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nicio agradecendo, em nome
de toda diretoria, os inúmeros telefonemas e mensagens recebidas de apoio a gestão
e felicitações pelas datas festivas
do Natal e do Ano Novo. Somos
todos vitoriosos. E cada colega
teve participação nas conquistas.
Graças a Deus!
No entanto, a luta continua e
já estamos com várias reuniões
agendadas para eventos que irão
fortalecer, ainda mais, a importância do fisco capixaba no cenário de
nosso Estado e no Brasil.
No dia 12 de janeiro, às 7:30h,
estivemos reunidos com o Governador Ricardo Ferraço, que assinou
o decreto corrigindo uma injustiça
feita às Cooperativas de Crédito,
deixando-as, em dezembro de
2009, impedidas de operarem a
modalidade “Credito Consignado”.
Na opor tunidade o Governador
Ricardo assumiu com o SindifiscalES o compromisso de participar da
cerimônia de Abertura das Reunião

do Conselho Deliberativo da Fenafisco, no dia 05 de abril de 2010,
onde colegas de todo Brasil estarão
juntos tratando de impor tantes
temas nacionais, como a reforma
tributária, a inserção política do fisco
nacional e outros temas inerentes
a carreira, como a PEC 89-A. O
Governador aceitou também realizar
uma reunião, com a diretoria do Sindifiscal e Comissão de Negociação,
em fevereiro de 2010.
O fisco capixaba agradece o Projeto de Reestruturação da SEFAZ.
No dia 28 de janeiro, tivemos a
primeira reunião de trabalho com o
Secretário da Fazenda, Auditor Fiscal
da Receita estadual, Bruno Pessanha Negris. Junto com a Comissão
de Negociação, manifestamos a
posição do fisco frente a temas
importantes como acordo com o
governo, a carreira, a nomeação dos
novos auditores fiscais, a ascensão,
o treinamento da categoria, e a
nova sede da SEFAZ. De forma bem
tranqüila o Secretario de Estado da

Fazenda, nos mostrou a evolução
da secretaria, que se preocupa não
somente com a receita, mas também com o fortalecimento do controle da despesa, investindo forte na
Subsecretaria do Tesouro, através de
concurso e outras medidas. O Jornal
“Ação Fiscal” trará matéria especial
sobre o assunto, com as respostas
do Secretario Bruno sobre os diversos
pontos tratados.
Em nível nacional, já estamos
empreendendo uma verdadeira cruzada junto ao Congresso Nacional,
em conjunto com a Fenafisco e
todos os sindicatos de fisco do país.
Sentimos que esse é o momentochave para aprovação da PEC 89A(PEC do Teto Único), já aprovada à
unanimidade na Comissão Especial da
Câmara Federal e pronta para votação,
no plenário daquela Casa de Leis.
Estamos lutando tambem pela aprovação, ainda em 2010, da PEC 555(PEC
contra o Desconto Previdenciário dos
Aposentados e Pensionistas), além
dos demais projetos,. Estão todos

disponibilizados no site do sindicato
e da federação.
Aqui no estado, também para
a primeira quinzena de fevereiro,
temos agendado um encontro com
o Secretario de Gestão, Ricardo Oliveira, para darmos continuidade ao
acordo com o Governo do Estado.
Do mesmo modo, em fevereiro
estaremos realizando reuniões de
trabalho, em todas as regionais,
pelo que solicitamos a participação
de todos colegas da ativa, aposentados e pensionistas. Nelas iremos dar
informações sobre nossa carreira.
As reuniões ocorrerão: SEFAZ(dia
08/fev), Cachoeiro(dia 09/fev),
Linhares(dia 10/fev), Colatina(dia
11/fev) e GEFAZ M(dia 12/fev).
Você é responsável pela sua
carreira, participe das reuniões.

podemos muito.
Trata-se da nossa cidadania,
do nosso quinhão.
Façamos como os pracinhas, que contrariando toda
a lógica e todas as previsões,

lograram conquistar Monte Castelo, numa das mais espetaculares vitórias da Segunda Grande
Guerra. Fevereiro nos lembra
isso, também. De que unidos, a
vitória é nossa.

Getúlio Ramos Pimentel
Presidente do Sindifiscal - ES

Nota do redator

E x p e d i e n t e

Dia 2 de fevereiro... Começamos o mês festejando a
Rainha do Mar, Iemanjá. Curiosamente esse dia foi escolhido,
também, como o dia do Agente
Fiscal. Porque, então, não juntarmos nossos corações e seja lá
a religião de cada um, pedirmos
bençãos pra a nossa profissão?
Fevereiro marca o que de
maior temos em festas: o Carnaval.
Marca também o início efetivo do ano laboral, em nosso País.
Uns dizem que temos muitos
feriados. Penso que não. A verdade é que não é a quantidade
de trabalho, mas sim a sua qualidade que nos fará aproximar do
mundo desenvolvido. Não temos
que perder a graça tropicana, em
prol de uma jornada de trabalho
européia. Lá, também, eles têm
períodos longos de inatividade,
até mesmo pelos rigores do
clima. E nem por isso deixaram
de se desenvolver. O Brasil tem

pressa, isso é inquestionável.
Mas o Brasil é o Brasil. É
verão; É carnaval; É ginga que
ninguém mais tem.
No entanto, acabado o mês
é hora de cairmos no trabalho.
Tanto no do nosso dia-a-dia,
como nos trabalhos pesados que
venham por aí, ligados às lutas
sindicais.
A nossa índole nos impele a
delegar essa parte para os que
foram eleitos.
O resultado aí está: Desmandos, desvios de toda ordem
e “farinha pouca, meu pirão
primeiro”.
Não vamos abrir mão de
nossa missão, enquanto Auditores Fiscais. É chegada a hora
de nos mobilizarmos, com tudo
o que temos, em favor do Teto
Único e do fim dos bizarros
descontos previdenciários para
aposentados.
O dever é de todos nós. Não
podemos esquecer que juntos

01 • Dia do Publicitário
02 • Dia do Agente Fiscal
02 • Dia de Iemanjá
05 • Dia do Datiloscopista
07 • Dia do Gráfico
09 • Dia do Zelador
10 • Dia do Atleta Profissional
11 • Dia da Criação da Casa de Moeda
11 • Dia Mundial do Enfermo
14 • Dia da Amizade
16 • Dia do Repórter
16 • Carnaval
19 • Dia do Esportista
21 • Dia da Conquista do Monte Castelo (1945)
21 • Data Festiva do Exército
23 • Dia do Rotaryano
24 • Promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891)
25 • Dia da criação do Ministério das Comunicações
27 • Dia do Agente Fiscal da Receita Federal
27 • Dia Nacional do Livro Didático
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010 irá definir o futuro remuneratório dos servidores públicos nacionais.
Pelo menos essa é a expectativa nascida da promessa de
aceleração do processo de votação,
em dois turnos na Câmara Federal e,
posteriormente, no Senado Federal,
da PEC 89/2007.
Nascida de iniciativa do deputado e Auditor Fiscal da Receita João

PEC/89 - A
Eduardo Dado Leite de Carvalho, a
PEC 89/2007 acaba de ser aprovada em Brasília, pela Comissão
Especial.
Apoiada por aproximadamente
200 parlamentares, a Proposta de
Emenda Constitucional altera o texto
do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal que discriminou os
servidores estaduais e municipais,
submetendo-os a subtetos salariais

vinculados ao subsídio de agentes
políticos - governadores e prefeitos.
Ela prevê um teto único nacional para todos os servidores federais, estaduais e municipais, igual
ao subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. A Comissão Especial analisou o mérito da matéria e
divulgou o resultado.

O Deputado Federal João Dado (PDT/SP)

O presidente da Câmara dos Deputados,
Michel Temer

3

O presidente da Fenafisco Rogério Macanhão e a diretoria do Sindifiscal ES

A eleição do deputado Michel
Temer (PMDB/SP) para presidente
da Câmara dos Deputados fez surgir
um novo cenário para apreciação
da PEC, resultando na criação da
Comissão Especial para análise
do mérito. Finalmente constituída
a Comissão Especial, a matéria
foi debatida em período de até 40
sessões plenárias, até a votação do
parecer final.
Agora, a matéria segue para
apreciação do Plenário da Câmara, onde recebendo os 308 votos
favoráveis, irá ser encaminhada ao
Senado Federal. Lá, não se espera

O Deputado Gonzaga Patriota,
relator da proposta, diz: “Entendemos, assim como os autores da PEC
89/2007, que o teto remuneratório,
cuja necessidade não se discute,
deve ser o mesmo para todas as esferas do governo, sob pena de a Lei
Maior entrar em contradição com os
preceitos de igualdade insculpidos
em seu art. 5º, ou até mesmo com
o disposto no art. 39, parágrafo 1º,
posto que não se diferencia a natureza, o grau de responsabilidade, a
complexidade, os requisitos para
investidura e as peculiaridades dos
cargos com base na esfera de governo em que o servidor desenvolve
as atividades próprias de seu cargo
ou emprego”.
Em suas considerações, Patriota ressalta que a Comissão opta
por apresentar um substitutivo
que, além de prever a supressão
do parágrafo 12 do art. 37, também retira do texto do inciso XI do
mesmo artigo a obrigatoriedade
de se considerar as remunerações
percebidas pelo servidor de forma
cumulativa. E finaliza: “Em face ao
exposto, nosso voto é pela aprovação da PEC 89-A, de 2007, na
forma do substitutivo anexo”.

O parecer do relator foi aprovado
por unanimidade e, com isso, a
PEC 89/2007 está pronta para entrar na pauta do plenário da Câmara dos Deputados.
O SINDIFISCAL-ES esteve presente à concorrida sessão, na
pessoa do seu presidente, Getúlio
Ramos Pimentel que, junto com
sindicalistas de vários estados, fez
questão de falar com cada um dos
membros da Comissão Especial.
“É um grande passo na justiça
salarial de nosso país, embora a
luta seja tremenda até a aprovação final pelo Senado Federal, o
que irá requerer a união de todos
nós, servidores públicos, como fator fundamental para alcançarmos
o sucesso via participação ativa,
efetiva.”

Getúlio Pimentel, Deputado Federal Átila Lins
(c) e o Deputado Federal João Dado

A COMISSÃO

Caminho longo percorrido – A história
Em junho de 2007, o deputado Federal João Dado (PDT/SP)
protocolou a PEC 89/07 junto ao
então presidente da Câmara dos
Deputados, Arlindo Chinaglia. Desde
a apresentação, o autor promoveu
inúmeras ações junto à presidência
da Câmara, no intuito de demonstrar
que o teto único salarial já esteve
vigente na Constituição Federal, no
período de junho de 1998 a dezembro de 2003.
Em toda a mobilização, a FENAFISCO esteve permanentemente
alerta e participativa, com seus diretores e delegados sindicais sendo o
nosso estado representado por seu
atual presidente, Getúlio R. Pimentel
e, mais recentemente, também pelo
Diretor de Comunicação Guilherme
F. Pedrinha de Azevedo.

O RELATÓRIO

grandes dificuldades, embora não
devamos “abrir a guarda”. Esse
caminho tem que ser acompanhado
de perto, por todos nós. O SINDIFISCAL ES está em vigília total sobre
o assunto, de suma importância
para a própria governabilidade da
federação brasileira, vista a flagrante
desigualdade a macular a harmonia
dos poderes da República.
Os servidores devem estar,
pois, alertas para a movimentação
dos parlamentares, em 2010. Não
podemos deixar que o ano eleitoral
postergue os nossos assuntos.
2010 é o ano.

