Palavra do Presidente
PALAVRA DO PRESIDENTE: PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Companheiros do Fisco Capixaba.
Começamos uma fase de intensificação das ações, com maior planejamento
e transparência do sindicato. Reuniões,
eventos, assembléia, são todos partes do
projeto do fisco estadual: inserção política, valorização da carreira, aumento da
arrecadação estadual.
Foi um mês atarefado e a tarefa mão
é fácil, mas nos esforçamos para honrar
a sua confiança. O processo de negociação com o governo já está acontecendo,
com planejamento das ações a curto,
médio e longo prazo. Procure se inteirar.
COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO E SINDICATO TRANSPARENTE - A Comissão
de Negociação Política está finalizando
trabalhos, que se dividem em Projeto
de Negociação Política com o Governo
e Estudo da Contribuição Sindical. Após
elaboração do projeto de negociação política com o governo iremos apresentá-lo
à SEFAZ, SEGER e ao Governador. Ele prevê correção de equívocos da legislação
da carreira do fisco e abrange ações para
aumentar a arrecadação estadual. São
questões graves que envolvem: o Piso
Inicial (evasão de auditores para outras
unidades da federação), o Subsídio do
Governador (grave problema de gestão
na SEFAZ), aceleração da carreira, aposentadoria em massa, concursos públicos
(precisamos participar da banca), a perda
sinalizada da arrecadação do ES e a valorização da carreira do fisco. Entendemos
que temos a solução. Constate a transparência das receitas e despesas do sindicato: Outra missão importante da Comissão é o estudo das receitas e despesas
do sindicato, levantamento de todas as
contas, para conclusão da necessidade
de aumentar ou não a contribuição. A ordem da Presidência é transparência total.
Bem, as contas do sindicato vão bem, e
sempre estiveram à disposição de qual-

quer associado, mas agora, precisamos
profissionalizar melhor todo planejamento, votarmos o orçamento de 2012, em
novembro do corrente, conforme previsão estatutária. Estamos impressionados
com o trabalho da Comissão.
REUNIÕES COM A SEFAZ ES - Concursos, lei orgânica do fisco estadual - Foram várias reuniões com o Secretário de
Estado da Fazenda, Maurício Duque e
equipe mostrando a nossa preocupação
com os números das perdas de receita
do ES. No dia 27 de junho, por exemplo, ele nos recebeu para tratarmos da
carreira do fisco e a defesa do ES. Solicitamos providências para a realização
de concurso público com urgência, pois
iremos perder mais de 50% dos ativos
até 2015. Lembramos que já tratamos
do tema nas reuniões anteriores. Do
Secretário ouvimos que todas as providências estão sendo tomadas, para resolver as pendências das nomeações, e
logo depois, o Governador Renato Casagrande anunciará concurso público. Na
reunião mostramos a preocupação com
o piso e aceleração da carreira do fisco,
como alternativa para não perdermos
os nossos colegas recém aprovados. Vários mecanismos estão sendo estudados
pela Comissão. O sindicato mostrou ao
secretário que os gestores estão sem estímulo para o exercício de suas funções,
o subsídio do Governador tira qualquer
valor acima deste, impactando negativamente, no salário líquido do servidor. A
SEFAZ ES precisa resolver este grave problema, para não perder seus gestores
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR, PROPORCIONAL E RS - Tivemos,
também, reunião com o Presidente do
IPAJM, Marçal, no dia 04 de julho. Lá,
a pauta foi sobre a aposentadoria complementar e proporcional e sobre o
caso do Rio Grande do Sul, simplificação

do processo de aposentadoria do servidor público e a facilitação de acesso e
interação com o instituto, em especial
das pensionistas. Em relação ao fundo
para aposentadoria dos servidores públicos, Marçal informou que o ES está
bem e saneado e que as regras para a
aposentadoria complementar ainda
serão votadas no Congresso Nacional.
Sobre o RS e a alíquota previdenciária,
o Presidente do IPAJM, informou que o
projeto já foi aprovado pela Assembléia
Legislativa, o percentual de 11% passou
para 14%, apesar da tentativa do governo de alterar para 16,5%. A aprovação
do projeto ocorreu na semana passada,
e agora, falta apenas à sanção do Governador Tarso Genro. Ficou claro na
reunião com Marçal, que nossos aposentados já tiveram redução salarial,
aposentadoria proporcional, antes da
Lei do Subsídio do Fisco. Marçal informou que o projeto de simplificação da
aposentadoria e atendimento dos aposentados e das pensionistas está a todo
vapor. Em breve o Presidente do IPAJM
e sua equipe irão conhecer o nosso sindicato.
BRASÍLIA – DF Reuniões com parlamentares estaduais e federais, inclusive
com a Presidente em exercício da Câmara Federal, Deputada Rose de Freitas –
PMDB/ES, que se mostrou sensível ao
fisco do ES e do Brasil. Estivemos, também, com os deputados Federais Cesar
Colnago – PSDB/ES, Audifax Barcelos
– PSB/ES e Paulo Folleto – PSB/ES. Eles
reafirmaram que toda a bancada federal capixaba está unida e vai lutar para
a Reforma Tributária e a Distribuição de
Royalties do Petróleo não prejudicarem,
tanto, o ES.
SINDIFISCAL E FINDES - Fomos recebidos pelo então presidente da FINDES, Lucas Izoton. Dele ouvimos sobre o acordo,

firmado entre os empresários, governos
e o Congresso Nacional, que passará o
faturamento do SUPER SIMPLES, de R$2,
4 milhões para R$3,6 milhões. Argumentamos que, hoje, o ES possui cerca de
55.000 microempresas, e 10.000 regime de débito e crédito, isto reduzirá para
menos de 3.000 empresas. O próprio
Secretário da Fazenda, Maurício Duque,
em recente palestra, concluiu que a perda total da arrecadação será de 45%, o ES
ficará ingovernável. Com todos aqueles
com que estivemos, conversamos sobre
a perdas do ES, sobre a REFORMA TRIBUTÁRIA FATIADA, do governo federal, sobre a questão do FUNDAP, um benefício
que existe desde 1970, bem antes da Lei
Complementar 24/1975 e que representa de 30 a 35% da receita dos 78 municípios do ES. Falamos ainda sobre o Fundo
de Participação dos Estados – FPE, cujos
novos critérios podem trazer perdas de
mais de 700 milhões/ano, sobre a questão dos royalties, que também deverá ter
novos critérios, que podem trazer perdas
de mais de 1 bilhão/ano, para o nosso
estado. Se for aprovada a emenda do
senador ROMERO JUCA (PT/RR), os novos critérios aplicáveis ao ICMS gerarão
perdas de mais de 1,8 bilhão/ano. O gás
natural, também terá alterações que irão
gerar perdas de mais de 250 milhões/
ano. Portanto, o fisco está pronto para
dar ao governo sugestões e muito trabalho para continuarmos crescendo e gerar
mais recursos para o povo capixaba. Esse
é o grande desafio. Estado ingovernável,
servidor penalizado, reivindicações prejudicadas. Não podemos permitir que
isso ocorra. A hora e de soma de forças,
de união de todos, governo, sindicatos e
população. O Espírito santo não pode ficar inerte aos ataques da União Federal.
Participem, opinem, lutem pelo nosso Estado e a vitória nos sorrirá.

transversa e estratégica, o alcance e manutenção dos direitos que adquirimos.
Nessa relação entre Estado e Fisco, o
ponto de equilíbrio é, por vocação, o seu
sindicato, cujo fortalecimento, repito, é diretamente proporcional ao índice de filiações,
a união em seu entorno e, no nosso caso, ao
irretratável propósito de avanço da categoria
do Grupo TAF capixaba.
Quanto à carreira de Auditor Fiscal
da Receita Estadual
Os AFRE’s do Espírito Santo têm demonstrado em sua atuação, um elevado
grau de profissionalismo e distinguido
nível de qualificação, atuando nas mais
diversas áreas da SEFAZ ES, como no
atendimento ao contribuinte, no controle dos processos internos, no controle da despesa, na gestão administrativa
e da infraestrutura, interna e externa, da
instituição e de seus órgãos.
Isso serve de estímulo para que o
SINDIFISCAL ES invista, cada vez mais, na
busca da implementação de melhorias
na carreira, desde a implantação do subsídio, construído a quatro mãos com o
governo do estado, até as recentes conquistas promovidas pela reestruturação
fazendária que trouxe novos itens de valorização do fisco.
Um dos elementos impulsionadores da
categoria do fisco capixaba tem sido a capacidade de se superar, na honra ao compromisso com a coisa pública e com o Estado.
Durante anos, desestimulados e de-

sacreditados, continuamos buscando
formas de trabalhar e cumprir as tarefas
que nos são próprias, buscando o crescimento sustentável de nosso Estado.
E o governo tem sinalizado sua sensibilidade e vontade de nos tornar, permanentemente, profissionais organizados
em carreira própria com a possibilidade
de constante atualização e motivação,
além do reconhecimento funcional e
salarial. Voltamos a afirmar a crença no
compromisso do governador, em solucionar as pendências que ainda nos afligem. E cremos que, ainda neste ano de
2011, o fisco poderá colher bons frutos.
Continuamos a afirmar que, para o
fisco capixaba, carreira fazendária se traduz em: profissionalização, compromisso, mobilidade, progressão, reconhecimento e respeito.
Afirmamos, sem medo de errar,
que o governo quer eliminar os chamados “cargos de passagem”, que servem
apenas para garantir ao ocupante um
aporte financeiro enquanto aguarda um
novo concurso, à cata de uma realidade salarial à altura das responsabilidades do fisco. Hoje, a posição do espírito
Santo, no ranking econômico nacional
já possibilita a equiparação dos pisos
salariais do fisco capixaba aos melhores
do país. Porém, a união e a lucidez nos
farão alcançar este objetivo, mais fácil
e rapidamente. Inclusive para garantir
o provimento dos cargos, em face das

aposentadorias que se avizinham.
O que os Auxiliares Fazendários buscam?
Certamente por uma carreira consolidada que lhes garanta além da estabilidade financeira, a realização profissional
alcançada pelo desafio, pela progressão,
pelo reconhecimento, pela identificação
com a organização fazendária.
Criado como corpo auxiliar da ação
fiscal, esse segmento do GRUPO TAF
conta, hoje, com valores profissionais
de altíssimo nível, prontos a agilizar as
tarefas administrativas da SEFAZ ES, em
grau muitíssimo superior às melhores
expectativas, existentes à época de sua
constituição.
Não há mais como relegá-los à estagnação, pura e simples. É nosso dever sagrado, buscar a sua definitiva inserção,
em quantidade e qualidade, em reconhecimento e respeito, no seio da administração fazendária.
Vale lembrar que, com exceção da
constituição e lançamento de créditos,
todas as tarefas dentro da SEFAZ ES podem e deveriam já estar sendo exercidas
pelos Auxiliares Fazendários, com a consequente valorização, funcional e salarial a que têm direito.
Vamos, pois, lançar mãos à obra e,
diligentemente, continuar trilhando o
caminho da ordem, da esperança em
dias melhores e do diálogo que já está
sendo travado, com visíveis resultados
positivos.

Editorial
O PAPEL DO SEU SINDICATO

A

cho que é hora de refletirmos sobre a importância da
sindicalização nas relações
contemporâneas de trabalho, seja de
natureza pública ou privada.
Para isso, antes devemos raciocinar
acerca da sindicalização.
Combatida de início, hoje ela se mostra tão boa que até as chamadas “classes patronais” procuram reunir-se em
torno de organizações sindicais próprias.
Também é inimaginável a sobrevivência
de categorias econômicas organizadas,
sem a constituição de sindicatos fortes
e atuantes.
Os sindicatos, cada vez mais, são reconhecidos como instituições capazes
de defender a regulamentação da profissão e de fiscalizar o exercício profissional, conduzindo no campo jurídico e da
mobilização da categoria, a busca pela
melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal de seus representados.
Conclui-se que, para que os sindicatos
possam atuar, na defesa e no crescimento da categoria que representam, é condição necessária o maior número possível
de filiações, a fim de que a representação
se faça de maneira sólida, legítima e permanentemente crescente.
No que se refere ao serviço público,
ao nosso serviço, consolida-se a tendência de aliar o ato de reivindicar ao
fortalecimento institucional do Estado
(único provedor do povo) e, de maneira
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Presidenta da Câmara Federal Rose de Freitas
recebe o SINDIFISCAL-ES

os dias 28 e 29 de junho
o Presidente do SINDIFISCAL-ES, Getúlio Ramos Pimentel, esteve em Brasília participando de mobilização da Fenafisco
para acompanhar a tramitação de projetos de interesse do Fisco.
Na quarta-feira (29), a Presidenta
da Câmara Federal, em exercício, Rose
de Freitas, recebeu Getulio Pimentel e
o Diretor para Assuntos Parlamentares
da Fenafisco, Rogério Macanhão.
O Presidente Getulio, iniciou a reunião parabenizando o trabalho da deputada Rose de Freitas frente ao parlamento. Destaque à competência da
mulher capixaba, que ocupou pela 1ª
vez na história do País, a Presidência e
1ª. Vice-Presidência da Câmara Federal.
Em seguida, Rogério Macanhão, falou

dos projetos em tramitação na Câmara Federal, em especial a PEC 89-A (Teto único)
e a PEC 555(contra taxação dos inativos).
A Presidenta disse que atualmente a
pauta está travada, mas se colocou a disposição para ajudar nestes, e demais projetos que envolvam o Fisco. Afirmou que
está alerta sobre as questões nacionais
que irão prejudicar muito a receita de nosso Estado. A perda ultrapassa 45%, inviabilizando totalmente a gestão estadual.
Rose de Freitas está na lista dos parlamentares que assinaram em favor da criação da Frente Parlamentar Mista por uma
Reforma Tributária Justa, e quer levar para
a Câmara Federal um fórum da FENAFISCO com especialistas para debater a Reforma Tributária. Na opinião da deputada
este tema é muito importante e há interesse de todos parlamentares, prefeitos e

Deputado Federal César Colnago

Ainda no dia 29 de junho, os sindicalistas se encontraram com o Deputado
Federal César Colnago, que falou de seus
trabalhos na Vice-Liderança do PSDB na
Câmara Federal.
O parlamentar mostrou preocupação com as possíveis perdas do Estado
com a Reforma Tributária, mas está confiante com o trabalho coordenado pelo
Governador Casagrande com a bancada
federal para orquestrar ações visando
minimizar as perdas.
A convite de Colnago, Macanhão
e Getúlio participaram da reunião do
Conselho de Altos Estudos da Câmara
Federal e acompanharam a proposição
do deputado sobre a elaboração de um
estudo aprofundado do Sistema Tributário Nacional. Um diagnóstico da atual
situação, mostrando a realidade de cada

um dos entes tributários, ou seja, Municípios, Estados e União. “Quero deixar
um estudo, um legado para realizarmos
no futuro uma grande reforma do nosso
sistema, com mais clareza e justiça, pois
a reforma fatiada, com imposição do poder não resolve a problemática do nosso
País, ou seja, um Estado com recursos,
nos três níveis, mas fazendo-o chegar ao
cidadão, ao povo brasileiro”, defendeu o
parlamentar.
Cesar também falou da necessidade
de fortalecermos a Lei de Responsabilidade Fiscal, e transparência total, das despesas e receitas, dos entes tributários, permitindo o acesso do povo. O deputado
agradeceu a visita do Sindifiscal, e disse
que continuará as conversas com as autoridades governamentais para valorizar
ainda mais o fisco capixaba e do Brasil.

demais autoridades constituídas.
O Sindifiscal e a Fenafisco convidaram a Presidenta Rose para participar
da reunião do Conselho Deliberativo da

Fenafisco, que ocorrerá nos dias 08 e 09
de agosto do corrente em Brasília, a deputada agradeceu o convite e disse que
será um prazer participar do evento.

Deputado Federal Paulo Foletto

O encontro com o Deputado Federal Paulo Foletto aconteceu na
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da Câmara Federal, também no dia 29, durante seminário
que defendia a aprovação de atualizações na atual Lei do Simples Nacional.
Trata-se do Projeto de Lei 591/2010,
que cria maiores vantagens para as
microempresas, como por exemplo,
o aumento do faturamento de R$
2.400.000,00 para R$ 3.600.000,00.
Segundo o deputado, o objetivo
era levar, naquele mesmo dia, a mensagem para aprovação no plenário da
Câmara Federal. “O Projeto atende

a geração de emprego e desenvolvimento econômico, hoje, já queremos
levar para aprovação no plenário da
Câmara”, defendeu Foletto.
O SINDIFISCAL-ES já tinha anunciado essa intenção dos parlamentares, em primeira mão, pois em
reunião com o Presidente da Federação das Indústrias do Espírito
Santo – FINDES, Lucas Izoton, que
é o atual Diretor de Políticas para
Microempresas da Confederação
Nacional da Indústrias – CNI, o
mesmo adiantou o acordo firmado
entre os empresários, governos e o
Congresso Nacional.

