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Nova Diretoria toma posse no Sindifiscal
No dia 02 de julho, foi
realizada a cerimônia
de posse da diretoria do
Sindifiscal para o triênio
2009-2012. Confira os
detalhes deste evento
emocionante nas
páginas 4 e 5.

Espírito Santo brilha na IV Plenafisco e IV Conafisco
Sindifiscal é destaque em evento nacional do Fisco Estadual e Distrital. As propostas apresentadas pelo Espírito Santo para Reforma
Estatutária da Fenafisco foram aprovadas em sua totalidade. Veja a cobertura completa do evento nas páginas 8 e 9.

Fisco em Ação
Após vários anos Posto Fiscal Amarílio Lunz é fechado.
Confira entrevista e depoimentos – Páginas 6 e 7
Fisco Mobilizado
Acompanhe o Trabalho da Comissão de Negociação – Página 12
Sociais
Jubileu de Prata, Festa Julina da Sefaz e muito mais – Páginas 13 e 14
Homenagem aos Pais
Uma surpresa para os Pais da Família Fisco – Página 15

TABELA DE ARRECADAÇÃO
MÊS

2008

2009

VARIAÇÃO %

JANEIIRO

566.983.459

613.712.680

8,24

FEVEREIRO

522.829.715

576.183.708

10,20

MARÇO

511.086.559

483.588.078

(5,38)

ABRIL

531.858.862

568.657.707

6,92

MAIO

530.868.018

524.825.096

-1,14

JUNHO

563.434.850

523.205.811

-7,14

TOTAL

3.227.061.463

3.290.173.080

1,96%

Palavra do Presidente

A

luta sindical tem, ao longo do tempo, se
aperfeiçoado com a experiência.
Desde os primórdios, de verdadeira luta armada, o sindicalismo mundial vem se
moldando e adequando à evolução da técnica de
negociação. Isso, associado à capacitação buscada por seus dirigentes, propiciou um crescente
grau de sucesso.
E, no Espírito Santo não é diferente.
O SINDIFISCAL, nos últimos anos, tem
procurado levar aos seus filiados e dirigentes, o
conhecimento e a informação da vida sindical,
visando o aprimoramento constante na defesa
dos seus interesses.
Exemplo disso é o momento que vivemos,
em clima de união, poucas vezes sentida tão
forte. Esta união e a maturidade demonstrada
por toda a categoria, têm dado respaldo e tranqüilidade à “Comissão de Negociação”, nascida
em Assembléia Geral, no trato e condução do
diálogo com o governo estadual.
Sem ufanismo, acreditamos que conseguimos aclarar as nossas necessidades e sensibi-

lizar o executivo para uma busca conjunta de
soluções, satisfatórias aos nossos reclamos.
Abrimos parênteses, para registrar o momento especial pelo qual passa a Administração
Fazendária estadual, motivo de orgulho para toda
a nossa categoria e de aplauso por todos os
estados federados.
Constatamos essa realidade por ocasião
de nossa participação no IV PLENFISCO e IV
CONAFISCO EXTRAORDINÁRIO, realizados, recentemente em Belo Horizonte. Foi aplaudida, a
iniciativa de interseção entre o executivo mineiro
e o nossos irmãos do fisco, com vistas a dar
fim ao impasse em suas negociações. Fizemos
isso, alinhados ao moderno pensamento da
FENAFISCO, que defende a ampliação de nossa
atuação política, inclusive partidária, em todos
os rincões do País.
Também foi sensível o grau de reconhecimento e respeito demonstrados ao nosso
sindicato, não só pela organização que demonstrou possuir, mas também pela adesão
praticamente unânime do Grupo TAF espírito-

santense, que o coloca em primazia no quesito
filiação, ante todo o Brasil.
Embora a nossa meta seja alcançar 100%
de filiados, a filiação, somente, não é suficiente
para o sucesso de nossas lutas. É preciso que
cada Auditor Fiscal, cada Auxiliar Fazendário e
cada colega Aposentado ou Pensionista seja um
porta-voz de nossas dificuldades e disposição
de luta para satisfazê-las. A participação ativa
de cada um dos filiados é fundamental para o
norteamento da administração e atendimento
ágil e eficaz daquilo que todos queremos, afinal.
Respeito, reconhecimento e cidadania digna.
Isso é o que pretende a nova gestão do
SINDIFISCAL: Uma luta verdadeiramente idônea
com os interesses de todos os nossos filiados,
sem distinção de condição funcional, dentro dos
princípios que norteiam o Estatuto que juramos
respeitar e fazer cumprir.
Saudações,
Getúlio Ramos Pimentel
Presidente do SINDIFISCAL

Editorial

Editorial

Nota do Redator

E x p e d i e n t e

Caro leitor,
Este é o seu novo AÇÃO FISCAL.
A partir dessa publicação, ele estará mensalmente em sua casa.
Do mesmo modo, dobramos a tiragem para 3000
exemplares, o que vai proporcionar que levemos os
nossos assuntos a todos os gabinetes parlamentares
estaduais e federais, organizações sindicais e de
controle social, empresas e profissionais liberais
conveniados conosco.
A comunicação sindical tem como função
primeira, levar a informação, a mais atual possível, aos filiados, que assim poderão participar,
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de modo ativo, das discussões e decisões do
SINDIFISCAL.
Essa percepção é de fundamental importância
para que a diretoria, muito mais que eficiente, possa
ser eficaz em suas ações.
No entanto, entendemos que a informação deve
ser universal, agradável, cativante. Essa é uma técnica
de incentivo à leitura, usada por todos os modernos
pedagogos, para uma motivada interação entre o
emissor e o receptor da informação.
Por isso reformulamos o seu AÇÂO FISCAL.
Além de mantê-los atualizados sobre as nossas
reivindicações, nos campos político e jurídico, abri-

Presidente - Getúlio Ramos Pimentel
presidencia@sindifiscal-es.org.br
Vice-Presidente - Jair Gomes da Silva
vicepresidencia@sindifiscal-es.org.br
Diretor Tesoureiro - Walker Ricardo Pinto
walkercazelli@terra.com.br
Diretor Administrativo - Ângelo Vicente Scalfoni
diradm@sindifiscal-es.org.br
Diretor Jurídico - Vandir de Souza
dirjur@sindifiscal-es.org.br
Diretor de Aposentados - Joel Barcelos Serrano
dirap@ sindifiscal-es.org.br
Diretor de Comunicação - Guilherme Frederico Pedrinha de
Azevedo - dircom@sindifiscal-es.org.br

“O conteúdo das matérias publicadas neste informativo são de inteira responsabilidade da diretoria do Sindifiscal e
os artigos assinados, responsabilidade dos seus autores.”

mos novas colunas que levarão informações sobre
diversas áreas, como saúde humana e animal, viagens
e pacotes turísticos, classificados, informações úteis
sobre convênios e outros instrumentos de interesse da
categoria, notícias sociais de nossos leitores, eventos
em geral, gastronomia, moda, etc.
Enfim. Esperamos que a leitura seja o mais
agradável possível e que a participação de todos os
nossos leitores, nos direcione para o caminho do
sucesso em atendê-os.
Diretoria de Comunicação
SINDIFISCAL
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Fisco Estadual recepciona os novos
Secretário e Subsecretário da SEFAZ

O

grupo TAF, sob patrocínio do SINDIFISCAL, recebeu os novos titulares da
SEFAZ, Auditores Fiscais Bruno Pessanha Negris e Gustavo de Assis Guerra, para um
concorrido café da manhã, realizado em 10 de
julho no espaço de vivência daquele órgão.
O evento foi motivado pela alegria de toda a
categoria fiscal com a nomeação de nossos colegas para a nobre tarefa de conduzir a estratégia
tributária e fiscal de nosso Estado.
O presidente do SINDIFISCAL, Getúlio Ramos
Pimentel, saudou os novos dirigentes e falando
em nome da categoria destacou a realização,
pelo Senhor Governador, de uma antiga aspiração
do grupo TAF, um sonho mesmo, que era ver a
Secretaria da Fazenda sob o comando e a operação exclusivos dos seus integrantes. Ressaltou
as qualidades pessoais e laborais dos colegas
empossados e reafirmou a disposição, de Audi-
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tores Fiscais e Auxiliares Fazendários, de somar
esforços, mais e mais, com a SEFAZ, na defesa
incansável do Tributo.
O novo Secretário da Fazenda, visivelmente
emocionado, relembrou sua trajetória no fisco e
destacou o momento de diálogo protagonizado pela
categoria, aqui no Estado, atribuindo-o ao esforço
conjunto do Grupo TAF, na busca da excelência e
afirmou que: “Juntos iremos provar que a SEFAZ
pode e deve ser gerida por nós. Iremos mostrar
que o esforço concentrado dos últimos cinco
anos, construiu bases sólidas de desenvolvimento
para o Espírito Santo. Que o interesse público é o
fundamento de nossas ações, voltadas a garantir
a manutenção e realização de políticas públicas
eficazes”.
Concluindo, Pessanha Negris declarou que,
apesar dos 25 anos de Auditoria Fiscal, ele se
sente como se estivesse começando a caminhada

e torce para que, quando for a hora de se retirar,
seu substituto também seja um Auditor Fiscal.
O Auditor Fiscal Gustavo de Assis Guerra,
recém nomeado Subsecretário de Estado da
Receita, agradeceu a recepção e lembrou os
esforços que vêm sendo feitos no sentido de modernização e agilização da Secretaria da Fazenda,
creditando os bons resultados ao empenho de
todo o grupo fisco.
Para ele, é fundamental a união e o compromisso com o desenvolvimento e a capacitação
técnica do corpo de Auditores Fiscais e Auxiliares
Fazendários, como meio de percepção dos resultados esperados pelo planejamento estratégico
(ES 2025).
O esforço depreende-se de sua fala, será
todo no sentido de consolidação e avanço da
posição do Espírito Santo, ante os demais estados
brasileiros.
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Emoção marca a cerimônia de posse
da nova Diretoria do Sindifiscal

E

moção. Este é o termo que
melhor define o clima na concorrida cerimônia de posse
da nova diretoria do SINDIFISCAL,
realizada no dia 02 de julho no auditório
da sede administrativa do sindicato no
centro de Vitória.
Com a presença de diversas
autoridades o evento transcorreu em
perfeita organização, reforçando o
ideal de eficiência e profissionalização
que têm sido uma constante em nossa
entidade.
A solenidade foi iniciada com a
composição da mesa, ocupada pelas
seguintes autoridades: atual presidente
do Sindifiscal Júlio César Camilo Muniz, presidente eleito Getúlio Ramos
Pimentel, presidente da Fenafisco
Rogério Macanhão, representante da
Sefaz-ES Gustavo Guerra, representante da ANFIP-ES Rozinete Guerrini
e representante do Líder do Governo
Deputado Estadual César Colnago,
Ana Amélia da Costa.
Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o Pastor da Igreja
Adventista Paulo Falcão Bezerra fez
um momento de Ação Graças, destacando a importância do cargo de
Auditor comparando com São Mateus,
um dos discípulos de Jesus que era
cobrador de impostos. Destacou também o gesto de gratidão da diretoria
em dedicar um momento de agradecimento na cerimônia de posse.
Em seguida o atual presidente
do Sindifiscal foi convidado para
seu pronunciamento. Agradeceu a
presença de todos e a confiança

nele depositada nos quatro mandatos
em que esteve à frente do sindicato,
explicou aos presentes a importância
da realização da cerimônia de posse
no auditório da sede administrativa, a
primeira casa do Fisco, adquirida ainda
na época da Associação, um local que
faz parte da história e que daqui a alguns meses será substituída pela nova
sede na Enseada do Suá. Destacou as
vitórias da categoria ao longo dos últimos 20 anos, agradeceu a contribuição
de vários colegas e desejou sucesso e
tranqüilidade ao novo presidente.
Rogério Macanhão, presidente
da Fenafisco, em seu pronunciamento
destacou a atuação de Getúlio Ramos
na Fenafisco e nas lutas do fisco no
cenário nacional. Parabenizou a atuação de Júlio César Muniz à frente do
sindicato e disse estar confiante que
Getúlio prosseguirá com o excelente
trabalho. Falou também das principais
ações da Fenafisco no Congresso
e da possibilidade de boas noticias
para breve.
O Auditor Fiscal Gustavo Guerra,
representante da Sefaz, justificou a
ausência do Secretário da Fazenda e do
Subsecretário da Receita e parabenizou
Júlio César e Getúlio Ramos. Falou
sobre o Projeto de Reestruturação da
Sefaz, um passo importante tanto para
Administração quanto para categoria, a
começar pela realização do processo
de Promoção por antiguidade, fechamento dos Postos Fiscais e qualificação
para os servidores.
Encerrados os pronunciamentos,
os membros da diretoria realizaram o

juramento de posse que foi conduzido
pelo presidente eleito Getúlio Ramos
Pimentel. Confira:
“Prometemos, no exercício de
nossos mandatos, respeitar a Constituição da República, as leis vigentes e o
Estatuto do Sindifiscal e defender com
integridade, justiça e vigor os interesses da classe que nos elegeu.”
Após o Juramento todos assinaram o Livro de Posse. O ponto alto da
cerimônia foi o momento das homenagens com a entrega das placas de
agradecimento e discursos emocionados daqueles que iniciaram a história
do Fisco. O saudoso Paulo Valiate
Pimenta foi responsável por entregar a
homenagem a Messias Lugon, terceiro
presidente eleito da AFES, que sentiu-se
honrado em receber a homenagem na
sala que foi adquirida em sua gestão. O
vice-presidente Jair Gomes da Silva entregou a placa ao seu antecessor Délio
Castello. Também foram homenageados Vandir de Souza, Celi Magalhães e
Júlio César Camilo Muniz.
Para encerrar a cerimônia o presidente empossado Getúlio Ramos
Pimentel fez seu discurso destacando
o momento atual da categoria de reivindicação salarial, a atuação da Fenafisco
e as propostas da diretoria para o triênio
2009/2012, inclusive a realização de
um Planejamento Estratégico já em
andamento, reestruturação das Sedes
Sociais, envolvimento com ações de
responsabilidade social e principalmente interação com a categoria.
Encerrada a cerimônia todos participaram de um animado coquetel.