Em 22 de setembro de 2009,
foi criada a Comissão Especial da
PEC 89/07.
O deputado Átila Lins (PMDBAM) foi eleito o presidente da
comissão por 11 votos. Coube
a função de relator ao deputado
Gonzaga Patriota (PSB-PE).
Compuseram a comissão os
deputados Arnaldo Faria de Sá (PTBSP), Décio Lima (PT-SC), Edinho
Bez (PMDB-SC), Maurício Trindade
(PR-BA), Nelson Trad (PMDB-MS),
Paulo Maluf (PP-SP), Paulo Pimenta
(PT-RS), Vander Loubet (PT-MS),
Cezar Silvestri (PPS-PR), Efraim Filho
(DEM-PB), Nilmar Ruiz (DEM-TO),
Marcelo Ortiz (PV-SP), Felipe Bornier
(PHS-RJ).
Na opinião do autor da proposta, não existe razão suficiente para
diferenciar os servidores estaduais
e municipais dos federais. “Se há
teto remuneratório, ele deve ser o
mesmo, qualquer que seja a esfera
de governo, até para que a própria
Constituição não entre em contradição com a garantia no enunciado
de seu art. 5º”, explica Dado.

De acordo com a PEC, a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos
detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e
os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória incluída as
vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza, não poderão exceder
o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal.
Além de Dado, outros 170 parlamentares defendem a PEC.
Como é o caso do líder do
Gover no, o senador Romero
Jucá(PMSB-RR), que assumiu o
compromisso em trabalhar para
aprovação do Teto Único (PEC89)
para os três poderes, e da mesma
forma, irá pedir intervenção do
presidente Lula, para corrigir a injustiça de taxação dos aposentados
e pensionistas.

Sen. Romero Jucá, líder do governo, ao lado da diretoria do Sindifiscal ES e membros da
Fenafisco “compromisso com Fisco Nacional”
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Governo reúne cooperativistas para retificar decreto

O

Governador do Estado
em exercício, Ricardo
Ferraço reuniu-se na
manhã desta terça-feira(12) com
representantes da OCB –ES, Organização de Cooperativas do
Brasil e das Cooperativas de Crédito
COOPFISCO, COOPJUD, CAIXA
BENEFICIENTE DA POLÍCIA MILITAR, Cooperativa de Crédito do
DER e diversos representantes
civis e militares, para a assinatura
de novo decreto restaurando às
Cooperativas de Crédito do Espírito
Santo a condição anterior relativa
às consignações dos servidores a
elas ligados.
A partir de amanhã, quando
será publicada no Diário Oficial, a
medida estará em vigência podendo
os servidores dispor, novamente, da
modalidade consignação em folha.
Em sua fala, o Governador em
exercício não poupou elogios ao
cooperativismo, ao papel fundamental da OCB-ES e à moderna gestão
implantada pelos cooperativistas,
assegurando que o governo nos vê
como parceiros do Estado, na disseminação dos benefícios sociais
aos seus cooperados.
Justificou a medida tomada
anteriormente como um cuidado

O governdor em exercício Ricardo Ferraço, o secretário de Gestão e Recursos Humanos Ricardo Oliveira e o presidente da Coopfisco Jair Gomes

meticuloso na defesa da tranqüilidade e do bom andamento das
consignações, frequentemente alvo
de tentativas de fraudes e canal de
hiper-endividamento dos trabalhadores.
O presidente da COOPFISCO,
Jair Gomes da Silva, elogiou a rapi-

Espírito Santo

A outra, Lei n° 9.366, cria o
programa BOLSA-ATLETA, destinado aos atletas que praticam
desportos em modalidades vinculadas ao COI- Comitê Olímpico
Internacional.
São medidas que vem de
encontro a tudo o que se deseja
de um Estado voltado ao bem estar
físico e mental de seus cidadãos.

ES recebe CD Fenafisco
O fisco capixaba terá a oportunidade de mostrar ao Brasil, as
riquezas naturais da nossa região
serrana, de 05 09 de abril de 2010,
no Aroso Paço Hotel, em Pedra
Azul.
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OPFISCO tal realidade não acontece.
Afirmou que a nossa cooperativa,
desde sempre, se preocupou com a
orientação e vigilância da boa saúde
financeira de seus cooperados.
O presidente do SINDIFISCAL
ES, Getúlio Ramos Pimentel, que
também é Presidente do Conselho

Deliberativo da COOPFISCO aproveitou a oportunidade para registrar a
rapidez do governo na resposta ao
segmento cooperativo e na solução
do impasse criado e enaltecer a
conduta da gestão estadual.
Vitória do bom senso e demonstração de seriedade.

Desejamos a todos um feliz e
merecido Dia do Aposentado! E um
2010 pleno de realizações.

SCS quadra 6 bloco A – ed. Citibank, 4º andar. CEP: 70306-910,
Brasília – DF
Fone (61) 3224-0515 / 3226-4070
/ 3225-6227 / 3225-3968 Fax:
3225-6554
e-mail - fenafisco@fenafisco.org.br
site: www.fenafisco.org.br

Dia do Aposentado

Governo prioriza a saúde do cidadão capixaba
No final de 2009 , o governo
do estado, fez publicar duas importantes leis, visando a saúde, o
bem-estar e o preparo dos cidadãos capixabas.
Uma delas, a Lei n° 9.365,
visa o desenvolvimento e a promoção de práticas no campo do
esporte, lazer e atividade física,
em todos os níveis, da infância à
terceira idade.

dez do governo na solução do problema gerado pelo Decreto 2415-R,
de 04.12.2009 e reconhecendo a
validade da preocupação do governo com a estabilidade financeira de
seus servidores e em evitar fraudes
e desvios na modalidade consignação em folha, adiantou que na CO-

A Fenafisco, através da sua
Diretoria, congratula-se com os colegas Aposentados e Pensionistas,
pela passagem do “Dia Nacional do
Aposentado”.
Nesta oportunidade, parabeniza a todos, pelos relevantes serviços
prestados ao Fisco nos Estados e
Distrito Federal.
Agradecemos a efetiva participação dos sindicatos filiados, nos
nossos eventos e mobilizações,
rogando à Deus, que nos conceda
continuar unidos, somando esforços na histórica luta em Defesa
dos Direitos dos Aposentados e
Pensionistas.
Importante sermos participativos e atuantes, nunca perder a
esperança, jamais desistir da luta!
Agradecendo a confiança depositada em nosso trabalho, prometemos, com a imprescindível
Colaboração de todos vocês,
continuar na incansável batalha pela
consecução dos nossos objetivos,
com destaque para a votação e
aprovação da PEC 555/06. (acaba
com a taxação dos inativos).

Com um abraço forte e carinhoso!
FENAFISCO - Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital

Atenção - Filiados ativos, inativos e pensionistas.
Sociedade capixaba em geral
SINDIFISCAL ES alerta que não
autoriza e nunca autorizou qualquer
empresa, agente de seguros, de
financeiras ou outra qualquer a
procurar os seus filiados, em seus
nomes e, principalmente, em nome
do SINDIFISCAL ES.
ALERTAMOS também que

não autorizamos ninguém a vender
espaço em qualquer publicação
nossa, seja ela qual for.
O jornal AÇÃO FISCAL é o informativo de nossa entidade e veicula
apenas notícias e destaques de profissionais e empresas conveniadas
com esse sindicato, em função dos
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serviços prestados, por elas, aos
nossos filiados.
Não recebam. Não aceitem,
DENUNCIEM.
www.sindifiscal-es.org.br, no
Fale Conosco. Tel. xxx (27) 3200
2585.
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SINDIFISCAL ES consegue o menor reajuste de sua história, no plano de saúde

D

esde que tomou posse,
em julho/2009, a diretoria do SINDIFISCAL ES
vem se empenhando em conseguir
vantagens e opções para os seus filiados, alinhada ao seu Planejamento
Estratégico, traçado em privilégio da
melhoria da qualidade de vida e da
valorização de nossa categoria.
Com os Planos de Saúde UNIMED, não foi diferente.
Assim que assumimos, provocamos uma reunião com os
representantes daquela Cooperativa
Médica, assim como uma auditoria
os termos contratuais, notadamente,
na relação paramento x uso.
Possuímos dois produtos junto
à UNIMED:
O UNIPLAN, não regulamentado, sem co-participação é um plano
de abrangência nacional, que “em
tese” tem restrições quanto ao uso
embora a justiça tenha sido parceira
do consumidor nesses casos, no
geral.
O VITORIAMED, regulamentado, também sem co-participação
e igualmente de abrangência nacional.

Os referidos planos possuem
03 ( três) faixas etárias e de valores,
quando a ANS exige 10 ( dez) faixas,
atualmente.
Verificamos que a relação
custo/uso dos planos, estava francamente pró-UNIMED e levamos tal
fato á lembrança da sua diretoria,
como argumento de negociação.
No dia 22 de setembro de
2009, fomos comunicados pelo
CT-GEREM/COREL nº 524/09, que
a UNIMED iria aplicar, à título de
reajuste anual do nosso contrato, o
percentual de 16,28% , a partir de
dezembro de 2009.
Imediatamente, nos pusemos
em campo, rechaçando tal reajuste
e após vários contatos com os
técnicos e diretores da UNIMED,
conseguimos fechar acordo no
percentual de 6,76% .
Foi a vitória do bom senso e
a fundação de uma nova ótica de
parceria que, uma vez consolidada
irá mostrar que os pólos de uma
relação de serviço e consumo podem encontrar o equilíbrio benéfico
a ambas as partes.
Aliás, essa é uma postura que
buscamos implementar em todas as
nossas ações.

Novas adesões
A ANS – Agência Nacional de
Saúde exige a adesão de novos
segurados dos planos de saúde,
se dê por administradora própria,
credenciada por ela.
Ainda não há qualquer administradora de plano de saúde
credenciada, pela ANS e, conseqüentemente, reconhecida pela
UNIMED, no nosso Estado.
Nos grandes centros existem
várias, uma vez que tal prática já
vigora há anos. E só agora é que
ela foi estendida a todo o território
nacional.
O fato é que para novas adesões, enquanto não houver tal
credenciamento, qualquer inclusão,
sujeita o Plano de Saúde ( no caso
UNIMED) a multa de R$ 50 mil reais
por segurado novo. Isso inviabiliza,
totalmente, adesões. Ingresso no
sistema, só mediante contrato individual, atualmente.
Lógico que providências estão
sendo tomadas, pra resolver, o mais
rápido possível, essa questão. Além
de nós, sindicato, preocupados com
a iminente nomeação dos novos
auditores fiscais e sua inserção em
termos satisfatórios nos Planos de
Saúde, própria UNIMED tem se

empenhado uma vez que isso lhe
gera estagnação e prejuízo.
O certo é que os novos deverão
arcar com valores maiores que os
praticados atualmente para nós.
Estamos tentando que tais valores
sejam bem parecidos com os atuais,
apesar de planos novos e apartados
dos que temos atualmente.

Queixas dos filiados
Enquanto conversávamos
com a UNIMED aproveitamos para
levar ao conhecimento da diretoria
diversos questionamentos e reclamações de nossos filiados, relativos
utilização dos planos, em especial,

nos casos de procedimentos especiais e/ou de alto custo.
A Cooperativa nos ouviu atentamente e explicou, caso a caso, os
seus motivos.
Novamente, para alguns, fomos
forçados a compreender e aceitar as
alegações. Eles, do mesmo modo,
prometeram corrigir as distorções,
fruto de posicionamentos pessoais,
principalmente.
Acreditamos que novos casos
de insatisfação serão mínimos,
mas, de todo modo, estaremos
sempre á disposição dos nossos
filiados, para interceder, esclarecer
sobre os seus direitos e, assim
minorar possíveis incômodos.

