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O que nos espera em 2011? Di-
ficuldades. 

O Brasil tem uma equação difícil 
de resolver no orçamento;

A dívida interna já ultrapassa R$ 
1,7 trilhão, os restos a pagar ultra-
passam R$ 50,7 bilhões, valor su-
perior aos 43 bilhões previstos para 
obras no Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC e quatro ve-
zes maior que o bolsa - família, de 
R$ 13, 4 bilhões. Dados do Sistema 
Integrado de Administração Finan-
ceira do Governo Federal.

Sim, são obras e serviços já con-
tratados, que terão que ser pagos 
com o dinheiro dos tributos; um tre-
mendo abacaxi de herança do Lula 
para sua sucessora. 

No Congresso Nacional, a equi-
pe de transição da Dilma pediu 
para os parlamentares votarem, 
somente, algumas Medidas Provi-
sórias. 

O dilema é: ou paga as contas 
pendentes ou realiza novos inves-
timentos. 

Para termos uma idéia da gravi-
dade da situação, já existe até pro-
jeto, em tramitação no Congresso 
Nacional, para congelamento do 
salário dos servidores públicos por 
dez anos. Aprovado, a medida evi-
tará o aumento real dos salários 
dos funcionários públicos. Haveria, 
apenas, a reposição das perdas. 

Engrossando os problemas, a 

previdência nacional deve fechar 
2010, com um rombo de R$ 45, 7 
bilhões. 

Um quadro caótico, no País do 
FAZ DE CONTA, aonde déficit vira 
superávit  a bel prazer dos magos 
econômicos. 

Um quadro que requer, como 
providência imediata, a redução 
de gastos da União.

NOSSAS LUTAS 
 O ano de 2011, ante o cenário 

descrito, merecerá uma atenção es-
pecial do fisco, uma vez que grandes 
reformas estão sendo anunciadas e 
irão interferir, diretamente, na nossa 
carreira. 

Há uma proposta de Reforma 
Tributária, no Congresso Nacional, 
que compromete a independên-
cia financeira dos estados, além 
de mexer com a carreira do fisco 
estadual, a exemplo da implanta-
ção do Simples Nacional, quando 
perdemos atribuições para o fisco 
federal;  intenta-se uma reforma 
da Previdência Nacional que au-
mentará idade limite para apo-
sentar, além de retirar direitos dos 
servidores, a exemplo do que já foi 
feito no governo Lula, e agora, na 
Europa. Também estão previstos 
temas como o pré-sal que como 
está sendo desenhado  irá trazer 
perdas de aproximadamente R$ 2 
bilhões para o nosso Estado.

NOSSO SINDICATO
 O ano de 2010 encerra-se com 

vitórias e, efetivamente, em janeiro 
colhemos os frutos das negociações 
de 2009. Finalizamos 2010, fechan-
do negociação com o governo es-
tadual do novo teto, que resolverá 
100% do abate-teto da categoria, 
segundo acordo confirmado pelo 
Secretário Heráclito Amâncio Jú-
nior. Estávamos há mais de 12 anos 
sem ganhos e agora, vamos reto-
mar o nosso lugar, graças ao traba-
lho da Comissão de Negociação e 
do Conselho de Gestão. 

São vitórias para comemorar. 
São 50 anos do fisco capixaba, e 20 
anos do SINDIFISCAL ES. Devemos 
um agradecimento especial a toda 
equipe do sindicato.

Fazemos um destaque para 
Comunicação. Todos trabalharam, 
exaustivamente, para realizar este 
mega-evento para a família fisco e 
se você que não participou,  não 
falte em 2011. 

SEMINÁRIO RUMOS DO FISCO
 Iniciamos o evento, no dia 03,  com 
o trabalho premiado em 1º lugar 
nacional no qual o colega Rogério 
Zanon analisa o trabalho subjetivo 
do fisco; vimos os projetos para a 
modernidade da SEFAZ com Paulo 
Mazzocco;  analisamos a sistemáti-
ca da Lei Orgânica da Administração 
Tributária com o Vice-Presidente do 
SINDIFISCO RS, Paulo Cestari; o Sub-
sídio Capixaba e dos outros estados 

foi o tema da nossa palestra. No dia 
04, as aposentadorias e pensões 
foram analisadas pela Diretora de 
Aposentados e Pensionistas da FE-
NAFISCO, Maria Cristina, e pelo Pre-
sidente do IPAJM/ES, Oswaldo Hulle. 
Finalizamos com uma análise políti-
ca do perfil da “Presidente Dilma”, e 
as tendências do parlamento e dos 
governos estaduais, com o Cientista 
Político Paulo Kramer e o Presidente 
da FENAFISCO, Rogério Macanhão 
mostrando a importância do engaja-
mento político, aos presentes.