ESTRATÉGIA É A TÔNICA DO PLANEJAMENTO 2009-2012
O Planejamento Estratégico do
SINDIFISCAL – ES, Gestão 2009 à
2012, começou a ser implementado,
logo após a posse, com uma reunião
com todos os Conselheiros e Diretoria do Sindifiscal – ES. Seguir-se-ão
reuniões Setoriais com os colegas

de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina,
Linhares, Região Metropolitana - GEFAZ
– M, e SEFAZ - sede.
Tais encontros, além da disseminação do conteúdo planejado, visam
aumentar a participação na gestão sindical e promover o enriquecimento de

idéias, o compromisso e a manifestação
democrática de todos os filiados.
Essencial para o sucesso será a
participação de toda diretoria.
Fundado no Planejamento da FENAFISCO, será dividido em seis eixos
principais, a saber:

Organização e luta da categoria:
Valorização do fisco;

Gestão interna do Sindifiscal – ES:

Utilização da mídia;

Democratização;

Acompanhamento da ações políticas e judiciais
nos Estados e em Brasília – DF;

Ampliar e equipar a estrutura da Diretoria Jurídica;

Encontros jurídicos e dos aposentados;
CONAFISCO e PLENAFISCO.
Atuação da entidade no âmbito do fisco:

Criar o Departamento Técnico e o Departamento de
Políticas e Ações Sociais;
Manter Comissões Permanentes; Promover permanente
atualização do regimento interno, às técnicas de gestão
organizacional.

Incentivar debates sobre as reformas propostas ou em
andamento, tanto pelo governo quanto pela FENAFISCO;

Comunicação Interna e Externa:

Levantar perdas de receitas;

Utilizar a Diretoria de Comunicação, como fator de informação
e integração do Grupo TAF, como um todo;

Valorizar o TRIBUTO;
Mobilizar o fisco para ações importantes, como sub-teto,
salário inicial, tabela de subsídio, lei orgânica,
direitos dos aposentados, etc..

Promover permanentes contatos, por todos os meios de
comunicação disponíveis, visando a participação e informação
da categoria sobre Ações Políticas, Judiciais, Parlamentares e
mobilizações;

Atuação nas lutas gerais da sociedade,
em alinhamento com as diretrizes da FENAFISCO:

Formação e Capacitação:

Participar de mobilizações dos trabalhadores;
Promover e participar de debates, em assuntos de
interesse dos trabalhadores.

Além dos itens acima, é intuito da
nova diretoria, empreender esforços
no sentido de verificar a viabilidade
econômica para a constr ução de
salas de aula, cerimonial, auditório e
um centro de convenções no clube do
SINDIFISCAL – ES.

Realizar cursos de formação sindical;
Incentivar as ações de capacitação técnica, por parte da SEFAZ;

Na área política o a diretoria eleita
para o triênio 2009-12 entende ser
necessário manter as Comissões de
Negociação Política, estreitando o contato
com os níveis parlamentares e outras autoridades estratégicas. Do mesmo modo,
pretende organizar o trabalho político do

SINDIFISCAL – ES, em todo o estado.
Para isso, pretende se reunir com os colegas do fisco, nos municípios de maior
representatividade. Tais encontros terão o
condão de identificar e revelar lideranças
classistas e políticas, dignas de merecerem o apoio de nossa categoria.

Maiores informações, vide banner no endereço: www.sindifiscal-es.org.br

Fisco em Ação

Fechamento dos Postos Fiscais
Fim de uma história

N

os dias 24 e 27 de julho, os diretores do Sindifiscal Guilherme
Frederico Pedrinha de Azevedo e Walker Ricardo Pinto visitaram as
Gerências Regionais Nordeste e Sul e os Postos Fiscais Amarílio
Lunz e José do Carmo. Neste encontro conversaram com os gerentes e
colegas sobre o fechamento dos Postos Fiscais, os impactos, vantagens e
desvantagens desta mudança administrativa.

Posto Fiscal Amarílio Lunz

Posto Fiscal José do Carmo

Entrevista

Marise Machado Borgo
Gerente Regional Nordeste

Sobre a nova rotina da auditoria fiscal, com
o fechamento das unidades, a gerente Marise Machado Borgo declara que alguns auditores serão
destacados para atividades correlatas ao de AFRE
II e haverá sim, um incremento direcionado na
atividade da fiscalização volante.
“É uma experiência nova, mas acredito que
será mais edificante você trabalhar com destino
certo, direcionado, via setorização de atividades e
análises técnicas”, afirma a gerente.
Para ela, o posto fiscal de antigamente há
muito não mais existe. Ele deixou de ser suporte
para os contribuintes, no tocante a emissão de
documentos, recolhimento de tributos, etc.. Hoje,
os NAC’s têm essa função, realizada de modo
monitorado. “Não acredito na hipótese de grandes impactos no dia a dia dos contribuintes, nem
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mesmo para aqueles mais próximos às estruturas
que estão sendo desativadas”, completa.
Quanto à capacitação dos Auditores fiscais
ela entende que o treinamento deverá ser realizado,
primordialmente nas Regionais. “Deslocar esse
contingente para Vitória, pelo tempo que ele durará
será no mínimo, complicado. Hoje, a regional Nordeste e cidade de Linhares contam com estruturas
apropriadas a tais atividades. E, esse treinamento
deverá ser extremamente específico, como específicas são as demandas e as tecnologias, advindas
da informática. Se o fisco não alcançar um rápido
domínio do ferramental exigido por tais tecnologias,
vai ficar difícil. Não podemos desconsiderar que,
no posto fiscal, o auditor não tinha a necessidade
freqüente preponderante de utilização de programas
mais avançados de informática”, acrescentou. .

Com relação ao patrimônio, soube que houve
um contato inicial com o IDAF, que assumiria as
instalações. “Isso foi formalizado, mas tal contato
foi com a Gerencia Fiscal, e até onde sei, envolveria todos os grandes postos fiscais, os móveis e
demais equipamentos já estão levantados, e serão
redistribuídos, para onde forem necessários”,
informa.
“O patrimônio físico ficará sob vigilância
privada, já existente, por um período ainda, e sob
os cuidados da conservadora que lá presta serviço
e apoio da PMES, que sempre existiu”.
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Fisco em Ação
Depoimentos
Confira o depoimento dos colegas do Posto Fiscal Amarílio Lunz
César Augusto Magalhães

Luiz Henrique Ribeiro

Auditor Fiscal desde 1984

A rotina tem mostrado um bom
aumento dos trabalhos e diminuição
dos servidores, o que a torna bem
cansativa. Quanto a decadência, ela
se afirma, justamente na redução de
servidores, que impede a ação da
unidade, em sua plenitude. Com isso
vieram a precariedade dos sistemas,
especialmente do serviço de rádio.
As novas tecnologias, por sua vez,
dependem de um bom funcionamento do sistema, informatizado, que
deficiente, torna morosa a resposta
da SEFAZ.
Acredito que essa mudança
afete diretamente a vida das comunidades vizinhas, pois o Posto fiscal já
empregou até seis pessoas da região
e sempre fomos considerados apoio,
inclusive para os caminhoneiros.

Auditor Fiscal desde 2005

Quanto a fiscalização, controle
e trânsito de mercadorias a partir de
agora, acredito que sem uma boa
elaboração das ações ela não conseguirá atingir os resultados que o posto
alcança. Para nós, a maior dificuldade
que vejo é de cunho pessoal. Acostumados a anos de trabalho em escala.
Os auditores vão ter que se adaptar
a uma nova rotina, inclusive fora de
suas cidades de domicílio.
Saudades?! Com certeza a gente
vai sentir muita falta. Muita coisa boa
e ruim aconteceu, nesses anos.

Quando eu aqui cheguei, o movimento era pesado e já sentíamos a falta
de servidores o que sobrecarregava os
membros na divisão do trabalho. Com
as inovações, tivemos uma certa ajuda,
na labuta, então. Mas a precariedade
dos equipamentos, não tem conseguido acompanhar o ritmo da evolução.
Hardware, não acompanha a evolução
dos Softwares e vice versa.
A princípio, vejo o impacto do fechamento dos postos como positivo na
medida em que não precisaremos mais
nos afastar da família para trabalhar e
poderemos ter melhor programação de
nossa vida, inclusive social. Acredito,
em relação ao trabalho, que haverá
um ganho tecnológico e crescimento
profissional, para todos. A parte ruim
é a saudade, o apego que desenvolve-

mos aos colegas, sejam auditores ou
colaboradores é muito grande e vai ficar
guardado na memória.
Um deles é o Zé! Freqüentador do
Posto desde menino, batendo pneus
dos caminhões para defender um troco,
acabou virando conferente de cargas.
Fiel escudeiro do Bosco, e grande
imitador dos colegas, com perfeição.
Isso vai ficar na saudade. A convivência
harmônica, até mesmo na divergência
de opiniões.
E foi o Zé, que nos contou um
causo pitoresco do Posto Fiscal Amarílio Lunz:

“O BATATAL DO ADAÍSO”
Houve uma época em que os
fiscais do posto fiscal de Pedro Canário resolveram fazer uma horta. E
fizeram.
Pois bem, o chefe de postos da
época era o Adaíso. Não se sabe o
porquê, mas ele não concordou com a
tal horta, ou com o local escolhido para
ela. E a tal acabou sendo retirada. Um
dos fiscais, o Edir Dutra, revoltado com
a ousadia, resolveu tomar uma atitude.
Espalhou sementes de batata
doce, pelo gramado ( na verdade uma
espécie de pasto aparado) que existe (
ou seria resiste?) em frente ao posto.

E não é que as “bichinhas” brotaram. Com força!
Adaíso então contratou um peão
para limpar o gramado daquilo que já
tinha, por essa altura, virado praga. No
entanto, não houve jeito. De tão lerdo
que era o “cabra”, para cada metro que
ele limpava, brotavam outros dez.
Ainda hoje, podemos encontrar
e colher as legítimas batatas-doce
do Edir.
O Adaíso, ora o Adaíso! Acabou
por se render ao batatal. Há quem diga
que até comeu umas batatinhas. E
gostou! Palavra do Zé.

Últimos defensores - Walker Ricardo Pinto, Diretor Financeiro do SINDIFISCAL,
com os colegas Auditores Fiscais no Posto Fiscal Amarilio Lunz.