Novos planos
Como forma de minorar os
efeitos do impedimento de novas
adesões, a Cooperativa UNIMED
oferece dois produtos:
O UNIMED PARTICIPATIVO
NACIONAL, que difere do VITORIAMED, exatamente pela participação
de 50% nos procedimentos eletivos,
participação essa limitada a R$
85 reais a exemplo do exame de
Ressonância Magnética, cujo custo
seria em torno de R$ 600 reais.
Nesse caso a participação seria de
R$ 85 reais.
O UNIMED PARTICIPATIVO
ESTADUAL, votado àqueles que não
viajam com freqüência é um plano
bem atrativo, com uma relação
custo x benefício, excelente.
Como os senhores vêem,
não foi tarefa fácil, a negociação.
Devemos, pois comemorar o seu
resultado, embora atentos na defesa
permanente dos nossos interesses.
UNIMED PARTICIPATIVO
NACIONAL
A maneira mais inteligente de
ter Unimed.
O Unimed Par ticipativo Nacional é uma forma econômica de
ter um plano Unimed, em que você
paga uma mensalidade mais acessível e participa com pequeno valor de
acordo com a sua utilização. Com
ele, você tem todas as vantagens
de ser cliente Unimed. Além disso,
este plano garante a tranqüilidade
que você precisa para levar uma
vida saudável e feliz.
O que é Participação?
Participação é o valor pago
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pela utilização dos serviços referentes à cobertura ambulatorial e
efetivamente utilizados pelo titular e
seus dependentes, na Rede Credenciada. A participação corresponde
a 50%, conforme tabela Unimed.
Lembrando que o valor máximo
que você paga de participação por
procedimento é R$ 85 reais.
O Unimed Participativo oferece
a segurança Unimed em território
nacional. Sua assistência está garantida em todas as cooperativas
médicas que integram o Sistema
Nacional Unimed.		
			
UNIMED VITORIAMED
A proteção Unimed por completo.
Com o VitóriaMed, você tem
toda proteção Unimed pagando
apenas uma mensalidade fixa. Este
plano garante a tranqüilidade que
você precisa para levar uma vida
saudável e feliz.
Área de Atendimento
O VitóriaMed oferece a segurança Unimed em território nacional. Assim, você terá atendimento
garantido em todas as cooperativas
médicas que integram o Sistema
Nacional Unimed.
UNIMED PARTICIPATIVO
ESTADUAL
Com o Unimed Participativo
Estadual você tem acesso à rede
estadual da Unimed Vitória com uma
mensalidade mais acessível, descontos progressivos para a família
e participa com determinado valor
de acordo com sua utilização. Com
ele, você tem todas as vantagens
de ser cliente Unimed. Além disso,

este plano garante a tranqüilidade
que você precisa para levar uma
vida saudável e feliz.
O que é Participação?
Participação é o valor pago
pela utilização dos serviços referentes à cobertura ambulatorial e
efetivamente utilizados pelo titular e
seus dependentes, na Rede Credenciada. A participação corresponde a
um valor fixo definido por grupos de
procedimentos, sendo que o valor
máximo é de R$ 50 reais.
Área de Atendimento
O Unimed Participativo oferece
a segurança Unimed no estado do
Espírito Santo. Sua assistência está
garantida em toda Rede Credenciada
Unimed Vitória.

clientes uma completa clínica onde
são realizados os mais diversos procedimentos odontológicos, inclusive ortodontia. Com profissionais
especializados e atendimento de
emergência 24 horas, garantimos
mais tranqüilidade e segurança
aos nossos clientes. Este serviço
adicional pode ser acrescido ao
seu plano, mediante assinatura de
aditivo contratual.
Ligue para nossa central de
atendimento: 3200-3555

PBM - Plano de Benefícios de
Medicamentos
A Unimed Vitória em parceria
com a Rede Alquimia oferece a seus
clientes, com a adesão ao PBM
(Plano de Benefícios de Medicamentos), descontos de 15% a 30% na
compra, à vista, de medicamentos
e remédios manipulados.
Além disso, podem contar
com 18 farmácias, algumas com
atendimento 24 horas, espalhadas
pela Grande Vitória, incluindo Guarapari e com serviço de entrega em
domicílio das 7 às 22 horas, pela
Central de Atendimento Farmácia
Alquimia 2121-1000.

SOS Emergências Médicas
A tranqüilidade de ter a proteção Unimed sempre ao seu lado.
O melhor e mais completo
serviço e de emergência médica do
ES. Possui 6 ambulâncias sendo 3
UTI’s móveis com os melhores e os
mais modernos equipamentos do
Estado, remoção aérea nacional*,
orientação médica por telefone
(0800 28 39 505 / 3335-5050) 24
horas e atendimento domiciliar.
A equipe do SOS Emergências
Médicas formada por enfermagem
e motoristas socorristas, treinados
em suporte básico de vida, médicos com cursos internacionais em
suporte avançado de vida, fazendo
com que o atendimento em domicílio ou durante o transporte seja
rápido nas mais diversas situações:
clínica, cirúrgica, obstétrica ou
pediátrica.

Plano Odontológico
Sorria, você tem UNIMED.
A Unimed Vitória, em parceria
com a Odontoprev, oferece aos seus

PEA
O Plano de Extensão Assistencial (PEA) é uma segurança a mais
que a Unimed Vitória oferece a seus

OUTROS PRODUTOS UNIMED
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clientes. Em caso de morte do titular
do plano de saúde, todos os dependentes estarão assegurados durante
1 ano*, isto é, os dependentes continuarão com seus planos por este
tempo sem pagar nada por isso.
*de acordo com as condições
contratuais.
Medicina Ocupacional
A Unimed não mede esforços
para cuidar de você.
Espaço exclusivo da Unimed
Vitória com laboratórios e consultórios dedicados ao atendimento de
empresas e realização de exames
ocupacionais, obedecendo a NR7.
A Medicina Ocupacional Unimed Vitória realiza exames clinicoocupacionais, exames laboratoriais,
espirometria, ECG e avaliação de
visão, todos em sua sede própria.
Porém, outros exames podem ser
realizados nos recursos próprios
ou na rede de cooperados da
Unimed Vitória de acordo com a
necessidade. Além de oferecer
Palestras Educativas, ministradas
com agendamento prévio. Quando a
empresa dispõe de estrutura física,
os exames clinico-ocupacionais e
laboratoriais são realizados na própria empresa, sem nenhum custo
adicional, evitando o deslocamento
de seus colaboradores.
O corpo clínico dispõe de 9
médicos do trabalho, técnico de
enfermagem do trabalho e administrativos para que os atendimentos
sejam realizados com qualidade.
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Navegar é preciso. E você pode!
AÇÃO Fiscal acompanhou o dia a dia de um cruzeiro marítimo, no último mês de dezembro.

C

om embarque no Rio de
Janeiro, o navio MSC
OPERA, de propriedade
italiana, zarpou com destino ao
litoral paulista, numa viagem de 03
dias e 04 noites.
Por que abordar esse assunto,
num jornal sindical?
Estudos mostram sem sombra
de dúvidas, que a satisfação pessoal, a melhoria da qualidade de
vida e, principalmente, a interação
e a integração social tendem a
diminuir a incidência de doenças,
notoriamente na chamada “melhor
idade”.
Essa é a nossa intenção. Levar
aos nossos leitores opções, de lazer,
cultura e entretenimento que os façam se sentir “vivos” participantes
de toda uma realidade maravilhosa
à qual muitos não têm acesso, pelo
simples desconhecimento, pela
desinformação.

Nesse caminho, vivenciamos
a magnífica experiência que um
cruzeiro marítimo proporciona.
Os efeitos benéficos são sentidos já na compra do pacote. A
ansiedade gerada pela expectativa

libera uma saudável adrenalina,
ainda no preparo da viagem.
O embarque, sem qualquer
dificuldade traz a todos a sensação
de cidadania, de respeito máximo
ao nosso direito, enquanto consumidores.
A recepção à bordo coroa
esse primeiro momento. Atencio-

sos funcionários nos recebem e
acompanham por todo o check in (
embarque), até a acomodação nas
confortáveis e imaculadamente limpas cabines. Aliás, ressalte-se que
tudo cheira a novo, como se cada
um dos viajantes fosse o primeiro a
utilizar as instalações.
E aí, começa a alegria.
A partida festiva, a despedida
do porto, sob o sonoro apito. As
paisagens da baía da Guanabara
ao anoitecer, indescritíveis em sua
beleza. E o navegar seguro, macio
do grande barco.
Jantar à la carte, musicais no
grande teatro, bares temáticos, trazendo de tudo para todos os gostos.
Desde a música romântica ao piano
até o pagode. Um sem interferir no
outro. O mini shopping de bordo,
verdadeiro colírio DUTY FREE ( SEM
TRIBUTAÇÃO).
Para os aficionados, o cassino
aberto, assim que o navio atinge
águas internacionais. Brincadeira
que requer cuidado, preventivo de
excessos.
Ao amanhecer, surpresa! A baia
de Ilhabela, no litoral paulista. Que
mediterrâneo que nada! Quem é a
Grécia. Ou a Itália. O Brasil mostra,
ali, toda a pujança da mata atlântica
a derramar-se no Atlântico.
Café da manhã exageradamente delicioso tomado, quem desejar
tem lugar nas confortáveis lanchas
(150 pessoas cada) que de 15 em
15 minutos fazem o trajeto naviopraia-navio. E é aproveitar, fotogra-

far, degustar, caminhar, comprar,
orar na belíssima igreja de Nossa
Senhora da Ajuda. Principalmente,
é hora de esvaziar a mente do
turbilhão do dia-a-dia e livrar-se do
cansaço promovido pela mesmice e
pela rotina enfadonha.
Fazer um cruzeiro é a melhor
maneira de fugir do modo de vida
contemporâneo repleto de pressões,
stress e monotonias.
Um navio é um resort completo

por si só. Ele é a acomodação, o entretenimento e o transporte capaz de
levar-nos aos mais variados destinos
no espaço de apenas alguns dias.
O mar sempre foi uma fonte
inesgotável de inspiração, aventura
e romance. Viajar através dele é

relaxante e saudável. Não há trafego
e não há poluição.
Não há uma maneira mais
tranqüila de visitar várias cidades,
já que não existe a necessidade
de arrumar as malas cada vez que
partimos para uma nova aventura.
Afinal, um cruzeiro é um resort que
nos transporta a nossos destinos
de escolha!
Quando comparamos os custos de uma viagem por terra (como
hospedagem, transporte, alimentação, entretenimento, atividades esportivas) aos custos de um cruzeiro,
logo chegamos a conclusão de que
viajar de navio é, sem duvida, uma
maneira econômica e segura de
conhecer o mundo!
Com certeza existe um cruzeiro
marítimo para o seu perfil! Se você é
aventureiro e gosta de lugares exóticos, busca uma viagem romântica e
tranqüila ou simplesmente quer relaxar na beira da piscina ou de uma
praia paradisíaca, existe um roteiro
e um navio perfeito para você!

Mas afinal, vale a pena fazer um cruzeiro marítimo?
Passar férias em alto mar é
mais que viajar de navio. É um
sonho se realizando.
Um único preço acessível inclui
quase tudo: acomodação, refeições,
entretenimento e atividades! Você
encontrará serviços que superarão
suas necessidades.
Bebidas alcoólicas, refrigerantes e capuccinos em bar, assim
como o uso do salão de beleza,
barbeiro, cassino, lojas, seções
de massagem, etc costumam ser
cobrados a parte. Telefonemas são
considerados extras, assim como
as fotos tiradas pelo fotógrafo oficial
do navio.
As excursões em terra não
estão incluídas. São excursões
opcionais e estão disponíveis em
cada porto de escala para compra.
Descrições, custo e itinerário dos
vários passeios são encontrados
em diversos idiomas no balcão de
excursões dos navios. Mas em todos os lugares, há excursões locais,
a preços convidativos.
Programação televisiva via sa-
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A aposentada Arinda Feitosa:
deslumbramento puro

télite em sua cabine. Cinco refeições
diárias, programas especiais de atividades. Você vai encantar-se com
as atenções de que será alvo.
Você vai se dar conta de que
seus melhores sonhos de vida cabem todos em um navio.
Acorde tarde ou levante-se ao
nascer do sol.
Nade nas piscinas de águas
cristalinas ou relaxe em uma hidromassagem.
Aproveite o descontraído café
da manhã no deck, ou faça do seu
café da manhã uma refeição com
serviço completo na sala de jantar.
Participe das aulas de ginástica
aeróbica e step ou leia um livro à

beira da piscina.
Pratique jogging à beira mar,
passeie pelo deck ou faça massagem.
Faça compras nas charmosas
boutiques ou assista belos shows.
Dance na discoteca ou veja filmes
famosos. Curta o sol e as lindas
paisagens à beira da piscina, experimentando um drink delicioso, entre
tantas outras atrações.
Quando o navio aportar, faça
excursões terrestres ou explore o
local por conta própria, ou ainda
continue curtindo o navio.
Você viaja com seu próprio
ritmo. Você descansa, relaxa e se
diverte com toda a liberdade do
mundo! Embarque nesse sonho.
Seu melhor destino nas suas
férias é um Cruzeiro Marítimo!
Puro encantamento.
Pura paixão.
Pura natureza.
A bordo, a vida é feita de prazer
e alegria.
Bem, depois de saber disso,
qual a sua resposta?

