e parar de olhar para o
noteiro”, comenta.
“O NEP, só de lavratura, tem R$ 3,5 bilhões
lançados no beneficiário

desde 2010, quando
começou. E isso é
fruto de uma inovação, pois paramos
de multar o laranja,
mostrando que não
há fato gerador nele”.
Segundo Daniel
Meirelles, a palestra
do colega foi muito
elogiada. “O Mazzoco deu uma aula.
Tanto que quando
acabou a palestra,
a promotora disse
que foi a melhor do
evento”.

Dezenas de POs foram apreendidos.
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Fisco aprova Orçamento 2020 e
realiza balanço das mobilizações
Revogação da
LC 832/2016
foi um dos
destaques da
Assembleia
Geral Extraordinária

N

o dia 11 de
dezembro, os
auditores fiscais se reuniram em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária para
deliberar sobre a aprovação do orçamento para
2020 e avaliação do processo de reivindicações
da categoria durante este
ano. Alguns dos informes
foram:
- Sobre a revisão geral anual: depois de uma
luta travada por mais de
6 meses, foi aprovado na
Assembleia Legislativa o
Projeto de Lei 974/2019,
que concede a reposição
de 3,5% ao Funcionalismo. Posteriormente,
depois de muita luta e articulação política, foi também estendido o mesmo
percentual ao salário do
governador, contemplando auditores em final de
carreira e colegas em cargo de gestão;
- Sobre a revogação

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária aconteceram no saguão do edifício-sede da Sefaz.

da LC 832/2016: depois
de muito trabalho nas
esferas jurídica e política, finalmente houve o
restabelecimento da plenitude das prerrogativas
do cargo de auditor fiscal
a partir da revogação da
referida lei;
- Sobre o andamento
da promoção funcional
ciclo 2017: No momento existem 32 vagas para
promoção, que depen-

dem apenas de alguns
procedimentos operacionais para serem efetivadas.
Terminados os informes, foi aberta a Assembleia de discussão do orçamento da entidade para
2020. O diretor financeiro
do Sindifiscal apresentou
a proposta, que foi aprovada por unanimidade.
Encerrada a AGO, o
presidente do sindicato

abriu a AGE (Assembleia
Geral Extraordinária) e
anunciou o primeiro item
da pauta: andamento do
processo de negociação.
Informou que o secretário da Fazenda se propôs
a realizar duas reuniões
ainda neste mês para conhecer com mais detalhes
a tabela proposta e avaliar
os impactos financeiros.
Também foram aprovados a continuidade do

uso dos botons e da camisa e uma moção de repúdio dirigida ao secretário,
na expectativa de que ele
reconheça que se excedeu
quando advertiu um auditor na presença de um
contribuinte A entidade
também precisa comunicar ao secretário as consequências do ocorrido
no seio da categoria, que,
coletivamente, também se
sentiu atingida.

Clubes de Vila Velha e Cachoeiro recebem melhorias
Sempre pensando em
oferecer o melhor aos
seus associados, o Sindifiscal tem feito diversas intervenções na sede
social de Vila Velha e
no Clube de Cachoeiro.
O diretor financeiro do
sindicato, Geraldo José
Pinheiro, relatou algumas das intervenções,
tais como a reforma da
casa do caseiro da sede
social. Confira:
Sede social de Vila
Velha
Campo e quadra es-

portiva: Na quadra esportiva foram feitas pinturas
das paredes e também
feita a inserção de placas
metálicas para a redução
de luminosidade solar. A
quadra de tênis está sendo
completamente reformada
e foi realizada intervenção
no campo de futebol, com
troca da iluminação e manutenção na grama.
Piscinas: Está sendo
executado o processo de
impermeabilização das
piscinas. A piscina grande já foi contemplada

e agora está em fase de
adiantamento a impermeabilização da piscina
infantil, bem como a
pintura das paredes.
Churrasqueiras: Por
serem muito antigas, foi
realizada a reconstrução
de duas churrasqueiras e
a mais nova ganhou manutenção.
Clube de Cachoeiro
O clube de Cachoeiro também recebeu
diversas intervenções
do Sindifiscal neste ano.