Deputado Federal Audifax Barcelos
Outro parlamentar que recebeu o SINDIFISCAL-ES, foi o capixaba campeão de votos,
Audifax Barcelos. O encontro aconteceu na
Comissão de Tributação e Orçamento da Câmara Federal.
O deputado afirmou que toda bancada
federal capixaba está unida e vai lutar para a
Reforma Tributária e Distribuição de Royalties
do Petróleo, não prejudicarem tanto o Espírito
Santo. Disse também estar preocupado com
os trabalhos do parlamento e as dificuldades
para votação de matérias de interesse do país.
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“A Câmara Federal é um lugar muito difícil de
trabalhar, são muitos acordos e dificuldades
para votarmos matérias de interesse do Estado e da sociedade”, completou o parlamentar.
Os sindicalistas defenderam junto ao deputado a PEC 89-A, falando da importância
de termos técnicos e especialistas bem remunerados no poder público e resolver a
falta de unidade dos três poderes sobre o
tema. O deputado mostrou interesse e quer
discutir mais sobre o assunto em uma nova
agenda com o SINDIFISCAL e a Fenafisco.
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Acompanhe a Evolução das PEC’s de Interesse do Fisco
PEC 89/2007 - Dá nova redação
ao inciso XI do art. 37 da Constituição Federal e estabelece o mesmo
teto remuneratório para qualquer
que seja a esfera de governo, pela
via da alteração da Constituição
Federal está Pronta para Plenário,
sendo que a última ação ocorreu no
dia 07/06/2011, com a apresentação
do Requerimento n. 2061/2011, pela
Deputada Andreia Zito (PSDB-RJ),
que: “Requer a inclusão na Ordem
do Dia da PEC nº 089, de 2007, que
“Dá nova redação ao inciso XI do art.
37 da Constituição Federal.”
PEC 555/ 2006 - Revoga o dispositivo da Emenda Constitucional - Reforma
da Previdência que institui a cobrança
de contribuição previdenciária sobre
os proventos dos servidores públicos
aposentados (Contribuição de Inativos). Altera a nova Constituição Federal, encontra-se também pronta para ir
a Plenário, sendo que, em 25/05/2011
houve a apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia

n. 1876/2011, pelo Deputado Eduardo
Barbosa (PSDB-MG), que: “Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da
PEC nº 555, de 2006”.
PEC 186/2007 - Determina que lei
complementar definirá as normas aplicáveis à Administração Tributária da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, alterando a nova Constituição Federal está aguardando Parecer
na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC), tendo tido sua última movimentação no dia 03/06/2011,
quando foi encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC ) e designado Relator, o Dep. João
Paulo Lima (PT-PE)
PEC 210/2007 - Altera os arts. 95 e
128 da Constituição Federal, para restabelecer o adicional por tempo de
serviço como componente da remuneração das carreiras da magistratura
e do Ministério Público teve, no dia
01/06/2011, a apresentação de Requerimento de Inclusão na Ordem do
Dia n. 2008/2011, pelo Deputado La-

ércio Oliveira (PR-SE), que: “Solicita a
inclusão na Ordem do Dia do Plenário
da Câmara da PEC nº 210, de 2007”.
Está, pois, pronta para ir a plenário.
PLP 339/2006 - Altera o artigo 1°,
II, “d” da Lei Complementar n° 64, de
18 de maio de 1990, para disciplinar
a remuneração dos servidores públicos, no período de afastamento para
fins eleitorais, também está pronto para pautar no plenário, desde
13/08/2009, conforme requerimento apresentado pelo deputado João
DADO REQ 5305/2009.
SENADO FEDERAL
PLC 030/2007-SF - Propõe alteração no Estatuto do desarmamento,
inclusão, autorização, porte de arma,
arma de fogo, ausência, serviço, agente público, servidor, carreira, auditoria
fiscal do trabalho, cargo de carreira,
auditor fiscal do trabalho, perito, perícia médica, previdência social, auditoria tributária, estados, (DF) oficial

de justiça, avaliador, judiciário, agente penitenciário, guarda de presídio,
comprovação, requisitos, capacidade
técnica, aptidão, avaliação psicológica,
reconhecimento, autoridade, riscos,
atividade profissional, está sob apreciação da relatora, senadora Lídice da
Mata, desde 05.04.2011.
PEC 55/2009 – SF - Altera o art. 40
da Constituição Federal para eliminar
a incidência de contribuição sobre os
proventos de aposentadorias e pensões pagos pelo regime especial de
previdência dos servidores públicos
está AGUARDANDO DESIGNAÇÃO
DO RELATOR,desde 14/01/2011.
Estas são algumas da lutas que
travamos no Congresso Nacional. Há
outras e suas movimentações serão
informadas, assim que ocorrerem.
A Fenafisco e os sindicatos a ela
filiados tem, ainda, participação em
inúmeras outras questões, de nosso
interesse, em conjunto com outras
entidades, como FEBRAFITE, ANFIP,
MOSAP e FONACATE, dentre outras.

Secretário da Fazenda recebe o SINDIFISCAL-ES
A diretoria do SINDIFISCAL-ES, no
dia 27 de junho, foi recebida pelo Secretário de Estado da Fazenda Mauricio Duque.
O ponto central da pauta foi a
carreira do fisco. Getúlio Pimentel
lembrou ao secretário a questão da
aposentadoria de 50% dos ativos até
2015, uma preocupação para o futuro
da SEFAZ. O presidente apontou como
solução a realização de novos concursos ainda para este ano.
O Secretário afirmou que já se reuniu com o Procurador Geral do Estado e que todas as providências serão
tomadas para resolver as pendências
nas nomeações, para, logo depois realizar concurso.
Lembramos que a realização de
concurso para a SEFAZ-ES já obteve
sinalização e autorização informal, do

N

Governador Renato Casagrande.
Getúlio externou a preocupação do
fisco capixaba, com o piso e aceleração da carreira. Disse que a atualização dos patamares e atribuições virá
como uma excelente solução, para
evitar a evasão dos recém aprovados,
além de incentivar uma maior e constante qualificação do fisco, com maior
pontuação para quem fizer pós-graduação, mestrado e doutorado. O Estado
é que seria o maior beneficiário das
medidas. Falou, também, que existem
outros mecanismos de aceleração, os
quais estão sendo estudados pela Comissão de Negociação.
No encontro, o sindicalista mostrou
ao secretário que os gestores estão
sem estímulo para o exercício de suas
funções, uma vez que o subsídio do
Governador, elevado recentemente,

ainda bloqueia todo e
qualquer valor superior a ele, impactando
negativamente,
no
salário líquido do servidor, em especial, os
que detém comissões
de gestão.
O SINDIFISCAL-ES
defende que a SEFAZES precisa resolver este
grave problema, para
não perder os seus
gestores, os quais mostram, a cada dia, o valor do seu trabalho, dando o retorno que
o governo precisa, apesar das perdas.
O presidente pediu também ao Secretário Maurício Duque autorização
para obter maiores informações da
SEFAZ, pois o sindicato está preparan-

do um “raio x” sobre a arrecadação do
estado as quais visam subsidiar as proposições do fisco, para aumento da arrecadação e para resolver, de vez, as
pendências e anseios da carreira do
fisco. Nesse sentido, o Secretário disse
estar totalmente à disposição.

Secretário da Fazenda Mauricio Duque defende o
Estado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal

a 11ª Reunião da Comissão de
Assuntos Econômicos – CAE
do Senado Federal, realizada em 26 de
abril do corrente, o Secretário de Estado
da Fazenda do Espírito Santo, Mauricio
Duque defendeu o Estado contra as proposições de Reforma Tributária.
O secretário iniciou sua fala com
relato histórico da economia capixaba,
que passou por uma grande mudança,
na década de 60, com a erradicação do
café, mudando para o desenvolvimento portuário e uma industrialização
embrionária.

Em sua apresentação Maurício Duque abordou os seguintes temas:
01.   FUNDAP: o benefício existe
desde 1970, antes da Lei Complementar 24/1975. Foi criado para corrigir desigualdades no processo de
desenvolvimento ocorrido em nosso
País após a erradicação dos cafezais.
Gerou um complexo portuário invejável a serviço de todos.
É um fundo seletivo, várias mercadorias não podem ser importadas. O
mercado estadual é pouco representativo, e o FUNDAP é um grande gerador de empregos. Hoje, o FUNDAP
representa de 30 a 35% da receita dos
78 municípios do ES;
02. Fundo de Participação dos Estados - FPE: Os novos critérios podem tra-

zer perdas de mais de 700 milhões/ano;
03. PETRÓLEO (ROYALTIES): Os novos critérios podem trazer perdas de
mais de 1 bilhão/ano;
04. EMENDA SENADOR ROMERO
JUCÁ: Os novos critérios ao ICMS gerarão perdas de mais de 1,8 bilhão/ano;
05. GÁS NATURAL: Os novos critérios gerarão perdas de mais de 250
milhões/ano. A conclusão que chegamos é que a governança no Espírito Santo está comprometida com a
aprovação dos novos critérios da Reforma Tributária que gera uma perda
de mais de 45% da arrecadação do
Estado. Hoje, temos uma herança da
última reforma realizada, a Lei Kan-

dir que gerou um acúmulo enorme
de crédito acumulado. Hoje, o nosso
estado tem 1 bilhão e 300 milhões
de crédito acumulado, é o valor que
as empresas exportadoras do ES tem
junto ao Governo do Estado do ES. A
proposta do Secretário é que tenhamos pelo menos uma regra de transição longa, de 12 anos, no mínimo.
Temos problemas sérios de infraestrutura, o pior aeroporto do País:
470% de subutilização, rodovias não
duplicadas, portos sem investimentos
e necessidade de ferrovias, que ajudariam nosso estado, mas principalmente o País.

Nós, capixabas, ficamos felizes com a posição do Secretário Maurício Duque, que bem assessorado pelo corpo técnico da
SEFAZ, defendeu nosso Estado, de maneira franca e objetiva no Senado Federal, representando muito bem o
Governador Renato Casagrande, mostrando os números, e desmascarando a crueldade contra o Estado do Espírito Santo.
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40º Encontro de Administradores Tributários Domingos Martins-ES
“O Encat é um fórum técnico, que busca soluções do ponto de vista fiscal e tecnológico, com o objetivo de desburocratizar e modernizar a administração
tributária para reduzir o custo do contribuinte e, consequentemente, o chamado custo Brasil”, (Mônica de Araújo Saldanha, Gerente Fiscal – SEFAZ ES).

A

SEFAZ ES não poderia ter
feito melhor escolha para
receber as dezenas de
administradores fazendários, de todo
o país. O Aroso Paço Hotel, mais uma
vez mostrou ao Brasil o que é ter savoir faire, na arte de recepção e hotelaria. No dia 16 de junho, iniciou-se o
40º. Encontro de Administradores Tributários – ENCAT.
O SINDIFISCAL-ES, a convite, participou da abertura do evento, representado pelo presidente Getúlio
Ramos Pimentel, e pelo diretor de comunicação, Guilherme Pedrinha.
O que é o ENCAT
O encontro objetiva debater e definir ações relacionadas a assuntos das
Receitas Estaduais. Para tanto, os técnicos fazendários, de todo o país, desenvolvem e disseminam as modernas
práticas de gestão tributária, com o intercâmbio de experiências, soluções e
sistemas, enfocando as áreas de arrecadação, fiscalização, tributação, informações econômico-fiscais e outras de
interesse da administração tributária.

Como foi
A Abertura foi feita Secretário de
Estado da Fazenda, Mauricio Duque,
que representou o Governador Renato Casagrande. O Secretário destacou
a importância do ENCAT, do trabalho
técnico realizado que tem contribuído
muito para as administrações tributárias de todo País. Maurício relatou as
preocupações do Espírito Santo com a
Reforma Tributária, o Pré sal, e a distribuição dos royalties, dele decorrentes. Duque externou a certeza de que
nosso estado será o maior perdedor
se aprovarem, sem debater tecnicamente as reformas. “O Espírito Santo
hoje é a unidade da federação que
mais perde com a reforma tributária.
É preciso entender as dificuldades do
Espírito Santo, que após sair do ciclo
agrícola, após a erradicação do café,
foi para o modelo portuário – FUNDAP
- para ajudar seu desenvolvimento e o
comercio exterior do País”, ressaltou.
Lembrou que o sistema FUNDAP
foi criado em 1970, para desenvolver
o estado, e ainda tem muitas regiões
com subdesenvolvimento. Precisamos
debater as grandes questões, disse,

chamando a todos para o diálogo.
O Subsecretário da Receita da SEFAZ-ES, Auditor Fiscal Gustavo Guerra, saudou a todos colegas e falou do
empenho do Secretário Maurício, para
realização do evento no Espírito Santo.
Destacou ainda, a confiança do Secretário na equipe da SEFAZ, que foi confirmada, sem grandes mudanças.
A organização do evento também
foi destacada pelo Coordenador do
ENCAT, Auditor Eudaldo, da Bahia.
Participaram da equipe organizadora,
a Gerente Fiscal,
Monica Saldanha
e o Gerente de
Desenvolvimento,
Francisco Costa
Andrade. Os dois,
com suas equipes
realizaram
um
grande evento,
fato destacado,
também, por todos participantes.
Durante
o
evento foi passado um vídeo
institucional da

SEFAZ, que mostrou a recuperação
financeira do estado, e a eliminação
de mais de 400 regimes especiais que
existiam. O Espírito Santo saiu de 2 bilhões em 2003 e, em 2009, ultrapassou os 6 bilhões de reais, com crescimento superior a 140%. No ano de
2010, a arrecadação ultrapassou os 10
bilhões de reais, firmando uma receita
líquida próxima a 8 bilhões de reais.
O SINDIFISCAL-ES parabeniza toda
equipe da SEFAZ, liderada pelo Secretário Maurício Duque.

Participantes apresentam novas tecnologias
BI NF – e
O Auditor da Bahia, Jadson Oliveira, apresentou o modelo mais moderno da nota fiscal eletrônica, disponibilizado para todas as unidades
da federação, interessadas. O novo
sistema foi desenvolvido pela Secretaria da Fazenda da Bahia em parceria
com o Instituto Etco, através de acordo
firmado em setembro de 2009 com o
objetivo de subsidiar a extração de dados contidos nas Notas Fiscais Eletrônicas e gerar informações. Tendo sido
o estado pioneiro no desenvolvimento
do software, a Bahia ficou responsável
por disseminá-lo, de forma gratuita, à
outras Secretarias de Fazenda do Brasil que tenham interesse.
Para quem não sabe: o que é BI?
O termo Business Intelligence (BI),
pode ser traduzido como, Inteligência
de Negócios e refere-se ao processo
de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de
informações que oferecem suporte a
gestão de negócios.