À noite, em Sessão Solene, pro-
posta pelo Deputado Dary Pagung 
e presidida  pelo Deputado César 
Colnago, comemoramos o “Dia do 
Auditor Fiscal”, homenageando co-
legas novos, pelo Deuber Vescovi e 
aposentados como Paulo Rangel, 
que dão dinâmica à historia do fisco 
estadual. 

No dia 05, inauguramos a nova 
sede administrativa, com um culto 
de ação de graças. À tarde, foram 
aprovados, em Assembleia Geral 
Ordinária, o Planejamento Estraté-
gico do sindicato e o Orçamento de 
R$ 1.300.000,00 para 2011. Seguiu-
se uma Assembléia Geral Extraordi-
nária, versando sobre o acordo com  
o governo estadual.

NOVA IDENTIDADE DO FISCO 
O dia 06 de novembro, foi para 

momentos de descontração e muita 
alegria. Pudemos rever os colegas 
mais antigos e os novos, que estam-

pavam esperança. Muita alegria, com 
todos na pista de dança ao som da 
“Paulo Woops e Megabanda”. 

Foi o momento perfeito para 
a apresentação do primeiro vídeo 
institucional do SINDIFISCAL ES, 
um trabalho emocionante. Como 
anunciado, foi lançado o “PRÊMIO 
SINDIFISCAL DE JORNALISMO”, um 
investimento voltado à  aproximar 
a mídia do fisco capixaba, mos-
trando, pela notícia, a importância 
do fisco para a sociedade e, deste 
modo, consolidando, para todos 
nós, uma nova identidade, “um 
fisco cidadão”. Todo o  evento foi 
coberto por jornalistas de reno-
me, como o Vladimir Godoy, do 
programa “Negócios de Sucesso” 
e Adriana Veloso, do programa 
“Circulando”. Inúmeros profissio-
nais de imprensa participaram do 
lançamento, capitaneados pelos 
presidentes de seus sindicatos, Su-
zana Tatagiba - SINDIJORNALISTAS 
e José Angelo - SINDIJORES. 

No dia 07, o fecho de ouro 
dos eventos foi o agradecimento 
a Deus, pelas bençãos recebidas, 
com Cultos de Ação de Graças, na 
Igreja Católica de São Pedro e na 
Igreja Adventista do Sétimo Dia 
Central de Vitória, com participa-
ção de corais e cantores.

2011 será de lutas. 2010 tam-
bém não foi fácil. Juntos, porém, 
faremos mais e melhor.

2011 – Ano de Lutas. O que nos espera?
UMA BREVE ANALISE NACIONAL

O processo de negociação entre 
trabalhadores e administração tem 
evoluído desde os primeiros anos 
de negociações trabalhistas.  Dado 
que as partes envolvidas na nego-
ciação de um contrato formal, a que 
ambos estão vinculados, têm a sua 
visão própria, há muitas tensões 
que permeiam o processo.  

A luta avança para um processo 
mais racional, pelo qual as nego-
ciações são realizadas e liquidadas 
com base nos fatos e nos argumen-
tos quantitativos.  

Na persecução deste objetivo, 
há estratégias e táticas que podem 
ser utilizados por um e por outro a 
fim de facilitar a negociação.  

O mais benéfico são as táti-
cas de fixação de metas razoáveis 
que podem ser empregadas, antes 
mesmo das negociações começa-
rem. 

Primeiro de tudo, a fim de ne-
gociar melhor, é importante en-
tender exatamente o que a nego-
ciação coletiva é. 