Segundo Geraldo, o
campo do local recebeu
capina e foram feitos
processos de pinturas,
reparos em telhados, re-

boco, reconstrução de
churrasqueiras, plantio
de árvores frutíferas,
cortes de eucaliptos e
reparos na piscina.
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Carla: Temos de trabalhar melhor
um caminho que envolva todos
Para Carla, a categoria precisa
sair da mesmice
e encontrar um
novo caminho

A

auditora
fiscal
Carla Brasil Milaneze, 34 anos,
pensa que a categoria precisa evoluir no sentido de
achar um meio termo, ou
o equilíbrio, para todas as
suas demandas. Chefe da
equipe de ITCMD na Sufis-M, Carla afirma que a
categoria é heterogênea e
isso gera algumas dificuldades naturais de entendimento. “Eu sou Afre-0 e
a minha demanda hoje é
diferente do Afre-3/15.
O que eu necessito é
diferente de uma pessoa que está no final da
carreira. O que eles precisam é quebrar o teto,
mas eles têm integralidade. Então a partir do
momento em que eles se
aposentarem, vão levar
com eles toda a carreira
que construíram”, argumenta.
Entretanto, a auditora
não aponta as diferenças
no sentido de criar ainda mais nichos e sim de
apontar a importância do
papel do sindicato de envolver os auditores mais
antigos com os novos
para que, juntos, possam
construir uma unidade de
pensamento, compreendendo que se a carreira
quebrar o teto, em nada
prejudicará quem está na
base. Pelo contrário: a co-

Eu sou Afre0 e minha
demanda é
diferente do
Afre-3/15

Carla Milaneze, auditora fiscal da Receita do Espírito Santo desde 2017, chefia equipe de ITCM na Sufis-M.

memoração de todos tem
de acontecer. Pois é uma
conquista coletiva da carreira. E não de um grupo
de pessoas.
“O mesmo pensamento vale para quando
construímos uma tabela
que é mais forte na base.
Em nada influencia no
final. Então temos que
buscar um equilíbrio. Se
pegarmos aquele estudo
que o Meirelles coordenou, a gente verifica que
além de sermos o pior em
termos de renumeração,
estamos muito longe do
segundo pior. Então isso
precisa envolver maturidade de todas as partes
envolvidas. Precisamos
trabalhar melhor um caminho que envolva todo
mundo”, diz.
Formada em Direito
pela Ufes (2009) e mãe da
pequena Maria Virgínia, 3
anos, Carla ingressou na
Sefaz em 2017, depois de
ocupar a função de analista do Executivo na Setur (Secretaria de Estado
de Turismo), onde ficou
por quatro anos, e tem o

desafio de gerir dezenas
de processos que chegam
ao setor por mês e chefiar
uma equipe formada somente por homens com
mais tempo de função.
“Cheguei com muita vontade de trabalhar

Além de sermos o pior em
remuneração,
estamos muito
longe do segundo pior
e com pessoas ali dentro
com uma carga muito
grande que eu tinha que
absorver. Sentei ao lado
deles, troquei ideias e fui
assimilando toda informação e conteúdo. Com
a saída do Jefferson, eu,
que fazia todo o serviço
junto com ele, naturalmente passei a ocupar o
cargo de chefia. E hoje
nutro uma relação muito

boa com o Uliana e os
demais colegas do setor”,
conta Carla, que é supervisionada por Bruno Nardotto.
Setor vai se aposentar
Praticamente
toda
a equipe de ITCMD se
aposenta no ano que vem
e essa é uma das preocupações de Carla Milaneze. “É tudo uma bola
de neve, pois é um setor
que é ainda extremamente manual. Então precisamos de um sistema
que venha automatizar
bastante o serviço, ainda
mais numa condição de
déficit de pessoal”, relata.
Entretanto, segundo ela,
o secretário da Fazenda
garantiu que o software
está na ordem de prioridades.
Outra questão necessária, segundo a auditora, é focar em demandas
que geram mais recursos,
como o acompanhamento mais de perto de processos de doações nos
cartórios e de doações de
cota empresarial, junto à

Junta Comercial. “Se um
processo que hoje chega
em 10 volumes fosse uma
guia on-line, e o advogado
desse inventário tivesse
de preencher essa guia e o
sistema automaticamente
acionasse o profissional
daquela
circunscrição,
com certeza o auditor
que faz esse trabalho de
forma manual poderia estar cumprindo outras demandas mais pertinentes
para o Estado”, esclarece.
Fim da mesmice
Por fim, Carla afirma
que a categoria está no
complicado momento
de final de ano. Um ano
em que trabalhou arduamente na tentativa de
estabelecer uma pauta de
diálogo e fazer seminários
de motivação. “Nesse fim
de ano vamos vendo que
as coisas não estão exatamente da forma como
planejamos. Mas não é
hora de desistir. E sim de
sentarmos, fazermos uma
análise e buscarmos novas coisas para o ano que
vem”, reflete.
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Posicionamento do Sindifiscal é
destaque em reportagem sobre ICMS
Canal Unico PDF - Acesse: t.me/jornaiserevistas

Entidade se posicionou sobre
julgamento do
STF.