“Passear de navio nas férias
foi realmente maravilhoso.”

Para a publicitária Fernanda
Aguiar, (26) “Passear de navio nas
férias foi realmente maravilhoso.
Com certeza uma ótima opção de
lazer para ser feito em família e entre
amigos. São muitas atividades durante o dia, apresentações ao vivo
à noite, além de ótima comida.
Para mim o ponto mais mar-
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cante de toda a viagem foi sair e
chegar pelo Porto de Vitória. Um
momento muito especial em que os
capixabas e turistas tem a oportunidade de ver a nossa linda cidade de
um ângulo único e surpreendente."

Navegar é preciso.
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Imperdível - Foz do Iguaçu para filiados SINDIFISCAL
Nos dias 20 a 26 de fevereiro irá acontecer em Foz do Iguaçu, o CD FENAFISCO reunindo dirigentes de todo o Brasil.
O Sindifiscal ES viu a oportunidade de aliar ao evento uma opção
de lazer de primeira qualidade para
seus filiados.
Através das empresas de turismo parceiras do sindicato, levamos

aos colegas as opções de pacotes
abaixo, concebidos em condições
especiais para vocês.
Esperamos que todos possam
apreciar e nos dêem o prazer de
contar com vocês, na ocasião.

Foz do Iguaçu é um dos mais
belos destinos turísticos e também
um dos mais cobiçados. Com
belezas diferentes e paisagens que
deixam os mais viajados boquiabertos com tamanha força da natureza.

Confiram abaixo:
FOZ DO IGUAÇU – O PARAÍSO E AQUI!

Cataratas do Iguaçu:
*Parque das Aves:
*Usina Itaipu:
*Centro de Lazer Iguassu Boulevard:
*Compras:
*Cassino:
*Teatro Plaza Foz:

O “Pacote” (Saindo de Vitória)
•Ida e Volta, voando GOL (de 19 a 26/02)
•07 noites de hospedagem no Rafain Centro Hotel
(http://www.rafaincentro.com.br/frames/index.
php?pg=hotel) em aptº Standard, com regime
de alimentação: Meia Pensão (café e jantar)
•Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto
•Opcionais: Cataratas brasileiras s/ingresso + Usina Itaipu OU Cataratas
brasileiras s/ingresso + Compras no Paraguai
Valor por pessoa c/ taxas, em aptº Duplo: R$ 1.400,04
Valor por pessoa c/ taxas, em aptº Triplo: R$ 1.331,04
CONTATOS: Bianca Moreira QUALITY VIAGENS E TURISMO
Telefax: (27) 3239-3899 E-mail: bianca@qualityviagens.com.br Msn:
bianca.vix@hotmail.com
site: www.qualityviagens.com.br

O “Pacote” (Saindo de Vitória)
22 a 27/02- 05 noites
Pacote inclui
• Passagem aérea voando TAM Vitória x Foz x Vitória
•05 noites de hospedagem no Recanto Park com café
da manhã; www.recantoparkhotel.com.br
• Transfer In / Out
Valor do pacote:
Apto. para 01 pessoa R$1.165,00 + taxas
Apto. para 02 pessoas R$895,00 + taxas por pessoa
Passeios Opcionais
Cataratas do Iguaçu (sem ingresso) + Hidrelétrica Itaipu
(sem ingresso) ou Comércio Paraguai; R$60,00 por pessoa.

Cataratas brasileiras sem ingresso + Cataratas Argentinas sem ingresso + Hidrelétrica de Itaipú “visita
panorâmica” sem ingresso + compras no Paraguai +
Comércio argentino + duty free shop. R$200,00 por pessoa.
Cataratas brasileiras sem ingresso + Cataratas argentinas sem ingresso. R$120,00 por pessoa
Cataratas brasileiras sem ingresso + Macuco Safári
+ almoço Porto Canoas sem bebidas + Parque das
Aves - em carro privativo. R$360,00 por pessoa
Forma de pagamento: entrada 25% + 3x no cartão ou cheque
Valor sujeito a alteração sem aviso prévio.
Sujeito a disponibilidade.
Faça já sua reserva: Estella Braz Etérea Turismo e Eventos
Fone Fax: (27) 3345-6605 E-mail: reserva@eterea.com.br

Uma força que brota da terra e forma
um dos mais belos espetáculos.
Ao longo do ano, serão vários os
eventos. Em todos iremos dispor pacotes
turísticos, a exemplo de outras, como
cruzeiros e viagens internacionais.

Alem do prazer da viagem,
os colegas, se quiserem, terão a
oportunidade de visitar o local dos
trabalhos e conferir todo o esforço
dos dirigentes do fisco nacional, na
luta pela categoria.

Trem das Montanhas
Capixabas – Vale cada centavo!
A convite da Fomatur - Turismo Receptivo, o jornal Ação
Fiscal participou da primeira viagem
comercial da Littorina “TREM DAS
MONTANHAS CAPIXABAS”.
Foram momentos de puro delírio, de relembrar infância e vivenciar
as belezas das culturas acoriana,
alemã e italiana.
Sob a batuta experiente da
SERRA VERDE, empresa com tradição de 11 anos no ramo operando
o TREM DA SERRA PARANAENSE
e o TREM DO PANTANAL, a viagem
inicia em Viana partindo de uma
perfeita e revitalizada estação, onde
o viajante encontra artesanato de
qualidade e conhece a dança e os
costumes açorianos e segue pela
luxuriante Mata Atlântica, em meio
da pontes históricas e túneis fantásticos até Domingos Martins onde é
recepcionado por grupos folclóricos
locais e guloseimas podendo admirar e adquirir vários itens artesanais
com forte influência alemã.
Dali a Littorina segue lentamente até Marechal Floriano, onde
novamente a recepção é uma festa
encantadora. Lá, além dos doces
alemães e italianos, o turista pode
adquirir de artesanato a plantas.
Continuando a viagem a máquina se dirige a Araguaia, atualmente ponto final do percurso ( há
a previsão de estendê-lo até Matilde,
no município de Alfredo Chaves e,
posteriormente, até Cachoeiro de
Itapemirim).
Em Araguaia, o encantamento é
geral. Os viajantes ( por essa hora,

todos crianças, de tão maravilhados) são recepcionados à moda
antiga, com pompa e alegria dignas
dos velhos filmes hollywoodianos.
A cidade se engalana, os museus
todos impecáveis e perfeitos em
seus acervos, e a comida.
Humm, a comida italiana! La
bella pasta, fresquinha. La polenta,
a galinha tenra e os assados.
Os doces, esses dispensam
comentários. São do céu.
Quem quiser, pode seguir de
transfer para Venda Nova e outros
circuitos. Pode ainda caminhar por
Araguaia e retornar na Littorina,
extasiando-se na descida.
Tudo muito bem apoiado e
explicado pelos excelentes guias da
Serra Verde.
Realmente uma experiência
única, num estado onde tanto falta
se fazer pelo turismo.
Por isso afirmamos: Vale cada
centavo!
Trata-se de mais um novo circuito de trem turístico, agora pelas
serras capixabas. Segundo o diretor
executivo da empresa.
Adonai Arruda Filho, da Serra
Verde explica que “o objetivo da
ação é incentivar o turista a ampliar suas experiências de férias e
levá-los a conhecer passeios com
trens turísticos, especialmente o do
Espírito Santo, com belezas naturais
incríveis e forte tradição cultural”.
Informações sobre os pacotes
www.tremdasmontanhascapixabas.com.br

Imagens meramente ilustrativas
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Aposentadoria especial: atividade insalubre ou perigosa

C

onsulta-nos o Sr. Diretor
Jurídico do SINDIFISCAL,
acerca da eficácia/alcance
da decisão proferida pelo Ministro Celso
de Mello, nos autos do Mandado de
Injunção nº 1616, que garantiu “...aos
filiados à entidade sindical ora impetrante, o direito de ter os seus pedidos de
aposentadoria especial analisados, pela
autoridade administrativa competente,
à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/91”,
e ainda, no que pode ser aproveitada
para os interesses da categoria dos
Auditores Fiscais da Receita Estadual
no Estado do Espírito Santo.
Em princípio, cumpre destacar
que a referida ação foi impetrada pelo
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscal
da Receita Federal do Brasil – Unafisco Sindical, em face da omissão do
Congresso Nacional em regulamentar
o disposto no art. 40, § 4º, II e III,
da Constituição Federal, que assim
estabelece:
Art. 40. (...)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata
este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os
casos de servidores:
II – que exerçam atividades de
risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade
física.
Portanto, passados mais de 22
anos da promulgação da Constituição
Federal, o Congresso ainda não se
dignou regulamentar o referido dispositivo, mediante a edição de lei complementar estabelecendo requisitos e
critérios diferenciados de aposentadoria
para aqueles servidores públicos que
exerçam atividades de risco ou então
atividades sob condições especiais que
prejudiquem sua saúde ou integridade
física. Em síntese, aquelas atividades
exercidas sob condições perigosas ou
insalubres.
O mandado de injunção, diferen-

temente de outras medidas judiciais
de competência originária do Supremo
Tribunal Federal, como é o caso da ação
direta de inconstitucionalidade – ADIN,
não tem eficácia erga omnes (atingindo
a todos; valendo em favor de todos),
mas apenas inter partes, ou seja, apenas aqueles envolvidos na ação é que
são beneficiados pelo conteúdo de sua
decisão. Por isso é que a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, nos
autos do MI 1616, alcança apenas os
servidores filiados à Unafisco Sindical,
conforme, inclusive, descrito expressamente na própria conclusão da decisão
do Ministro, antes transcrita.
Quanto à repercussão da decisão
para os servidores do fisco estadual,
caso decidam ingressar com demanda
similar perante aquele tribunal superior,
é importante que se diga, possibilitará
que aqueles que tenham exercido tempo
anterior sob condições perigosas, ou
então, expostos à substâncias tóxicas
ou nocivas à sua saúde, percebendo,
em razão disso, o adicional de periculosidade ou de insalubridade, possam
contar esse tempo de maneira diferenciada, como já vem sendo observado
para os trabalhadores vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social INSS (ver informações a respeito no site
www.mpas.gov.br), conforme previsão
contida no art. 57 da Lei Federal nº
8.213/91.
É importante que se diga, que a
decisão proferida pelo STF não reconheceu que a atividade fiscal é insalubre ou
perigosa, mas sim, que os ocupantes
do cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, porque reconhecidamente já exercem atividades perigosas
ou insalubres, têm o direito à adoção
de requisitos e critérios diferenciados
para a sua aposentadoria. Portanto,
a decisão judicial parte da premissa
de que a categoria dos Auditores da
Receita Federal já tiveram reconhecida a
sua situação de exposição à condições
perigosas ou mesmo a substâncias
prejudiciais à sua saúde, e, em razão
disso, já percebem o adicional correspondente.
A propósito, a Lei Federal nº
10.826/2003, em seu art. 6º, X, dispõe
expressamente que para os ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal que