James P. Begin e Edwin F. Beal 
definem a negociação coletiva 
como parte de um Sistema de Rela-
ções, que é constituído por: 

1- as pessoas que dirigem as 
organizações que fornecem bens e 
serviços à sociedade; 

2- as pessoas que fazem o tra-
balho, e 

3- as organizações não-governa-
mentais que mantêm a sociedade. 

Segundo eles, no regime capi-
talista, os trabalhadores são relati-
vamente livres de vender seu pró-
prio trabalho e retê-lo à vontade. 
Isso forma um contrato de livre-
arbítrio na qual o empregador e o 
empregado devem decidir as con-
dições de trabalho, o que fornece 
a base para o sistema de relações.  

Antes de redigirem, expressa-
mente, um quadro de negociações, 
ambos podem celebrar um contra-
to verbal, que seria suficiente. 

No entanto, a partir do momen-
to em que os trabalhadores organi-
zaram-se em organizações de tra-

balho formal e elegeram a alguém 
para representá-los, contratos for-
mais se tornaram, cada vez mais, 
necessários. 

O primeiro movimento de ne-
gociação coletiva, sob forma de 
política nacional se deu em 1935, 
com a promulgação da Lei de Wag-
ner, que determinava dois princí-
pios básicos: 

1- os empregados deviam ser 
autorizados a manter a forma e os 
sindicatos de sua própria escolha, 
sem estarem sujeitos à coerção, 
intimidação ou discriminação por 
parte dos empregadores, e 

2- os empregadores deveriam 
ser obrigados, por lei, à negociação 
coletiva com os sindicatos designa-
dos por seus empregados.  

A Lei de Wagner e outras, como 
a Lei Taft-Hartley e do Fair Labor 
Standards Act, têm fornecido um 
cenário legal em que o processo de 
negociação coletiva deve operar. 
Elas abrangem tanto os aspectos 
processuais (o modo que a nego-
ciação coletiva deve ser realizada) 
quanto os aspectos substantivos 
(os tipos de assunto, em relação 
aos qual a negociação coletiva é 
obrigatória e que pode ou não 
pode ser legalmente incorporadas 
acordos coletivos).  Este último 
aspecto permanece relativamente 
livre por lei.  

É o aspecto material, que deixa 
as negociações coletivas sujeitas à 
emotividade, ao ilógico e ao com-
portamento irracional. 

Dunlop e Healy descreveram qua-
tro maneiras pelas quais as negocia-
ções podem ser retratadas.  

A primeira é como um jogo de 
poker, com toda sorte de enganos, 
blefes e sortes ou, ainda,  a capa-
cidade de vir para cima com uma 
mão forte.  

A segunda é um exercício de 
poder político, com a relação de 
forças entre as partes assumir pa-
pel decisivo.  

A terceira, uma sociedade em 
debate, marcado por uma retórica 

e xingamentos. 
Em quarto e último lugar, eles 

observaram uma melhor forma a 
ser seguida numa negociação, que 
pode ser descrita: Peters afirma 
que a viabilidade ou inviabilida-
de de um objetivo coletivo é uma 
questão de previsão e não algo a 
ser determinado pelo retrospecto.  
Um exemplo disto, que se refere à 
gestão é que às vezes há itens que 
um sindicato não pode e não vai 
admitir.  Se a gestão não se pre-
parou o suficiente e faz a suposi-
ção de que o sindicato pode e vai 
negociar, em qualquer proposta 
apresentada pela administração, 
que se arriscam a possibilidade de 
greves.  Há questões sobre as quais 
a união vai preferir não negociar 
com determinado grupo, em uma 
competição econômica, em vez de 
comprometer-se com um grupo 
maior. O estabelecimento de me-
tas mais realistas pela administra-
ção poderia evitar esse resultado 
negativo. 