Projeto do Sindifiscal vai
resgatar história do Fisco
O Sindifiscal trabalha, desde novembro,
para resgatar a memória
dos aposentados e pensionistas do Fisco Estadual que são filiados à
entidade.
A ideia é registrar,
em foto, áudio e vídeo,
as histórias dos tempos
de postos fiscais, as dificuldades, os medos,
os riscos e as condições
insalubres a que muitos
colegas foram expostos
em sua atuação na Receita do ES.
Mas também relembrar os amigos, os amores, as confraternizações
e tudo de bom que o

O

Sindifiscal foi
destaque no jornal A Tribuna
por seu posicionamento
favorável à criminalização do não pagamento
de ICMS declarado à
Receita Estadual pelo
contribuinte.
A questão foi levada
à apreciação do STF por
recurso interposto por
lojistas de SC denunciados por crime contra a
ordem tributária.
A defesa alega inadimplência fiscal. Mas,
até então, seis dos 11 ministros da Corte são favoráveis a criminalizar a
conduta dos lojistas por
entenderem que o caso é

11
ministros devem opinar

tempo de dedicação à
Receita Estadual agregou para suas vidas.
Até o momento, já
foram entrevistados colegas como Joel Serrano,
Lenita Denadai, Zélia
Bisi e Delson Castello,
mas a ideia é entrevistar,
em 2020, mais de 30 colegas aposentados e pensionistas.
Quer contar sua história ou conhece algum
colega do Fisco que
gostaria de participar
do projeto? Ligue para a
gente pelo 3325-3439 e
peça para falar com a coordenadora de projetos
sociais Adriana Nobre.

Posicionamento do Sindifiscal foi destaque em A Tribuna de 17/12.

uma manobra que visa à
sonegação.
“Isso acontece porque até então há uma
interpretação de que a
simples inadimplência
não caracteriza crime
contra a ordem tributária, apesar de a lei men-

cionar que qualquer
forma de supressão
de tributo é crime.
Então essa decisão
vai abarcar melhor as
situações em que essa
supressão de tributos
for deliberada”, comenta o Sindifiscal.

Joel, Lenita e Delson foram alguns dos entrevistados.

Livro que conta relatos de lutas dos Placas de identificação são
sindicatos é distribuído pela Fenafisco entregues à ativa
A Fenafisco já distribuiu entre suas 32 entidades filiadas o livro
“Sindicalismo no Fisco
Estadual e Distrital”,

produzido pelos sindicatos.
O capítulo sete, dedicado ao Fisco do ES,
conta como foi a luta

dos auditores fiscais capixabas para finalmente
conseguirem o aumento
do subsídio do governador, beneficiando mais
de 500 colegas que sofriam abate-teto.
O texto é assinado
pelo jornalista Weverton
Campos e pela diretora
jurídica Zenaide Tomazelli. Quem tiver interesse em ler ou ganhar a
publicação, favor entrar
em contato com o Departamento de Comunicação do Sindifiscal.

A maior parte das
placas de identificação
de mesa confeccionadas
a pedido do Sindifiscal
para todos os filiados da
ativa já foi entregue.
Ao todo, foram centenas de placas produzidas em aço escovado,
com os brasões da Receita Estadual, do Sindifiscal e do governo do
Estado, que visam a valorizar uma das carreiras
mais essenciais para a
manutenção do Estado
do Espírito Santo e do

Estado Brasileiro.
Os filiados ou os
auditores que pagaram
pela confecção da placa
e ainda não receberam,
favor entrar em contato
com o Sindifiscal.
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Estado tenta impedir pagamentos
dos processos da Trimestralidade
Postergação. Essa é a estratégia que o Estado do Espírito Santo tem adotado em relação
aos processos da trimestralidade, que incluem colegas do Grupo TAF.