compõem a carreira de Auditoria da
Receita Federal do Brasil, exatamente a
categoria que ingressou com o MI 1616,
é permitido o porte de arma de fogo, e,
por via de conseqüência, para aqueles
que a portam, devido o pagamento do
adicional de periculosidade, a teor do
art. 68 da Lei nº 8.112/90. Confira-se
a redação dos referidos dispositivos
legais, respectivamente, verbis:
Art. 6o É proibido o porte de arma
de fogo em todo o território nacional,
salvo para os casos previstos em legislação própria e para:
X - integrantes das Carreiras de
Auditoria da Receita Federal do Brasil e
de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos
de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.”
(Redação dada pela Lei nº 11.501, de
2007)
“Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente
com substâncias tóxicas, radioativas
ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional sobre o vencimento do cargo
efetivo.
§1o O servidor que fizer jus aos
adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.
§ 2o O direito ao adicional de
insalubridade ou periculosidade cessa
com a eliminação das condições ou
dos riscos que deram causa a sua
concessão. (destacou-se)
Quanto ao adicional de insalubridade, é pago quando, mediante perícia
realizada no local de trabalho do servidor, fique comprovado que está exercendo suas atividades com exposição
a situações ou agentes nocivos à sua
saúde, a merecer reparo não apenas
mediante o pagamento do adicional,
mas também com redução no tempo
de aposentadoria. Neste caso, portanto,
a concessão do direito vai depender de
avaliação das condições específicas do
local de trabalho, alcançando apenas
aqueles servidores sujeitos à exposição que comprometa sua saúde, não
sendo extensivo à toda categoria. Por
isso é que, a título de exemplo, aqueles
Auditores Fiscais da Receita Federal que

exercem atividades meramente burocráticas, nas repartições da receita, não
fazem jus ao adicional de insalubridade
e à aposentadoria especial.
Logo, se pode concluir que, qualquer demanda injuncional (impetração
de mandado de injunção perante o
STF) em favor dos servidores do fisco
estadual, somente se justifica em duas
situações, a saber: 1) caso parte da
categoria, ou mesmo qualquer dos
servidores do Grupo TAF, esteja sendo
contemplado com o pagamento do
adicional de insalubridade ou de periculosidade, porque, em tais casos,
importa no reconhecimento prévio por
parte da Administração Estadual de
que o servidor está exposto a perigo ou
então a substâncias que prejudiquem
sua saúde, a ensejar o benefício da
aposentadoria especial; e, 2) caso o
servidor tenha tempo de contribuição
anterior, seja no serviço público ou
perante a iniciativa privada, de trabalho
reconhecidamente perigoso ou insalubre, para que assim possa em relação a
referido tempo, obter uma contagem de
tempo diferenciada, nos moldes do que
já vem sendo feito pelo INSS em favor
dos trabalhadores comuns.
Corroborando a conclusão supra,
mormente de que a impetração de mandado de injunção tem por pré-requisito
tempo anterior reconhecido como insalubre ou perigoso, confira-se trecho do
relatório e voto proferido pelo Ministro
Marco Aurélio no MI 758, que serviu de
precedente para o MI 1616, litteris:
O impetrante, à folha 2 à 16, afirma ser servidor público federal lotado
na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio
de Janeiro. Assevera desempenhar,
desde 25 de março de 1983, a função
de tecnologista na instituição referida,
atuando em ambiente insalubre. Aduz
receber, desde 14 de abril de 1983,
adicional de insalubridade. Alega que,
em virtude de decisão judicial, teve
reconhecido o direito à averbação do
tempo de serviço, perante o anterior
regime geral de previdência social, relativo a trabalho prestado em condições
insalubres, quando o vínculo era regido
pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Evoca o disposto no artigo 40, § 4º, da

Constituição Federal para ressaltar que
a inexistência de lei complementar vem
inviabilizando o exercício do direito à
aposentadoria, implementado o período
consentâneo com o desgaste decorrente do contato com agentes nocivos
à saúde, com portadores de moléstias
infecto-contagiosas humanas e com
materiais e objetos contaminados.
Então, pleiteia seja suprida a lacuna
normativa, assentando-se o direito à
aposentadoria especial, em razão do
trabalho, por 25 anos, em atividade
considerada insalubre e evoca, como
precedente do Tribunal, o acórdão
proferido no Mandado de Injunção nº
721-7/DF, da relatoria de Vossa Excelência, publicado no Diário da Justiça de
30 de novembro de 2007. Sucessivamente, requer a observância do regime
geral de previdência social, vindo-se,
alfim, a condenar o réu ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios. (destacou-se)
Julgo procedente o pedido formulado para, de forma mandamental,
assentar o direito do impetrante à
contagem diferenciada do tempo de
serviço em decorrência de atividade
em trabalho insalubre, após a égide
do regime estatutário, para fins da
aposentadoria especial de que cogita
o § 4º do artigo 40 da Constituição
Federal. (destacou-se)
Cabe considerar, por fim, que a
contagem diferenciada para fins de
aposentadoria alcança apenas o tempo
trabalhado que se enquadre nas hipóteses dos incisos do § 4º do art. 40 da
Constituição Federal, haja vista ser este
que expressamente autoriza a adoção
de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria.
É este o nosso entendimento,
exposto em apertada síntese, certo de
que o muito mais poderia ser acrescido
acerca do tema, SMJ.
Vitória-ES, 06 de janeiro de 2010.
Gilmar Lozer Pimentel
OAB-ES 7.314

Coluna do Fiscal

Feliz Ano Velho
Para Platão, o coletivo e o individual são interdependentes, de forma
que o individual determina o coletivo
e o coletivo determina o individual, e a
justiça é também sinônimo de um bom
cumprimento de um papel social.
O ano que passou foi marcado por
profundas mudanças na Secretaria de
Estado da Fazenda. Dentro deste contexto, é preciso reconhecer a qualidade
técnica e habilidade das gerências na
construção e condução dessas novas
estratégias e mudanças, algumas destas, já objeto de discussão e pleito.
Há tempos, buscamos incessantemente o cumprimento da Lei 16/92 no
que diz respeito à promoção funcional.
Buscamos o diálogo e, dentre outros
argumentos, figurava já, a preocupação
com o caráter quantitativo e qualitativo
da sonegação (Ação Fiscal –, 2006,
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nº 109, “A quem interessa o desequilíbrio?”). O pleito não se concretizava
mesmo considerado, de acordo com
apreciação do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo – Procuradoria
Geral da Justiça (PGJ Nº 23964/05),
direito líquido e certo. Passaram-se
os anos. Registre-se o infortúnio, o
desânimo e a tortura que a incerteza à
nossa alma insere.
Novos tempos. Tendo já demonstrado suas competências na Subsecretaria de Planejamento e Subsecretaria
da Fazenda, Bruno Pessanha Negris,
Auditor Fiscal da Receita Estadual, assume a Secretaria de Estado da Fazenda. Uma nova ótica se insere ao assunto
pendente. Recebendo os Auditores
Fiscais em reunião, compromete-se em
estudar e refletir sobre a questão. Sua
gestão, em breve, estaria publicando a

promoção funcional do grupo TAF.
Nesta oportunidade, não poderia
deixar de reconhecer as atitudes e
ações que demonstraram verdadeiramente respeito pelas pessoas e pela
lei. Mas para expressar este valor
supremo dotado de verdadeiro conteúdo moral, preciso valer-me de Kant.
Em Fundamentação da Metafísica dos
Costumes, Immanuel Kant, expressa:
“(...) e se, no entanto, a razão nos
foi dada como faculdade prática, isto
é, como faculdade que deve exercer
influência sobre a vontade, então o seu
verdadeiro destino deverá ser produzir
uma vontade, não só boa quiçá como
meio para outra intenção, mas uma
vontade boa em si mesma, para o que a
razão é absolutamente necessária, uma
vez que a natureza de resto agiu em
tudo com acerto na repartição de suas

faculdades e talentos. Essa vontade não
será na verdade o único bem nem o total,
mas terá de ser contudo o bem supremo e
a condição de tudo o mais (...)”. Para Kant,
se todo valor fosse condicional não se
poderia encontrar um valor prático supremo
para a razão, sendo a função última desta,
no campo moral, determinar uma vontade
boa, revestida de moralidade. A abordagem
Kantiana sobre liberdade, moralidade e dever
significativamente influencia o pensamento
filosófico até os dias de hoje.
Não é preciso usar de muita
perspicácia para saber que por dever,
a vontade deve submeter-se à lei. Em
outros tempos, a lógica pela qual se
reveste a lei, o dever de cumpri-la e a
tutela que a mesma representa parece
não ter sido suficiente o bastante.
Quero, por fim parabenizar o
Secretário da Fazenda Bruno Pessanha

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

Negris. Todos nós reconhecemos as
qualidades que o tornam um administrador eficiente e competente, sua
seriedade e a sua responsabilidade no
trato da coisa pública. A legalidade, a
moralidade e a justiça tem sido a sua
marca. Fica o nosso agradecimento.
Quando a lei pura e simples parecia não
ser o bastante, por sua boa vontade e
por sua postura moral a lei se cumpriu.
Este é o exemplo a ser seguido, é o que
torna maior uma instituição, é o que
realmente contribui para a construção
de uma sociedade melhor.
Um grande abraço, amigos.
Écio Ramos de Souza
AFRE II
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Fisco em Ação

Reunião com o Secretário da Fazenda consolida a integração do fisco

E

m clima harmônico, o
secretário da Fazenda,
Bruno Pessanha Negris
recebeu a diretoria do SINDIFISCAL
ES e membros da Comissão de
Negociação, às 13 horas, do dia
28 de janeiro. Em pauta, diversos
assuntos, com prioridade para a
nomeação dos novos Auditores
Fiscais, recentemente aprovados
em concurso público.
Na ocasião, o presidente do
SINDIFISCAL ES entregou ao secretário, o OFÍCIO SINDIFISCAL Nº
004/2010, convidando-o, assim
como aos subsecretários e gerentes, para a Cerimônia de Abertura
das Reuniões do Conselho Deliberativo da FENAFISCO, que se realizará
em abril, no Aroso Paço Hotel, no
aprazível distrito de Pedra Azul, em
Domingos Martins.

O secretário da Fazenda Buno Negris
e a Comissão de Negociação

Dizendo-se honrado com o
convite, o secretário garantiu a presença e apoio da SEFAZ ao evento
concordando com a sua importância para o fisco e para a divulgação
da boa imagem do Espírito Santo.
Nesse sentido, empenhou palavra
com relação à participação do setor
de Comunicação da Secretaria da
Fazenda, na divulgação e cobertura
do evento.
Como se sabe, os Conselhos
Deliberativos são reuniões de trabalho do Fisco Nacional e visam
o alinhamento de estratégias e a
discussão de assuntos de ordem
administrativa, tributária e políticoinstitucional, por seus membros,
de todos os estados do Brasil.
Atualmente, a FENAFISCO e os sindicatos a ela filiados têm buscado

o permanente clima de parceria
na construção de uma realidade
sustentável para toda a sociedade
brasileira, tendo na valorização fisco
e de seus direitos, o principal vetor
de melhoria dessa realidade.
Teto Remuneratório
O presidente do SINDIFISCAL
ES iniciou agradecendo ao secretário da Fazenda o empenho e a
honradez com que ele se portou,
no processo de negociação havido.
Lembrou, no entanto, que ainda há
pontos pendentes, pois não houve o
cumprimento do acordo feito com o
mediador autorizado pelo governo,
secretário de Gestão Ricardo Oliveira, na questão da aplicação dos
4% à remuneração do governador,
a partir de 01 de outubro de 2009.
Tal percentual só passou a vigorar
em janeiro do corrente ano.
Demonstrou ainda a preocupação com a situação do corpo gerencial da SEFAZ, hoje com a mesma
remuneração dos seus geridos. Tal
situação bizarra tem provocado
desânimo em técnicos de grande
valor que se vêem desmotivados
ou a assumir cargos na SEFAZ ou
a empreender maiores esforços no
aprimoramento da gestão fazendária, com reflexo negativo e imediato
na arrecadação.
O secretário mostrando-se
consciente do problema, concordou e garantiu que irá buscar uma
solução junto ao governo.
Reestruturação da SEFAZ
Negris iniciou sua fala lembrando que uma série de providências
necessárias aliadas à transição de
titulares da pasta, nos últimos anos,
acabou por atropelar um pouco o
andamento normal do planejamento. No entanto, a despeito disso,
conseguiu-se trabalhar a ascensão
dos AFRE I para II, sendo as vagas
existentes preenchidas, em sua
totalidade. Foi exatamente tal providência que abriu espaço para o