Anuncie aqui!
Informações: (27) 3200-2585
jornal@sindifiscal-es.org.br
www.sindifiscal-es.org.br • Agosto 2009 nº 125
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e 13 a 17 de julho foram realizados na capital mineira
dois grandes eventos, que reuniram representantes
do Fisco Estadual de todo Brasil, trata-se da IV
Plenária do Fisco Estadual e Distrital – Plenafisco e do IV
Conafisco Extraordinário.
O SINDIFISCAL-ES foi representado pelo presidente
Getúlio Ramos Pimentel, pelos diretores Délio Cassiano
Borges Castello, Guilherme Frederico Pedrinha de Azevedo e
Walker Ricardo Pinto e pelas auditoras fiscais Neunete Sales
e Maria Gorete Peterle.
A cerimônia de abertura da IV Plenafisco ocorreu no dia
13 de julho no Palácio das Artes, e contou com discursos,
apresentação da Orquestra Misturada e um coquetel.
Na abertura solene, foram proferidos breves discursos
por alguns integrantes da mesa, que foi composta pelo
presidente da FENAFISCO, Rogério Macanhão, o presidente
do SINDIFISCO-MG, Matias Bakir, o presidente da AFFEMG,
Sinval Pereira da Silva, o presidente da FEBRAFITE, Roberto

IV Plenafisco

Kupski, o vice-presidente do FONACATE, Jorge Cezar Costa,
o promotor de Justiça, Rogério Filippetto, e o subsecretário
da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais, Pedro Meneguetti.
Rogério Macanhão, em seu discurso, lamentou a ausência de mais representantes do governo de Minas Gerais
assim como a falta de apoio do mesmo, fato considerado raro
em eventos do Fisco. Em seguida, Macanhão mencionou a
atual crise mundial e a necessidade por ela gerada de uma
arrecadação mais justa e com melhor distribuição. Ao final
de seu pronunciamento, o presidente da Federação fez um
apelo ao governo local para que forneça ao Fisco melhores
condições de trabalho, já que a arrecadação do estado tem
caído constantemente.
Comemorando os 18 anos de existência do SINDIFISCO-MG, o presidente do Sindicato, Matias Bakir Faria,
lembrou a importância da boa gestão fiscal e como ela
garante ao cidadão o direito de desfrutar de certos bens

sem grandes sacrifícios, e pontuou a luta constante pela
diminuição da carga tributária. Concordando com o apelo
feito por Rogério Macanhão, Matias mencionou os problemas
que a categoria enfrenta no estado. “Nenhum governante é
dono de nada. São apenas servidores da terra, ou melhor,
do povo”, pontuou.
O promotor de Justiça, Rogério Filippetto, destacou o
quão imprescindível o auditor fiscal se mostrou ser ao longo
da história uma vez que a sua atuação consiste em arrecadar
para financiar as políticas públicas. Depois, explanou sobre
o importante trabalho que o Fisco tem desenvolvido em
parceria com o Ministério Público no combate aos crimes
contra a ordem tributária. Em seguida, o subsecretário da
Receita Estadual, Pedro Meneguetti, reforçou as afirmações
de Filippetto.
Ao final dos discursos, foi feito um coquetel de comemoração. A festa foi embalada por música ao vivo e se
estendeu até meia-noite.

Palestras
"Democracia participativa pressupõe plenárias como essa"

Patrus Ananias – Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
“Vim com alegria e satisfação porque
creio no diálogo, no debate democrático.Não
construiremos a liberdade em Minas Gerais,
no Brasil, sem a efetiva participação de servidores públicos. E não há políticas sociais
sem os auditores fiscais.” Com essas palavras, o ministro do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, o mineiro Patrus Ananias,
abriu sua palestra na IV Plenafisco, na manhã
do segundo dia, a qual abordou o tema “O
Estado Moderno e a Fiscalização”.
Logo no início, Patrus Ananias afirmou
que não faria uma palestra formal, mas
deixaria pontos para reflexão. Três questões
foram destacadas por ele: a concepção
do Estado, a importância do trabalho dos
auditores fiscais e as políticas sociais implantadas pelo governo.
O ministro reconheceu que a democracia vive, hoje, uma crise, não só no Brasil,
mas no mundo. “A democracia foi uma

grande conquista a ser preservada. Cada
vez mais devemos ampliar a democracia
participativa, que pressupõe plenárias como
essa, assembléias, encontros, debates,
confronto respeitoso de idéias, concessões
mutuas, negociações (não negociatas),
sempre tendo em vista o bem comum.”
Outra dimensão abordada por Patrus, foi o
Estado do bem estar, chamado também de
intervencionista, que ganhou força no início
do século 20, garantindo as conquistas do
Estado liberal, um Estado presente, que entra
na economia e nas relações sociais para
proteger o trabalho, o trabalhador. “O Estado impulsionador do desenvolvimento, no
sentido mais amplo, político, democrático,
das instituições, da eficácia, dos resultados
do Estado etc. As pessoas têm o direito de
saber onde e como está sendo aplicado o
dinheiro público, pago com impostos, que
é de todos”, enfatizou.

Patrus Ananias criticou o atual sistema
tributário regressivo, no qual os pobres
pagam mais. Segundo dados do IPEA, a
média de tempo de trabalho do brasileiro
para pagar seus tributos é de 132 dias por
ano; sendo 197 dias para os pobres e 109
dias para os mais ricos. “A cobrança de
impostos contribui para o bem comum:
segurança, educação, saúde, saneamento
básico, transporte”.
Em sua concepção, a justiça social
ainda não é vinculada à justiça tributária.
“Acho importante reconhecer os avanços,
apesar das dificuldades, dos desafios. O país
construiu uma rede correta de tributos, que
pode aperfeiçoar, inclusive na questão da
justiça tributária. Quem ganha mais, deveria
pagar mais; quem ganha menos, deveria
pagar menos; quem não pode, não deveria
pagar, receberia do Estado, para depois
poder contribuir.”

Em relação à bolsa família, programa
de maior visibilidade no governo, ele esclareceu que não é o único, mas sim uma rede
nacional de políticas públicas de promoção
e proteção dos pobres. “O trabalho de vocês,
auditores fiscais, é fundamental. Sem vocês
não poderíamos ter feito nada. As políticas
sociais implantadas no Brasil são um reconhecimento também ao trabalho que os
fiscais desenvolvem.”
Ao final de sua participação na IV
Plenafisco, o ministro foi aplaudido de pé
pelos cerca de 700 presentes, que lotaram
o auditório.

Painel: Os Caminhos da Administração Tributária
Professor Doutor Antonio Lopes de Sá
O segundo painel da tarde fez uma
análise da atual situação das Administrações Tributárias e visualizou possíveis
futuros. As palestras foram proferidas pelo
professor e escritor Antônio Lopes de Sá,
pelo fiscal de rendas de São Paulo e deputado federal, João Eduardo Dado (PDT).
O professor Antônio Lopes de Sá,
destacou a importância da ética na área
fiscal e falou sobre os conflitos existentes
entre esta e a política. Ele classificou a Administração Tributária em duas categorias:
a Administração técnica (mais dotada de
ética) e a Administração política, e observou uma tendência ao enfraquecimento da
Administração técnica.
Para ilustrar suas afirmações, o
professor lembrou a atual crise mundial e
a apontou como uma “clara comprovação
da política agindo contra a ética”. Como
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justificativa, citou o caso do Sistema de
Convergências, importado pelo Brasil da
Inglaterra, que, basicamente, “consiste
em normas que ensejam a falsidade
informativa. Cedeu-se pela Lei 11.638 a
soberania de informar contabilmente em
regime subjetivo de normas”. “99,99%
das empresas no Brasil não se sujeitam
a essas normas, mas representam cerca
de 20% do PIB. As que representam os
outros 80% se sujeitam a essas normas de
contabilidade”, afirmou Lopes de Sá.
Reforma Tributária
O deputado João Eduardo Dado
apontou os problemas trazidos pela proposta de Reforma Tributária em tramitação
na Câmara dos Deputados. Entre estes,
está o sumiço da Contribuição Sobre
Lucro Líquido – e, conseqüentemente, a

transferência da carga para o consumidor
e o fim das formas de financiamento da
Seguridade Social. “Se aprovarem a atual
proposta, vamos perder os tributos carimbados para a Seguridade. Os defensores
do projeto dizem que o IVA (Imposto sobre
Valor Agregado) será usado, mas a lei não
vai mais obrigar”, completou.
Além disso, João Dado mencionou
os riscos para a Administração Tributária
que o projeto trará. “Se essa reforma
passar, muitos estados ficarão sujeitos
a normas que não condizem com sua
realidade e nós não saberemos o que
administrar”, alertou.
Sobre a PEC 89, que versa sobre
o teto único para os servidores do fisco,
continua aguardando instalação por
entrave do PSDB, que não nomeia o seu
representante na comissão.

A comissão que cuidará da Emenda
210, que beneficiará se aprovada, os
magistrados e Ministério Público já está
instalada. Por ela haverá o retorno da
norma que garante vantagens pessoais
por tempo de serviço. E define a carreira
exclusiva de Estado, no inciso V do seu
artigo 3º.
Concluiu conclamando o fisco a
ampliar o seu poder político, pela participação ativa no cenário nacional e regional,
inclusive partidário.
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Minas – De olho no horizonte
Entrevista com Pedro Meneguetti - Subsecretário de Estado da Receita - MG
Como se sente o capixaba, Pedro Meneguetti, no comando de uma das segundas
maiores economias e arrecadação de ICMS
do país?
Primeiramente é muito bom ser capixaba.
Sou de Venda Nova. Saí com 12 anos para o
seminário, lá em Araxá, em MG e percebi que
a vocação não era tanto. Em 1980, vim para
Minas Gerais, para tentar a vida. Fiz cursinho,
me formei em Engenharia e fiz o concurso para
fiscal. Ocupei vários cargos, na escala fazendária
e após ser diretor de Fiscalização o governador
Aécio me fez o convite para a Subsecretaria.
Dentre os trabalhos de que mais me orgulho
foi quando coordenei o projeto combustível,
que logrou uma grande elevação de receita. Foi
feita uma parceria com o MP e desenvolvemos
o SKANK, em 2003. Entendemos que o projeto
tinha muita condição de impactar a receita. Após
o assassinato de um Procurador de Justiça e
CPI, Minas foi citada como referência. O quadro
atual, fulcrado na inteligência fiscal, mostra uma
grande atividade e o trabalho conjunto, inclusive,
levou há pouco à prisão de 27 pessoas por crime
de sonegação.
Considerando os nichos de arrecadação
- energia, comunicação, combustíveis, etc.,
como é o modus operandi?
Setorizamos as ações, com treinamento
específico aos nossos auditores, com vista a
um melhor resultado. Isso acontece nos setores que representam cerca de 90% de nossa
receita. È elaborado um programa de ações
fiscais - PAFE. Esse programa, em função da
crise, teve que sofrer reformulação em suas
metas, neste ano de 2009.
Microempresas - Antes da lei das micro-

empresas, já tínhamos o Simples Minas, que
diferenciava o tratamento dispensado a elas.
Hoje com a legislação federal, seguimos os
seus ditames.
PAF - Em MG, o próprio fiscal, detecta e
autua. Caso haja divergências ou qualquer outro
problema vai para os Conselhos e após isso, para
dívida ativa. Não satisfeito o credito, há o CADIN,
que tolhe bastante o mau pagador de tributos.
O forte, em nosso sistema é a investigação, a
inteligência Fiscal. Estamos procurando avançar
no terreno da denúncia espontânea
O Estado de Minas Gerais sempre foi
uma forte referência econômica no cenário
nacional. Entretanto, nessa área, o perfil
produtivo de Minas Gerais o expôs de forma
contundente à crise internacional, cuja perda
ultrapassa o patamar de bilhão. Neste aspecto,
como o senhor descreveria a situação mineira
e o comportamento de sua arrecadação?
Digo que chegamos ao fundo do poço, em
março, quando a receita caiu a 1,6 bilhão. No
entanto, já sentimos uma leve recuperação daí
para frente, fechando este mês numa expectativa
de 1,8 bi. Retiramos que do planejamento os
setores de gusa, por terem abafados os fornos e
relocamos os servidores em outros segmentos,
a exemplo do combustível. Daí vieram os 27
presos. Também assinamos protocolos com RJ,
SP e RS, na questão da Substituição Tributária.
Esperamos com isso combater, ainda mais a
sonegação e a concorrência desleal. Ao todo
foram 14 protocolos, que irão entrar em ação já
em primeiro de agosto.
Em que estágio se encontra as medidas
para agilização do processo de desembaraço