O

Estado do
Espírito Santo vem mantendo a sua estratégia de
postergar o pagamento
dos precatórios da trimestralidade. Embora
até mesmo o Tribunal
de Justiça local tenha
mudado o seu entendimento inicial, que vinha
sendo favorável à tese
do governo, o Estado
insiste na interposição
dos recursos de que
dispõe para que os processos que estavam em
andamento em âmbito
local subam em grau de
recurso para Brasília.
A título de exemplo,
atualmente o Estado
tem adotado a estratégia em relação aos processos de nºs 000024197.2008.8.08.0000
(encabeçado
por
Apoenã Rosa Passos
e outros) e 000138368.2010.8.08.0000 (do
qual fazem parte alguns
servidores do Grupo
TAF), ao ingressar com
recurso extraordinário
ao Supremo visando à
anulação dos precatórios.
Os dois processos
se encontram em fase
de contrarrazões de recurso extraordinário (15
dias). Em seguida, o Desembargador fará o exame de admissibilidade e
poderá negar seguimento ao recurso extraordinário. Ainda assim, o
Estado poderá ingressar
com outro recurso para
que o STF analise a situação.
O Jurídico do Sindifiscal continuará a sustentar a sua tese de impossibilidade de anular
precatórios já formados,
em nome da segurança
jurídica. Quanto à admissibilidade do recur-

so, o sindicato entende
que ele sequer merece
ser admitido, uma vez
que a Suprema Corte já
decidiu em outro processo que os precatórios
da trimestralidade devem prevalecer. Ou seja,
os recursos do Estado
posteriores a esse entendimento são apenas para
ganhar tempo.
Acreditamos que o

Jurídico do
Sindifiscal defende na Justiça que não é
possível anular
precatórios já
formados

STF já decidiu em outro processo que os precatórios da trimestralidade devem prevalecer.

Estado deve adotar o
mesmo procedimento
em todos os 30 processos e, em seguida, poderá levantar a discussão

dos cálculos, em que alega que devem ser considerados os aumentos
concedidos aos servidores depois de 90 e even-

tual plano de carreira,
que teriam corrigido as
perdas acarretadas pelo
não cumprimento da
Lei de Trimestralidade.

IPAJM deixará de enviar contracheques pelos
Correios para aposentados e pensionistas
Com objetivo de
promover uma gestão mais sustentável e
conectada aos avanços tecnológicos, o
IPAJM (Instituto de
Previdência dos Ser-

vidores do Estado do
Espírito Santo) anunciou que a partir de janeiro de 2020 não enviará mais contracheques
pelos Correios.
O documento será

Nova sede do Instituto de Previdência do Espírito Santo.

disponibilizado apenas no Portal do
Servidor na internet
( w w w. s e r v i d o r . e s .
gov.br) e poderá ser
acessado pelo computador, tablet ou smartphone.
Caso você prefira obter o contracheque pessoalmente, compareça à
Central de Atendimento do IPAJM, que fica
na Avenida Cezar Hilal,
nº 1345, bairro Santa
Lúcia, em Vitória. O
setor funciona das 8h
às 18h.
Para visualizar o
documento pela internet, entre no endereço
www.ser vidor.es.g ov.
br e digite o seu CPF e
senha nos campos que
aparecem à direita da
página.

Perdeu a senha ou
a mesma está inválida?
É possível gerar um
novo código. Basta clicar em “Clique aqui!”,
situado abaixo do botão
“Acessar”. Após o procedimento, é só aguardar
chegar mensagem no seu
e-mail – cadastrado no
Siarhes (Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos do
Estado) - com instruções
referentes a como gerar
nova senha.
O seu e-mail não está
cadastrado no Siarhes?
Solicite a atualização de
e-mail por meio da Central
de Atendimento do Instituto. Basta ligar para 08002836640 ou (27) 32013180.
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Confraternização de natal do Fisco
reúne mais de 320 pessoas
Participação foi
a maior registrada nos últimos anos