preenchimento das 60 vagas, pelos
aprovados no último concurso.
O secretário recebeu das mãos
do presidente do SINDIFISCAL ES
Getúlio Pimentel , uma listagem dos
aprovados que já foram nomeados
em outros estados e provavelmente
não mais virão ocupar as vagas em
nosso estado. Somam eles cerca de
40 pessoas. Sobre essa questão, o
secretário tranqüilizou a todos com
a garantia de nomeação no mês de
fevereiro do corrente, sem qualquer
prejuízo ao cronograma adiantando
que a SEFAZ está se preparando,
com toda a estrutura necessária,
para receber os novos auditores
fiscais. Considerou as nomeações
havidas em outras UF's como uma
depuração natural.
Continuando, ele assegurou
que hoje a SEFAZ conseguiu alcançar
um bom nível de adaptação à nova
realidade funcional do Grupo TAF.
Exemplo disso é a próxima
inauguração do COMPLEXO II, em
Vila Velha, no âmbito da GEFAZ –
M, que absorverá os promovidos a
AFRE II, com condições plenas de
exercício da função. Esses, já tem
agendado o curso de ambientação à
nova função para fevereiro próximo
vindouro, na ESESP.
Declarou também que está
pronto um Decreto ajustando o
quantitativo de vagas para AFRE I
de modo a permitir a nomeação do
número originalmente previsto para
preenchimento dessas vagas.
O ponto importante a frisar é a
decisão e a determinação da SEFAZ
ES no sentido do preenchimento de
100% das vagas. E mais, o secretário declarou também a decisão
da SEFAZ em privilegiar, nos seus
trabalhos de assessoramento e
planejamento o potencial, que representam os AFRE III.
Do mesmo modo, sua decisão
é no sentido de priorizar o mérito
profissional de todos os auditores
fiscais, inclusive dos que estão
ingressando agora na SEFAZ.

Auxiliares Fazendários
Ouvindo do Presidente do
sindicato e do Auxiliar Fazendário,
André Santana, alusões sobre a
situação deles, Negris se prontificou
a agendar, para breve, uma reunião
com representantes do segmento,
para ouvi-los e informá-los sobre
os pontos que têm provocado inquietude.
Qualificação e Treinamento
do Grupo TAF
O gabinete da SEFAZ e a GEDEF,
selecionou 18 cursos, da grade
prevista no Plano de formação Continuada dos servidores Fazendários,
para o ano de 2010. Serão todos
focados para áreas afins e estratégicas do órgão e voltadas ao trabalho
prático de auditoria fiscal.
Um exemplo disso é o SPED
que, SEGUNDO ELE “terá que ser
disseminado a todos ocupantes do
Grupo TAF”.
Além disso, a SEFAZ já dispõe
de verba do BIRD, para cursos
de pós graduações, mestrados e
doutorados. Esses, serão realizados, quando solicitados, desde
que sejam voltados aos objetivos
da SEFAZ.
Na oportunidade, ficou latente
uma nova parceria SEFAZ/SINDIFISCAL, na questão dos treinamentos.

A ESESP poderá contar com os
espaços que o SINDIFISCAL ES
disponibilizará na sua atual sede
administrativa e na sede social em
vila velha. Os novos Centros de
Formação do SINDIFISCAL ES, em
estruturação à partir da mudança
para a nova sede administrativa, na
Enseada do Suá contarão, cada um,
com quatro salas e um Auditório e
serão votados à formação sindical
dos filiados e aos cursos da SEFAZ
e outras organizações e empresas
que necessitarem de espaço, para
tais capacitações e treinamentos.
Nova sede da SEFAZ ES.
Coerente com o discurso havido até então, o secretário garantiu
que todos os esforços estão sendo
feitos para o início da obra em meados de março do corrente, estando
atualmente o projeto do novo prédio
no IOPES, para depuração.
Enfim, foi uma tarde rica em
esclarecimentos e, com certeza,
tranqüilizadora.
As nomeações serão feitas
sem atropelo, obedecendo e observando o prazo máximo de validade
do concurso, como modo de evitar
que qualquer candidato aprovado
seja prejudicado no seu direito.
É o que tem dito e garante o
Secretário de Estado da Fazenda.

do Sindifiscal ES e Comissão de Negociação reúnem-se com o
secretário da SEFAZ, Bruno Negris

Reúnem-se comissão de negociação e governo do estado
•Corrigir a quebra de confiança em
relação ao acordo firmado entre o
Governo do Estado e a Comissão
de Negociação. O mesmo previa a
correção em outubro de 2009, abril
de 2010, e finalização do acordo em
dezembro de 2010;
O secretário de Gestão e Recurso
Humanos Ricardo Oliveira

A Comissão de Negociação e
o Sindifiscal ES estiveram reunidos
com o secretario de Estado de
Gestão, Ricardo Oliveira, no dia
08 de fevereiro às 14h. Com isso,
retoma-se as discussões sobre o
acordo firmado em 2009, de modo a
resolver os seguintes problemas:
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bordinados. Temos vários cargos
vagos, visto que o colega, ao
assumi-los, fatalmente terá seu
salário reduzido;
•O Salário dos Auditores Fiscais
do Estado do Espírito Santo é,
literalmente, virtual. Está sofrendo

•A gestão da Secretaria de Estado
da Fazenda está comprometida, pois
colegas em cargos de comissão
ganham menos do que seus subordinados, num serio desrespeito
à hierarquia funcional.
Hoje o secretário, o subsecretario da Fazenda e os gerentes
ganham menos do que seus su-

Governador do ES Paulo Hartung

um corte substancial devido o Teto
do Governador o qual, lembramos,
não é funcionário de carreira. Tal
condição assume a contramão dos
demais estados do Brasil. Hoje, em
mais de 20 unidades federadas, os
governadores ganham acima de
R$ 22 mil. Além disso, muitos já
adotam como limite, o subsídio de
desembargador.
•Atualmente, a situação provocada
pelo governo do estado, que não
repassou o índice anual de correção
dos salários dos servidores públicos para o salário do Governador,
conforme previsão constitucional
tornou-se uma verdadeira “panela

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

de pressão”. Premidos pelo reajuste, os Auditores Fiscais se vêem
devolvendo seus salários a titulo
de limite constitucional. Ademais,
aqueles que percebem por cargos
comissionados trabalham, na prática, de graça, carregando um fardo
de responsabilidade tremendo, nas
costas.
O aumento de 4% ao salário
do Governador em 1º. De janeiro
de 2010, representa apenas o índice
do servidor em 2009. Ainda faltam
os índices de 2006, 2007 e 2008,
totalizando aproximadamente 10%.
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12 anos COOPFISCO

Toda a família Coopfisco esteve no evento. Até
mesmo o pequeno Ronald filho da colaboradora
Andressa, Supervisora Administrativa.

Dia do Servidor em Cachoeiro de Itapemirim
28 de outubro

O presidente da Coopfisco Jair Gomes
e os vencedores do Torneio de Futebol

Emocionado Delio agradece a homenagem a Sub-sede agora é “Sub-sede Social Delio Cassiano Borges Castello”

Almoço em Cacheiro

Getúlio Pimentel e o secretário de Planejamento do Estado Audifax Barcelos

SEFAZ comemora em todo Estado
Fim de ano
O Diretor Presidente da Coopfisco Jair Gomes
da Silva e Guilherme Pedrinha, Diretor de
Comunicação do Sindfiscal.

Dia das crianças 18 de outubro
A incansável e criativa Karla
esbanjando alegria

Almoço GETRIB

15 de dezembro

GEFAZ M

27 de novembro
Crianças de todas as idades participaram
da festa, está é Helena filha da colaboradora
Andreia Menezes

Muita música e diversão

GEFAZ Nordeste 12 de dezembro

Casamento
WALKER E LEANDRA

A sempre charmosa Ângela Lino

19 de dezembro

Gefaz Sul

03 de novembro
Walker + Leandra = AMOR

A simpatia das mulheres do
Sindifiscal ES

O diretor
Tesoureiro
Walker
Ricardo
em visita à
nova sede

Beleza, Requinte, “savoir faire” resumiu
o clima do enlace

Dia dos Pais 16 de agosto

Colírios de Cachoeiro

GEFAZ Noroeste 28 de novembro

O “Papai mais experiente”,
Anacleto freire Gonçalves,
83 anos de vitalidade
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O Presidente do Sindifiscal também
prestigiou a festa

Confratenização de Colatina teve a
presença do subsecretário Gustavo Guerra

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

Presença marcante do secretário da Fazenda
Bruno Negris, o gerente da GEFAZ M Geraldo
Pinheiro, gerente da GEFAZ SUL Paulo Mazzoco, e o homenageado da noite o Auditor
Fiscal Pedro Cardoso
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Curso de Formação Politica e
Sindical SUL - 27 de outubro

O presidente da Fenafisco ministrou
o curso de Formação Sindical

I Encontro dos Aposentados da Gefaz Sul
28 de outubro

Café da manhã com aposentados e pensionistas

Auditório do hotel San Karlo
ficou lotado

Aproximadamente 40 Auditores Fiscais da
GESFAZ SUL participaram do curso

Natal
No dia 20 de dezembro o auditor
fiscal aposentado, Delson Ezequiel
Borges Castello, promoveu uma linda
Festa de Natal no Parque Moscoso.
O evento acontece há cinco anos.
Graças ao empenho de Castello e com
a ajuda de amigos e comerciantes
da região do Parque Moscoso e Vila
Rubim, a confraternização fica melhor
a cada ano.

Jubileu de Prata 10 de julho

A festa teve início com uma
linda peça do Grupo de Teatro da
Terceira Idade da Ilha de Santa Maria, que emocionou o público. Em
seguida, outro momento marcante
foi a chegada de Papai Noel, com
direito a trenó e uma queima de fogos que durou cinco minutos. Quem
acompanhou o Bom Velhinho em sua
chegada triunfal foi Castello.
O evento ainda teve a distribuição de vários brinquedos e 1.500
sacolas de balas para a alegria da
criançada. Aproximadamente 500
pessoas participaram da festa, que
contou ainda com a presença do
Deputado Cesar Colnago e do exgovernador Max de Freitas Mauro.

Passeio de escuna 08 de dezembro

Catiani, Fátima, ANDREIA’s Lyrio e
Menezes, Adriana, Oreni e Nete

Posse da nova Presidência

Harmonia e fraternidade imperam na confraternização dos diretores e funcionários do Sindifiscal

Sessão solene 04 de novembro

01 de julho

O plenário da Ales ficou lotado

Getulio Pimentel, Ângelo Scalfoni
e Anthony

O presidente do Sindifiscal Getulio Pimentel,
Orlando e sua noiva Lizalba

O presidente empossado Getulio
Pimentel, Zezé e Hilda Pimentel

A nova diretoria do Sindifiscal e as Auditoras
Fiscais Fátima Gouvêa e Marlene Muniz

O presidente Getúlio Pimentel e seus
pais Dona Léa e Getunildo Pimentel

O vice presidente do Sindifiscal Jair
Gomes e Delio Castelo
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O Deputado Cesar Colnado ladeado
pelos presidentes da Fenafisco (E) e
do Sindifiscal Getúlio Pimentel

Dona Maria Tavares recebe flores do Presidente
Getúlio Pimentel e do Deputado Cesar Colnago

Aniversariantes Janeiro 2010
Parabéns ao nosso estimável
Paulo Valiate Pimenta.
Dia 25 de janeiro, ele completou 81 anos de vigor.
A foto já diz tudo! Atleta
completo.