aduaneiro? Há possibilidade de composição
com o Espírito Santo, nesse setor?
Além do que já foi citado, fomos a diversos
países, conhecer o desembaraço aduaneiro. A
agilidade depende muito mais da RF do que dos
estados. O que impressiona, nos outros países
é a agilidade que a informatização proporciona.
Daí nosso investimento nessa área. Hoje, não
se pode perder tempo, com cargas paradas.
Em Memphis, EUA, por exemplo, são desembaraçados 180 aviões cargueiro, com 110 ton.,
cada, em 2h07min, com apenas 20 fiscais.
Daí o nosso esforço em procurar melhorar o
contribuinte que é visto como parceiro/cliente.
Temos que ser duros com os maus contribuintes
e facilitar ao máximo a atividade daqueles que
realmente contribuem. Para isso criamos o DESCOMPLICAR, que visa agilizar os procedimentos
e processos.
A moderna concepção de gestão pública
se volta, quase que unanimemente, às práticas
de gestão privada, onde eficiência e eficácia,
aliadas à busca de redução de custos, são a
tônica. Nesse aspecto como o senhor analisa
experiências, que são inclusive projetos do
ENCAT, como fechamento de Postos Fiscais
e aplicação de métodos de valorização e
desenvolvimento do fisco, inclusive com a maximização da tecnologia, tanto da informação
quanto instrumental?
MG e ES foram modelos nessa gestão
pública, os projetos são muito parecidos. O
choque de gestão conseguiu equilibrar receita
e despesa. Estado não tem que guardar dinheiro
e sim investir em prol da população. MG tem
aumentado ano a ano, os valores investidos.
Nosso estado tem 853 municípios, de grande di-

versidade. Temos regiões extremamente carentes e outras extremamente ricas. A gestão tem
se voltado ao retorno dos benefícios, através
da prestação de melhores serviços e dotação
dos aparelhos que a população necessita para
o bem viver. O Estado tem que ser enxuto, que
possa caminhar com o mínimo possível de
recursos e atualizar seus processos e procedimentos; se corretos, incentivar, se não corrigir
ou extirpar. Controles de custos (manutenção de
frota, presídios, etc.) é um bom exemplo. Não
podemos fazer como as empresas privadas, que
na crise, demitem.
No entender do senhor, como as SEFAZ
deve interagir com seus servidores? O que
seria necessário à construção de um amplo
entendimento, em benefício de todos, especialmente da sociedade mineira?
Esse é o grande desafio do gestor público.
Motivar o servidor e fazê-lo produzir o seu melhor, valorizado. E também, contar com a vontade
do servidor, na composição de uma relação
harmônica. Não é tarefa fácil. Os servidores
são o maior capital de toda empresa, no meu
entendimento.
Gostaríamos de deixá-lo à vontade
para qualquer outra colocação que achar
necessária.
Quero registrar que o ES está de parabéns pela gestão que esta executando e torcer
para que o Bruno e o Gustavo façam uma boa
administração na SEFAZ e nós mineiros nos
colocamos, sempre, como parceiros do ES.
Foi uma satisfação enorme recebê-los e poder
falar de uma terra com a qual tenho fortes laços
de carinho.

Entrevista Matias Bakir Faria – Presidente do SINDIFISCO-MG
1. Como o senhor avalia o impacto de
eventos da importância da PLENAFISCO e
CONAFISCO, para os fiscos?
Evento, como esta IV Plenafisco, realizada
pela Fenafisco em parceria com o SINDIFISCOMG, com um conteúdo técnico de elevado nível,
palestras e debates políticos e, ainda, trazendo
o viés da cultura e lazer, foi um momento muito
denso para os Fiscos Estaduais e Distrital, com
impacto no futuro da categoria fiscal de forma
positiva. Diversas outras carreiras essenciais ao
Estado, tais como a do Ministério Público e da
Defensoria Pública, passaram por esse debate nacional e, hoje, desfrutam de uma certa autonomia
e organização, nos termos dispostos Constituição
de 1988. Creio que estamos acertando o caminho
de construção do nosso futuro e, com certeza,
amanhã poderemos medir o exato impacto e consequências da nossa Plénaria e do IV Conafisco
Extraordinário para os Fiscos, numa perspectiva
de um Estado social democrático e de direito.
A Carta de Belo Horizonte e a Moção de Apoio
ao Fisco de Minas, publicada no jornal de maior
circulação em nosso Estado, dará outra dimensão
ao movimento mineiro e à nossa luta.
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2. Como o SINDIFISCO_MG vê a gestão
pública mineira, enquanto concepção e que
sugestões poderia dar para a melhoria e
minoração dos enfrentamentos havidos até
então?
Se por um lado, a gestão pública em
Minas Gerais, tem conseguido equacionar o
caixa do Estado, atingindo o chamado equilíbrio
fiscal, por outro lado, isto foi alcançado com o
sacrifício dos servidores públicos. O governo
Aécio Neves encontrou um caixa melhor estruturado que os governos anteriores e a receita
cresceu, como nos demais estados brasileiros.
Entretanto, nesta gestão, a relação folha de
pagamento/receita líquida caiu de 76% para
46%; mas nem por isto, houve grande gasto
com segurança pública, saúde ou educação.
A dívida publica cresceu bastante e os investimentos maiores ficaram por conta de grandes
obras que, certamente, serão utilizadas como
marketing na campanha do Aécio para presidência. Houve uma censura na imprensa mineira,
de forma que não se divulgue nenhuma critica
ao governo. A concepção é de Estado mínimo
e uma gerencia pós-neoliberal, inclusive com

consultoria terceirizada, financiada por grandes
grupos econômicos. Uma verdadeira inversão
de concepção de Estado. A sugestão que o
SINDIFISCO-MG está apresentando aos deputados estaduais, prefeitos e ao vice-governador
é o decálogo abaixo:
1- Rever as desonerações fiscais (R$ 4,6
bilhões) – revisão da legislação tributária;
2- Análise de todos os Regimes Especiais
e Protocolos de Intenção;
3- Tornar sem efeito as extinções do
crédito tributário autorizadas com base na
Lei de Anistia (Nº 17.247/07) e no Decreto
45.030/2009.
4- Planejamento Fiscal com envolvimento
de toda a categoria fiscal;
5- Estruturação da SEF/MG (reestruturação das unidades de controle);
6- Reestruturação da carreira de Auditores
Fiscais;
7- Reestruturação da remuneração.
8- Criação de varas especiais de execução
fiscal e realização de convênio com o TJMG para
efetividade das leis tributárias;

9- Segurança no lançamento e independência na revisão do Crédito Tributário
– CC/MG;
10- Serasa e protesto do imposto declarado e não pago.
3. Qual o grande obstáculo ao diálogo,
na percepção do SINDIFISCO – MG?
O grande obstáculo para o diálogo é que,
na gestão Aécio Neves, os auditores fiscais
não são considerados como carreira exclusiva,
típica e essencial ao Estado. A SEF/MG tem
perdido sua independência; o auditor vê suas
atribuições descaracterizadas dia após dia.
Num governo em que as orientações emanam
de grupos econômicos e faz parte do projeto
atrofiar as instituições que representam o Estado, o Fisco não pode ser valorizado, esta é a
lógica em Minas.
O Fisco de Minas, em campanha salarial
há oito meses, buscará no futuro a aprovação
de Lei Orgânica, de maneira a se estruturar para
prestar melhor serviço à sociedade. A nossa luta
é difícil, porque não há diálogo com o governo,
nem oportunidade para o debate.
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Notícias do Jurídico

Conheça o Jurídico

Q

ue o SINDIFISCAL-ES, possui um excelente Departamento Jurídico, à disposição de seus filiados, não é novidade.
Vale, no entanto, lembrar como é a sua
estrutura, sua atuação e como você poderá
contatá-lo, em caso de necessidade:
A finalidade estatutária do seu Serviço
Jurídico é atender às demandas que lhes são
encaminhadas, envolvendo os pleitos funcionais,
especialmente no âmbito do direito administrativo.

O Estatuto prevê também a assistência do serviço,
ante questões jurídicas em geral, no entanto, é
preciso ficar claro aos associados que toda questão jurídica que os envolva, para ser patrocinada
pelo SINDIFISCAL – ES tem que ser em função
de sua condição: se ativos, decorrentes do exercício de suas funções, se inativo ou pensionista,
decorrentes de questões que digam respeito,
em função de sua condição funcional ou a toda
categoria fisco.

A rotina
No seu dia-a-dia, o Serviço Jurídico do SINDIFISCALES atende desde questões de maior complexidade, como
as referentes à aplicação do teto remuneratório, não apenas
pela tese jurídica desenvolvida, mas também por envolver
questões de ordem constitucional ainda não definida com
clareza pelos tribunais, criando grande diversidade de decisões, pelos tribunais do país afora (inclusive do TJES).
Aproveita para informar que essa demanda se encontra,
atualmente, em grau de recurso perante o STF, para apreciação da questão preliminar (repercussão geral).
Uma preocupação constante da Diretoria Jurídica
é elevar o nível do relacionamento do seu Serviço Jurídico com o Poder Judiciário em geral (especialmente a
Justiça Comum, em que tramitam a quase totalidade de
nossas demandas). Graças a isso, essa relação é a mais
amistosa possível. Sempre que o Assessor Jurídico e/
ou a Diretoria do Sindicato manteve contado direto com
Juizes e Desembargadores, sempre foram recebidos com
atenção e cordialidade. Enfim, não há problema maior no
relacionamento com os membros do Judiciário.
Em relação aos associados, tem sido incansável
a disposição do Serviço Jurídico, na manutenção da
informação atualizada e nos esforços pelo sucesso de
nossos pleitos.
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo
telefone xxx 27 3200 2585 ou pelo correio eletrônico
jurídico@sindifiscal-es.org.br .

Atenção! Aposentados e Pensionistas Recadastramento IPAJM
Os aposentados cujos nomes começam pelas letras F,
G, H, I, J, K, L e M, e os beneficiários de pensão por morte
de segurados com os nomes iniciados por essas mesmas
letras têm até o dia 14/09 para efetuarem o recadastramento
2009, em uma das agências do Banestes. O recadastramento
é obrigatório, sob pena de suspensão do pagamento.
Confira as datas:
F até M - 15/07 a 14/09
N a Z - 15/09 a 13/11
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Para isso, conta com a seguinte estrutura:
• Um Diretor Jurídico (Vandir de Souza);
• Dois advogados (Gilmar Lozer Pimentel
e Jader Ferreira Guimarães, estando este último
com vínculo contratual suspenso, por ocupar,
atualmente, o cargo de Procurador Geral do
Município de Vitória);
• Uma Secretária Executiva (Cely Magalhães da Costa);
• Uma Secretária (Andréia Menezes Franco).

Informe dos processos de interesse
para o Grupo TAF
Os precatórios da trimestralidade estão
sendo excluídos da ordem de pagamento,
por decisão do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo. A alegação é de inconstitucionalidade
da Lei geradora do direito. Há uma relativa
esperança de ser modificada tal decisão,
quando a ADPF – Ação de Descumprimento

de Preceito Fundamental, tiver o seu trânsito
julgado.
Apesar das decisões favoráveis, o pagamento dos valores recolhidos indevidamente
ao IPAJM, do período de 1999, ainda não está
sendo realizado pelo Governo do Estado, que
exerce o direito a recursos.

Veja planilha abaixo:
OBJETO

NUMERO

ANDAMENTO

TETO SALARIAL

100040001933

AUTOS STF

EXECUÇÃO CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

024080254915

DECISÃO 08/07/2009
27/07/09 AGUARDANDO CONCLUSÃO

DEVOLUÇÃO DOS JUROS
DO CREDITO ROTATIVO

024000039057

CONCLUSO PARA
SENTENÇA 13/11/2008

AÇÃO URV

024040140907

RECURSO PROVIDO PARCIALMETE
REMESSA STJ 14/02/08

PRECATORIO
(TRIMESTRALIDADE)

200970000069
200990000578
200970000085
200009000171
200970000416
200970000077

AÇÃO DECLARATÓRIA IMPETRADA
PELO ESTADO CONTESTAÇÕES FEITAS
PELO SINDIFISCAL AGUARDANDO
JULGAMENTO

200970000028

AÇÃO DECLARATÓRIA IMPETRADA
PELO ESTADO CONTESTAÇÕES FEITAS
PELO SINDIFISCAL AGUARDANDO
JULGAMENTO

200020000804

AÇÃO DECLARATÓRIA IMPETRADA
PELO ESTADO CONTESTAÇÕES FEITAS
PELO SINDIFISCAL AGUARDANDO
JULGAMENTO

PRECATORIO
(TRIMESTRALIDADE)
SETEMBRINO*
PRECATORIO
(TRIMESTRALIDADE)
RONILDO**

*, ** - Embora sejam processos patrocinados por outros advogados, o Serviço Jurídico do SINDIFISCAL – ES, tem interposto contestações em favor de seus associados.
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Fisco Mobilizado

Mobilização Salarial 2009
Reivindicação do Fisco
Remuneração: nova tabela de subsídio compatível com a relevância do cargo e atribuições
elevando a posição do Espírito Santo no ranking nacional, hoje último lugar do país.