M

ais de 320 pessoas compareceram à confraternização de Natal do
Fisco realizada na tarde
do dia 7 de dezembro
na sede social do Sindifiscal, em Jockey de Itaparica, Vila Velha. Todas
as fotos da confraternização estão disponíveis
no
www.flickr.com/
photos/sindifiscales/albums
No local, os presentes puderam desfrutar
de um delicioso almoço
servido pelo buffet Ludmila Colaça, que administra o bar da sede
social, e se divertir ao
som de Marcos Macedo e banda. Isso sem
contar os diversos sorteios patrocinados pelos

parceiros do Sindifiscal,
que doaram cadeiras de
praia, kits de churrasco,
puffs e panelas elétricas.
Já o sindicato presentou dois filiados com
os maiores prêmios da
tarde: uma TV de 43
polegadas e outra de 33.
Os felizardos foram Fabricio Rodrigues Paes e
Maria de Fátima Burns.
Abertura
No início do evento,
o presidente Carlos Camisão, responsável pela
abertura, aproveitou a
oportunidade para pedir a conscientização das
pessoas acerca da situação por que passa o serviço público no Brasil.
“Se não formos para
as ruas e casas de leis
seremos cada vez mais
massacrados. Nós mais
velhos sabemos a luta
que foi para a gente conquistar nossos direitos
e hoje estamos vendo o
governo federal, junto

José Luiz Borges Menezes foi um dos sorteados pelo Sindifiscal e levou um belo brinde para casa.

com o mercado, denegrir os servidores e atribuir a nós todas as mazelas”, disse.
Já a deputada Janete de Sá afirmou que
era momento de comemoração. “Foi um ano
difícil, mas foi um ano
de vitórias. E estamos
fechando ele com vitórias. No início do ano

conseguimos resolver o
problema do abate-teto
e agora vamos fechar o
ano de novo colocando
reajuste no salário do
governador para não impactar tanto como vem
impactando”, disse sob
aplausos.
“A outra vitória é que
o governo está demovendo daquela legislação

que tirou do auditor fiscal o direito constitucional de ocupar os cargos
de direção da Receita
Estadual. Estamos revogando essa lei perversa
e covarde contra o auditor. É vitória de final de
ano do Fisco e de suas
famílias. Fisco Unido,
Estado Forte”, finalizou
a deputada.
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Adelaide Ferron – Para
2020 eu quero primeiramente
muita saúde. Depois eu quero
vender meu sítio de 17 hectares
que fica em Santa Cruz, Aracruz. Também quero muita paz
para nosso Brasil e que esse Governo consiga fazer muita coisa
para nosso povo.

Zélia Bisi - Melhoras para
todos nós do Fisco, que precisamos de mais reconhecimento. Somos uma categoria
que trabalha muito e que está
isolada, parece que não nos
enxergam. Para minha vida
pessoal, quero sempre mais
saúde.

Aline Pereira – Em 2020
eu espero mais saúde e também mais amor. Também desejo muita felicidade para os
cooperados da Coopfisco e
associados ao Sindifiscal e que
tenhamos todos mais união e
crescimento.

Antonio Carlos Lessa
- Para mim, minha família e
meus amigos muita saúde,
sucesso com as negociações
com o Governo, e que o Sindifiscal continue se empenhando cada vez mais. Estou
muito satisfeito com a gestão.

Daniel Meirelles - Em 2020
a gente espera que se resolva
definitivamente o problema do
Fisco. Que a gente alcance pelo
menos o patamar mínimo da
média nacional. Creio que vai
ser um ano importante de decisões. Vai ter um antes e um depois de 2020.

Florentino Dalfior – O que
a gente sempre quer é saúde,
estar sempre bem com a nossa
família, na vida profissional, ter
melhorias. 2020 começa com
muitas expectativas, pois a gente avançou pouco. Mas que ano
que vem a gente possa avançar
mais e ter mais conquistas.

Geovani Brum - Para 2020
eu espero um Fisco capixaba
mais valorizado e uma carreira
mais reconhecida. Pessoalmente
eu pretendo estudar mais para
aprimorar meu conhecimento
e aplicá-lo ao Fisco, além de ter
saúde, paz, felicidade e uma vida
plena.

Janete de Sá - Quero para
2020 muita prosperidade, oportunidades, que continuemos
juntos, e que possamos continuar lutando para quebrar esse
teto e resolver o problema do
salário inicial, que ainda é um
dos piores do Brasil.

Luciano José - Espero que
2020 venha com muita saúde e
conquista, principalmente no
âmbito profissional, que hoje
é o problema mais latente. Em
2020 vou continuar trabalhando
muito para tentar conquistar esses avanços. No pessoal é saúde;
o resto é lucro.

Marcos Tavares - Para minha vida profissional pretendo
me aposentar na Sufis-M em
meados de 2020 e tocar mais
intensamente meus projetos
pessoais. Isso porque terei mais
tempo para me dedicar de forma mais integral à literatura e à
corrida de rua.