A Inteligência Empresarial, ou Business Intelligence, é um termo do Gartner Group. O conceito surgiu na década de 80 e descreve as habilidades
das corporações para aceder a dados
e explorar informações (normalmente, contidas em um Data Warehouse/
Data Mart), analisando-as e desenvolvendo percepções e entendimentos
a seu respeito, o que lhes permite incrementar e tornar mais pautada em
informações a tomada de decisão.
As organizações tipicamente recolhem informações com a finalidade
de avaliar o ambiente empresarial,
completando estas informações com
pesquisas de marketing, industriais
e de mercado, além de análises competitivas. Organizações competitivas
acumulam ‘inteligência‘ à medida que
ganham sustentação na sua vantagem competitiva, podendo considerar
tal inteligência como o aspecto central
para competir em alguns mercados.
(Fonte: Wikipedia)
Em conversa com a equipe técnica
da SEFAZ, nos foi mostrado o interesse
do ES em adotar este
modelo, pois é mais
avançado do que o utilizado atualmente.
RECOPI – Sistema
de Reconhecimento e
Controle das Operações com Papel Imune
O Estado de São
Paulo apresentou os
novos controles estabelecidos para controle dos saldos de papel,
devido a grande invasão do mercado nacional de papel importa-
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do, que diminui os investimentos da
indústria nacional, que é destaque no
cenário mundial.
O Sistema RECOPI vem atender aos
anseios dos bons contribuintes que sofrem com a concorrência desleal em
decorrência do desvio de finalidade do
papel imune. Desde 1º de março de
2011, as empresas paulistas que realizam operação com papel objeto de imunidade tributária devem se credenciar
no Sistema RECOPI (https://www.fazenda.sp.gov.br/RECOPI), preenchendo
as informações relativas à quantidades
em quilograma, que pretendem movimentar nos próximos 12 (doze) meses,
por tipo de papel – de acordo com os
códigos NCMs indicados no Anexo 1 à
Portaria CAT 14/2010 (alterada pelas
Portarias CAT 46, 51 e 103/2010) e juntando a documentação descrita no art.
4º a ser entregue no Posto Fiscal Estadual a que estão subordinadas.
Cada empresa que fabricar, converter, vender, comprar, importar, imprimir, armazenar ou utilizar a qualquer
título, o papel que goza de imunidade tributária deverá se credenciar no
Sistema RECOPI e prestar as informações solicitadas no referido sistema,
que podem ser diárias, semanais e/
ou mensais, dependendo da movimentação efetuada e de acordo com
o disposto na Portaria CAT 14/2010.
As empresas/editoras que compram
a prestação de serviço gráfico com o
fornecimento do papel estão dispensadas do credenciamento no Sistema
RECOPI, já que não movimentam de
qualquer forma o papel imune em si.
Já as editoras, jornais, etc. que compram o papel imune e o enviam para
impressão em gráfica de terceiro devem se credenciar no sistema RECOPI
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e registrar as operações nos termos da
Portaria CAT 14/2010 e alterações.
O referido sistema vai controlar não
só a compra de papel e a saída de livro,
jornal e periódico, como também as remessas para industrialização, o estoque
em poder de terceiros, a devolução de
papel não utilizado e todas as demais
operações realizadas com papel imune.
O controle será iniciado no fabricante do
papel que deverá solicitar um número
de registro de controle da operação no
sistema RECOPI que estará vinculado
ao comprador do papel. Este número
(20 dígitos) será utilizado em todas as
etapas de transformação do papel, inclusive no controle do estoque, até sua
destinação final.
O início do prévio reconhecimento da não-incidência do ICMS estava
previsto para 1º de abril pela Portaria
CAT 14/2010, a Portaria CAT 46/2010,
dentre outras alterações, prorrogou o
início da entrada em vigor do Registro das Operações para 1º de julho de
2010, exceção aos papéis tipo “jornal”
que passarão a ter a obrigatoriedade
do registro prévio em 1º de abril de
2011 e no dia 29 de junho a Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo - SEFAZ-SP publicou a Portaria CAT
103/2010 adiando a entrada em vigor
das operações do sistema RECOPI para
1º de agosto de 2010.
A representatividade do setor
de papel é de U$ 20 bilhões, para os
próximos anos. A ideia dos técnicos
de todo País, é utilizar o controle em
todo território nacional, após a finalização de estudos. O encontro se
encerra hoje, 17 de junho, revelando
uma maior união e entrosamento nas
questões tratadas pela administração
tributária brasileira.
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Novo Presidente do IPAJM recebe o SINDIFISCAL-ES

O

advogado José Elias do
Nascimento Marçal assumiu, no início do mês
de maio, a presidência executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado (IPAJM), ocupada desde novembro de 2008 por Osvaldo Hulle.
Natural de Vitória, Marçal tem 53
anos, é casado e pai de dois filhos.
Graduado pela Faculdade de Direito
de Colatina (Fadic - Unesc) e co-fundador e ex-presidente da Associação
de Moradores de Jardim da Penha
(AMJAP). Trabalhou no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Iema), em 2003 e 2004,
como assessor jurídico e no Banco
do Estado do Espírito Santo (Banestes) durante 17 anos. Além disso,
desde a sua formação, presta assessoria jurídica voluntária a diversas
entidades filantrópicas no Estado do
Espírito Santo.
No dia 14 de junho, o Presidente
do SINDIFISCAL-ES esteve com Marçal
para apresentar o trabalho do sindicato e tratar de assuntos do interesse da
categoria.
O novo presidente disse que o IPAJM está de portas abertas para o fisco
estadual. Falou sobre as várias reuniões que já realizou com os servidores
do órgão em Domingos Martins e em
Vitória, e anunciou que já está trabalhando no Planejamento Estratégico
do órgão. Sua política é de ocupar uma
das diretorias do órgão com servidor
de carreira do IPAJM.
O Presidente do sindicato, questionou

O

SINDIFISCAL-ES Getulio Ramos Pimentel, acompanhado da Assessora Jurídica Celi, e do Advogado Gilmar Lopes
Pimentel, retornou ao IPAJM para um
novo econtro com José Elias Marçal.
Desta vez para tratar sobre as aposentadorias complementar e proporcional, o caso do Rio Grande do Sul, a
simplificação do processo de aposen-

ocupação do presidente do IPAJM é
em relação aos municípios que ainda
não tem criado um Fundo de Aposentadoria (cerca de 50% dos municípios
capixabas). Marçal já adiantou que o
IPAJM e o Tribunal de Contas irão trabalhar para que todos os municípios
tenham o fundo constitucional.
O presidente agradeceu a visita da
diretoria do Sindifiscal-ES e colocou-se
a disposição do fisco estadual, prometendo visitar o  sindicato em breve
com toda diretoria do IPAJM.
Em julho, no dia 4, o presidente do

tadoria do servidor público e a facilitação de acesso e interação com o instituto, em especial das pensionistas.
Pimentel, na sua fala, quis saber
sobre a posição do instituto sobre a
aposentadoria complementar, o fundo
existente no Estado e sobre a Reforma
da Previdência, que prevê mudanças
na idade inicial e a idade compulsória
para aposentadoria no País.
O titular do IPAJM disse que, por
enquanto, só existe o debate. Quanto
ao fundo para aposentadoria dos servidores públicos, Marçal informou que

o Espírito Santo está bem e saneado
e que as regras para a aposentadoria
complementar ainda serão votadas no
Congresso Nacional.
Getulio, perguntou o que aconteceu com a alíquota previdenciária no
Rio Grande do Sul, ao que o Presidente
do IPAJM informou que o projeto já foi
aprovado pela Assembléia Legislativa o percentual de 11% passou para 14%,
apesar da tentativa do governo de alterar para 16,5%. A aprovação do projeto ocorreu no final do mês de junho,
faltando apenas a sanção do Governador Tarso Genro.
Sobre os processos de aposentadoria proporcional, em que detectamos
duplicidade de aplicação da proporcionalidade, esclarecimentos sobre a
nossa tese foram feitos pela Assessora
Celi e pelo Advogado Gilmar. Feito isso,
o Presidente Marçal, junto com o Diretor Técnico Alexandre, informou que o
IPAJM está pronto para elucidar toda
dúvida ou pendência e que o direito
dos nossos aposentados e pensionistas
será respeitado. Ficou claro que nossos
aposentados já tiveram os seus proventos proporcionalizados, quando da opção pela aposentadoria proporcional,
antes da Lei do Subsídio do Fisco.
Ao final, Marçal informou que o
projeto de simplificação da aposentadoria e atendimento dos aposentados
e das pensionistas está a todo vapor e
que a equipe técnica do órgão é muito capaz, tendo trabalhado muito para
oferecer o melhor aos aposentados e
pensionistas do estado.

Prêmio SINDIFISCAL-ES de Jornalismo - Presidente da
FINDES recebe diretoria do SINDIFISCAL

presidente da Federação
das Indústrias do Estado
do Espírito Santo – FINDES, Lucas Izoton, recebeu no dia 15
de junho, a diretoria do SINDIFISCAL-ES
representada por seu presidente Getúlio Ramos Pimentel, vice-presidente
Jair Gomes, diretor de aposentados
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sua posição sobre a aposentadoria complementar, o fundo existente no Estado e
a Reforma da Previdência, que prevê mudanças na idade inicial e a idade compulsória para aposentadoria no País.
Marçal disse que por enquanto só
existe o debate e no momento certo todos serão informados sobre as
novas regras pretendidas. Outra pre-

e pensionistas Joel Serrano e diretor
de comunicação Guilherme Pedrinha.
Também participaram do encontro o
gerente de marketink e comunicação
da Findes Heriberto Simões e a jornalista do SINDIFISCAL-ES Adriana Nobre.
Inicialmente, questionado sobre a
reforma do prédio da Federação, Lucas
Izoton revelou que trata-se da construção do Centro Cultural do SESI. O
local abrigará exposições de trabalhadores, estudantes e artistas capixabas.
Um espaço para divulgação da cultura
de nosso Estado, e especialmente da
gastronomia, pois o Centro também
contará com um restaurante de apoio.
A novidade é que será um restaurante
giratório. Será o segundo do país, e o
primeiro da região sudeste. No Brasil,
apenas o estado do Rio Grande do Sul
possui um parecido.
O presidente do SINDIFISCAL parabenizou Izoton pelo excelente trabalho
à frente da Findes e falou sobre as discussões nacionais que o sindicato tem
participado acerca da Reforma Tributária, Pré-Sal e Fundap. Destacou o desejo do SINDIFISCAL de trazer para nosso
Estado os debates sobre esses assuntos e convidou a Findes para participar
como parceira em futuros eventos.

A relação do sindicato com o governo do Estado foi destacada pelo diretor
de comunicação Guilherme Pedrinha.
Lembrou que desde o governo anterior,
o sindicato vem negociando de forma
harmônica e adulta, e assim obtendo
resultados. Um deles foi a participação
do sindicato, como convidado, no Planejamento Estratégico do Governador
Casagrande. E também, a elaboração
de documento, a pedido do atual governador, com sugestões para aumentar a arrecadação do Estado.
Em relação a Reforma Tributária, Lucas Izoton lembrou que todos os governos fazem reformas visando aumentar
o custeio e não o investimento para o
setor empresarial. Falou sobre as negociações para alteração da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresas, a Lei do
Supersimples. Entre as mudanças que
poderão ser feitas, está a elevação do
teto para o ingresso no Supersimples.
Segundo o presidente, no caso de empresas de pequeno porte, o faturamento anual passaria de R$ 2,4 milhões
para R$ 3,6 milhões e, no das microempresas, de R$ 240 mil para R$ 360 mil.
Para o microempreendedor individual,
o faturamento subiria de R$ 36 mil para
R$ 48 mil. Lucas Izoton é presidente do
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Conselho Temático da Micro e Pequena
Empresa na Confederação Nacional das
Indústrias – CNI.
Sobre o Fundap, na opinião de Lucas Izoton, o sistema funcionou muito
bem durante 40 anos e ajudou muito o
Espírito Santo, principalmente os municípios, mas agora está agonizante e ao
que tudo indica será extinto. Quanto ao
Pré- Sal, Izoton também não é otimista,
disse que mesmo com uma negociação,
o Estado vai perder muito. “Manter os
contratos passados será um grande ganho no momento” concluiu o presidente.
Para finalizar a reunião, Guilherme
Pedrinha apresentou o projeto do Prêmio SINDIFISCAL-ES de Jornalismo e
seu objetivo de fomentar a discussão
do tributo na sociedade. O presidente
da Findes, elogiou a iniciativa e apresentou algumas sugestões para difundir o debate. Informou que a federação
possui uma verba destinada a patrocínios e que o projeto será analisado.
A reunião, muito produtiva, foi encerrada com a distribuição do novo
exemplar da revista Indústria Capixaba,
publicada pela Findes, que traz em destaque exatamente a questão: “Como
fica o ES sem o Fundap?”
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Agência de Cariacica em novo endereço
Os colegas da Agência da Receita Estadual (ARE) de Cariacica estão em novo
endereço. Uma reivindicação antiga dos
servidores que sempre pleitearam melhores condições de trabalho. O novo
endereço fica na Central Faça Fácil, em
frente ao Terminal de Campo Grande.
Um prédio amplo, moderno, com fácil
acesso e que oferece comodidade para
funcionários e contribuintes.
A gerente de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria de Estado da Fazenda, Joana da Penha Demuner das Neves,
informa que passam a ser oferecidos na
Central Faça Fácil todos os serviços da
antiga Agência de Campo Grande - como
aqueles relativos à AIDF produtor ru-

ral, Termo de Adesão, Certidão Positiva
de Débito com Efeito de Negativa, ECF,
IPVA, Parcelamento de IPVA, Isenção
de ICMS, ITCD, Processamento de Dados, Livros Fiscais, REDUA, Restituição,
Declarações, Auto de Infração, Notificação de Débito, Inscrição de Produtor
Rural e cadastro (inscrição,alteração,
reativação e baixa) de empresas.
No dia da inauguração, 30 de junho,
os servidores da Secretaria de Estado
da Fazenda (Sefaz) participaram de um
treinamento oferecido pela Central Faça
Fácil. A especialista em Políticas Públicas
Graziela Maria Fernandes das Neves, do
Distrito Federal, falou sobre qualidade
no atendimento.
O atendimento na Central Faça Fácil é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira,
e das 8 às 13 horas, aos sábados. Lá, você também encontra:
DETRAN: Emplacamento de veículo, Carteira nacional de Habilitação – CNH – Renovação, Transferência de propriedade de veículo, vistoria de veículos;
CETURB-GV: Passe Livre – Carteira do idoso – 1ª Via, Passe livre para pessoas
com deficiência;
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA: Alistamento militar, emissão de certidões negativas de débito; solicitação de parcelamento 9tributos), financiamento
Nossocrédito;
BANESTES: Autoatendimento, Consultas, saldos e extratos, Pagamentos, Saques;
CESAN: Solicitação de Ligação de água;
EDP ESCELSA: conta de Energia elétrica (segunda via, orientação e consulta);
PROCON: Reclamações e consultas;
JUNTA COMERCIAL: Abertura de Empresa;
POLICIA CIVIL: Carteira de Identidade – Primeira ou Segunda via, vistoria de veículos;
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: Carteira de Trabalho e Previdência Social;
CORREIOS: Cadastro de Pessoa Física (CPF);
SINOREG-ES: Segunda via de Certidão de Nascimento, Casamento ou Óbito;

Visita ao SINDIFISCAL-ES

O

SINDIFISCAL-ES recebeu hoje a visita de um dos
mais antigos filiados. Aqui esteve o sr. Paulo Demétrio da Silva, acompanhado de sua filha Sonia Maria
Demétrio e sua esposa Brazilina Antônia da Silva. Foi a oportunidade para um bate papo alegre e saudoso, entre o colega de 82
anos e o presidente junto aos diretores.
Paulo mora em Barra de São Francisco, onde iniciou sua vida no
fisco, em 1959, tendo muita história para contar, como por exemplo, o dia em que sofreu um assalto ao Posto Fiscal Café Ralo,
em Água Doce do Norte. Foi assim, conta Paulo: Uma quadrilha
se aproximou do posto e anunciou o assalto. Ele, rapidamente,
sacou de sua arma e confrontou o bando dizendo que mataria o

chefe deles, se tentassem alguma manobra e, com sorte, chegaram alguns caminhões e a quadrilha fugiu sem deixar rastros.
Pai de nove filhos, sendo um deles, Sonia Maria, também fiscal, da Prefeitura de Barra de São Francisco. Paulo aposentou-se
em 2003 por problemas no sistema nervoso. Dos anos de vivência no fisco, ele é lembrado por ser um exemplo de honestidade
e dedicação à carreira e se emociona, ao lembrar de tudo o que
passou.
Para o SINDIFISCAL-ES, essas visitas são muito importantes
pelo resgate da memória viva da história do fisco.
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SINDIFISCAL-ES participa do lançamento da Frente
Parlamentar Mista por um Sistema Tributário Nacional Justo