Memória
27 de Março - Reunião com o novo Secretário
da Fazenda Roberto da Cunha Penedo. Participaram
desse momento Rogério Macanhão, Presidente da
Fenafisco, Júlio César Camilo Muniz, Presidente do
Sindifiscal, Getúlio Pimentel, Diretor da Fenafisco e
Gustavo Guerra, Gerente de Tributação representando o
Subsecretário de Receita. Apresentada a reivindicação
da categoria “NOVA TABELA DE SUBSIDIO” o Secretário
firmou compromisso de agendar uma reunião com o
Secretário de Gestão e Recursos Humanos Ricardo de
Oliveira visando buscar soluções.
Nesse mesmo dia, em Assembléia Geral, o Fisco
aprovou a “NOVA TABELA DE SUBSIDIO ATUALIZADA
(índice IPCA). Presença do Presidente da Fenafisco
Rogério Macanhão. Entre as deliberações foi aprovada
a criação da Comissão de Negociação formada pelos
Auditores Júlio César Camilo Muniz (Sindifiscal), Geraldo José Pinheiro (GEFAZ-M), Ângelo Vicente Scalfoni
(GEFAZ Noroeste), Francisco Tadeu dos Reis Alves
(GEFAZ Nordeste), Marcelo Vinicius Borges Amistá
(GEFAZ Sul), para junto a Diretoria do Sindifiscal pros-

seguir a negociação com Governo do Estado na linha
de frente.
30 de Março - Reunião da Diretoria com o Secretário Ricardo de Oliveira. Nessa reunião o Secretário
alegou já conhecer o pleito, mas revela que a prioridade
do momento é o índice geral, que deverá sair em abril
e só depois tratará de questões específicas.
02 de Abril - Apresentação, por meio dos Ofícios
nº 018/2009, 019/2009 e 020/2009, ao Secretário de
Gestão e Recursos Humanos Ricardo de Oliveira, ao Secretário de Fazenda Roberto Penedo e ao Subsecretario
de Receita Bruno Pessanha Negris, respectivamente,
os servidores do Grupo TAF que compõem a Comissão
de Negociação.
15 de Abril – Reunião com o Secretário de Estado
da Fazenda Roberto da Cunha Penedo. Nessa reunião
também participaram o Subsecretário Bruno Pessanha
Negris, o Gerente da GETRI Gustavo Guerra e a Comissão de Negociação representada por Júlio Muniz,
Geraldo Pinheiro, Marcelo Amistad, Ângelo Scalfoni
e Francisco Tadeu. Foram discutidos e avaliados os

diversos aspectos da Secretaria da Fazenda, aí inclusos,
problemas estruturais, funcionais e salariais.
30 de abril – Em reunião a Comissão de Negociação solicitou oficialmente a interferência da Secretaria
da Fazenda no agendamento da reunião com o Secretário Ricardo de Oliveira.
11 de maio - Finalmente, reunião da Comissão
de Negociação com o Secretário Ricardo de Oliveira,
interlocutor oficial do Governo. Os pontos tratados neste
encontro foram analisados pela comissão de negociação e expostos aos colegas nas reuniões regionais
ocorridas de 14 a 20 de maio.
21 de maio - A comissão decidiu pela continuação
das ações de mobilização junto ao Legislativo e Executivo, tentando levar ao conhecimento de todos os setores
organizados da sociedade a verdadeira situação do Fisco
Estadual e sua reivindicação junto ao Governo.
09 de junho - Após nova rodada de conversação
com o Secretário Ricardo de Oliveira na SEGER, a
Comissão voltou a debater e realizou nova rodada de
reuniões setoriais, entre os dias 16 e 19 de junho.

Mobilização 2009 - Passos de julho
23/07/2009 - A Comissão de Negociação esteve reunida com o Secretário de Gestão, Ricardo
de Oliveira. Dele, ouviu a informação de que está
confirmada para a próxima semana, uma reunião
do Senhor Secretário de Gestão com o Senhor
Governador do Estado, para tratar das questões
de nossa categoria e de outras oito. Ficou firmado
o compromisso de, logo após essa reunião, ele
nos chamar para informe dos resultados que dela
surjam.
27/072009 - A Comissão de Negociação
se reuniu no SINDIFISCAL e deliberou aguardar
a reunião do Secretário de Gestão, Ricardo de
Oliveira, com o Governador do Estado, prevista
para o próximo dia 29.
Ocorrendo tal encontro, foi acordado com o
Senhor Secretário de Gestão que o mesmo nos
convocaria, para nos fazer conhecer a posição do
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governo. Conhecida essa posição, a questão será
analisada pelos membros da comissão e será feita
a convocação da Assembléia Geral Extraordinária
da categoria.
No último dia trinta, nos foi dado retorno da
reunião de Gabinete, anteriormente anunciada,
realizada no dia 29.07, do Senhor Secretário de
Gestão com o Senhor Governador do Estado. Em
decorrência do que foi discutido, na segunda-feira
próxima, ocorrerá uma reunião de trabalho, da
SEGER com técnicos da SEFAZ, para ajustes e
esclarecimento de algumas dúvidas, acerca do
Projeto de Reestruturação da nossa Secretaria.
Estamos todos “fazendo o dever de casa”
ao tratarmos de assuntos de fundamental importância para nós e para o nosso Estado, com
maturidade e equilíbrio. Que a razão continue
falando mais alto.
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Sociais
Fisco Estadual comemora em grande estilo seu
Jubileu de Prata

A

Família Fisco marcou presença no dia
10 de julho no Cerimonial Le Rose
para comemorar o Jubileu de Prata
dos Auditores Fiscais que foram aprovados no
Concurso Público realizado em 1984.
Embalados pelo som da Banda Máquina do
Tempo os colegas presentes puderam retornar
e reconstruir na memória os momentos vividos,
nesses 25 anos de caminhada. Podia-se notar
o júbilo nos olhares, nos sorrisos e nas atitudes
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de todos, mesmo os mais exigentes. Foram momentos de magia, de emoção doce e benéfica,
aos corações.
Hora, um abraço carinhoso no colega mais
distante, porém inesquecível. Hora outra, a felicidade de constatar o crescimento de cada um.
No momento das homenagens muita emoção ao relembrar as dificuldades do início da
jornada e os colegas que ficaram pelo caminho
e guardados na lembrança.

E nesta noite de gala, não faltaram surpresas, o colega Luiz Camelier aproveitou o clima
festivo e romântico para pedir Lenise Seabra
Miranda em casamento. E ela aceitou!
Para encerrar as homenagens o colega Guilherme Frederico Pedrinha de Azevedo soltou a voz
com a linda canção My Way acompanhado pela
banda e pelo talento do colega Walter Nogueira de
Campos no saxofone. Parabéns a Família Fisco e
aos colegas da comissão organizadora da festa.
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Sociais
Festa Julina da SEFAZ

N

o dia 17 de julho os servidores da Sefaz entraram no clima das festas
julinas e realizaram uma animada festa na área de vivência do prédio. Decoração impecável, comidas típicas, banda de forró e muita animação.
Na hora da quadrilha improvisada o espaço ficou pequeno para tantos casais
e a maioria vestidos a caráter! A festa que já virou uma tradição contou com as
presenças do Secretário da Fazenda Bruno Pessanha Negris e do Subsecretário
de Receita Gustavo Guerra. Auditores Fiscais, Auxiliares Fazendários, servidores
e estagiários fizeram da festa um grande sucesso.

Show do
Sindifiscal na
Noite de Talentos
na IV Plenafisco

O Sindifiscal foi destaque na II Noite de
Talentos da IV Plenafisco. O concurso, que foi
realizado na noite do dia 15 de julho, faz parte
da programação cultural da Plenafisco, que este
ano aconteceu no Ouro Minas Palace Hotel em
Belo Horizonte-MG. O evento musical reuniu
cantores de todo Brasil.
O diretor de comunicação do Sindifiscal,
Guilherme Frederico Pedrinha de Azevedo
soltou sua voz com a canção My Way de Paul
Anka e conquistou o 1º lugar.
Parabéns Guilherme Pedrinha!

Esporte, Música, Arte e Trabalhos Técnicos movimentam a IV Plenafisco
Não faltou disposição. O II Torneio Desportivo da Fenafisco agitou os participantes da
IV Plenafisco. Dividido em cinco modalidades,
o torneio contou com cerca de 50 inscritos
e aqueceu os ânimos das delegações para a
maratona de palestras e painéis programada
para os três dias de plenária.
Seja na quadra de vôlei de areia ou
no campo de futebol society, os atletas
suaram a camisa para representar bem os
seus respectivos estados. Também não
faltou disposição nas modalidades menos
atléticas, pode-se dizer, mas que exigiu
vigor intelectual dos jogadores. O torneio de
dominó foi o mais concorrido e o de sinuca
requereu perícia das duplas participantes.
Além de lazer, quem esteve no Iate
Tênis Clube teve a oportunidade de checar o
estado da pressão arterial, o índice de massa
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corporal e a circunferência abdominal. “A
obesidade é um dos fatores que levam à
hipertensão, por isso a organização se preocupou em oferecer esse serviço de saúde
aos colegas, além, claro, das atividades
esportivas, que visam também a integração
dos participantes”, declarou Marines Cortelini, diretora de Políticas e Ações Sociais
da Fenafisco.
A I Expoarte foi uma das novidades
da programação da IV Plenafisco. A mostra
reuniu 18 trabalhos em temáticas variadas,
concebidos em técnicas como óleo sobre
tela e acrílico sobre tela.
Outra novidade foi a exposição de
trabalhos do projeto Cidadão em Ação:
Consciência Fiscal. Foram selecionados 36
cartazes produzidos por alunos de 6ª a 9ª
séries do Colégio Nossa Senhora das Dores,

de Belo Horizonte. Ao todo participaram do
projeto 335 alunos de Minas Gerais. Durante
a IV Plenafisco também foram apresentados
os trabalhos técnicos inscritos no 2º Concurso de Monografias da Fenafisco. O 1º lugar
ficou para Joacir Sevegnani (SINDIFISCOSC) com o trabalho “A Relação Conflituosa
entre o Estado e a Sociedade no Âmbito
dos Tributos no Brasil”, o 2º lugar para
Giovanni Padilha da Silva (SINDIFISCO-RS)
com o trabalho “Acerca das Causas e Efeitos Sócio-Econômicos da Regressividade
Tributária” e o 3º lugar com Marcelo Flávio
Caixeta (SINDIFISCO-MG) com o trabalho
“Percepção dos Estudantes dos Cursos de
Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas e Direito da UFU sobre Tributos
sobre Consumo e suas Conseqüências no
Controle Social dos Gastos Públicos”.
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Petspaço

Adotar um animal de Estimação
pode ser muito bom

T

er um animal estimação é uma
das coisas mais gratificantes
da vida. Ele faz companhia,
preenche o vazio da solidão e aguça
em você a sensibilidade e a solidariedade.
As crianças aprendem com ele
o respeito, a responsabilidade perante um outro ser e limites a serem
mantidos, servindo de experiência
enriquecedora no seu desenvolvimento social.
Os enfermos também se beneficiam com a presença de um animal,
como já foi comprovado em alguns
países da Europa onde os hospitais
introduziram a visita terapêutica de
animais nas suas enfermarias.
Decidido a ter um animal de
estimação? NÃO COMPRE logo!
Avalie a possibilidade de adotar
um. Principalmente, reflita sobre os
seguintes pontos:
• Animais não são mercadorias
para serem comercializadas;
• Eles têm vida própria, necessidades e interesses próprios;
• Muitos criadores impõem
condições severas aos animais repro-

dutores, forçando as fêmeas a terem
crias freqüentemente, sem qualquer
período de descanso. Os filhotes que
nascem com problemas de saúde
ou com alguma deficiência aparente
são sacrificados para não manchar a
linhagem de pedigree;
• Muitas lojas expõem filhotes
de cães e gatos para a venda sem
oferecer-lhes um mínimo de condição.
Faltam-lhes espaço e oportunidade
para tomar sol. Não raro eles dormem sobre o próprio excremento e
os funcionários procuram dar pouca
água para que a gaiola não suje com
freqüência. Imagine o stress desses
bichinhos que são observados por
olhos curiosos, com gente batendo
na gaiola para chamar-lhes atenção,
sem trégua nem mesmo para dormir
Animais em feiras de filhotes também
não recebem cuidados adequados;
• Jamais adquira filhotes de
vendedores nas ruas da cidade;
• Por mais penalizado que você
fique ao ver um animal em uma gaiola,
por favor, não compre. Este comércio
vai continuar existindo enquanto houver compradores.