Maria Teresa - Eu quero
continuar a nossa batalha contra o que está sendo feito com
o servidor público no Brasil e
quero sempre estar junto com
os amigos. Em 2020, nós vamos
ter uma guerra de valorização da
nossa carreira e do servidor público em modo geral.

Walker Pinto - Para 2020 na
questão pessoal, espero tranquilidade, paz e amor. Na questão
profissional quero que a categoria consiga recuperar aquela
importância que teve junto ao
Estado. Que seus direitos sejam
respeitados em relação a questões como salário e promoção.
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Pelos sindicatos
Sindsefaz-BA lança aplicativo
Com uso de uma nova tecnologia, o Sindsefaz-BA
lançou um aplicativo de fiscalização. A ferramenta foi
elaborada durante seis longos meses de trabalho e
criada pelo ex-agente tributário Edibelton Meireles. O
aplicativo tem a função inicial de auditorias de estoques, cálculo de substituição tributária e simples nacional, facilitando e agilizando o acesso dos servidores
a informações.

Câmara Municipal de Patos (PB).

Aplausos para o Sindicultura
O projeto Sindicultura, criado em 2007 pelo Sindifisco-PB, foi concebido com Votos de Aplausos na Câmara
Municipal de Patos (PB). Segundo o diretor de cultura,
esporte e lazer do sindicato, José Di Lorenzo, é muito
gratificante saber que o Poder Público é sensível a uma
iniciativa que se propõe a valorizar e difundir a produção
cultural.

Sindifiscal presente
na 198ª reunião do
CD da Fenafisco
PEC emergencial foi
um dos assuntos da
reunião.

A 198ª reunião
do Conselho Deliberativo de Fenafisco,
que teve a presença do presidente do
Sindifiscal, marcou
o encerramento dos
encontros do Fisco
em 2019 e foi palco
de grandes discussões. O evento aconteceu nos dias 27 e
28 de novembro em
Brasília e teve como
assuntos as reformas
tributária, previdenciária e administrativa e
a PEC emergencial.
A PEC emergen-

cial 186/2019 foi apresentada em 5 de novembro e pretende alterar
o texto constitucional.
Em termos gerais ela
pretende reduzir gastos públicos e a gestão
do orçamento estatal,
afetando os servidores
com a redução de 25%
do salário e a até mesmo
extinguindo concursos.
“Somos totalmente e
radicalmente contra to-

das as reformas que estão sendo feitas, porque
elas não servem para o
Estado. Servem para os
interesses exclusivos”,
disse. Ainda segundo
ele, “todas as reformas
fazem parte de um grande arco, que está tirando
a autoridade e a importância do servidor público para enfraquecer
o Estado e fortalecer o
mercado”.

Classifisco
A pensionista Adelaide Ferron pretende vender seu sítio em Santa Cruz, em
Aracruz, que tem ao todo 17 hectares. O valor está orçado atualmente em R$ 1,3
milhão. Os interessados devem entrar em contato com Adelaide pelo telefone
(27) 99978-6127.

Servidores cariocas vão contra-argumentar nas redes.

Redes sociais para combater ataques
O Sinfrerj informou que auditores fiscais e demais servidores públicos do Rio de Janeiro irão utilizar as redes sociais e outros meios de comunicação para conscientizar e
fortalecer sua importância para a sociedade. Na web, eles
tentarão desfazer mentiras e corrigir dados distorcidos. A
ação é uma resposta à ideia de extinguir a estabilidade e
reduzir jornadas e vencimentos em até 25%.
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Artigo

Sobe e desce

Publicado originalmente na Folha de São Paulo em 30 de novembro de 2019

Sobe
Negros são
maioria nas
universidades

Novo capitalismo dará resposta a
desafios ambientais e sociais

Que tipo de capitalismo desejamos? Essa
pode ser a questão definitiva de nossa era.
Se desejamos sustentar
nosso sistema econômico para as gerações
futuras, é preciso que a
respondamos corretamente.
Em termos gerais, temos três modelos entre
os quais escolher. O primeiro é o “capitalismo
de acionistas”, adotado
pela maior parte das
grandes empresas ocidentais, que propõe que
o objetivo de uma companhia deve ser a maximização dos lucros.
O segundo é o “capitalismo de Estado”,
que confia ao governo
a tarefa de estabelecer
a direção da economia
e ganhou proeminência
em muitos países emergentes, entre os quais se
destaca a China.
Mas, comparada a
essas duas opções, a terceira é a que tem mais a