Decacampeão de basquete;
hexacampeão de vôlei; pentacampeão de atletismo; tri-campeão universitário de basquete;
campeão universitário de futebol;
pentacampeão universitário de
atletismo; considerado o melhor
atleta estudantil e universitário de
sua época; sendo detentor até hoje
dos seguintes recordes: 83 metros
sem barreiras com 27 segundos;
75 metros rasos, com 8 segundos
e 1 décimo; 100 metros rasos,
com 11 segundos; 200 metros
rasos, com 23 segundos; e 4 x
100 com 44 segundos.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

Parabenizamos também a
nossa jornalista Adriana Nobre
que neste mês comemora mais
um ano de vida
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Saúde do Fisco

Pulmões

O

s pulmões são o principal órgão do sistema
respiratório dos seres
humanos. Possuímos um par de
pulmões, localizados um de cada
lado do tórax, na região interior da
cavidade formada
pelas costelas.
Estas servem de
proteção para os
pulmões.
Sua principal
finalidade é abastecer o nosso sangue de oxigênio,
que é levado para
as células do corpo. Além disso, os
pulmões também
executam a função de tirar do sangue o dióxido de
carbono (gás carbônico) e vapor de
água eliminando-os do corpo através do processo de expiração.
O caminho do ar em nosso organismo é bem complexo. Quando
respiramos, o ar entra pela boca,
passando em seguida pela traquéia

e depois por outros pequenos tubos
chamado brônquios. São os brônquios que levam o ar para todas as
regiões pulmonares.
A entrada e saída de ar pelos
pulmões são controladas por um
movimento involuntário (controlado pelo cérebro) do nosso
corpo. Através
dos movimentos executados
pelos músculos
peitorais e pelo
diafragma, os
pulmões aumentam e diminuem de tamanho. Através
destes movimentos o ar entra e sai
dos pulmões.
Os pulmões dos seres humanos são compostos por uma
espécie de tecido esponjoso, repleto
de pequenas cavidades. Estas cavidades são atravessadas por vasos
sanguíneos.

Um pouco de história
Manoel de Abreu e o Dia Nacional da Abreugrafia
O dia 4 de janeiro, dia do nascimento de Manoel Dias de Abreu,
foi instituído como o dia nacional
da abreugrafia em homenagem
ao saudoso médico radiologista,
nascido no ano de 1892 em São
Paulo. O criador do exame (daí
o termo abreugrafia) tornou-se
mundialmente conhecido após o
desenvolvimento do método diagnóstico e pela sua constante luta
contra tuberculose.
O alto índice de mortalidade
por tuberculose nas décadas de
30 e 40, principalmente no Rio de
Janeiro, e a ineficácia dos instrumentos utilizados pelas autoridades
sanitárias para combater a doença
propiciaram o aparecimento da
abreugrafia.

Aparelho de Abreugrafia

O primeiro aparelho foi instalado na cidade do Rio de Janeiro em
1937. O método era muito sensível,
com especificidade razoável, de
baixo custo operacional e permitia
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Manuel de Abreu:
morreu de cancer no Pulmão

a realização de um grande número
de exames em um curto espaço de
tempo. O exame tinha por princípio
a fotografia do écran ou tela fluorescente. A documentação era feita
através de filme comum de 35 mm
ou 70 mm. Abreu sempre recomendou o filme de 35 mm, que embora
de menor custo, exigia o uso de
lentes de aumento especiais para a
interpretação do exame.
Roentgenfotografia foi o nome
escolhido por Abreu na apresentação da nova técnica à Sociedade
de Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro em julho de 1936. Poucos
anos mais tarde, em 1939, no I Congresso Nacional de Tuberculose, no
Rio de Janeiro, a designação abreugrafia foi aceita por unanimidade. O
exame foi utilizado no rastreamento
da tuberculose e doenças ocupacionais pulmonares, difundindo-se
rapidamente pelo mundo graças
ao baixo custo operacional e alta
eficiência técnica. Unidades móveis
foram desenvolvidas e utilizadas em
todo mundo.

Doenças Respiratórias
As doenças respiratórias são
as que afetam o trato e os órgãos do
sistema respiratório. Existem dois
tipos de doenças respiratórias, as
de origem infecciosa, como resfriados e pneumonias e as de origem
alérgicas, como a asma e a rinite.
Entre outras.
As doenças respiratórias mais
conhecidas são:
Asma - que é uma doença inflamatória crônica e afeta indivíduos
de todas as idades. Mais especificamente a asma é uma inflamação
dos brônquios que sofrem um
estreitamento por inchaço das paredes, provocada pela inflamação,
pela contração dos músculos que
estão ao redor dos brônquios e pelo
aumento de produção de escarro.
Bronquite - É uma doença
pulmonar caracterizada pela inflamação dos brônquios. Existem
outros tipos de bronquite, como a
bronquite crônica do fumante inveterado, a bronquite catarral aguda
(inflamação aguda, mas reversível,
dos brônquios) e a bronquiolite. Esta
última, comum na infância.
Pneumonia - É conhecida
como uma doença que vem do frio,
pois no inverno há um aumento de
sua incidência, principalmente em
idosos, crianças, e fumantes. Caso
não seja bem tratada pode levar ao
óbito.
Rinite - É uma inflamação

das mucosas do nariz, geralmente
crônica, e quase sempre é causada
por alergias. Ela ajuda a aumentar
as ocorrências de sinusites e otites, contribuindo em determinados
casos para o crescimento desarmônico crânio facial. Estudos constataram que a rinite alérgica atinge
cerca de 20 % à 30% da população
e sua maior ocorrência é nos dias
frios e nas mudanças bruscas de
temperatura.
Sinusite - É uma inflamação
da parte interna dos seios da face,
e pode ser decorrente de vários
episódios de gripes e resfriados,
podendo em determinados casos
provocar a pneumonia.
Resfriado - Trata-se de
uma infecção leve das vias aéreas
superiores (nariz e garganta), que
normalmente se cura sozinha sem
a necessidade de se recorrer à
medicamentos.
Gripe - Esta por sua vez é
uma doença contagiosa que ataca
as vias respiratórias (nariz, garganta
e pulmões) e é causada por um vírus
chamado Influenza.
Atualmente o governo tem
investido na vacina, principalmente
de idosos, contra o vírus influenza,
a qual deve ser repetida todos os
anos, devido a capacidade que o
vírus possui de alterar sua estrutura
periodicamente.
Embora não tenha encontrado

dados estatísticos (números) à
respeito, sabe-se que esta vacina
tem reduzido o número de casos
de gripes, e suas complicações
nos idosos (público alvo). Caso não
ocorra complicações, ela tende a
passar sozinha como o resfriado.
Tuberculose Pulmonar Causada por um microorganismo
denominado Bacilo de Koch, a
tuberculose pulmonar atinge principalmente pessoas debilitadas, com
deficiência no sistema de defesa
orgânica.
Pessoas de vida e alimentação
irregulares, usuários de bebidas
alcoólicas e portadores do vírus
da AIDS (HIV) correm um risco
maior de contrair tuberculose. Importante: No caso de confirmação
do diagnóstico da tuberculose, os
indivíduos que mantêm contato
direto e constante com o portador
deverão se submeter a uma avaliação médica.
Enfisema Pulmonar - O
hábito de fumar é a principal causa
do enfisema pulmonar. A doença
está associada a estados gripais,
caracterizando-se por pneumonias
freqüentes e falta de ar constante,
que prejudicam o desempenho
físico. A diminuição da capacidade
respiratória dos pulmões atinge com
mais freqüência as pessoas idosas,
exigindo mais atenção.

Doenças Respiratórias Ocupacionais
As doenças pulmonares de
origem ocupacional são causadas
pela inalação de partículas, névoas,
vapores ou gases, nocivos no ambiente de trabalho. O local exato das
vias aéreas ou dos pulmões onde a
substância inalada irá se depositar,
bem como o tipo de doença pulmonar que irá ocorrer dependerão do
tamanho e do tipo das partículas
inaladas. As par tículas maiores
podem ficar retidas nas narinas ou
nas grandes vias aéreas, enquanto
as menores atingem o íntimo dos
pulmões.
Silicose - É uma doença
respiratória causada pela inalação
de poeira de sílica que produz inflamação, seguida de cicatrização do
tecido pulmonar).
Antracose - É uma lesão
pulmonar caracterizada por pigmentação com sais de carbono, observada em mineradores, populações
de grandes centros urbanos ou de

áreas poluídas, além de fumantes.
Pulmão negro- É uma doença
pulmonar causada por depósitos
de pó de carvão nos pulmões. O
pulmão negro é conseqüência da
aspiração de pó de carvão durante
um período prolongado. No caso
de pulmão negro simples, o pó de
carvão acumula-se em torno das
pequenas vias aéreas (bronquíolos)
dos pulmões.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

Asbestose - É uma doença
pulmonar causada por depósitos
de asbesto ou amianto, que é um
silicato que ocorre na natureza
sob a forma de fibras que podem
ser fiadas e tecidas. A sua grande
resistência à abrasão e ao calor, a
alta resistência à tração e a grande
flexibilidade das fibras, dão aos
asbestos propriedades ainda não
conseguidas por fibras artificiais.
Fatores como o tabagismo,
mudanças no clima e a poluição
do ar também podem influenciar
a ocorrência dessas doenças respiratórias.
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BALANÇO PATRIMONIAL - Exercícios Findos em 31/12/2009 em R$
PASSIVO

ATIVO

12/31/2009

12/31/2009
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Caixa
Banco Conta Movimento

4.884.227,53
30.331,88
5.117,17
25.214,71

DIFERIDO
Diferido
(-) Amortizacao Acumulada

TITULOS E VALORES MOB.
Carteira Propria
OPERACOES DE CREDITO
Operacoes de Credito
(-) Provisao para Creditos Liq. Duvidosa

431.048,96
431.048,96

TOTAL DO ATIVO

4.407.510,36
4.441.527,81
(34.017,45)

RELACOES INTERFINANCEIRAS
Cheques e Outros Papeis

6.300,00
6.300,00

OUTROS CREDITOS
Devedores Diversos

9.036,33
9.036,33

NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
Açoes Preferenciais Bancoob
Cotas Capital Central
Cotas Capital Cecoopes
(-) Provisoes P/Perdas Em Açoes e Cotas

340.461,14
35.357,76
513,00
6.081,58
63.657,16
(34.893,98)

IMOBILIZADO
Imobilizado

297.590,90
342.885,40

(-) Depreciacao Acumulada

(45.294,50)

7.512,48
43.113,72
(35.601,24)
5.224.688,67

CIRCULANTE
Deposito
Provisao a Pagar
Provisao Passivo Continguente
Credores Diversos
Sociais e Estatutaria

2.056.563,33
1.296.773,55
50.773,67
122.090,01
352.589,45
234.336,65

PATRIMONIO LIQUIDO

3.168.125,34

CAPITAL

2.458.981,86

Capital Social

2.458.981,86

RESERVA DE LUCRO

455.309,67

SOBRAS ACUMULADAS DO PERIODO.

253.833,81

Sobras Acumuladas Exerc.Encerrado
Sobras Acumuladas em 31/12/2009

8.262,91
245.570,90

TOTAL DO PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO

JAIR GOMES DA SILVA
PRESIDENTE

5.224.688,67

ACF ASSESSORIA CONTABIL FISCA LTDA
CRC-ES- 2297

BO NS NE GÓ CIO S, CO NF IAB ILIDAD E E MA IS VA NTAG EN S.