Dica:

No endereço eletrônico http://www.amaes.org.br/
cczs.html, você encontrará informações sobre os
locais para adoção, no nosso estado e a relação de
documentos necessários.

Mas, antes de Adotar ...
Se você está pensando em ter
um animal como companheiro há algumas considerações básicas a serem
analisadas:
• As pessoas que moram com
você estão de acordo?
• Sua casa/seu apartamento tem
espaço suficiente para o animal que
pretende ter?
• Você pode custear a alimentação
e cuidados veterinários (ao menos uma
visita ao veterinário por ano, para que
tome as vacinas e faça uma consulta)?
• Animal também sente tristeza e
saudade. Você vai ter tempo disponível
para dedicar-lhe atenção diária?
• Cães e gatos vivem em média
15 anos. Você tem certeza que quer

conviver todos esses anos com um
animal?
• Os animais, como humanos,
contraem doenças e sofrem mudanças
no comportamento em idade avançada.
Você se dispõe a cuidar do seu amigo
mesmo idoso?
• Durante os feriados e nas férias,
quem vai ficar com seu animal caso você
queira viajar?
• Caso o animal fique sozinho
a maior parte do dia, já considerou a
possibilidade de adotar dois animais,
para que um faça companhia ao outro?
• Você contribuirá com o controle
populacional e com a diminuição do
abandono de animais providenciando a
esterilização?

Os animais de estimação e as crianças
Uma pesquisa feita em Paris, na França, revelou
que 76% dos entrevistados acreditam que a presença
de um animal doméstico favorece a comunicação entre
os membros de uma família. Um grupo de 60 crianças
foi observado e concluiu-se que 63% delas possuíam
animais de companhia como: cão, gato, pássaro, peixe
ou tartaruga. Os resultados da pesquisa confirmam a
importância desses animais no desenvolvimento da afetividade de crianças e adolescentes. O fato de o animal
estar permanentemente disponível para o convívio com
os seus jovens donos aparece na pesquisa como um
fator-chave para o relacionamento entre os familiares e
também torna os animais domésticos, uma presença de
grande importância nos lares.
As crianças que se criam junto com animais de estimação apresentam muitos benefícios. O despertar de sentimentos positivos para o animal pode contribuir para a auto-estima
e autoconfiança da criança. Um bom relacionamento com
os animais pode também ajudar no desenvolvimento na
comunicação não verbal, a compaixão e empatia.
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Ter um animal também requer cuidados e estes cuidados, orientados por um adulto, estimulam a autonomia
e a responsabilidade. Cuidar da limpeza do animal e do
seu habitat, cuidar da sua alimentação, dividir o seu pão
e oferecer-lhe um pedaço da sua bolacha.
Medicá-lo quando necessário, também favorece o
desenvolvimento do vínculo afetivo e a lidar com os mais
diversos sentimentos, da frustração à alegria e até à morte. É neste aspecto da vida e da morte que o animal de
estimação tem um papel muito importante, pois a criança
aprende a lidar com a perda e com a dor.
Enfim, são inúmeros os benefícios de ter um animal
de estimação em casa. Veja um resumo deles abaixo:
1. A criança que convive com animais, é mais
afetiva, repartindo as suas coisas, é generosa e solidária,
demonstra maior compreensão dos acontecimentos, é
crítica e observadora, sensibiliza-se mais com as pessoas
e as situações.
2. Apresenta autonomia, responsabilidade, pre-

ocupação com a natureza, com os problemas sociais e
desenvolve uma boa auto-estima.
3. Relaciona-se facilmente com os amigos,
tornando-se mais sociável, cordial e justa. Sabe o valor
do respeito.
4. Desenvolve a sua personalidade de maneira
equilibrada e saudável, tendo mais facilidade para lidar
com a frustração e liberta-se do egocentrismo.
Fonte: www.amigosdelosanimales.org
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Saúde do Fisco

A Doença Tabagismo

N

este mês de agosto, se comemora O Dia
Mundial da Saúde e O dia Mundial de Combate
ao Tabagismo. Ação fiscal leva a você, leitor,
uma reflexão sobre o tema.
Doença reconhecida pela Organização Mundial da
saúde, o tabagismo consta da Classificação Internacional
de Doenças - CID 10, no Capítulo de Transtornos Mentais
e Comportamentais. Mais que uma epidemia reveste-se
da característica de verdadeira pandemia, uma vez que
não há local no mundo em que não se fume.
Considerado como a principal causa de morte
evitável em todo o mundo, afeta cerca de um terço
da população mundial adulta, cerca de 1 bilhão e 200
milhões de pessoas.
No Brasil, ele se traduz em um grande problema de
saúde pública, causando mais mortes do que a AIDS,

acidentes automobilísticos, homicídios, suicídios e
overdoses de outras drogas como cocaína e heroína.
Estima-se que os fumantes constituem 48% da população masculina e 7% da população feminina.
A fumaça do cigarro contém ciliotoxinas e
irritantes que produzem irritação nos olhos, nariz
e garganta, bem como diminuem a mobilidade dos
cílios pulmonares, ocasionando alergia respiratória,
em fumantes e não-fumantes. Cílios são projeções
semelhantes a cabelos muito finos, que ajudam a
remover sujeiras e outros detritos do pulmão. Quando
paralisados pela exposição à fumaça do cigarro, as
secreções acumulam-se, contribuindo para a “tosse
do fumante” e para o surgimento de infecções respiratórias freqüentes naqueles que entram em contato
com a fumaça do cigarro.

PORQUE COMBATER O TABAGISMO:
•O tabagismo mata mais do que o consumo de
heroína;
•Na última década, mais de 30 milhões de pessoas adoeceram de câncer de pulmão provocado pela
fumaça do cigarro.
•O cigarro é responsável por 80% dos casos de
câncer de pulmão, podendo provocar ainda câncer na
boca, laringe, esôfago e bexiga; 75% dos casos de
bronquite crônica e enfisema pulmonar; 25% dos casos
de infarto do miocárdio;

•Causa a tromboangeite obliterante (falta de circulação nos membros, podendo levar a amputações),
mais comum no sexo masculino.
•O tabagismo pode causar ainda: cataratas,
disfunção erétil (impotência), hipertensão arterial,
ulcera péptica, leucemia,convulsão, desenvolvimento
de osteoporose e doença de Alzheimer; e outros;
•Seus colegas e familiares não fumantes podem afastar-se do seu convívio ou reclamar da sua
presença.

PARAR DE FUMAR VALE A PENA
A nutricionista Wanessa Aquino, tem observado
que muitas pessoas gostariam de largar o fumo, mas
logo pensam que vão engordar. Temem que a ansiedade,
conseqüência da abstenção, possa fazê-las engordar,
por isso muitas vezes diminuem a freqüência do fumo
e não param.
Ela assegura que vários estudos apontam que quatro entre cada cinco pessoas que param de fumar ganham
algum peso. Entretanto, seis meses após parar de fumar,
a maioria das pessoas perdeu pelo menos alguns quilos
do peso que ganhou. É importante saber que você pode
parar de fumar e controlar o seu peso. Isso pode requerer
algum tempo e esforço, mas pode ser feito.
O controle de peso deve ser realizado a partir do
conhecimento da boa alimentação, sem a possibilidade
insalubre da utilização de drogas, seja o tabaco ou outro
medicamento.
A lista dos malefícios do tabagismo pode ser acrescida de outras patologias, como o aumento dos riscos de
câncer, de trombose, de hipertensão dentre outras.
O ideal é que o dependente possa contar com o
apoio de diversos profissionais de saúde, da família e
dos amigos. A ausência brusca e abrupta do fumo gera
ansiedade, que pode ser convertida em aumento da
ingestão alimentar, e muitas vezes também alcoólica.
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A ajuda do nutricionista é interessante para obtenção
de orientações sobre um novo plano alimentar a ser
iniciado no processo de se largar esse vício.
Veja algumas dicas de alimentação para exfumantes:
1. Pense nos alimentos em que você pode consumir em maior quantidade como os vegetais. Suas
preparações poderão ser incrementadas com patês de
ricota e iogurtes desnatados;
2. Aumente o consumo de líquidos, principalmente na forma de sucos e refrescos naturais ou
pasteurizados. A vitamina C é um excelente antioxidante, assim como a vitamina A, encontrada em frutas,
legumes e verduras. O consumo de líquidos ajuda na
limpeza e desintoxicação do organismo;
3. Não substitua o cigarro por alimentos, principalmente guloseimas, isso pode ser desastroso, já que
são fontes de calorias e vazios de nutrientes.
4. Procure fazer novas atividades, tais como ler,
caminhar, conversar com amigos, disponha-se a fazer
mudanças em sua vida.
5. A possibilidade de ganho de peso existe,
mas nenhum peso adquirido justifica os malefícios do
cigarro. Sucesso na tentativa e contem também com a
ajuda do nutricionista nesta empreitada!

CUIDADO COM A
INFLUENZA H1N1
Como prevenir a gripe suína ou “gripe A” é o
assunto do momento. Com as notícias sobre a epidemia de gripe suína, a imprensa brasileira segue o ritmo
ditado pela internacional, e já começa a falar sobre a
possibilidade de o vírus H1N1 causar uma pandemia, a
lembrar dos 40 milhões de mortes causados pela Gripe
Espanhola em 1918-1919, e a listar um conjunto de
sintomas iniciais que, naturalmente, lembram bastante
o de uma gripe comum.
Conheça as medidas de prevenção individual
para evitar que você se antecipe de forma errada,
estocando remédios ou tomando vacinas ineficazes.
As precauções recomendadas são:
1. Usar máscaras que cubram o nariz e a boca
ao sair à rua.
2. Não propagar o pânico, nem exagerar as
indicações das autoridades, pois são medidas preventivas.
3. Não cumprimentar com apertos de mão,
abraços ou beijos, em especial na presença de pessoas
infectadas.
4. Não se dirigir aos centros de saúde exceto
quando estritamente necessário.
5. Lavar as mãos com sabonete ou gel antiséptico com freqüência.
6. Manter-se afastado das multidões, incluindo
concertos, parques e teatros.
7. Não fumar, ou reduzir o fumo, para ajudar a
prevenir doenças respiratórias.
8. Comer frutas ou alimentos ricos em vitamina
C para aumentar as defesas do organismo.
9. Manter as janelas abertas e permitir a ventilação dos locais de trabalho e atividade.
10. Lavar bem os talheres e utensílios, e evitar
compartilhá-los.
11. Postergar reuniões e encontros sociais.
12. Evitar exercícios ao ar livre ou em centros
esportivos muito freqüentados.
13. Estar atento a alertas disseminados pelos
meios de comunicação.
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Coluna do Fiscal
Nesta edição, publicamos no espaço dedicado a Coluna do Fiscal duas
homenagens ao Jubileu de Prata dos Auditores Fiscais da SEFAZ