A

diretoria do SINDIFISCALES presenciou um lotado
Plenário 17 da Comissão
de Constituição e Justiça, no Senado
Federal, na tarde do dia 7 de junho.
Acompanhou ao nascimento de um
movimento que promete “abalar estruturas” no Congresso Nacional: o lançamento da Frente Parlamentar Mista por
um Sistema Tributário Nacional Justo.
Getúlio Pimentel, presidente do sindicato, acompanhado pelo vice-presidente, Jair Gomes, participou de todas
as fases do evento que congrega 29
senadores e 230 deputados federais,
numa mostra de que o assunto Reforma Tributária será alvo de uma grande
mobilização nacional, ao contrário do
que pensavam alguns imediatistas.
Antes do lançamento, propriamente dito, a diretoria sindical cumpriu
agenda com os deputados Foletto e
Colnago. Com o primeiro, eles trataram de assuntos ligados aos compromissos firmados com o governo do
Estado e traçaram metas futuras de
atuação conjuntas nos municípios e
estados do país. Com Colnago, o assunto dominante foi a Frente Parlamentar e os esforços de promoção de
uma integração maior entre os parlamentares capixabas, no movimento
que ora nasce.
O lançamento
A Presença de sindicalistas de todo
o país e parlamentares, das duas casas legislativas tornaram difícil, aos
organizadores da Frente Parlamentar,
conter a alegria, ante o maciço atendimento de colegas parlamentares e
entidades do fisco.
Nesse clima, o Senador Randolph
Rodrigues (PSOL-AP) e deputado João
Dado(PDT-SP) deram a sessão de lançamento por aberta, convidando as
entidades do fisco, FEBRAFITE, FENAFISCO, SINDIFISCO NACIONAL,SINAT,
ANFIP e SIPROFAZ – Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional a tomarem assento à mesa principal.
O Senador Randolph traçou um
breve cenário das dificuldades pelas
quais passa a população, ante uma carga tributária injusta e mal distribuída e
de como é difícil a conscientização dos
poderes para a urgência da mudança
de tal estado de coisas. Que os interesses são vários e, neles, muitas vezes,
o real interesse da sociedade é mal
aquilatado, vilipendiado e contrariado. Que já é hora de um basta. E que a
mobilização fisco/parlamentares tem
toda condição de influir, positivamente, nesse processo.
O senador também lembrou o
Pacto Federativo que, ao longo dos
anos tem sido ignorado, em prol de
interesses, nem sempre, claros. “O
que vemos é uma troca de favores e
o acirramento de verdadeira guerra
fiscal, da qual não restam vencedores,
apenas vencidos. E que os municípios
são sempre a ponta fraca, destarte
serem a base federativa”, concluiu.
A sessão teve início com a sua condução passada ao Deputado João Dado,
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que sugeriu que a coordenação da
Frente, ficasse a cargo do senador Rodrigues e dele próprio, em suas esferas
de atuação. Do mesmo modo, sugeriu
a criação de coordenações estaduais,
que serão compostas no seguimento
dos trabalhos, a posteriori. As proposições foram aprovadas, por aclamação
e retornada, assim, a palavra ao senador Rodrigues.
O parlamentar de Roraima passou, a seguir, a palavra a alguns
colegas presentes, tendo o Deputado Paulo Rubem (PDT-PE) iniciado as saudações e demonstrações de apoio à Frente nascente.
Em seguida, falou o representante do
Amapá, Deputado Sebastião Bala Rocha (PDT-AP) que, igualmente, hipotecou apoio integral ao movimento, não
sem antes elogiar a atuação didática
do Deputado João Dado, nas causas
que convivem.
Chico Lopes (PCdoB-CE), parceiro
inconteste do fisco nacional, aproveitou o momento de declaração de
apoio para externar: “Idade não me
mete medo. O que me mete medo são
as forças reacionárias. Vamos à Luta”!
Deputado Vieira da Cunha (PDT–RS)
veio somar ao movimento que considera tão justo, como necessário. “Essa é
uma oportunidade para, enfim, legislarmos de modo justo para a população
brasileira, pela via de um sistema Tributário nacional justo” disse ele.
A deputada Luciana Santos
(PCdoB–PE) disse considerar que a
iniciativa da Frente Parlamentar alimenta a perspectiva de se debater
um assunto de vital importância para
o Brasil. “Há uma decisão política de
se manter o crescimento do País, mas
nós não temos como manter um crescimento sustentável, senão pela via de
um Sistema Tributário Nacional mais
justo, sem a guerra fiscal que aí está.
O país que merecemos é mais equânime; é mais justo. Será necessária uma
dedicação grande, rumo ao pacto que
atenda as expectativas, do governo,
do fisco e da sociedade”.
Gilmar Machado (PT-MG) revelou
que o tema tributário não é um tema
corriqueiro, fugindo, inclusive da área
de atuação de muitos dos parlamentares. Lembrou a história de seu estado,
Minas Gerais, desde os idos da colônia, no aspecto tributário e se colocou

como aluno, no aprendizado necessário ao aprimoramento e combate ao
desequilíbrio e à elevada carga tributária, desigual e desumana.
Roberto Kupsky, presidente da FEBRAFITE saudou a todos e declarou a
alegria e importância ímpar do momento. Disse, ainda, que os aplausos
vão para todos, parlamentares e fiscos, de todas as esferas federadas, que
aqui estão trazendo a técnica, para auxiliar e enriquecer os trabalhos parlamentares. O movimento é um anseio
antigo do fisco, sem importar a esfera
de origem e que reflete a preocupação
com a Administração Tributária e a defesa dos recursos indispensáveis à manutenção das políticas públicas.
Nesse momento, o Senador Randolph saudou o deputado federal Cesar Colnago (PSDB-ES), chamando-o
de arquiteto da Frente Parlamentar.
Célio Fernando, presidente da FENAFIM usando da palavra, saudou a todos
em nome dos fiscos municipais e externou a paixão pela causa que defende.
“O assunto da justiça tributária não é
novo. Hoje, essa Frente tem a oportunidade de produzir bons frutos para o
país. Muito já se discutiu sobre o tema,
nos últimos anos e vossas excelências
têm, agora, a chance de registrar, para
sempre, os seus nomes na história desse país. Engajemo-nos, pois e façamos
contemplar ao nosso povo com o nosso
esforço, nossa dedicação e decisão”.
Manoel Isidro, presidente da FENAFISCO saudou aos parlamentares e
agradeceu a adesão de todos ao movimento. Lembrou que as entidades
do fisco vinham trabalhando, de forma isolada, a questão da reforma tributária. E todas buscavam a justiça. A
FENAFISCO entende que fazer justiça
é fazer com que todos paguem, principalmente, os que
nunca pagaram. Assim, poderemos diminuir a carga para
os que, tradicionalmente, suportaram
o ônus. Os menos
favorecidos de nossa população. A
luta não será rápida nem fácil, mas
quanto maior a dificuldade, maiores
serão os louros. Va-
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mos a ela, então, disse o dirigente da
Federação Nacional do Fisco Estadual
e Distrital.
Anderson Bittencourt, presidente do
SINFROFAZ disse que a efetiva contribuição da justiça passa por uma reforma
tributaria que atenda à justiça social. Que
a tributação deve incidir sobre o patrimônio também e não só sobre a renda,
como acontece, hoje, onerando o trabalhador. Também o combate à sonegação
é fundamental. Sem ele, todo esforço
outro, será inútil. Conclamou a que os
parlamentares evitem os conflitos federativos, de modo a dar ao povo brasileiro uma resposta que realmente atenda
aos seus anseios. O fortalecimento das
Carreiras da administração Tributária. “
É fundamental. Em 2009, os procuradores da Fazenda Nacional promoveram
uma economia, ao estado, de mais de
250 bilhões de reais. Comprometamse com a coisa pública e com a reforma
tributaria justa. O ganho será da nação”.
Aproveitando, João Dado lembrou, em
bom tempo, que a PEC 186, em tramitação trata exatamente sobre a questão da
Administração Tributária e de seu fortalecimento, enquanto Carreira de Estado.
João Santos, diretor de Assuntos
Parlamentares do SINDIFISCO NACIONAL iniciou a sua fala lembrando a recorrência do tema Reforma Tributaria
no Brasil. A cada mandato, se ergue o
assunto, mas, a entidade que representa não acredita em soluções simplistas.
Disse que a carga tributária do país não
é alta e sim, mal distribuída, uma vez
que não há quase nada sobre patrimônio e renda, ao contrário do consumo,
que é onerado, em prejuízo dos menos
aquinhoados. O trabalhador é quem
mais sofre. Hoje, um fusca, paga IPVA.
Um iate, não. Pontuando-se, poderemos fazer uma reforma tributaria que
promova a distribuição de renda mais
igualitária. E que a sociedade possa ser
mais justa, ao que João Dado acrescentou que há que se acabar com a regressividade do sistema.
Cesar Colnago (PSDB-ES) disse que
a cada vez que se volta ao estudo da
matéria lembra que dois artigos, até
hoje, não foram regulamentados. O
que cria uma consciência tributária
e o que leva a tributação às grandes
fortunas e ao patrimônio. Quem paga
muito, neste país é o pobre. Ele gasta
32% de sua renda para se alimentar. E,
na cesta básica, ainda há muita tributação. Há concentração de tributos na
esfera da União, independente de qual
governo esteja no comando.
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parlamentar capixaba revelou que vê, no dia de
hoje, a realização do sonho de somar com as entidades do fisco, nascido no XV CONAFISCO. “ Teremos que discutir coisas pontualmente,
mas é dever da frente buscar o conhecimento técnico dos fiscos para, junto
com nós parlamentares, formular uma
proposta de um Sistema Tributário Nacional que equalize melhor a relação de
forças e de melhoria à vida do brasileiro
e a atendimento das demandas dos tesouros, federal, estadual e municipal.”
Enumerar a todos os parlamentares
que por lá estiveram é tarefa hercúlea,
tal a representatividade e peso político
que reveste a nova Frente Parlamentar
Mista por um Sistema Tributário Nacional Justo. De norte a sul, de leste a oeste desse país, o clamor de todos é um
só: Justiça Fiscal, Administração Tributária Forte e sustentabilidade ao crescimento do país, preservando o pacto

federativo e o fortalecimento equânime da estrutura da federação, dando
aos entes federados a autonomia e a
dignidade que a Constituição apregoa,
em suas cláusulas pétreas.
Finalizando, o Senador Randolph
declarou que esta é a mais ousada
iniciativa que o senado já abrigou e
que ela não ficará intramuros. A ideia
é fazer frentes, em todos os estados.
Em todos os municípios. Quem ganha
mais tem que pagar mais e vice versa.
Encerrou convidando a todos a irem
até o plenário do Senado Federal, para,
ocupando a tribuna de honra e as galerias
assistirem ao registro, no plenário daquela casa, do lançamento da Frente Parlamentar “que não é nossa. É do Brasil”.
Que a atuação de senadores e deputados inaugure uma nova era no
Poder Legislativo do Brasil, tirando a
atividade de legislar, da esfera de usurpação de competência, criada pelo
Executivo.

Afinal, que Frente é essa?
Trata-se de uma iniciativa das entidades representativas dos Fiscos Municipais, Estaduais e Federal, com a participação de senadores e deputados de
diversos partidos. O objetivo é estabelecer uma agenda de ações em defesa
da Justiça Fiscal e da Seguridade Social.
Dentre as finalidades dessa frente
parlamentar, destacam-se:
I) Acompanhar a política oficial
relativa às Administrações Tributárias
e suas respectivas carreiras, manifestando-se quanto aos aspectos mais
importantes de sua aplicabilidade;
II) Promover debates, simpósios,
seminários e outros eventos pertinentes ao exame da política de de-

senvolvimento econômico e social
divulgando seus resultados;
III) Promover o intercâmbio com entes assemelhados de parlamentos de
outros países, visando aperfeiçoamento
recíproco das respectivas políticas estatais para área;
IV) Procurar, de modo contínuo, o
aperfeiçoamento da legislação tributária, influindo no processo legislativo a
partir das comissões temáticas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados; e nas demais Casas Legislativas.
O movimento já nasce forte. Ao
todo, 29 senadores e 230 deputados
federais assinaram a adesão à nova
Frente Parlamentar.

Boas notícias para o Fisco em audiências no Senado Federal
No dia 08 de junho a diretoria do SINDIFISCAL-ES e o presidente da FENAFISCO, Manoel Isidro, foram recebidos pela senadora
Ana Rita (PT-ES) no espaço VIP do Plenário.
Presentes, a assessora Adriana Miranda ( comunicação e imprensa) e
Aires das Neves Junior (Chefe de Gabinete). Durante cerca de hora e meia,
os assuntos foram vários, sempre focados no intercâmbio e na atenção da
parlamentar à causa do Fisco.
Dominou a conversa a questão da
Educação Fiscal e a recente emenda
apresentada, na Câmara Federal, pela
deputada Fátima Bezerra (PT-RN), inserindo o tema na grade curricular federal, via Plano Nacional de Educação.
A senadora petista ouviu atentamente
e, consultando o seu assessor legislativo
solicitou a confecção de um projeto de lei

nesse sentido, para apresentação, o mais
rápido possível, na casa majoritária do
Congresso Nacional. Enquanto isso pediu
ao fisco que a subsidiem com o material
necessário à formulação do Projeto de Lei.
Outro assunto abordado foi a Frente Parlamentar Mista por um Sistema
Tributário Justo. A senadora deixou
clara a sua vocação federalista e externou opinião no sentido do fortalecimento do Pacto Federativo.
No entanto, o seu apoio está garantido e assumimos com ela o compromisso
de a mantermos informada sobre toda e
qualquer movimentação, fora do Senado
Federal, no intuito de que ela possa ter
a cognição plena dos assuntos e decidir,
no voto, da melhor forma, contribuindo
assim com a consolidação de uma realidade tributária justa, para a nação.

PLC 030/2007
Com relação a este pleito do fisco,
hoje em tramitação na Comissão de Direitos Humanos, por solicitação do senador
Cristovão Buarque, a senadora, usando da
franqueza de sempre, disse não dominar o
assunto, mas promoveu de imediato, um
breve encontro com a senadora Lídice da
Mata (PSB-BA), relatora do PLC 30/2007
que altera a redação do art. 6º da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003 e dispõe sobre o direito de agente público portar arma de fogo.
O PLC 30/2007 já recebeu parecer favorável na Comissão Constituição e Justiça.
A parlamentar baiana apóia totalmente o pleito, por entender ser o
mesmo voltado a reestabelecer um
direito histórico dos fiscos, que não
podem ficar indefesos, no exercício da

função, mormente em locais ermos,
não raros, em nosso país e na convivência constante com os diversos tipos
penais que, cada vez mais, invadem a
seara tributária e fiscal. Defende também a capacitação do Grupo TAF, no
manuseio e nas técnicas de uso de tal
aparato. Informou também que, já no
início do segundo semestre, dará seguimento ao projeto de lei.

SINDIFISCAL-ES participa das Comissões de Reforma Tributaria e Participação Política da Fenafisco
As comissões técnicas da Fenafisco que discutem a Reforma Tributária e Participação Política reuniram-se no dia 06 de junho em Brasília para
discutirem seus planos de ações. Na comissão de Reforma Tributária, o SINDIFISCAL-ES é representado pelo seu presidente Getúlio Ramos Pimentel.
Jair Gomes da Silva, vice-presidente, participa da Comissão de Participação Política.

Reforma Tributária
A Comissão da Reforma Tributária
debateu um cronograma de atividades, que visam à revisão e reformulação da proposta de Reforma Tributária
da FENAFISCO.
Esta análise do projeto da Federação
se faz de extrema importância, pois com
o lançamento da Frente Parlamentar
Mista por um Sistema Tributário Nacional
Justo, a discussão sobre Reforma Tributária será intensificada, e como a FENAFISCO pretende participar ativamente desse
debate, seus estudos técnicos nessa área
precisam estar atualizados.
A reunião foi iniciada com a análise da proposta de Reforma Tributária,
elaborada pela FENAFISCO, o Auditor
Carlos Jose Wanderley de Mesquita,
de Pernambuco que foi escolhido Co-
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ordenador e Relator da Comissão de
Reforma Tributária. Também foi feito
o estudo sistemático da proposta da
federação, os membros da comissão
fizeram diversas sugestões para melhorar o texto original.
O trabalho da FENAFISCO que já foi
apresentado com muito sucesso em
todas as unidades da federação, também esteve em pauta, com reuniões
entre os Governadores e os Deputados Estaduais. Foi um grande diferencial, subsidiando os parlamentares federais para apresentação de emendas
constitucionais.
A FENAFISCO, a FEBRAFITE, a FENAFIM, e o SINDIFISCO NACIONAL,
acordaram negociarem na tentativa
de fechar uma proposta única do Fisco, capitaneada pela FENAFISCO.
Alguns pressupostos acordados foi
o fortalecimento dos recursos
para o município, hoje a situação é de falência geral dos
entes tributários municipais.
É necessário material comprovando a falência dos municípios; tratar em documento
a guerra fiscal, que só existe
porque a lei não é cumprida
– Lei Complementar Federal
24/1975; apresentar estudos

em relação as microempresas, a grande perda de controle dos estados e
Distrito Federal da base tributária, no
trabalho realizado pela FENAFISCO o
texto atual precisa ser melhorado.
Além, de aumentar os recursos dos
Estados e Municípios, outra sugestão
importante é diminuir a receita da
União, foi sugerido aumentarmos a
competitividade das empresas nacionais, diminuindo a carga tributária.
Hoje, o projeto do governo federal,
concentra a maior receita na União,
gerando grandes perdas aos estados
e aos municípios, além de aumentar a
carga tributária no País.
Dentre as tarefas que foram decididas, está a atualização dos dados e
gráficos que quantificam a Reforma
Tributária proposta pela FENAFISCO. O
Presidente do SINDIFISCAL-ES Getulio,
sugeriu o acompanhamento da reforma fatiada, no Congresso Nacional da
seguinte forma:
- Acompanhar todo trabalho da
Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara Federal e do Senado
Federal, além de levar às reuniões da
Comissão de Reforma Tributária e do
Conselho Deliberativo da FENAFISCO.
- Visitar autoridades, juristas e lideranças das bancadas envolvidas di-
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retamente na construção da Reforma
Tributária, como o Senador Francisco
Dornelles, o Deputado Federal Sandro
Mabel, o Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, o Secretario Executivo do
Ministério da Fazenda, a FIESP, a FINDES, e outras entidades.
Também, ficou aprovado submissão
do texto final à Fundação Getulio Vargas – FGV ou outro respeitável órgão,
que participou da proposta anterior da
Federação, para avaliação da proposta.
Participaram da reunião os representantes: SINDIFISCO/AM, SINDIFISCO/MS, SINFATE/MT, SINDIFISCO/MG,
SINDIFISCAL/ES, SINDIFISCO/PE, SINTAF/CE, SINDIFISCO/PA, SINDIFISCO/
RS e SINFRERJ/RJ.