Adesão ao atual
capitalismo é
traição às novas
gerações
recomendá-la. O capitalismo de “stakeholders”
[partes
interessadas],
modelo que propus inicialmente meio século
atrás, posiciona as empresas privadas como
curadoras dos interesses
sociais e claramente representa a melhor resposta aos atuais desafios
sociais e ambientais.
O capitalismo de
acionistas, o modelo dominante, fez milhões de
pessoas prosperaram em
todo o mundo, à medida que empresas abriam
novo mercados e criavam novos empregos,

em busca do lucro.
Mas essa não é toda
a história. Os defensores
do capitalismo de acionistas negligenciaram o
fato de que uma empresa de capital aberto não
é apenas uma entidade
que busca lucros, mas
também um organismo
social. Somado às pressões do setor financeiro
por resultados melhores
em curto prazo, o foco
obsessivo no lucro levou
o capitalismo de acionistas a se desconectar mais
e mais da economia real.
Muitos
percebem
que essa forma de capitalismo já não é sustentável. A questão é por
que as atitudes quanto a
ele só começaram a mudar agora.
Um provável motivo é o efeito “Greta
Thunberg”. A jovem ativista sueca da causa do
clima nos fez recordar
que a adesão ao atual
sistema econômico representa uma traição às
futuras gerações, por sua
falta de sustentabilidade
ambiental.
Outro motivo (correlato) é que os membros
da geração milênio e da
geração Z já não querem
trabalhar para, investir
em, ou comprar de companhias cujos valores se
limitem a pregar a maximização do valor para os

acionistas.
O resultado é que o
capitalismo de “stakeholders” vem ganhando
terreno rapidamente. A
mudança de direção era
necessária havia muito
tempo.
Para esse fim, o Fórum Econômico Mundial está lançando um
novo “Manifesto de
Davos”, que diz que as
empresas devem pagar
seu justo quinhão de
impostos, mostrar tolerância zero à corrup-

Empresas devem mostrar
tolerância zero
à corrupção
ção, sustentar os direitos humanos em toda a
extensão de suas cadeias
mundiais de suprimento
e defender a igualdade
de condições para concorrência.
Por fim, as grandes empresas deveriam
compreender que elas
são partes muito interessadas em nosso futuro.
Elas deveriam trabalhar
com outras partes interessadas a fim de melhorar a situação do mundo em que operam. Na
verdade, esse deveria ser
seu propósito definitivo.

Segundo
o
IBGE, o acesso de
pessoas negras e
pardas às universidades públicas ultrapassou pela 1ª
vez os números de
inscritos brancos.

Em 2018, esse grupo
era representado por
50,3% do ensino superior em redes públicas. Outra pesquisa
mostra melhorias nos
índices educacionais
de negros e pardos.

Sobe
Universidade cria aplicativo que mostra alagamentos
A UVV (Universidade Vila Velha)
criou um aplicativo
que mostra quais
ruas estão alagadas,
facilitando o trajeto
dos motoristas. O
objetivo é mapear

as áreas que estão inundadas através de dados
georrefenciados, alertando aos motoristas
para que trafeguem por
vias mais seguras. O
aplicativo só será disponibilizado em 2020.

Desce
Violência mata
uma mulher a
cada 3 dias na
Alemanha
Mais de 144 mil
mulheres sofreram
violência doméstica
em 2018 na Alemanha, segundo dados
apresentados
pela
Ministra da Mulher,
que promete mais
abrigos para as víti-

mas. Já no Brasil, a cada
4 minutos é registrado
um caso de violência doméstica contra mulheres. As principais vítimas
têm entre 16 e 44 anos
e muitos dos casos não
chegam a ser registrados
por medo e ameaças.

Desce
Mudanças climáticas causam
danos à saúde infantil

Klaus Scwab é engenheiro e economista alemão e fundador
do Fórum Econômico Mundial

Novo
estudo
alerta que o aquecimento global vem
ameaçando a saúde
de muitas crianças
no mundo. A pesquisa foi feita por
35 instituições glo-

bais, incluindo a Organização Mundial da
Saúde, e mostra que a
alta temperatura vem
impulsionando a fome
e a desnutrição e, consequentemente, doenças infecciosas.