Meia vida
O ano era 1984. Cerca de quatrocentos cidadãos, a maioria
jovens, e alguns vindos de outros estados do Brasil, compunham
o grupo. E todos buscavam seus lugares ao sol.
Apresentaram-se na antiga Secretaria de Administração, e
após um breve treinamento no CALIR, estavam empossados. Não
tinham sequer noção do que aquilo efetivamente representava em
suas vidas. Pois na realidade estavam mais do que assumindo um
cargo público. Estavam assumindo um estilo de vida.
Os então Fiscais de Rendas A, em sua maioria, assumiram
suas funções em precários barracos de madeira, à beira de estradas
vicinais. Assim eram os Postos Fiscais.
E assim éramos nós. Estávamos no inicio de nossas vidas profissionais. E passamos por situações de constrangimentos, que o
tempo se incumbiu de transformá-las em “situações inusitadas”.
Fomos (e ainda somos) personagens de nossa própria história.
Enredo de nosso próprio samba. Vivemos situações inenarráveis.
Fatos surreais que, hoje, temerosamente contamos para nossos
filhos, com medo de passarmos por mentirosos. Histórias que
certamente virarão folclore, quando o último de nós, transpuser
definitivamente os portais da SEFAZ. E um dia quando contarmos
para nossos netos, certamente ouviremos deles: - Vovô conta
cada uma...
Vida que segue.
A magia do tempo transformou nossos colegas de escalas,
em amigos, em confidentes, em alma gêmea, e em alguns casos,
até em amores. E já se vai meia vida. São vinte e cinco anos de
lutas que hoje nos faria falta, se não houvessem existido.
Hoje a noite é de festa, e paramos para celebrar nosso Jubileu
de Prata! Pedimos perdão a quem involuntariamente ofendemos,
assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido.
Afinal a vida é um como um grande tobogã. Subimos incansavelmente as escadas que nos levam ao seu topo. Tomamos
posição, admiramos a vista, e iniciamos a descida. O destino é
sempre o mesmo, mas as diversas emoções é que necessitam ser
vividas, com intensidade e alegria, senão não terá valido a pena.
Lembramos com carinho, daqueles colegas que nos deixaram.
Quer por terem aproveitado outras oportunidades melhores, quer
para atender ao Chamado Divino. Não citaremos nenhum nome,
para evitar o constrangimento de omitir qualquer um destes personagens tão importantes na história de nossas vidas.
Uma Boa Noite a todos, e tenham certeza de que se antes
éramos quatrocentos, HOJE NÓS SOMOS DEZ!!
Alvaro Guilherme Machado Capistrano
AFRE II – Gefaz-M
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Aos colegas de jornada
Embora, por motivos particulares, eu não possa participar da
festa comemorativa dos 25 anos do nosso início de carreira na
Secretaria da Fazenda, resolvi não me calar neste momento que
considero tão marcante pra nós.
Afinal, meio século de luta é muito significativo. Lembro-me
dos preparativos para me apresentar no CALIR, no dia 21 de maio
de 1984: Uma mala com alguns acessórios e um coração cheio de
esperança. Estava Feliz porque havia realizado o sonho da classificação num concurso que não foi fácil. Creio que cada um de nós
vivenciou com alegria aqueles momentos extasiantes.
Quando relembro aqueles dias, posso visualizar os olhares entusiasmados dos novos colegas, a alegria de cada um, a maioria jovem;
alguns nem haviam chegado a duas décadas de vida. Recordo-me de
quase todos que fizeram parte da minha turma de treinamento.
O início foi difícil nos falecidos Postos Fiscais sem a mínima
estrutura; colegas grávidas em cima de caminhões, conferindo
mercadorias. Algumas daquelas crianças em gestação se tornaram
doutores, hoje, ou estão chegando lá.
Fiscal de Rendas “A”, Fiscal de Mercadoria em Trânsito, FTE
credenciado (para alguns nos quais me incluo); Agente de Tributos
Estaduais e Auditor Fiscal da Receita Estadual... E os fios de cabelos
foram branqueando (salvo quando disfarçados com a ajudinha da
“santa química”... rs. rs...) ou simplesmente desaparecendo, numa
trajetória onde se fez amigos, onde, em grupos de trabalho, como
nos postos fiscais, também ocorriam pequenas contendas, mas,
como crianças grandes, aqueles que se contendiam, de repente já
estavam compartilhando a última piada que aprenderam ou assinando o mesmo Auto de Infração.
Sabemos que alguns daqueles que começaram conosco não
estão mais entre nós. Uns porque partiram deste mundo (a estes
a nossa saudosa homenagem); outros porque optaram por novas
conquistas, novos caminhos. E pra nós que chegamos até aqui,
nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, que permitiu e nos concedeu tal privilégio. Não podemos deixar, porém, de agradecer aos
colegas que, mais que colegas, se fizeram amigos.
Parabéns pra todos nós, e que Deus nos abençoe e nos dê
saúde e vigor para a conclusão da jornada. E, baseado em uma
expressão do Apóstolo Paulo, que possamos combater o bom
combate, esperando pelo encerramento da jornada, mas sempre
guardando a fé. Não a fé em homens, e sim Naquele que tem poder
para nos livrar de todo e qualquer desânimo: JESUS CRISTO.
Altamiro André Leal
AFRE-II – GEFAZ-S
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Mensagens aos Pais

Nossa homenagem aos Super-Heróis do dia-a-dia!
Pai (Elcio Carlos Venancio),
Deixo aqui minha homenagem aquele que muito além de
pai é um exemplo de vida a ser seguida! Com certeza absoluta não seria nada sem o seu amor, sua amizade e seu apoio
incondicional! Muito obrigado por tudo! Feliz Dia dos Pais!
Eu te amo,
Thiago Duarte Venâncio
Meu pai,
Talvez você não consiga mais me compreender.
Talvez até mesmo o seu sentir, esteja comprometido.
De todo jeito, preciso lhe falar do quanto eu o amo.
E do quanto eu agradeço a Deus por poder estar ao seu
lado e lhe dar um Feliz dia dos Pais.
Guilherme Frederico
Pai
Aproveitando a oportunidade de um espaço especial
cedido pelo jornal “Ação Fiscal” em homenagem aos pais,
gostaria de parabenizar todos os pais do universo, e recordar
com saudades o meu progenitor Francisco Schwarz. Vivemos
juntos cinqüenta anos, com respeito e dignidade fomos grandes amigos.
Carlos Arthur Schwarz – Auditor fiscal –aposentado
Pai na mente do povo e principalmente da justiça é apenas
um reprodutor sem sentimentos, pagador de contas, aquele
que dá broncas e que não é afetivo.
Lembremos que o pai moderno, só não faz duas coisas; dar
a luz e amamentar, mas pode dar mamadeiras. Pai moderno
troca fraldas, dá banho, faz dormir, faz parar o choro, dá comida na boca, sofre e chora com e pelos filhos e, principalmente
dá amor, afeto e carinho.
Enfim amor de pai é 100% igual ao amor de mãe.
Abraços
Elpídio Justino de Andrade

Pai!
Onde estás?
Dizem que partiste para eternidade
E eu concordo
Pois jamais poderias tornar-te um nada.
Porque tuas marcas estão presentes em mim
Embora eu esteja
Tão aquém das tuas virtudes
Por mim testemunhadas
Entre as quais destaco
A ilimitada capacidade de amar e exortar
Com autoridade tão sem autoritarismo
Obrigado, meu pai
Por ter sido instrumento nas mãos de Deus
No ato de me presentear com a vida..
Altamiro André Leal - AFRE II – GEFAZ-S

Papai, você já nasceu Marcos Tavares, mais que um
criador, mais que um autor, é você um próprio personagem
saltado de uma ficção para esta realidade. Eu e Vítor, meu
irmão, amamos ser filhos seus, suas duas melhores obras
(rsrsrsrs), e bem-acabadas, originais (rsrss). Sei que agora
você cria duas galinhas e um galo. Cadê o cachorro?
RENATO BAZANI VALADAO TAVARES (Guaçui-ES)

"É muito bom ter um pai, principalmente quando ele é
um exemplo de vida, como você é para mim. Pai e amigo de
todas as horas"
Um forte abraço de seu filho Getúlio Ramos Pimentel

O Sindifiscal-ES deseja a todos os Pais da Família Fisco
Um Feliz Dia dos Pais!
www.sindifiscal-es.org.br • Agosto 2009 nº 125
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Balancete - Abril 2009
Saldo anterior
Caixa
39,68
Banestes Cta 1.702.554
10.701,42
Banestes Cta 6.193.023
59,65
Banestes Aplicação
223.177,73
Aplicação Coopfisco
197.456,31
TOTAL
431.434,79
		
RECEITA OPERACIONAL		
		
RECEITA EFETIVA		
Ativos ( Abril )
115.482,00
Outras Receitas
802,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras
10.457,53
TOTAL
126.741,53
		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Empréstimo Coopfisco
6.022,89
TOTAL
6.022,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
I.N.S.S.
6.812,10
F.G.T.S.
1.663,53
TOTAL
8.475,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS		
PIS S/Salários
190,93
I.R.R.F. S/Salários
1.888,34
TOTAL
2.079,27
DESPESAS C/PESSOAL		
Assistência Médica
1.949,73
Contribuição Sindical
438,67
Férias e Rescisões
988,53
Salários
13.655,50
Vale Transporte
926,30
Vale Refeição
3.930,20
TOTAL
21.888,93
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS		
Serviços Prestados Assist. Contábil
922,26

Serviços Coopfisco
CONTA CORRENTE
Além de aceitar os depósitos e liberar
créditos, a conta corrente da Coopfisco
oferece aos associados vantagens de não
cobrar taxa de manutenção mensal. A
compensação de cheques é realizada pelo
Banco do Brasil o e correntista tem direito
a 1(um) talão de cheque por mês.
CRÉDITO CONSIGNADO
Destina-se ao associado que possui capital
integralizado na Coopfisco. Suas taxas são
as menores do mercado financeiro e o valor da operação pode ser parcelado em até
48 vezes, sendo cada prestação limitada à
importância equivalente à margem consignável mensal estipulada pela SEGER.
EMPRÉSTIMO EM CHEQUE (FACTORING)
Juros de 3,5% ao mês, limitados a R$
15.000,00 (Quinze mil reais). Podendo
ser parcelado em até 90dias no máximo
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), por
folha de cheque. Obs.: Necessário ser
associado com 2(dois) anos de adesão a
cooperativa.
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Serviços Prestados Departamento Jurídico
Serviços Manutenção Sede Social
TOTAL

1.222,00
21.647,60
23.791,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Acesso a Internet
350,90
Aluguel de Mesas / Cadeiras
100,00
Água e Saneamento
1.141,45
Aluguel de Veículos
1.579,03
Assinatura SKY
184,50
Aluguel de Imóveis
370,00
Combustível
2.391,13
Condomínio
6.767,92
Condução
539,08
Correios
3.213,40
Contribuição Fenafisco
4.079,00
Cópias e Autenticações
312,18
Cursos e Instruções
488,52
Despesas C/Gráficas
5.608,18
Despesas Floricultura
150,00
Despesas C/Estacionamento
483,20
Despesas Diversas
165,61
Despesas C/Assembleia
62,00
Despesas C/Pedágio
80,00
Despesas C/Veículos
318,00
Energia
3.053,98
Instalações
42,24
IPTU
97,90
Impostos e Taxas
254,51
Instalações
7.639,00
Jornais e Revistas
1.450,00
Limpeza / Conservação
160,00
Material de Consumo
118,24
Material de Escritório
833,92
Material de Higiene/Limpeza
362,36
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
582,50
Máquinas e Equipamentos
8.596,00
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB
1.665,73
Refeições/Lanches
322,67
Repasse COOPFISCO
1.461,31

Telefone
Viagens e Estadas/Passagens
TOTAL

3.659,84
5.287,23
63.971,53

DESPESAS MOBILIZAÇÃO SINDICAL		
Aluguel de Cadeiras/Mesas
0,00
Aluguel de Veículos
0,00
Despesas C/Pedágios
0,00
Despesas C/Propaganda/Publicações
0,00
Despesa C/Sonorização de Eventos
0,00
Material de Escritório
0,00
Refeições/Lanches
0,00
TOTAL
0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Financeiras
1.066,10
Despesas Bancárias
208,05
TOTAL
1.274,15

Saldo Banco/Caixa

		
		
Caixa
24,83
Banestes Cta 1.702.554
502,45
Banestes Cta 6.193.023
2.913,71
Banestes Aplicação
228.433,69
Aplicação Coopfisco
198.797,39
TOTAL
430.672,07
TOTAL

558.176,32
Vitória-ES, 30 de Abril de 2009

Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe - Vitória-ES - CEP 29040-040
Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91

A Coopfisco oferece aos seus associados os seguintes produtos:

CHEQUE ESPECIAL
Com juros de 5,85% ao mês, o que eu
determina o limite de cheque especial
é movimentação do associado com a
Cooperativa. Quanto mais você utiliza para
fazer depósitos, aplicações, pagamentos
de ficha de compensação e contas da
Escelsa, maiores são as possibilidades
de você usufruir desse produto que está
disponível nas versões:
COOP-DIAMANTE R$ 6.000,00
COOP-OURO R $ 4.000,00
COOP-RUBI R$ 2.500,00
COOP-ESMERALDA R$ 2.000,00
COOP-CLASSE A R$ 1.000,00
VANTAGENS
- Sem cobrança de taxa de manutenção;
- Direito a 1 DOC/TED por mês.
- Um talão de cheque por mês.
APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RENDA
VARIÁVEL BASEADA NO CDI
Semelhante ao CDB - Certificado de
Depósito Bancário, trata-se de um produto
com prazos compatíveis com os praticados

pelo mercado financeiro e taxas de juros
fixas superiores às oferecidas pelos bancos
tradicionais, proporcionando ao aplicador
ganhos superiores em relação ao mercado.

suas compras e/ou pagamentos usando
o cartão de crédito Múltiplo Cooperativo.
Associado: venha e conheça outras vantagens que temos para você.

APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA FIXA
Trata-se de aplicação sob aviso prévio;
com carência mínima de 30 dias, com liquidez e rentabilidade diária a partir do 31º
dia. A remuneração é baseada na variação
do CDI. O aplicador terá ganhos superiores
aos produtos similares. Aplicação mínima
R$ 50,00.

CRÉDITO FACILITADO ATÉ 80% DO 13º
SALÁRIO
Com juros de 2,25% ao mês você pode
ter até 80% do valor total do seu décimo
terceiro salário. Pagamento: Parcela única.
Vencimento: 6(SEIS) meses de carência.
É necessário ser associado no mínino por
3 anos. Venha! Consulte-nos sobre como
você pode usufruir da antecipação de seu
décimo terceiro salário.

CONTA INVESTIMENTO
Esta conta permite que o associado
movimente recursos entre as aplicações financeiras sem pagar CPMF, inclusive entre
bancos e instituições diferentes, desde que
a transferência seja de conta investimento
de banco para outra conta investimento do
mesmo titular.
CARTÃO MÚLTIPLO COOPERATIVO BANCO DO BRASIL
Vá as compras com o Cartão Coopfisco.
Conheça as vantagens de poder programar

RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Todo ano é a mesma coisa. Você tem
imposto a ser restituído e fica aguardando
a boa vontade da Receita. Os associados
podem receber até 80% da restituição
do Imposto de Renda. Basta que traga
o comprovante de entrega d declaração
especificando a Cooperativa como agência
pagadora da restituição. Taxa a partir de
2,60% ao mês. O prazo limite de vencimento é dezembro.
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História do Coopfisco

Coopfisco – Uma conquista da categoria!

E

m 1997, um grupo de 25 auditores fiscais
reuniu-se em torno de um ideal: criar uma
cooperativa dos servidores do Grupo TAF do
Espírito Santo - COOPFISCO. Esse sonho tornou-se
realidade em 05 de novembro de 1997, data da primeira
Assembleia Geral Ordinária e consequentemente da
fundação da cooperativa. A homologação pelo Banco
Central veio logo em seguida no dia 05 de março de
1998. Com capital inicial integralizado de R$ 1.250,00
(hum mil duzentos e cinqüenta Reais).
Vários desafios foram encontrados no início,
dentre os quais se destaca a dificuldade na época de
se realizar o desconto em folha. Neste sentido, várias
reuniões foram realizadas, até que em dezembro de
1999, a COOPFISCO efetivou seu primeiro desconto
em folha. Outro grande obstáculo foi conquistar a credibilidade dos servidores e convencê-los a se associar
à cooperativa.
Vencidas essas etapas e, com o passar do tempo, a cooperativa evoluiu. O grupo dos 25 servidores
aumentou com a filiação de novos associados. Em meados de 2003, a COOPFISCO expandiu seu atendimento
para os servidores estatutários de outros órgãos. Nesse
mesmo período, no intuito de oferecer mais conforto
e qualidade aos associados, transferiu sua sede do
Edifício Portugal no Centro de Vitória para o Edifício
Vitória Office Tower, na Enseada do Suá. Atualmente
quase todos os serviços bancários são oferecidos,
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tais como: empréstimos, contas correntes, cheque
especial, recebimentos de contas de energia e fichas
de compensação. Além disso, a cooperativa oferece
aplicações com juros mais atraentes que o mercado
financeiro comum, beneficiando assim os aplicadores
com uma remuneração mais vantajosa.
O diferencial da COOPFISCO é oferecer ao cooperado um serviço totalmente personalizado. O associado
não é reconhecido apenas por um número de conta
corrente, mas sim como um sócio, dono do seu negócio, cujos resultados se revertem para ele mesmo e
ainda lhe proporcionam a condição de influenciar nos
destinos de sua Cooperativa através da participação
nas Assembleias Gerais.
Como determina a Lei nº 5.764/71, as cooperativas são instituições autônomas e independentes
umas das outras, dirigidas por associados eleitos pelo
voto direto em Assembleias Gerais, recebendo assim
a incumbência de gerirem adequadamente os ativos
e passivos da instituição, de modo a otimizar o seu
Patrimônio Líquido, que representa o capital próprio
dos seus associados. Especialmente as Cooperativas
de Crédito e seus dirigentes, submetem-se ainda às
regras do Banco Central do Brasil e à Lei nº 4.595/64,
que normatiza o Sistema Financeiro Nacional.
No momento atual em que se busca a transparência dos atos de gestão dos seus dirigentes, os associados da COOPFISCO têm a oportunidade de conhecer

mais a Cooperativa através do site. Em seu conteúdo
é disponibilizado o Balanço Patrimonial Semestral, os
Balancetes Mensais e o Parecer da Auditoria Externa.
A diretoria está convicta de que ainda há muito a ser
feito e que todos os esforços estão sendo envidados no
intuito de que, num futuro bem próximo, a COOPFISCO
venha a se despontar como uma das maiores e melhores
cooperativas de crédito do nosso Estado. Hoje o capital
é de R$ 2.237.896,95 (Dois milhões duzentos e trinta
sete mil oitocentos e noventa e seis Reais e noventa e
cinco centavos).
No final de 2009 será inaugurada a sede própria
da cooperativa no Edifício Enseada Tower, na Avenida
João Batista Parra, s/n°, na Enseada do Suá. Um local
estratégico, de fácil acesso e, principalmente, localizado
em frente à futura sede da Secretaria da Fazenda.
Fica um convite para que você, associado ou não,
conheça a sua agência bancária COOPFISCO e desfrute
de todos os benefícios que ela lhe proporciona.
Seja um cooperado, faça parte dessa história! São
mais de 10 anos de uma trajetória de sucesso!
A Diretoria

Sócios fundadores:
1.

Júlio César Camilo Muniz

2.

Vandir de Souza

3.

Walker Ricardo Pinto

4.

Laerte Nicolau Aroni

5.

José Luiz Frisso

6.

Antônio João Ribeiro

7.

Cleoni Rizzo Secomandi

8.

Pedro Martins Caldeira

9.

Marco Aurélio Fernandes da Silva

10.

José Rogério Bonella de Oliveira

11.

Paulo Gomes

12.

Getúlio Ramos Pimentel

13.

Marcelo André Pacheco Vieira

14.

Paulo Roberto Balestreiro

15.

Wilson Manoel Vilhagra Filho

16.

Aloízio Rodrigues Cuzzuol

17.

Helvécio Valiati

18.

Antônio Herveé Lopes Pereira

19.

Mário Figueiredo de Oliveira

20.

Aylton Kennedy Pitanga Costa

21.

Alfredo Ferreira Reisen

22.

Joel Salomão Fadlalah

23.

Fernando Mello da Silva

24.

Antônio Maurício de Freitas Neto

25.

Francisco Roberto Figueiredo Gomes
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Agenda

CulturaFisco
SONETOS DA SEPARAÇÃO
“ A lei é a lei , e lei é dura, e nada dura.
Chefe de Posto deposto é ”, assim dizia já
aquele último Chefe ,com a fechadura
à mão, em vias de fechar o de Pequiá.
Primeiro a fechar-se, o do Zipinotti, lá
em Dores, lugar de tanta desbravura,
se no Zé Pedro causou dor de coluna,
no bravo João Bosco, u´a dor sem cura.
Depois, hora chegante do Figueiredo,ais,
e choros,e rogos do Carlão,e dos demais,
tudo vão,de novo sepulto o sepultado.
Vai-se o primeiro Posto a ser desativado;
vai-se outro,e mais outro, e outro mais;
vão-se ,enfim, todos os Postos Fiscais...

Torneio de Futebol dos Pais
Para comemorar o mês dedicado ao Pais e os
15 anos do “Grupo de Pelada” o SINDIFISCAL estará realizando no dia 16 de agosto na Sede Social
de Vila Velha o Torneio de Futebol dos Pais.
As inscrições devem ser feitas pelo “Fale
Conosco” de nosso site ou pelo e-mail: jornal@
sindifiscal-es.org.br
Monte seu time e venha participar com a sua
Família! Entre em contato com o Sindifiscal e confirme
sua presença. Mais informações: Paulo Balestreiro:
3380-9484 / 9944-6482 - pbalestreiro@sefaz.
es.gov.br. Sebastião Casagrande: 3380-9484 / 33809403 / 9972-4891 / scasagrande@sefaz.es.gov.br

Restou, por fim, o de José do Carmo
naquela santa terra, aquela do espaçoso
pé do Antônio, vulgo Pezão,descalço
por não lhe haver calçado em Mimoso.

Falecimentos

A nomeação dos colegas Auditores Fiscais Bruno Pessanha Negris e Gustavo de Assis Guerra, para os cargos
de Secretário de Estado da Fazenda e Subsecretário da Receita, respectivamente. Acontecimento ímpar em
nosso Estado;

Tanto aumentativo, por assim famoso,
de pé, de camisa a paletó, e assim farto,
inclusive de Luiz, lá tudo grande, largo,
como o é a estrada ao grão Tinhoso.

A competência e responsabilidade demonstradas pela Diretoria do SINDIFISCAL – ES e pela Comissão de
Negociação, no trato com setores competentes do Executivo e do Legislativo estadual;
A positiva participação dos colegas nas Reuniões Regionais.

IN

Nunca mais os camisônicos cardápios,
jamais a Suzy (ó Susana !) e seus Autos,
jamais culpada a sobremesa por insônia !

Dia: 30/08/2009 a partir das 10:00h no Posto
Fiscal José do Carmo.
Todos os que trabalharam em Santa Cruz
estão convidados.
Informações: (27) 3200-2585 – jornal@
sindifiscal-es.org.br.
Gefaz-Sul – Paulo Mazzoco – (28) 3522-1040.
Gefaz-M – Geraldo Pinheiro – (27) 3380-9400

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de:
Tereza Gomes da Silva, pensionista, em 03/07/2009.
Ila Moulin de Moraes, pensionista, em 12/07/2009.
Maria Gagno Ferron, mãe da pensionista Adelaide Ferron Rosa, em 17/07/2009.

&

O triste fim veremos: de tanto idílio,
de tantas noivas e viúvas do Marcílio,
do tão garboso recitar do Zé António,

Atenção AFRE´s! Plantão
da Saudade

O Projeto de Reestruturação da Sefaz, se aprovado na íntegra.
A extinção dos Postos Fiscais de fronteira. Respeitando os que divergem, aplaudimos essa corajosa ação da
SEFAZ;
O tirocínio dos magistrados da Vara de Feitos da Fazenda, pelo julgamento favorável aos impetrantes, no
processo que contesta a contribuição indevida ao IPAJM

(Marcos Tavares, ba(sta)rdo de plantão)
Bom Jesus do Norte (ES), 27 –Julho-2009
Posto Fiscal “Éber Teixeira Figueiredo ”

A integração do Fisco Estadual e Distrital brasileiro na IV Plenafisco ocorrida em Belo Horizonte.
A Festa do Jubileu de Prata: valeu como nunca!

Classifisco

Vendo direito do Portal de Itapuã - Inocoopes em V.
Velha. Apto. 2 quartos c/suite uma vaga garagem, lazer
completo, duas quadras do mar, excelente localização
e investimento. Tel.: (27)33496878 e 88230106. - Teresinha Tatagiba Teixeira
Filiado(a)
Anuncie você também no Classifisco!
(27) 3200-2585 ou jornal@sindifiscal-es.org.br
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O Papai Noel dos países que lhe prestam reverência para sutilmente abocanhar dinheiro público nacional, de
propriedade do dorminhoco povo brasileiro.
A DESMORALIZAÇÃO das nossas instituições por quem tem o dever de preservá-las.

OUT

OPORTUNIDADE! 3Quartos, LAZER COMPLETO, em
Itapoá – Vila Velha PREÇO IMPERDÍVEL! ! ! SÓ R$
220 MIL - DOCUMENTADO TEL. 3299-3611 ; 88243498 Marcos Antônio de Barros

O abraço de afogados do Presidente LULA com os ex-Presidentes Collor e Sarney. Onde está a indignação do
povo brasileiro. Não só deitou como dorme a sono solto, em berço esplêndido.

O Presidente Lula ao defender o Senador José Sarney de denúncias de irregularidades criou duas categorias
de cidadão: os “comuns”, nós, e os “incomuns” a quem tudo se permite. Atropelou o princípio constitucional
expresso no art. 5º, de que todos são iguais perante a lei.
A bipartição do mando no Senado, pelo Sarney e seu “Fernandinho”.
O Ministro Mantega – Ele deveria se auto demitir.
Bola murcha para o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por não estar observando a tramitação de processos
cujos litigantes se enquadram nos termos das determinações do Estatuto do Idoso.
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