Participação Política
A equipe da Comissão de Participação Política analisou, nesta reunião, o
plano de ações da FENAFISCO, com o
objetivo de identificar quais as atribuições cabíveis a comissão. Também foi
finalizado o cronograma de atuação.
Estavam presentes na reunião os
representantes do: SINAFRESP/SP,
SINTAF/CE, SINTAF/MA, SINAFITE/DF,
SINDIFISCAL/TO, SINDIFISCO/PA e SIPROTAF/MT.
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ES na FENAFISCO

SINDIFISCAL-ES NO CD FENAFISCO EM ARACAJU
O paraíso brasileiro abriu as portas para
receber a 141ª Reunião Extraordinária do
Conselho Deliberativo da FENAFISCO.
O SINDIFISCO-SE não se poupou nos
esforços de fazer deste, um momento
memorável, para o Fisco Nacional.
A reunião aconteceu nos 21 e 22 de
junho, na capital sergipana, Aracaju, no
aprazível Hotel Parque dos Coqueiros.
Nela, além da oportunidade para os
conselheiros ouvirem os relatos da Diretoria Executiva da FENAFISCO e dos
Sindicatos Filiados, as deliberações se
estenderam aos estudos em torno do
Instituto do Mandado de Injunção, recentemente empreendidos pelo conjun-

to de advogados e assessores jurídicos
dos sindicatos filiados.
O desdobramento e as ações futuras em torno do lançamento, no dia 07
de junho, da Frente Parlamentar Mista
por um Sistema Tributário Justo e as
posições a serem defendidas no tocante à proposta do Governo Federal
de criação da Aposentadoria Complementar, também foram alvo de cuidadosa análise.
Os esforços pela LOAT – Lei Orgânica
da Administração Tributária, antiga reivindicação do fisco estadual e distrital e a regulamentação da Convenção 151, da OIT
fizeram parte da pauta de deliberação.

Confira o relato
dos sindicatos
participantes:
NORTE
No Amazonas, a luta é pela promoção do
fisco, que não ocorre há anos. Hoje, o quadro
é de categoria dividida, ativos e inativos, estes
últimos (todos no teto). Como o Secretário da
Fazenda não toma posição está ocorrendo a divisão das carreiras intermediárias;
O Pará festeja o novo Secretário da Fazenda:
o Auditor Fiscal da Receita Federal José Barroso
Tostes Neto.

A efetivação dos trabalhos de Educação Fiscal e a avaliação dos Cursos
realizados, em passado recente, assim
como a organização de eventos vários,
no futuro e a inserção dos mesmos na
Agenda FENAFISCO também foram deliberados neste CD.
Os trabalhos da Comissão de Participação Política e o acompanhamento dos projetos de Interesse do Fisco,
pela via de trabalhos junto ao Congresso Nacional e a criação da Frente
Nacional pela PEC 555 foram destaque
especial, neste que foi um dos eventos
mais representativos da federação.
Na área técnica, foram apresenta-

NORDESTE
Dentre os relatos dos estados, destacamos a situação do Piauí, onde cerca de 1300 servidores do fisco,
detentores de cargos intermediários e, em sua maioria, sem concurso público, querem ter a atribuição do
Auditor Fiscal do Estado, isto é, constituir o crédito tributário através do lançamento de ofício. Há um clima
de enfrentamento destes servidores com o fisco estadual, tendo o fisco piauiense ajuizado ação, contra a
Lei Complementar de 2005, que promoveu 19 categorias de servidores;
Já os maranhenses relatam uma convivência boa, entre as duas categorias de servidores fazendários: os
auditores e os agentes, ambos podem fazer o lançamento de ofício, mas não estão em conflito, cada um
com seu campo de atuação. Existe, porém, uma preocupação com a PEC do Deputado Federal João Dado,
que apresentou uma PEC substitutiva, mudando a nomenclatura dos servidores fazendários para Auditor
Fiscal, sem contemplar, no entanto, os técnicos, o que poderá criar um sério problema, naquele estado.
Informam, ainda, que o fisco estadual está trabalhando para mudar o técnico para Agente, para que eles
não fiquem fora deste projeto;
O anfitrião, Sergipe, relata um enfrentamento do fisco com o governo estadual, reeleito que, segundo
eles, está trabalhando a divisão dos servidores públicos, ao atender a uns, em detrimento dos outros. Hoje,
a gratificação da produtividade está dividida em três partes, sendo que uma não contempla os inativos,
criando brigas e divisão na categoria. No dia 1º de julho, aconteceu uma grande manifestação de todos
servidores;
Na Paraíba, o fisco não tem conseguido avançar com o novo governo. Está apresentando um projeto
para levar a questão dos tributos, nas escolas. O grande ponto de pressão, naquele estado, vem da categoria e é por reajuste da tabela de subsídio e pela publicação das promoções engavetadas, nos últimos anos.
A situação atual é de confronto;
A Bahia aposta no trabalho do sindicato, para tirar
o fisco da zona de conforto e no dia 08 de julho, será
realizado um seminário sobre ética, com a participação do jornalista Paulo Henrique Amorim.
O Ceará relata a negociação pelo PDF- Piso de
Desempenho Fiscal. Atualmente, a produtividade é
muito variada e estão negociando com o Governador,
informando que o Secretário da Fazenda está trabalhando contra. Estão negociando, também, por um
piso salarial melhor.
Como no Amapá, no Rio Grande do Norte os servidores estão sem reajuste para nenhuma carreira, o
que acarretou uma greve geral. Só o fisco saiu da greve
e acordou com o governo, em 17 de junho: publicação
de reajuste de 10%, pagamento de gratificações em setembro, e pagamento das promoções de 2009.
Com relação às demais questões financeiras foi
acordado: o que ficou para trás vai ser pago em parcelas, para não virar precatório.

CENTRO-OESTE
Do centro-oeste, o Mato Grosso
trouxe uma boa nova: Ocorreu a atualização das tabelas do subsídio, após
muitos anos. Eles conseguiram incluir
na tabela de subsídio a verba indenizatória. Informam, também, que está em
tramitação uma PEC mudando o teto
para o de Desembargador, na Assembléia Legislativa daquele estado. Por
outro lado, o fisco de Roraima está lutando pela Gratificação de Insalubridade. Para quem conhece aquele estado,
não há estranheza.
O fisco do Distrito Federal vê como
próxima a unificação dos cargos da fazenda, tendo sido criada uma comissão,
para tal tarefa, com a participação do
Secretário da Fazenda. O contato com o
Governador do PT está difícil, as portas
estão fechadas e o sindicato está promovendo um trabalho forte, no Parlamento
Estadual;
Tocantins amarga a situação de ver acontecer ação judicial, de sindicato contra sindicato, fisco contra fisco, pela
perda da contribuição sindical;
No Mato Grosso do Sul, os precatórios estão sendo pagos, em parcelas;

SUL
Tendo o governo do Paraná,
acabado com a paridade entre
ativos e inativos, o fisco está em
pé de guerra, amargando um
passivo de mais de 400 milhões
de reais, em precatórios; o Governador só concedeu 3% de
reajuste, os servidores do fisco estão em greve, junto com as outras categorias de servidores
públicos. Foi aprovada uma lei que retira direitos dos servidores estaduais, o que criou um caos.
A situação é de confronto com o governo estadual;
Os colegas de Santa Catarina informaram a diminuição do teto remuneratório para pensionistas,
que recebem pelo Instituto de Previdência de Santa Catarina. Outros problemas do fisco estadual catarinense: extinção dos postos fiscais, hoje só tem dois postos; plantão do fisco de 20 a 25 dias/mês,
sem receber diárias; risco de aposentadoria em massa, e necessidade de capacitação do fisco em
tecnologia da informação;
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dos os resultados da reestruturação
do Banco de Dados da FENAFISCO e
outras informações.
Os dois dias de intenso trabalho
amenizaram- se pela carinhosa organização da equipe do SINDIFISCO-SE.

SUDESTE
Minas Gerais informa que estão conseguindo vitórias, em relação ao teto de Desembargador. Informa, também, que o pessoal está dividido. Mobilização só dos novos, os outros não. A situação continua
de confronto com o governo do estado. O fisco está
fazendo a campanha “imposto justo”, visando firmar a
imagem de “fisco cidadão”.
São Paulo: celebra o novo estatuto do sindicato, após
22 anos sem alteração, com a inclusão das pensionistas.
Para os paulistas, a pauta de 2011, com o governo estadual esta difícil, repetindo a linha do ex-governador,
José Serra. Novas lutas: novo teto e melhor piso salarial. Hoje, o final da carreira só ocorre aos 36 anos de
serviço.
O fisco do Rio de Janeiro está trabalhando para alterar a carreira e por um melhor piso salarial. Relata que
hoje, existe crise de convivência entre o governo e o
fisco.
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Especial
SINDIFISCAL-ES
Getúlio Ramos Pimentel, Presidente do SINDIFISCAL
ES, traçou um panorama do Espírito Santo:
Trabalho das comissões do fisco estadual: Comissão
de Negociação Política, Comissão de Estudos da Nova
Contribuição Sindical, Comissão da Lei Orgânica do Fisco
Estadual, Comissão de Reforma Tributária, Comissão das
Receitas Não – Tributárias. O resultado será apresentado
em um documento, que mostrará um “Raio X” do estado
e da carreira do fisco estadual.
Informou que o SINDIFISCAL ES participou, a convite

da SEFAZ, do Encontro Nacional de Administradores Tributários – ENCAT, em Pedra Azul, onde pode conversar com
o Secretário da Fazenda, Maurício Duque e outras autoridades. Relatou aspectos da reunião com o Presidente da
Findes, Lucas Izoton, sobre o futuro do Espírito Santo e do
País, na qual foram abordadas as questões da Reforma Tributária, do pré- sal e dos royalties.
Por fim, falou da reunião com a vice-presidente da
Frente Nacional de Prefeitos, prefeita Moema Gramacho,
que quer conversar com o fisco estadual, sobre a Reforma
Tributária.

Sindifisco-SE homenageia São João presenteando o Brasil

O

visitante, quando chega na capital sergipana,
Aracajú, não traz consigo
a mínima ideia da grandiosidade que a
simplicidade do lugar lhe irá oferecer.
Aracajú é mais que uma cidade. É
um estilo. Não tente mudá-la. Aceitea como ela é e não como gostaria que
fosse. Aqui, você não encontrará o caleidoscópio multirracial de Salvador, a
majestade da natureza e arquitetura de
um Rio de Janeiro ou o desvairamento
feérico da Paulicéia, até porque não foi
isso que veio buscar. Aqui você vai achar
qualidade de vida. E verá que, descobrindo as belezas e encantos da cidade
aos poucos, com calma, que ela dá sorte.
E não se iludam. Aracajú é belíssima,
limpíssima e preparada para receber
a todos com o que há de melhor em
hotelaria, culinária e opões de lazer e
turismo. Aqui, durante todo o ano, respira-se o turismo, sendo cada morador
um embaixador especial de sua cidade
e do estado. Turismo como deve ser,
profissional, responsável, sustentável e
verdadeiro.

Quando aqui chegamos, para a reunião do CD FENAFISCO, vínhamos, apesar da propaganda positiva dos colegas
do SINDIFISCO SE, ao encontro de mais
uma cidade nordestina. Ledo engano.
Aqui encontramos vida, em abundância. E carinho, simples, sincero e apaixonante.
A noite de 22 de junho foi o refrigério que todos precisávamos, após os dias
de tensões e discussões sobre os temas
que afligem a nós, do fisco e ao país.
Aguardava-nos o SINDIFORRÓ
Mais que uma festa junina, numa
época em todas o são, o evento do SINDIFISCO SE premiou a todos com a maestria da organização e a animação ordeira
dos colegas do fisco sergipano que acorreram, aos milhares, com seus familiares
– de pais a netos – ao Centro de Convenções de Sergipe – CIC, um gigante voltado
aos grandes eventos sergipanos.
Havia de tudo: decoração impecável, inclusive com uma igreja construída e ambientada para o Casamento na
Roça, petiscos e iguarias próprias da
ocasião, esmeradamente preparados
e servidos, bebida impecável e farta,
aparelhos diversos para diversão da
petizada – elétrica, o tempo todo – e
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muita, mas muita cortesia e simpatia do Grupo TAF.
Música de primeira
As bandas FORRÓ TÔ AQUI e
PASSARADA DO RÍTMO se sucederam sem parar, garantindo o que há
de melhor no forró pé de serra, universitário e musica regional.
Alegria e confraternização, sem
qualquer registro negativo a empanar o seu brilho. A ordem foi, rever,
abraçar, comemorar e divertir. O
que se viu foi isso.
Evento é tradição no estado
Realizado anualmente, desde 2003,
o SINDIFORRÓ faz parte do calendário
de eventos da capital sergipana, numa
época em que pululam festas por todo
o Estado, garantindo a tradição cultivada
pelo povo nordestino, nas festas juninas.
Mais que simples festa, tais empreendimentos são tratados como questão de estado, que muito contribuem
para a economia local.
Beto Garcez, Jaburú, Márcia e os demais
dirigentes do SINDIFISCO SE foram incansáveis, no cuidado com os detalhes e
no zelo pelo atendimento perfeito
que foi dado a quem participou.
Vale aqui registrar a identidade
cultural firmada pela festa. A valorização do artista local e do ritmo
que faz do nordeste, muito mais
que axé e frevo. E a participação
do público, dançando à exaustão,
num show natural de domínio dos
passos do forró, onde as performances conviveram harmoniosamente.
O cansaço não impediu que o tempo escoasse sem que sentíssemos, tal o
fascínio permanente que nos contagiou.
Parabéns é palavra vazia para expressar
aos colegas do Fisco Sergipano. Mais
que fazer uma festa, vocês deram ao
Brasil um grande exemplo de união, confraternização, tradição familiar e amor
pela sua cultura. Que ele frutifique, pelo
país. O fisco pode e merece ter momentos como esse.
FORRÓ CAJÚ
O principal evento junino do Sergipe, o Forró Caju vem ganhando proporções maiores a cada edição. Atualmente, o São João de Aracaju está entre os
três maiores do país, ao lado das cidades de Campina Grande, na Paraíba,
e Caruaru, em Pernambuco. “Mas em
diversidade de atrações e em organização, sem dúvida, estamos em primeiro
lugar. A nossa programação e a forma
como conduzimos o evento nos fazem
ter esse destaque. E a grande questão
é que nós não abrimos mão do forró.
Enquanto eu estiver na administração
municipal, durante o Forró Caju o nosso ritmo tradicional não será misturado
com axé, sertanejo ou outros estilos
musicais. O forró é o grande elemento

entre os maiores destinos turísticos
brasileiros. Entre os dias 21 e 26 de
junho, as imagens da festa e da cidade serão divulgadas nacionamente
na programação da Rede Globo e da
Rede Record e com isso teremos um
grande retorno o que diz respeito
à nossa imagem lá fora”, afirmou o
prefeito.