Vitória, Novembro-Dezembro de 2019

CULTURA 12

Auditores são medalha de prata em
Campeonato de Basquete Master
Geraldo Pinheiro e Rafael
Quelhas disputaram no Rio.

O

s auditores
fiscais Geraldo
José
Pinheiro e Rafael Quélhas foram vice-campeões brasileiros no 35º
Campeonato Brasileiro
de Basquete Master, sediado no Rio de Janeiro
(RJ) no dia 9 de novembro. Geraldo participou
da categoria 55+ e Rafael da categoria 35+,
levando cada um a sua
medalha de prata.
Essa já é a 2ª conquista de um Campeonato Brasileiro Master
do diretor financeiro do
Sindifiscal. Sua primeira foi em 2014, quando
foi campeão. “É muito
difícil jogar basquete na

minha idade. É preciso
esforço intenso. Nosso
treinamento é feito duas
a três vezes por semana
por meio da prática do
esporte e também com
pilates e musculação”,
comenta.
Geraldo foi também
diretor financeiro da
Avabes (Associação de
Veteranos e Amigos do
Basquete), da qual ficou à frente por 6 anos.
A associação foi a representante capixaba
do campeonato e suas
esquipes
garantiram
medalhas na competição.
“A ideia, sempre
que possível, é participar e representar o
Estado. Acho importante fazer a participação nesses projetos para incentivar os
meus colegas não só
no basquete, mas em
outros esportes ou ati-

Geraldo Pinheiro disputou na categoria 55+ e Rafael Quelhas na 35+

vidades físicas”, afirma.
Professor de Educação Física formado pela
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro),
Rafael afirma entender
profundamente como
a prática regular de atividade física é essencial
para a promoção e ma-

nutenção da saúde.
“Foi a minha primeira participação nesse
torneio e me senti extremamente honrado em
ter chegado à final, conquistando a medalha de
prata para o Espírito
Santo, Estado que tão
bem me acolheu”.

Frank Gaigher, Rogério Zanon, Bruno Aguilar e Michel
Silva fazem bonito nos jogos dos servidores
Os auditores fiscais
representaram
muito
bem a Sefaz nos jogos
dos servidores 2019, realizados em outubro.
Subgerente Fiscal em
Linhares, Frank Gaigher
ficou em 1º lugar na
modalidade de pingue-pongue. Já o diretor de
Comunicação do Sindifiscal, Rogério Zanon,
ficou em 1º lugar na modalidade de xadrez.
Quem também fez
bonito nos jogos foi
Bruno Aguilar. O gerente fiscal ficou em 1º
lugar dentre as pessoas
com deficiência na modalidade de pingue-pongue e em 4º lugar geral.
Por sua vez, o auditor
fiscal Michel Silva, participante do xadrez, ficou
em 4º lugar na modali-

dade.
“O esporte, além de
fundamental para promoção da saúde física e
mental, também é uma
ferramenta
poderosa
de inclusão das pessoas com deficiência, e de
conscientização para as
causas que impactam a
sociedade, como o Outubro Rosa. Neste mês
comemorativo, os jogos
dos servidores foram
um incrível evento para
promover o encontro
desses temas”, comentou Aguilar.
“Jogo xadrez desde
os meus 12 anos. Já participei de algumas competições e fui três vezes
campeão do Estado,
além de já ter presidido
a Federação de Xadrez.
O jogo me ajudou mui-

to no aumento da minha
capacidade de concentração, paciência para
estudar, perseverança e

em planejamentos
da vida pessoal e
profissional”, declarou Zanon.

Lei permite servidores em competições
A participação dos auditores no evento se deu
em função da Lei nº 46/94,
que permite a servidores
públicos estaduais participarem de competições,
quando eles representam o
Estado ou o país.

Jose Roberto
lança livro
em Vila Velha
O auditor fiscal Jose
Roberto de Oliveira lançou, no dia 7 de dezembro, seu livro Registros
Multiformes do Sentimento na Academia de
Letras de Vila Velha.
De acordo com o autor, “o livro aborda pelo
viés poético, de inclinação
existencialista, temáticas
de amor, paixão, ódio,
romantismo, sensualidade, desilusão, traição” e
também contém alguns
monólogos, diálogos e
ensaios.
Os interessados em
adquirir o livro, comercializado por R$ 30, devem
acessar o site da editora:
www.editoramare.com
ou contatar diretamente
o autor.