S o b r a s 20 0 9 :
R$

300.00s n0o re,sultado.
00 *

As sobras são particiaspaçsociõeado usa os
Q uanto mais o iva, maior
serv iços da cooperat bras.
o retorno das so
Tax a pro m oc ion al d e
1,48 % c om praz o
prorro ga d o!

mais de
A Coopfisco é feita de conquistas. Em
respeito e
10 anos de história, conquistamos o
ser viços
a confiança do mercado ao oferecer
s do mercado
diferenciados e as taxas mais atrativa
inistração
para os ser vidores estatutários da adm
je cerca
direta do Espírito Santo. Somamos ho
tados e
de 400 associados, entre ativos, aposen
do: em cinco
pensionistas. E esse trabalho dá resulta
s um capital
anos, crescemos 142%, conquistamo
hões de reais e
integralizado que ultrapassa os 2 mil
breve.
vamos inaugurar nossa nova sede em
eite nossas
Faça parte dessas conquistas, aprov
opfisco.
vantagens e seja um associado Co

Em breve, nossa nova sede.
Inauguração: Início de 2010
Ed. Enseada Tower

(27) 320 0 -39 89
ou acesse o site: w w w . c o o p f i s c o . o r g . b r

Agende uma visita através do tel.:

* Valor previsto. Valor promocional válido por tempo determinado.
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Balancete novembro 2009
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo anterior

Acesso a Internet
Caixa

Água e Saneamento

18,90
1.694,53

Banestes Cta 1.702.554

45.318,42

Aluguel de Imóveis

400,00

Banestes Cta 6.193.023

4.611,38

Aluguel de Veículos

2.371,20

Banestes Aplicação

258.566,69

Combustível

129,67

Aplicação Coopfisco

235.635,55

Condomínio

640,00

Condução

410,00

TOTAL

544.814,72

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
115.679,23

Empréstimo Coopfisco

20.000,00

Outras Receitas

460,00

Rendimentos de Aplicações Financeiras

3.334,77

Venda de Imobilizações

2.000,00

TOTAL

141.474,00

IMOBILIZADO
Veículos

26.299,00

TOTAL

26.299,00

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
I.N.S.S.

5.271,05

F.G.T.S.

1.548,55

TOTAL

6.819,60

OBRIGAÇÕES FISCAIS
182,22

I.R.R.F. S/Salários

1.901,83

TOTAL

2.084,05

DESPESAS C/ PESSOAL
Assistência Médica
Contribuição Sindical
Despesas C/Estagiários
Férias e Rescisões
Salários
Vale Transporte
Vale Refeição
TOTAL

2.015,92
54,85

3.100,55

Contribuição Fenafisco

2.170,07

Despesas C/Gráficas

2.021,00
80,00

Despesas Diversas

2.114,66

Despesas C/Veículos

559,79

Doações

100,00

Energia
Festividades e Confraternizações
Instalações
Jornais e Revistas

0,00

14.503,00
602,50
7.414,99

Limpeza / Conservação

373,27

Material de Consumo

570,46

Material de Escritório

325,30

Material de Higiene/Limpeza

220,14

Manutenção de Máquinas e Equipamentos

662,60

Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB

303,30

Refeições/Lanches

632,71

Repasse COOPFISCO

1.294,61

Reembolso de Despesas

500,00

Seguros

674,72

Telefone

2.979,40

Viagens e Hospedagens/Passagens

15.996,61

TOTAL

66.942,54

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias

288,70

TOTAL

288,70

Saldo Banco/Caixa

13.875,02
686,40
4.423,25
22.160,44

Serviços Prestados Assist. Contábil

1.930,00

Serviços Prestados Departamento Jurídico

1.313,03
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3.442,04

1.105,00

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS

TOTAL

631,00

Despesa C/Pedágio

Caixa

207,87

Banestes Cta 1.702.554

10.825,52

Banestes Cta 6.193.023

3.233,11

Banestes Aplicação
Banestes Aplicação Poupança

Serviços Manutenção Sede Social

5,52

Correios

Despesas C/Estacionamento

Ativos ( Setembro )

PIS S/Salários

Cópias e Autenticações

260.166,88
130,00

Aplicação Coopfisco

267.292,13

TOTAL

541.855,51

TOTAL

686.288,75

16.595,88

686.288,72

19.838,91

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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Balancete dezembro 2009
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo anterior

Acesso a Internet

18,90

Caixa

207,87

Água e Saneamento

970,28

Banestes Cta 1.702.554

10.825,52

Aluguel de Imóveis

400,00

Banestes Cta 6.193.023

3.233,11

Assinatura Sky

183,70

Banestes Aplicação

260.166,88

Combustível

4.137,23

Banestes Aplicação Poupança

130,55

Condomínio

640,00

Aplicação Coopfisco

267.292,13

Cópias e Autenticações

33,50

Correios

3.209,25

Contribuição Fenafisco

2.204,00

Despesas C/Gráficas

3.000,00

Despesas C/Estacionamento

655,00

Despesa C/Pedágio

80,00

Despesas Diversas

1.303,05

Despesas C/Veículos

727,56

TOTAL

541.856,06

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Ativos ( Dezembro )

227.317,48

Doações

7.371,41

Empréstimo Coopfisco

10.301,66

Energia

3.522,87

Outras Receitas

1.385,00

Empréstimo Coopfisco

5.173,21

Rendimentos de Aplicações Financeiras

4.040,09

Festividades e Confraternizações

5.394,80

Venda de Imobilizações

1.000,00

Instalações

606,35

Impostos e Taxas

202,69

Jornais e Revistas

6.303,06

Limpeza / Conservação

200,00

Material de Consumo

182,93

TOTAL

244.044,23

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
I.N.S.S.

11.025,20

Material de Escritório

458,15

F.G.T.S.

1.698,14

Material de Higiene/Limpeza

99,91

Manutenção de Máquinas e Equipamentos

611,06

Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB

305,82

Repasse COOPFISCO

3.315,92

Telefone

2.294,88

Viagens e Hospedagens/Passagens

3.663,99

TOTAL

57.269,52

TOTAL

12.723,34

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Salários

200,79

I.R.R.F. S/Salários

2.146,65

TOTAL

2.347,44
DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS C/PESSOAL

Despesas Bancárias

341,14

Despesas Financeiras

3.828,02

TOTAL

4.169,16

Assistência Médica

2.187,89

Contribuição Sindical

58,95

Despesas C/Estagiários

1.470,00

Férias e Rescisões

6.845,20

Salários

17.313,60

13° Salário

7.151,16

Vale Transporte

689,60

Caixa

562,68

Vale Refeição

7.758,37

Banestes Cta 1.702.554

39.284,64

Banestes Cta 6.193.023

84.511,34

Banestes Aplicação

60.689,83

Banestes Aplicação Poupança

130,55

Aplicação Coopfisco

467.282,36

TOTAL

652.461,40

TOTAL

785.900,29

TOTAL

43.474,77

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Serviços Prestados Assist. Contábil

965,00

Serviços Prestados Departamento Jurídico

2.015,06

Serviços Manutenção Sede Social

10.474,60

TOTAL

13.454,66

15

Saldo Banco/Caixa
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785.900,29
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Aconteceu há CINCO anos .....

Classifisco

Janeiro 2005

No Fisco
CONPTAF a apresenta ao governo estadual proposta de união e
remuneração do fisco;
Dr. Jader Guimarães foi convidado assumir a Procuradoria Geral
da Prefeitura de Vitória.

No Estado

parava para voltar ao Brasil. Vasconcellos, 49 anos, trabalhava para a
empreiteira brasileira Odebrecht. Dia
19 em Bagdá.
Encerrada: sem aprovação
de um relatório final a Comissão
Parlamentar de Inquérito do Banestado, que investigou remessas
ilícitas de dinheiro para o exterior.
O relator, o deputado petista José

Economia - Inadimplência de
cheques no ES foi a maior que a
média nacional;
Meio Ambiente - Parque dos
Pontões Capixabas ganhou dimensão nacional ao conquistar espaço
e respeito na revista Nacional Geographic Brasil. A publicação mostra
com fidelidade a vida destes pomeranos e seus laços com a natureza.

No Brasil
O engenheiro brasileiro João
José Vasconcellos Junior, é seqüestrado por terroristas do grupo Saraya Al-Mujahidin, quando se pre-

Mentor e Antero: fim da CPI

Mentor, recomendou indiciar 91
pessoas, entre elas Gustavo Franco,
ex-presidente do Banco Central. O
senador Antero Paes de Barros, do
PSDB, apresentou relatório alternativo pedindo o indiciamento de
Henrique Meirelles, atual presidente
do Banco Central, e Cássio Casseb,
ex-presidente do Banco do Brasil.

No Mundo
Contratado: como técnico do
Real Madrid, da Espanha, Wanderley
Luxemburgo. Cinco vezes campeão
brasileiro, Luxemburgo deixa o
Santos para
dirigir por um
ano e meio o
time de Ronaldo, Zidane, Beckham
e Rober to
Carlos.
Anunciada: a separação do
casal de atores Brad Pitt e Jennifer
Aniston. O casamento durou quatro
anos e meio. Os jornais especulam
que Angelina Jolie teria sido o pivô
da decisão. Amigos do casal atribuem a separação a divergências
sobre ter filhos. Ele queria. Ela não.
Dia 7, em Los Angeles.

Jeniffer e Brad: separação

IMÓVEIS:
OPORTUNIDADE! 3Quartos, LAZER
COMPLETO, em Itapoã – Vila Velha
PREÇO IMPERDÍVEL! ! ! SÓ R$
220 MIL - DOCUMENTADO TEL.
3299-3611 ; 8824-3498 Marcos
Antônio de Barros.

SERVIÇOS:
PRAIA DA COSTA CERIMONIAL
Aqui você encontra tudo para realizar a festa do seu sonho.
Rua São Paulo, 350 - Praia da Costa
Vila Velha 3032-0254/3229-0345

....................................

....................................

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

Vendo direito do Portal de Itapuã
- Inocoopes em V. Velha. Apto. 2
quartos c/suite uma vaga garagem,
lazer completo, duas quadras do mar,
excelente localização e investimento.
Tel.: (27)33496878 e 88230106. Teresinha Tatagiba Teixeira.

....................................

SONORIZAÇÃO E EVENTOS
“Garantindo a tranqüilidade e o
sucesso do seu evento”
IGOR GABRIELLI
(27) 9718-1340 / (27) 8183-5714

....................................

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.

....................................

COQUETÉIS, JANTARES, CHÁS E BRUCHES
Consultoria em gastronomia. Sua
festa melhor e mais fácil.
Contatos: 27 3227-0099/ 99555725 - Grijó

....................................

VEÍCULOS:
Vendo Polo Hatch 1.6 Flex, ano
2005 – série ouro – ar climatic
digital, direção hidráulica, vidros
elétricos, alarme e trava, rodas de
liga leve. Valor: R$ 30.000,00
9943-1075 – 8861-2258 Walker.

....................................

Anuncie você também! (27) 32002585 ou jornal@sindifiscal-es.org.br

FALECIMENTO
É com grande pesar que comunicamos o falecimento da
associada pensionista THEREZA
CAMARA NASCIMENTO ocorrido em 25/12/2009.

Comunicamos também
que no dia 04/02/2010
faleceu o ex Auditor Fiscal
da Receita Estadual, APOENÃ ROSA PASSOS, que
exerceu o cargo de subsecretáro da Receita.

Sorrir é o melhor remédio
Loira nas Olimpiadas
Na Olimpíada, em um restaurante, um
bêbado cutuca uma mulher loira e diz:
— Posso te c-contar uma (hic) piada
de loira?
— Você que sabe! — respondeu ela
— Mas olha bem pra mim! Eu sou Sueca,
loira natural, tenho um metro e oitenta de
altura, 70 quilos, sou triatleta e faço luta
greco-romana!
O bêbado fica olhando e não diz nada.
Ela continua:
— Agora dá uma olhada na minha
amiguinha aqui do lado! Ela é loiríssima,
tem um e noventa de altura, pesa 85 quilos... É jogadora de basquete!
O bêbado continua impassível e a loira
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Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

prossegue:
— Agora olha pro outro lado! Tá vendo
essa loira maior do que a Feiticeira?
— A-ham...
— Pois então, somos amigas de
infância! Ela é campeã sul-americana de
halterofilismo, tem um e oitenta de altura e
quarenta centímetros de braço!
E o bêbado continua só olhando.
— Agora a escolha é sua, se você
quiser contar a piada, vá em frente!
O bêbado pensa um pouco, olha para
cada uma das loiras e diz:
— Ah, se tiver que explicar três vezes
eu prefiro nem contar!
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