da nossa terra e temos que exaltá-lo
durante o São João”, disse Edvaldo.
Os números
Este ano, o Forró Caju se realiza
entre os dias 17 e 29 de junho. Durante 12 dias, mais de 130 atrações
- nacionais e locais - se apresentam
em um grande arraial montado na
praça Hilton Lopes, localizada entre
os mercados municipais. Além de
três palcos (dois principais e um
alternativo), a estrutura conta com
camarotes, praça de alimentação
com bares e restaurantes, espaço
para apresentação de quadrilhas e
trios pé-de-serra, mini-hospital, iluminação e sonorização de ponta e
um grande esquema de segurança.
Do total de atrações musicais, 117
são artistas sergipanos. De acordo
com o prefeito Edvaldo Nogueira,
esse é o segredo para que a festa
se desenvolva cada vez mais todos os anos. “O nosso foco é privilegiar o artista local e abrir espaço para
que ele divulgue sua música. Assim,
valorizamos a cultura nordestina e
consolidamos ainda mais o Forró
Caju como uma grande festa. Trazemos bandas que fazem sucesso no
país inteiro para que o público de
fora se sinta atraído, mas quando ele
chega, conhece as nossas atrações
e volta para sua terra divulgando a
nossa cultura”, afirmou o prefeito.
Economia
Por sua grandiosidade, o Forró
Caju não é destaque apenas como um
evento cultural, mas também como
um grande impulsionador da economia sergipana. Durante o lançamento
da programação, o prefeito Edvaldo
Nogueira destacou a grande quantidade de recursos destinados à contratação de bandas, estrutura, som,
iluminação, decoração, técnicos, entre
outros elementos fundamentais à
realização do evento.
“Dos R$ 5 milhões que serão investidos, nós conseguimos
aproximadamente R$ 3,5 milhões junto aos patrocinadores
e apoiadores. Além dos gastos
sempre programados, também
investimos bastante em divulgação, até porque Aracaju já está
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Infraestrutura
Para garantir que tudo ocorra com
total segurança e comodidade para o
público, a Prefeitura de Aracaju montou
uma infraestrutura completa com camarins, camarotes, espaços reservados para
idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, banheiros químicos, limpeza,
mini-hospital, atendimento de urgência
e emergência (Samu 192), combate ao
trabalho infantil e ao abuso e exploração
sexual, organização do trânsito e fiscalização de venda de alimentos e bebidas.
Além de shows, apresentações de qua-

drilha e de trios pé-de-serra, a programação conta ainda com atividades paralelas tradicionais que fazem parte do
calendário de eventos juninos de Aracaju: Fórum do Forró, Marinete do Forró,
Transportando Forró e Coletiva Junina.
Marinete do Forró
A Marinete do Forró, ônibus tipo
jardineira que leva visitantes para conhecer os principais pontos turísticos
de Aracaju, vai circular na capital sergipana de 15 a 29 de junho. O veículo, decorado com bandeirinhas, tem
capacidade para 40 pessoas, entre turistas e moradores locais interessados
em participar do city-tour gratuito. O
passeio é animado por um trio pé-deserra e orientado por um guia de turismo.
Sentiram que não dá para perder.
Ano que vem, inclua Aracajú na sua
programação de viagem.
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Uma realização da FENAFISCO com SINDATE/MS – Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais de Mato Grosso
do Sul e SINDIFISCO/MS – Sindicato dos Fiscais de Rendas
de Mato Grosso do Sul ocorrerá de 30 de novembro a 02
de dezembro, no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez.
A abertura solene contará com a presença do Exmo.
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social Garibaldi
Alves Filho com a palestra inaugural “Previdência e Assistência Social no Brasil”, além de outras autoridades brasileiras e paraguaias.
Nos dias 01 e 02 de dezembro haverá palestras sobre
“Projetos de Interesse dos Servidores dos Fiscos Estaduais
e Distrital em Tramitação no Congresso Nacional”, “Previdência Complementar”, “Amor, Prazer e Sexualidade após
a Aposentadoria”, “Qualidade de Vida na Aposentadoria”,
“A importância de uma boa Preparação à Aposentadoria”
e “Aposentadoria e paridade no serviço público de Mato
Grosso do Sul”.
A programação contará também com um período livre
para que os participantes desfrutem dos atrativos comerciais de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e regionais de
Ponta Porã.
Aposentados e pensionistas do Fisco Estadual preparem as malas!
Inscrições:
Taxa de inscrição: R$ 200,00 (a pré- inscrição deverá
ser feita até 09.09.2011, podendo a inscrição definitiva e
o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado até o dia
23.09.2011).
As inscrições serão cobradas de todos individualmente:
delegados, participantes, inclusive para os cônjuges, acompanhantes, convidados, etc, que forem participar do evento
ou utilizarem qualquer estrutura disponibilizada.

Dados bancários:

Banco do Brasil | Agência 2883-5 | Conta Corrente 11303-4

Expediente

(Após o depósito o comprovante deve ser enviado para
a Fenafisco via e-mail contábil@fenafisco.org.br ou via
fax 0xx61 3225.6554

Hospedagens:
Barcelona Hotel – Ponta Porã (MS)
(67) 3437-2500 | e-mail: reservas@barcelonahotel.com.br
Valores das diárias
Tipo de
Acomodação

Valor
Individual

Valor
Duplo

Valor
Triplo

STANDARD

R$115,00 + 5%ISS

R$155,00 + 5%ISS

R$208,00 + 5%ISS

LUXO
MASTER

R$165,00 + 5%ISS
R$230,00 +5% ISS

R$185,00 + 5%ISS
-

R$240,00 + 5%ISS
-

Comodidades: O Barcelona Hotel possui 152
apartamentos divididos em suítes, casais, single, duplo, triplos, conjugados, e estão equipados com frigobar, ar condicionado e TV. Oferece sauna, piscina

Hotel e Turismo Pousada do Bosque – Ponta Porã (MS)
(67) 3431-1181
Valores das diárias
Tipo de
Acomodação
STANDARD
LUXO
EXECUTIVO
EXECUTIVO LUXO
TRIPLO
DIPLOMATA
PRESIDENCIAL

Valor
Individual

Valor
Duplo

Valor
Triplo

R$95,00 + 5%I SS
-

R$160,00 + 5% ISS
R$170,00 + 5% ISS

-

R$280,00 + 5% ISS
R$330,00 + 5% ISS

R$190,00 + 5% ISS
R$220,00 + 5% ISS
-

R$245,00 + 5% ISS
-

Comodidades: O hotel oferece para lazer uma área
de 200.000 m2 de área verde com bosque nativo para
caminhadas, serviço de sauna seca e à vapor, piscina
adulta, piscina com tobo-água, campo de futebol, 02
quadras de tênis, quadra de vôlei, sala de jogos, playground e bosque com trilhas, restaurante com ameri-

Av Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955 Edifício – Global Tower – Salas 714 E 715
Enseada do Suá CEP: 29050335 – Vitória ES. Telefone: 3325-3439
e-mail - fisco@sindifiscal-es.org.br | http://www.sindifiscal-es.org.br - CNPJ: 272394410001/05

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 - Julio César Camilo Muniz
diradm@sindifiscal-es.org.br

aquecida, sala de ginástica e quadra poli-esportiva.
Localização: Está a 20 metros da linha de divisa
com o Paraguai, no centro da cidade de Ponta Porá e
Pedro Juan Caballero.

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

Jornalista
Adriana Nobre - Reg. MTb. 01718 JP-ES
Colaboração: Bruno Januário e Karina Salvador
Editoração Eletrônica
Oficina de Letras Comunicação
3222-6955

can bar e com piano bar, além de serviço de internet
banda larga wireless. Lavanderia própria, jornal da capital, cofre, os aptos possuem ar condicionado quente/
frio, tv, telefone, frigobar, aquecimento central.
Localização: Está a 500 metros da divisa com o Paraguai.

Subsede
Cachoeiro - Praça Jerônimo Monteiro, 21 - sala 101 - Centro
Tel.: (28) 3521-7630/7629
e-mail - sindifiscal-cachu@veloxmail.com.br
Impressão:
S/A A Gazeta
Tiragem: 3 mil exemplares

Fale com o Ação Fiscal

GERAL / REDAÇÃO / NOTÍCIAS / ANÚNCIOS
TELEFONE: 27 3325-3439
jornal@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.”
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Artigo

D

FENAFISCO - Mais que uma ideia. Ação

esde que a atual diretoria assumiu a
presidência da Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital temos vivido
um verdadeiro conglomerado político e sindical.
Na missão a que nos propusemos, torna - se de
extrema importância, não só a presença física, mas
o externar do pensamento sindical dos fiscos estaduais e distrital, em face das muitas mobilizações
em evidência, no cenário federal e na totalidade dos
Estados Federados. De suma importância se faz divulgar as questões e mobilizar filiados e sociedade,
na ação cidadã de controle dos destinos da nação.
Recentemente, senadores e deputados federais lançaram a Frente Parlamentar Mista por um
sistema Tributário Justo. A idéia nasceu no seio do
XV CONAFISCO, em novembro último, no Estado de
Santa Catarina, quando para lá acorreram dezenas
de parlamentares afetos à nossa causa. Essa hiperatividade tem sido a tônica do trabalho da diretoria da Federação, há tempos. Uma ação baseada no
bom senso, na negociação e na defesa consciente e
justa de nossos pleitos.
As frentes parlamentares são constituídas por iniciativas de membros dos legislativos, independentemente de partido político, que formam equipes para
atuar de forma unificada em função de interesses
comuns. Neste caso, os parlamentares se uniram
para defender ações e iniciativas que promovam justiça fiscal e social e estarão imbuídos pela técnica e
experiência das carreiras da Administração Tributária. Mas isso, de forma alguma, nos alija do processo. Cabe a nós, que detemos a técnica e a vivência
do tributo e da república dar a eles o subsídio necessário ao aprimoramento dos textos, como modo de
garantir o efeito social e corporativo que almejamos.
Politicamente é muito importante para o Fisco
brasileiro o lançamento de uma Frente Parlamentar
Mista. Em torno da Reforma Tributária, a Frente Parlamentar irá provocar o Fisco, em todos os níveis, a
construir uma proposta única e conjunta, que contribuirá para o debate de uma reforma, polêmica como
esta. Ao mesmo tempo, a oportunidade nos abre espaço para trabalharmos outros projetos de interes-
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se da categoria, a exemplo a PEC 186 (acrescenta os
incisos 13 e 14 ao artigo 37 da Constituição Federal.
O § 13 define que uma lei complementar irá estabelecer as normas gerais aplicáveis à Administração
Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, inclusive sobre direitos, deveres,
garantias e prerrogativas, dos cargos de sua carreira
específica. Já o § 14 assegura às Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios autonomia administrativa, financeira e funcional.) e o próprio Projeto de Lei Orgânica
da Administração Tributária.
Focados nas reformas pretendidas pelo governo
Federal, que sem o acompanhamento constante das
entidades representativas dos vários segmentos da
vida pública nacional, poderão repetir os danos de
outrora, foi decidido pelo nosso Conselho Deliberativo a total reformulação de todas as Comissões da
Federação. Até mesmo pelo que se está debatendo
no Congresso Nacional e pela consolidação da proposta do Senador Randolfe Rodrigues (AP) de lançar
a Frente Parlamentar por um Sistema Tributário Nacional Justo. Elas foram reformuladas e realimentadas, a exemplo das Comissões da Reforma Tributária
e da Lei Orgânica do Fisco, com vistas a realinhar o
pensamento da FENAFISCO, nesses assuntos.
Seguindo o exemplo das duas comissões já citadas, também a de Participação Política retomou os
trabalhos, voltados à ocupação de espaços políticos,
nos três níveis federados.
Os percalços vividos pelos aposentados e pensionistas do serviço público brasileiro têm sido combatidos pela Federação, com determinação ferrenha e,
para fazer frente a qualquer tentativa de manutenção dos mesmos ou de acirramento de seus efeitos,
estamos ombreados com as entidades representativas desses segmentos acompanhando, sensibilizando e propondo soluções que possam ser tidas como
aceitáveis, por aqueles que, direta ou indiretamente, dedicaram à causa pública toda uma vida laboral. Uma coisa é certa: temos posição, na questão
previdenciária e vamos defendê-la, a todo custo.
Como modo de manter este importante e respeitado
segmento de nossa categoria informado,
unido e motivado faremos realizar, na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul,
em conjunto com o SINDATE-MS e SINDIFISCO-MS, o V ENAPE - Encontro Nacional
de Aposentados, Aposentandos e Pensionistas da FENAFISCO. Será um momento
riquíssimo, que os companheiros do Rio
de Janeiro não podem faltar.
No passado, as entidades do Fisco vinham trabalhando, de forma isolada em
questões, como a da reforma tributária.
E, afinal, todas buscavam a justiça. Para a
FENAFISCO, fazer justiça é fazer com que
todos paguem, principalmente, os que
nunca pagaram. Somente assim poderemos diminuir a carga tributária amenizando os seus efeitos para quem, tradicionalmente, suportou o ônus. O cidadão
comum. È questão de justiça, pura e simplesmente.
Um trabalho dessa envergadura não
é feito de modo empírico, raso. A Federação tem investido muito na preparação das lideranças a atual diretoria de
Formação Política e Sindical tem feito
um excelente trabalho, no preparo de
nossas lideranças. Pouco a pouco, estamos mudando nossa cultura nesta questão e os frutos vêm sendo colhidos, no
dia-a-dia.
Do mesmo modo, de nada adiantaria
o trabalho sindical e da federação sem a
preparação dos servidores do fisco para
a atuação funcional ética e cidadã. Como
Carreira de Estado, o fisco não pode se
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furtar a dar exemplo. Em alguns estados, já se sente o sucesso da aprovação e promulgação de suas
Leis Orgânicas do Fisco. A plenitude, que não tarda,
se dará com a aprovação da LOAT – Lei Orgânica da
Administração Tributária, que fará galgar o fisco ao
lugar que ele merece, junto às demais Carreiras de
Estado.
Abraçando a causa da Educação Fiscal estamos
revigorando o convênio que mantemos com a ESAF
– Escola Superior de Administração Fazendária e,
em breve esperamos boas notícias do Congresso
Nacional, pelas mãos de deputados e senadores que
reconhecem a importância de tal instrumento na
formação sadia de nossos estudantes, professores
e servidores. De igual modo, estamos engrossando
fileiras na luta por uma capacitação técnica permanente e pela valorização do Grupo TAF, em todo o
país. Nesse sentido, a FENAFISCO demonstra o seu
apoio às iniciativas, sindicais e governamentais, que
visem melhoria dos serviços públicos e tragam benefícios para a sociedade. Recentemente tivemos a
oportunidade de acompanhar o lançamento do Prêmio Gestor Público promovido pelo SINDIFISCO/RS e
pela Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do
RS - AFISVEC, belíssima iniciativa que premia ações
do serviço público que buscam a melhoria das condições de vida da sociedade.
A própria Federação outorga o disputado PRÊMIO
CERVANTES àqueles, servidores do fisco ou não, que se
destaquem em ações próprias, aplicáveis à função ou, aos
que de alguma forma contribuíram, como gestores ou em
ações outras, levadas a efeito, em benefício de nossa categoria e da melhoria da gestão pública tributária.
Seminários, congressos, workshops, o aperfeiçoamento constante das mídias e a utilização, cada vez
mais plena delas, são, primordialmente, tratados
pela nossa federação, no intuito de manter os fiscos unidos, motivados e mobilizados, na defesa do
maior patrimônio de uma nação. O tributo.
Aos colegas do Fisco fluminense, o carinho da FENAFISCO e a certeza de grandes realizações conjuntas, nesse rincão abençoado. O povo do Estado do
Rio de Janeiro, recentemente, deu mostras do quanto
é engajado e combativo e, certamente, com o fisco
não será diferente. Acreditem na causa do tributo e
lutem, sempre, pelo resgate dos valores éticos e morais. É essa luta, pelo compromisso cidadão, que fará
chegar aos colegas o maior galardão que há, nessa
terra. O reconhecimento social da essencialidade de
nossa função de prover os recursos necessários ao
bem estar de todos.
Por tudo isso, voltamos a afirmar. Muito mais que
uma ideia, a FENAFISCO, a que tenho a honra de presidir, é uma ação, intensa e permanente.
Artigo do Presidente da FENAFISCO,
Manoel Isidro dos Santos Neto,
publicado no jornal PLANTÃO FISCAL,
do SINFRER/RJ, na edição de julho.
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Graduação a um passo: FINAC é a nova parceira do Sindifiscal-ES
O Sindifiscal-ES fechou nova parceria em benefício para seus
filiados, a FINAC – Faculdade Nacional Ltda, abrirá suas portas
para o fisco com descontos de até 50% nas mensalidades. Esta
sociedade também beneficiará o ensino médio e ensino fundamental, uma grande oportunidade para um ensino de qualidade
com um preço especial.
Os beneficiários desse programa são filiados e funcionários do
Sindifiscal-ES e seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro (a), bem como outras pessoas que comprovadamente constem
como dependentes em declaração de imposto de renda.
Vale lembrar que mesmo com rescisão do contrato Sindifiscal-ES
– FINAC, o aluno terá assegurado o direito à manutenção da bolsa até
a conclusão do curso, desde que mantenha as mensalidades em dia e não ocorra trancamentos, desistência ou
suspensão dos cursos. Em casos de desligamento do aluno com o Sindifiscal-ES, a bolsa não poderá ser mantida.

Benefícios dos filiados:
• DESCONTO DE 50% nas mensalidades dos cursos de ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ECONOMIA E DIREITO.
• DESCONTO DE 30% nas mensalidades do curso de ARQUITETURA E URBANISMO.
• DESCONTO DE 30% nas mensalidades do Colégio Nacional
Ensino Fundamental e Médio
Obs: Os descontos acima mencionados incidem apenas sobre
as mensalidades, não incidindo sobre os valores de matrículas
e re-matrículas. O Sindifiscal-ES não se responsabilizará financeiramente por atrasos de pagamentos de mensalidades.

CONFIRA OS VALORES:

TABELA DE PREÇOS PARA 2011 DOS CURSOS DA FACULDADE NACIONAL
CURSOS OFERECIDOS
Administração
Arquitetura
Ciências Contábeis
Economia
Direito

VALOR INTEGRAL
R$ 430,00
R$ 750,00
R$ 430,00
R$ 430,00
R$ 740,00

PERCENTUAL DA BOLSA
50%
33%
50%
50%
50%

VALOR PARA O BENEFICIÁRIO
R$ 215,00
R$ 502,50
R$ 215,00
R$ 215,00
R$ 370,00

TABELA DE PREÇOS PARA O ANO DE 2011 DO COLÉGIO NACIONAL
ANO ACADÊMICO
Educação Infantil – 1º Período
Educação Infantil – 2º Período
Ensino Fundamental – 1º Ano
Ensino Fundamental – 2º Ano
Ensino Fundamental – 3º Ano
Ensino Fundamental – 4º Ano
Ensino Fundamental – 5º Ano
Ensino Fundamental – 6º Ano
Ensino Fundamental – 7º Ano
Ensino Fundamental – 8º Ano
Ensino Fundamental – 9º Ano
Ensino Médio – 1º Ano
Ensino Médio – 2º Ano
Ensino Médio – 3º Ano
3º Ano Integral Avançado
Pré-Vestibular
Pré- Vestibular Integral Avançado

VALOR INTEGRAL
R$ 425,00
R$ 425,00
R$ 425,00
R$ 425,00
R$ 460,00
R$ 460,00
R$ 460,00
R$ 460,00
R$ 580,00
R$ 580,00
R$ 580,00
R$ 560,00
R$ 620,00
R$ 620,00
R$ 900,00
R$ 320,00
R$ 420,00

PERCENTUAL DA BOLSA
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Especial
Especial
Especial
30%
Especial
30%

VALOR PARA O BENEFICIÁRIO
R$ 297,50
R$ 297,50
R$ 297,50
R$ 297,50
R$ 322,00
R$ 322,00
R$ 322,00
R$ 322,00
R$ 406,00
R$ 406,00
R$ 406,00
R$ 336,00
R$ 372,00
R$ 372,00
R$ 630,00
R$ 199,00
R$ 294,00

Confira os convênios do SINDIFISCAL-ES
DENTISTAS
Clínica do Dr. Paulo Roberto Balestreiro
Rua Henrique Moscoso, 1019/401
Centro - Vila Velha - ES | TEL: 3329-0389
Desc. de 30% com parcelamento em até 6x
Clínica Odontológica Bahiense
Rua Aleixo Neto,322, Ed. Light Tower, sala 805
Santa Lúcia - Vitória ES | TEL: 3227-6334
Consultório Odontológico Dra. Hélia C. Schwan Rangel
R. Eugênio Netto, nº 488, sala 1103 - Ed. Praia Office
Praia do Canto - Vitória - ES
TEL: 3345 9551 - 8116-0669
Consultório na Serra
Primeira Avenida, Ed. Busato nº 282, sala 104
Laranjeiras - Serra - ES | TEL: 3328 3279
Descontos de até 30% para associados do Sindifiscal
Atendimento também aos sábados
EDUCAÇÃO E CULTURA
Wizard Idiomas
Rua Fortunato Ramos, 387
Praia do Canto - Vitória - ES | TEL: 3227-8283
Rua Professor Lobo, 176
Centro - Aracruz - ES. | TEL: 3256-2097
Rua Dr. Hugo Lopez Nalli, n°35, 1° andar
Centro - Baixo Guandu - ES | TEL: 3732-1922
Rua Agripino Oliveira, n°30
Independência - Cachoeiro - ES | TEL: 3521-6622
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Av. Angelo Altoé, n°1200, 2° Pavimento, 1/1
Vila Betânia - Venda Nova do Imigrante | TEL: 3546-1999
www.wizardvix.com.br
A franquia da Praia do Canto concedeu 25% de desconto;
as franquias de Cachoeiro de Itapemirim e Venda
Nova do Imigrante concederam 20% de desconto; as
franquias de Aracruz e Baixo Guandu concederam 10%
de desconto.
Os cursos oferecidos são: inglês, espanhol, italiano,
francês, alemão, chinês e japonês.
As duas primeiras semanas de aula são gratuitas.
MÉDICOS
Centro de Fonoaudiologia Intensiva
Av. Champagnat, 583, Ed. Centro Médico Dr. Nilton de
Barros, sala 710 - Praia da Costa - Vila Velha - ES
TEL: 3299-5252
Responsável: Dra Taline Castilhos, CRFA 3273
Oferece 30% de desconto, além de orçamento gratuito.
Psicologia Clínica - Dra. Nilma Ribas
Rua Marilia Rezende S. Coutinho, 160, Sala 02
(Rua ao lado do Shopping Vitória)
Enseada do Suá - Vitória - ES | TEL: 32229098 - 88369098
www.nilmaribas.com.br
Descontos oferecidos aos filiados: 40% sobre a tabela do
CRP para consultas pagas individualmente 50% sobre a
tabela do CRP para pagamentos mensais antecipados
Dra. Lúcia Silva Sthel - Psicanalista
Av. Nossa Senhora da Penha, 595, Torre II, sala 601, Ed.
Tiffany Center - Praia do Canto - Vitória - ES
TEL: 3074-4300 / 9971-2490 - Oferece 20% de desconto
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TURISMO
San Karlo Hotéis Reunidos
Av. Beira Rio, 65
Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES
TEL: (28) 3521 0755
www.sankarlohotel.com.br
Clube de Turismo bancorbrás - Clipper Turismo
Av. Princesa Isabel, 629 lojas 7 e 8
Centro - Vitória - ES | TEL: 3200-2030
www.bancorbras.com.br
Ao adquirir um título, o filiado passa a ter direito a
07 (sete) diárias por ano em mais de 2000 hotéis
conveniados, no Brasil e no exterior. Tudo isso pagando
apenas uma taxa de manutenção mensal, que varia
de acordo com a categoria do título adquirido e da
quantidade de pessoas por apartamento (executivo
duplo ou executivo triplo).
SESC - Serviço Social do Comércio
Praça Misael Pena, 54
Parque Moscoso - Vitória - ES
TEL: 3232-3100
www.sesc-es.com.br
Os filiados do Sindifiscal pagarão apenas um percentual
de 10% a mais sobre os preços cobrados aos
comerciários, de acordo com as tabelas vigentes, em
cada Unidade Operacional do SESC.
Para garantir o desconto o filiado deve procurar o
escritório do SESC e providenciar a carteirinha.
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Biblioteca Pública do Espírito Santo – BPES
2011: 156 Anos
A Biblioteca Pública do Espírito Santo – BPES –
comemora, com júbilo, mais uma vez, em julho de
2011, 156 anos! Cumprindo sua função social de
assegurar a todos o acesso à informação e ao conhecimento, moeda corrente no século XXI, a BPES
oferece à sociedade capixaba serviços de qualidade
e promove, com suas rodas de leitura, cirandas, debates-papos com escritores, lançamentos de livros,
narração de histórias e conferências, o exercício ple-

no do pensamento e da cidadania.
Com a finalidade de promover a circulação de novas idéias, o estímulo à pesquisa e às práticas leitoras
e a valorização do trabalho das famílias portuguesas
que muito contribuíram para fundar e fazer progredir
nosso estado, a programação especial de julho/2011
da BPES elege o tema ”A Presença Portuguesa no
Espírito Santo”. Além dos já tradicionais Debatespapos e Rodas de Leitura, algumas dessas atividades

têm caráter especial. Haverá uma série de palestras
destinadas a abordar o tema da importância dos portugueses na constituição da vida sócio-econômica e
política do Espírito Santo e sobre o seu legado para
a cultura, além da participação da Biblioteca Móvel
e dos Contadores de Histórias da Biblioteca Pública
Municipal “Adelpho Poli Monjardim”. Merece especial destaque a exposição de obras raras e valiosas intitulada “As Grandes Navegações Portuguesas”.

Confira a programação e venha participar. Esta festa é de todos nós!
DATA

HORÁRIO

de 04/07 A 31/07

ATIVIDADES CULTURAIS
Exposição “As Grandes Navegações Portuguesas”
Visita Monitorada Escola “Primo Bitti” Aracruz

06/07

09h00min

07/07

14h00min

Reunião plenária ordinária do Conselho Estadual de Cultura – CEC

19h00min

Conferência de abertura das comemorações do aniversário de 156 anos da BPES:
“Por mares há muito navegados: o Espírito Santo Português”
Historiador e escritor: Fernando Achiamé

14h30min

Reunião ordinária da Academia Feminina Espírito-santense de Letras

16h00min

Palestra: “Lendo Dostoiévsky”
Escritor: Pedro J. Nunes

19h00min

Encontro musical e literário e lançamento do livro “Histórias de Quem Conta Histórias”,
de Fabiano Moraes;
Participação: Orlando Lopes.

11/07

12/07

de 11/07 a 15/07

de 9h00min às
17h00min

Visita à Biblioteca Móvel no pátio da BPES
Atividades lúdicas e rodas de leitura

13/07

19h00min

Mesa-Redonda
“A Vocação do Espírito Santo para as Exportações”
Historiador: Estilaque Ferreira
Economista: Orlando Caliman

14/07

19h00min

“Leituras de Literatura Portuguesa”
Pesquisadores e escritores: Paulo Roberto Sodré e Lino Machado

19h00min

Mesa-redonda:
“O legado de Brás da Costa Rubim” e “A herança tupi na cultura capixaba”
Historiador e jurista: Getúlio Marcos Pereira Neves;
Pesquisador e escritor: Samuel Machado Duarte.

19/07

20/07

9h00min e 14h00min

Apresentação de “Chão de Letras”, grupo de Contadores de Histórias da Biblioteca Pública
Municipal “Adelpho Poli Monjardim”

9h00min e 14h00min

Apresentação de “Chão de Letras”, grupo de Contadores de Histórias da Biblioteca Pública
Municipal “Adelpho Poli Monjardim”

21/07

26/07

17h00min

Roda de Leitura (Excertos de autores portugueses: Saramago, Eça de Queirós, Fernando Pessoa,
Florbela Espanca)
Leitores-guias: Rita de Cássia Maia e Marcos Tavares

19h00min

“Debate-papo: um dedo de prosa entre o escritor, o crítico literário e o público leitor”
Escritor: Saulo Ribeiro
Mediador: Wladimir Cazé

09h00min e
14h00min
27/07
19h00min
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Visita Monitorada
Escola “Marechal Mascarenhas de Moraes”
Bairro Maria Ortiz
Mesa Redonda: “As Famílias Portuguesas Radicadas no Espírito Santo”
Historiadores: Paulo Stuck e Gabriel Bittencourt
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Postura, sua coluna merece!
Quantas pessoas se preocupam com o jeito que cuidam da coluna no decorrer do tempo? A falta de postura e as manias que temos de girar o tronco, dormir,
abaixar e levantar levam a sérios problemas que poderiam ser evitados por atitudes simples. Essas entraves
unidas a sobrecarga de pesos e descaso costumam ter
apenas um desfecho: reclamação.
A quantidade de indivíduos com dor de coluna é
enorme. Estamos falando da maior causa de falta ao
trabalho do mundo inteiro, segundo pesquisadores da

Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna. O dia
a dia de nossa amiga coluna não é fácil: elas precisam
sustentar nosso tronco e ainda se dobrar aos nossos
desejos, por mais inadequados que eles sejam.
São pequenas mudanças, como sentar-se em frente
ao computador e até escovar os dentes que somadas
minimizam significativamente o risco de lombalgias
e hérnias de disco. A adoção de posições corretas e
a prática de atividades físicas são os dois fatores que
mais protegem as costas.

Alguns dados
• 80% das pessoas ao redor do globo já tiveram ou terão, ao longo da vida, ao
menos um episódio de dor intensa na coluna
• 3% das consultas médicas são decorrentes de incômodos na região lombar
• 5,3 milhões de brasileiros sofrem com a hérnia de disco

Veja o guia de como devemos proceder no
dia a dia a fim de evitar dores na coluna:
1. Levantar-se da cama: Usar os músculos próximos do umbigo e os das costas
para se erguer pode agredir as vértebras logo ao raiar do dia. Em vez disso, apoie-se
nos braços, mais fortes e preparados, enquanto joga as pernas para fora do leito. É
importante realizar movimentos vagarosos quando se acorda, e muito cuidado com o
pescoço, uma levantada brusca aumenta o risco de torcicolo.
2. Amarrar os sapatos: Inclinar-se demais para alcançar o cadarço é proibido. Quanto ao que se recomenda, há
quem sugira cruzar as pernas. E isso é efetivo, porém, na prática, as pessoas têm dificuldades para adotar
essa posição dos dois lados. Uma alternativa simples é buscar um apoio que eleve bastante o pé.
3. Escovar os dentes: De pé, a inclinação para a frente típica da escovação joga toda a pressão da
gravidade diretamente nos discos vertebrais. Para acabar com essa mania, coloque uma mão na pia e
mantenha esse braço estendido. Deixar um dos membros inferiores dobrado, como na ilustração à direita, ativa uma musculatura do abdômen apta a suportar cargas, distribuindo melhor o peso corporal.
4. Dirigir: O caminho ao trabalho, quando percorrido de carro, apresenta ameaças específicas.
Grande parte da população acha que o encosto deve ficar a 90 graus com relação ao banco. Isso
só aumenta a compressão sobre as vértebras. O ideal é abrir essa angulação um pouquinho. Certifique-se também de que os braços estejam suavemente dobrados e que as mãos fiquem logo
acima da metade do volante.
5. Tirar a mala do carro: A estratégia é realizar três movimentos independentes. Em
primeiro lugar, dobre os joelhos para não inclinar as costas quando pegar a bagagem.
Em seguida, volte à posição ereta, trazendo a mala para perto do corpo. Só quando
estiver com ela bem firme nas mãos que você pode se virar e seguir seu caminho.
6. Mexer no computador: O escritório é um dos ambientes que mais causam transtornos à coluna pelo tempo sentado de maneira errada em frente ao monitor. Se em
muitos casos não dá para fugir desse cara a cara prolongado com o computador, pelo
menos é possível se relacionar com ele sem machucar tanto as costas. Comece pela
tela: deixe-a a um braço de distância e certifique-se de que o topo dela esteja alinhado com a sua linha de visão. as coxas devem estar paralelas ao chão.
7. Pegar uma criança no colo: Nada melhor do que tirar seu filho do
chão e abraçá-lo assim que chegar em casa, não? Para não ter que abdicar
desse hábito, ajoelhe-se em vez de dobrar o tronco quando for envolvêlo em seus braços. E, na hora de se levantar, deixe-o bem junto do tórax.
8. Dormir: Para permitir que a coluna descanse, prefira repousar de
lado e lance mão de um travesseiro que deixe o pescoço reto. Uma almofada entre as pernas alinha os ossos, diminuindo a probabilidade de
uma lombalgia. Agora, atenção: nada disso faz efeito se o colchão for
mole demais.
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E se acontecer uma emergência?
Saiba o que se deve e não se deve fazer numa emergência
Deslocar uma pessoa que tenha a coluna fraturada pode causar-lhe a morte ou paralisia permanente. Quando houver suspeita de que uma
pessoa sofreu fratura da coluna ou do pescoço,
só se deve deslocá-la se estiver em perigo de
vida. Nesse caso, arraste-a para um local fora de
perigo, agarrando-a pelos ombros da camisa e
utilizando uma peça de roupa para apoio da cabeça.
O que se deve procurar. Primeiro, procure
indícios do que aconteceu. São maiores as probabilidades de a pessoa ter sofrido uma lesão
na coluna se estiver caída junto de um lance de
escadas, se tiver sido atropelada ou um objeto
pesado lhe tiver caído sobre as costas. A coluna
também pode ter sido afetada se a pessoa saltou de grande altura ou escorregou e caiu sobre
as nádegas ou de cabeça. Numa batida de automóveis, a vítima pode ter sofrido um deslocamento violento da cabeça para trás.

Veja alguns sintomas de lesão na coluna
• Perda de sensibilidade e de movimentos abaixo da área afetada - por
vezes, uma sensação de se ter sido cortado ao meio.
• Dor no local da lesão.
• Dormência ou formigamento nas mãos e nos pés (o que sugere
uma lesão no pescoço).
• Incapacidade para mexer os dedos das mãos e dos pés, os pulsos
ou os tornozelos, mas sem sinais de fratura de um braço ou perna.
• Insensibilidade à dor quando se belisca a pele.
• Dificuldades respiratórias.

Como agir
Não mova a vítima nem mesmo para lhe pôr qualquer
coisa debaixo da cabeça. Conforte-a e diga-lhe que fique
quieta enquanto chama uma ambulância. Enquanto espera, coloque roupa ou cobertores enrolados ao longo da
pessoa como apoio e cubra-a com um cobertor.
Se a vítima estiver inconsciente e com a face

voltada para cima, retire-lhe da
boca com os dedos tudo quanto
possa dificultar-lhe a respiração
e segure-lhe o maxilar inferior.
Vigie cuidadosamente a respiração; se parar, administre-lhe com cuidado a respiração artificial.

Coopfisco

A

Integração é palavra de ordem na Coopfisco

Coopfisco está preparando um evento
para homenagear as mulheres cooperativistas. O encontro, previsto para
22/10, fará parte das comemorações programadas
para a semana que antecede o Dia do Servidor Público. O objetivo é promover a integração entre as mu-
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lheres cooperativistas por meio de uma programação focada no público feminino: palestra sobre saúde
da mulher, curso de auto-maquiagem, orientações
de estética. As inscrições serão abertas em breve!
Para os servidores públicos do Sul, será realizado
um encontro em Cachoeiro do Itapemirim. A come-

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

moração está prevista para 19/11 e promete repetir o sucesso do 1º Encontro Cooperado Coopfisco
– realizado no ano passado. Palestra show, minicursos e Feira de Variedades são algumas das atrações
confirmadas para o evento. A Coopfisco irá fornecer
o transporte para os cooperados da Grande Vitória.
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Balancete Março 2011
Saldo anterior
Caixa					
Banestes Cta 1.702.554					
Banestes Cta 6.193.023					
Aplicação Coopfisco					
TOTAL ............................................................................
					
RECEITA OPERACIONAL					
					
RECEITA EFETIVA 				
Ativos (Março)					
Outras Receitas					
Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Receita C/Associados					
TOTAL .............................................................................

13.210,44
20.292,02
579,85
350.383,93
384.466,24

111.385,00
646,66
7.522,32
4.149,26
123.703,24

DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA			
Acesso a Internet				
19,93
Assistência Contábil				 1.060,00
Assinatura Sky				
13º Salario.				
Brindes				
Combustível				
2.378,37
Condomínio				
2.740,69
Contribuição Sindical				
125,60
Contribuição Fenafisco				 10.242,36
Cópias e Autenticações				
214,54
Correios				
1.883,00
Cursos e Instruções 				
504,80
Despesas Bancárias				
437,84
Despesas Diversas				
Despesas C/Estacionamento				
7,00
Despesas C/Estagiários				 1.073,00
Despesas C/Gráficas				
873,60
Despesas C/Veiculos				
Doações				
150,00
Energia				
164,87
Eventos				
350,00

F.G.T.S.				
1.830,62
Festividades e Confraternizações				
Férias				
1.104,98
I.N.S.S.				
7.248,40
I.N.S.S. S/NFS				
1.797,40
I.R.R.F. S/Salários				
5.551,80
I.R.R.F. S/NFS 				
163,40
I.S.S. 				
1.082,08
PIS/COFINS/CSLL				
759,81
Impostos e Taxas				
400,01
Instalações				
4.895,21
Jornais e Revistas				
287,68
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
922,31
Máquinas e Equipamentos				
Material de Higiene e Limpeza				
Material de Consumo				
767,65
Material de Escritório 				
272,50
Material Fotográfico				
Plano de Saúde - Assistência Médica			 1.612,64
Pis S/Folha de Pagamento				
228,83
SUB TOTAL ....................................................51.150,92
Pedágio				
85,00
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD			
Propaganda e Publicidade				 6.376,96
Refeições e Lanches				
484,48
Reembolso de Despesas				
Repasse Coopfisco				 1.024,02
Seguros				
347,13
Salários				
7.545,13
Serviços Prestados - PJ				
Telefone				
2.245,70
Uniformes e Acessórios				
Vale Refeição				
6.411,35
Vale Transporte				
1.131,40
Viagens e Hospedagens / Passagens			 6.632,24
TOTAL ........................................................... 83.434,33
				
DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA			
Água e Saneamento				
650,27
Assinatura SKY				
189,70

Energia				
2.532,12
Instalações				
Manutenção Máquinas e Equipamentos			
Material Higiene e Limpeza				
Serviços de Manutenção Sede Social			 14.116,24
Telefone				
274,46
TOTAL .......................................................... 17.762,79
DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO			
Aluguel 				
420,00
Condomínio 				
36,00
Combustivel				
Condução 				
128,87
Energia				
685,38
Instalações				
4.673,71
Jornais e Revistas				
Limpeza / Conservação				 1.025,32
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
Material de Consumo				
13,40
Material de Escritório				
12,30
Material de Higiene/Limpeza				
Plano de Saúde				
92,48
Telefone				
342,11
Vale Transporte				
88,00
Viangens e Estadas				
55,20
SUB TOTAL ......................................................7.572,77
Telefone				
Reembolso Despesa				
Refeições 				
Vale Transporte				
Viagens e Estadas				
TOTAL .............................................................7.572,77
				
				
Saldo Banco/Caixa
				
Caixa				
5.841,39
Banestes Cta 1.702.554				 35.284,18
Banestes Cta 6.193.023				
367,77
Aplicação Coopfisco				357.906,25
TOTAL .........................................................399.399,59
TOTAL ........................................................ 508.169,48 508.169,48

Balancete Abril 2011
Saldo anterior
Caixa					
Banestes Cta 1.702.554					
Banestes Cta 6.193.023					
Aplicação Coopfisco					
TOTAL ............................................................................
					
RECEITA OPERACIONAL					
					
RECEITA EFETIVA					
Ativos ( Abril )					
Outras Receitas					
Rendimentos de Aplicações Financeiras				
Receita C/Associados					
TOTAL .............................................................................

5.841,39
35.284,18
367,77
357.906,25
399.399,59

111.385,00
1.573,00
3.474,39
3.699,22
120.131,61

OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
I.N.S.S.				
8.518,68
I.N.S.S. S/NFS				
1.797,40
F.G.T.S.				
2.190,19
TOTAL ........................................................... 12.506,27
				
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRRF S/Sálarios				
IRRF S/NFS				
163,40
PIS S/Salários				
273,77
ISS S/ Serviços				
817,00
PIS/COFINS/CSLL				
759,81
TOTAL .............................................................2.013,98
				
DESPESAS C/PESSOAL				
Assistência Médica				 1.793,12
Despesas C/Estagiários				 1.000,00
Férias				
Salários 				
9.252,07

Uniformes e Acessórios				
Vale Transporte				
995,00
Vale Refeição				
7.227,45
TOTAL ........................................................... 20.267,64
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
Serviços Prestados Assist. Contábil			 1.360,00
Serviços Manutenção Sede Social			 15.061,52
TOTAL ........................................................... 16.421,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 			
Aluguel				
Acesso a Internet				
Água e Saneamento				
Assinatura Sky				
13º Salario.				
Brindes				
Combustível				
Condução				
Condomínio				
Contribuição Sindical				
Contribuição Fenafisco				
Cópias e Autenticações				
Correios				
Cursos e Instruções				
Despesas C/Estacionamento				
Despesas C/Graficas				
Despesas Diversas				
Despesas C/Veículos				
Doações				
Energia 				
Eventos				
Festividades e Confraternizações				
Instalações				
Impostos e Taxas				
Jornais e Revistas				
Limpeza / Conservação				

420,00
111,21
628,54
343,91
2.231,68
182,40
2.760,25
461,33
4.914,54
33,00
262,25
1.043,71
42,00
1.692,80
150,00
2.507,41
6.583,45
675,28
245,00
1.050,00

Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
330,31
Material de Higiene e Limpeza				
86,82
Material de Consumo				
450,94
Material de Escritório 				
513,23
Material Fotográfico				
Máquinas e Equipamentos				
Pedágio				
85,00
Refeições e Lanches				
193,07
Reembolso Despesas				
500,00
Repasse Coopfisco				 1.024,02
Propaganda e Publicidade				 1.710,00
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD			
Seguros				
Telefone				
2.822,00
Viagens e Hospedagens/Passagens			 3.717,40
TOTAL ...........................................................37.771,55
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias				
360,34
Despesas Financeiras				
TOTAL .................................................................360,34
				
				

Saldo Banco/Caixa

				
Caixa				
1.655,27
Banestes Cta 1.702.554				 59.444,85
Banestes Cta 6.193.023				
491,65
Aplicação Coopfisco				368.598,13
				
TOTAL .........................................................430.189,90

TOTAL ........................................................ 519.531,20 519.531,20

Classifisco
Tá estressado, o corpo está ruim?
Faça uma massagem! Massoterapia profissional!
Atendemos em domicílio, empresas e hotéis.
Contato Alberto (27) 3039-4693 / 9995-9752
OPTIMUS TEC – Assistência Técnica em Informática
Instalação e gerenciamento de redes, manutenção em
computadores e notebooks, recuperação de dados. Ainda
oferecemos: Serviço Express e Plantão Optimus.
Av. Paulino Muller, 161 – Ilha de Sta. Maria – Vitória-ES
3019-7208 / 3056-0086 - WWW.optimusonline.com.br
CERIMONIAL LE ROSÉ
“para quem exige um serviço perfeito”
Rua Constante Sodré, 676 Santa Lúcia
Vitória 3200-3309/3325-1287 E-mail: cerimoniallerose@uol.com.br
SONORIZAÇÃO E EVENTOS IGOR GABRIELLI
“Garantindo a tranqüilidade e o sucesso do seu evento”
(27) 9718-1340/ (27) 8183-5714
COQUETÉIS, JANTARES, CHÁS E BRUCHES
Consultoria em gastronomia. Sua festa melhor e mais fácil.
Contatos: 27 3227-0099/ 9955-5725 - Grijó
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Praia das Gaivotas – VV- rua fechada e asfaltada - Casa Quitada,
sobrado com jardim, 3Q sendo 1suite (opção mais dois Q) , 2
closets, 3 banh.. salão 3 amb. e jd.inverno, jantar, lavabo, copa/
cozinha, despensa, a.serv.- dep.compl. churrasqueira, 2 depósitos,
canil, garagem 2vgs.
Automática, trifásica, portão eletr. Varandas.
Tratar com proprietário 27 9921 5002.
Vende-se Apartamento em Guarapari
Prédio alto padrão, sol da manhã, projeto de decoração interior
incluso, totalmente escriturado e liberado para financiamento Parque da Areia Preta
Tratar com Zuleide / Almir - 3227-2238 / 9982-4139
Drogaria Opção
Avenida João dos Santos Neves , Bairro Santo Antônio - Cachoeiro de
Itapemirim (ao lado do Supermercado Perim - de cima)
Telefone: (28) 3521.0401 – Desconto Especial para filiados do
SINDIFISCAL-ES!
Farmácia Canela Verde
Cosméticos e perfumaria em Geral. Toda linha genérica. Parcelamos em 4x sem juros em todos os cartões de crédito ou 3x no
cheque especial. Disk entrega grátis!
(27) 3229-8235 / 3339-4086 / 3319-0039

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

Rua Santa Terezinha, nº 533 – Glória – Vila Velha-ES
Vende-se ótima casa com 480m² de terreno e 230m²
de área construída, no Condomínio Vila das Palmeiras
- Laranjeiras II - Serra - ES. Fica pertinho dos hospitais
Metropolitano e Dório Silva,
Shopping Laranjeiras e Carone Mall.
Ver fotos no site da Evandro Imóveis :
http://eievandroimoveis.com.br/cgi-bin/principal.asp
Tel: (027) 3019-5030 / (027) 9875-0845
Gabriel Colchões
Av. Jerônimo Monteiro, 439 – Centro – Vila Velha-ES
(27) 3289-0451
Pescados Ibiza
Trabalhamos com todos os tipos de mariscos e peixes
Flávio Dias: (27) 9802-3530 ou (27) 8153-6706
RACÕES IBIZA
Rações, acessórios e venda de animais.
Rua Papa João XXIII, nº 586, Cobilândia, Vila Velha-ES
Disk entrega: 3084-8856 ou 9777-5890
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Sociais

HAPPY HOUR JUNINO DO SINDIFISCAL ES
Sucesso absoluto

Na última quinta-feira de junho(28), mais de uma centena de companheiros do
fisco se reuniram, festivamente. O assunto único da pauta: a alegria de estar juntos.
Quem foi comprovou. Quem não foi perdeu de novo.
Perdeu a oportunidade de encontrar os companheiros em ambiente limpo,
alegre e descontraído. De passar horas imensamente agradáveis, após o dia de
trabalho. De dançar e cantar os sucessos sertanejos, magistralmente executados
Falar dos caldos, dos doces juninos, dos petiscos e da bebida geladinha, seria
redundância. “Tava tudo pra lá de bão”.

Falar da alegria dos colegas, visível nas conversas animadas e nos risos fartos, isso sim, vale a pena. Foi o fisco se entrosando, curtindo o patrimônio que
construiu – e olha que não foi fácil construir aquela “belezura” de sede sócioesportiva.
Vamos lá pessoal, invistam em vocês, acreditem na união do fisco. Participem, com suas famílias e amigos, dos nossos momentos de comunhão e descontração. Crescemos, todos. Cresce o Fisco Capixaba.

Fernando Mello e Ana Lucia

O Happy Hour acontece toda última quinta-feira do mês na Sede Social de Vila Velha.
Sempre com uma atração musical diferente. Participe!

Aconteceu há cinco anos 2006 ......
No Sindifiscal

No Estado

No Brasil

Agência de Alegre comemora conquista

Renda do capixaba cresce

A auditora fiscal e chefe da agência Maria do Socorro Vargas
Santos Simões e os demais colegas comemoram a reforma do
prédio de Alegre. A luta pela melhora das condições da agência
tinha a promessa de uma reforma desde 1998, e em 2005 teve
sua reforma aprovada e em julho de 2006 concluída.
A agência atende aos municípios de Guaçuí, Divino São
Loureço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Muniz Freire e Jerônimo Monteiro.

Polícia Militar prende quase 500 pessoas
do movimento Sem Terra

Aumento na oferta de empregos e
de crédito no mercado da renda familiar fez com que novas famílias entrassem para o nível de classe média: são
140 mil moradores do Espírito Santo
que hoje estão impulsionando o incremento nas vendas.
Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas/ Serviço de Proteção ao Crédito
CDL/SPC) apontam que de janeiro a julho deste ano houve um aumento de 8%
nas vendas do comércio. Um percentual
acima da média nacional, que é de 5%.

Sindifiscal constata péssima situação estrutural
em Postos Fiscais
Em agosto de 2006 em resposta a várias denúncias de
más condições dos Postos Fiscais de Bom Jesus e Santa
Cruz, a diretoria do Sindifiscal-ES visitou os locais e garantiu
algumas melhorias até que uma reforma adequada fosse
feita aos postos.

No mês de julho de 2006 a polícia prendeu no Distrito Federal, 497 integrantes do Movimento de Libertação dos Sem
Terra que invadiram e depredaram as dependências da Câmara
dos Deputados. Ao menos vinte pessoas ficaram feridas. Segundo o movimento, o quebra-quebra aconteceu porque os
integrantes foram proibidos de entrar na Casa. Eles cobravam a
destinação de terras pelo governo para a reforma agrária.
Preso o maior ladrão de cheques do País
Em julho de 2006 é preso o maior assaltante de cheques do Brasil, na Praia do Morro em Guarapari. Marcos
dos Santos da Silva, 36 anos, é acusado de com andar uma
quadrilha que roubava malotes de cheques quando o material era transportado da agência bancária para a central
de compensação.

No Mundo
Terrorismo em Israel deixa sete brasileiros mortos

Fidel Castro se ausenta do poder de Cuba pela primeira vez

Em julho de 2006 ataques do grupo terrorista libanês Hizbollah, feriram 37 pessoas e dois soldados foram seqüestrados. A ação iniciou uma guerra entre Israel e
a milícia, situada no sul do Líbano. O conflito durou um mês e resultou em cerca de
800 mortes no Líbano e 157 em Israel. Sete brasileiros morreram, e outros 1.095 foram retirados do país pelo governo brasileiro. Após várias tentativas de cessar-fogo,
ações de outros países colocaram fim ao conflito.

Em agosto de 2006, após 47 anos como dirigente máximo de Cuba, Fidel
Castro, passou o comando do país a seu irmão, Raúl. O presidente cubano foi
submetido a uma cirurgia no intestino e, desde então, não voltou ao cargo.
Fidel completou 80 anos nesse mês.

FALECIMENTO

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de:
Eudeni Patrocinio do Nascimento,

Francisco Luiz Rodrigues Massini,

Eliamar de Paula Lessa,
irmã do colega Antônio Carlos Lessa, em 21/06/2011;

Maria Coutinho de Lima,
mãe da colega Celina de Lima Guariento, em 25/06/2011;

aposentado, em 12/06/2011;
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aposentado, em 24/06/2011;

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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