A fim de estabelecer metas re-
alistas, um dos critérios objetivos 
deve ser estabelecido.  Segundo 
Peters, a maioria dos negociadores 
concorda que uma meta realista, a 
ser alcançada sem uma competição 
econômica, deve ser baseada nas 
seguintes considerações mínimas: 

(1) A outra parte tem a capa-
cidade de reconhecer o problema? 
O empregador deve ser capaz de 
reconhecer o problema sem causar 
danos graves às operações. Este úl-
timo ponto só pode ser descarta-
do se você está pronto para travar 
uma disputa econômica para o seu 
objetivo mínimo.  Estes critérios 
devem ser plenamente analisa-
dos, antes de qualquer impulso de 
pressionar qualquer problema em 
uma negociação de trabalho.  As 
prioridades devem ser estabele-
cidas e classificadas em ordem de 
impacto e importância. Embora 
a definição de objetivos realistas 
ajude nas negociações, um plano 
de ação deve ser perseguido, a fim 

de obter esses objetivos.  
Prestígio é uma qualidade in-

tangível no sentido de que é um 
símbolo,c nascido das forças poten-
ciais e reais das partes, em todos 
os seus relacionamentos.  Ele se re-
flete no relacionamento das partes 
entre si e, especialmente, para os 
trabalhadores. Nasce da união de 
força básica e do apoio de seus pró-
prios membros.  Outros fatores que 
afetam durante as negociações são 
a linguagem de sinais, as questões 
que envolvem o fato e os fatores 
negociáveis. 

(2) Contudo, o importante 
são as táticas começarem antes 
das negociações propriamente di-
tas.  Os negociadores que se apro-
ximam da mesa de negociação sem 
munição fática, suficiente para li-
dar com a crescente complexidade 
do trabalho, iniciam a relação em 
clara desvantagem.  

(3) Hoje, a maioria dos sin-
dicatos bem organizados e, com 
certeza, os governos e empresas, 
têm os seus próprios departamen-
tos de pesquisa para coletar dados 
e realizar pesquisas.  Somente se 
ambas as partes da investigação 
estabelecem o cenário para as ne-
gociações é que eles podem obter 
resultados de sucesso dentro da 
sua faixa de aceitabilidade.  Com 
isso em mente, a negociação co-
letiva pode amadurecer a sua ra-
cionalidade desejada, na relação 
trabalho-gestão. 

Neste período de ano e meio 
passado, a direção do SINDIFISCAL 
ES tem feito exatamente isso. Está 
atenta aos fatos e às oportunidades 
como forma de contribuir para a 
construção de uma relação de res-
peito e dignidade com a adminis-
tração pública, auscultando-a aten-
tamente e se fazendo auscultar. 

Isso é respeito ao filiado, à par-
te negociadora, ao Estado que ju-
ramos, todos, fortalecer e à socie-
dade, a grande beneficiária dessa 
parceria.

 

Estratégias em Negociação Coletiva (para os que teimam em não entender)
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Fisco em Ação

No dia 05 de novembro, 
a categoria reuniu-se em As-
sembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, para debater as 
seguintes pautas: Aprovação de 
Orçamento para 2011; Acordo 
com o Governo do Estado; In-
serção Política do Fisco; Plane-
jamento 2011; Assuntos Gerais.

O presidente Getúlio Ramos 

Pimentel iniciou a Assembleia 
Ordinária, convocada conforme 
o estatuto, para aprovar o orça-
mento 2011. O cronograma foi 
apresentado e aprovado pelos 
presentes. 

Iniciada a Assembléia Extraor-
dinária, foi repassado à categoria 
os informes sobre a negociação 
com Governo do Estado em rela-

ção ao aumento do Teto Salarial.
Getúlio também falou sobre 

a importância da Inserção Políti-
ca do Fisco, que no próximo ano 
contará com 16 parlamentares 
federais, além de dezenas de 
Deputados Estaduais em todo 
o Brasil. O Fisco passa a contar 
com 16 representantes na Câ-
mara dos Deputados à partir de 

2011. Também não podemos 
esquecer daqueles que não são 
Auditores Fiscais, mas que abra-
çam a causa do Fisco, como é o 
caso aqui no Espírito Santo do 
Deputado César Colnago, que já 
garantiu: será um defensor das 
causas do Fisco no Congresso 
Nacional.

Quanto ao Planejamento 
2011, Getúlio informou que 
será amplamente divulgado as-
sim que for finalizado pelo Con-
selho de Gestão. 

Também foram passados 
informes sobre os eventos da 
Semana em homenagem ao 
Jubileu de Ouro da Organização 
Sindical do Fisco.

Assembleia Geral do Fisco

 A Sede Social do Sindifiscal, localizada em Ca-
choeiro de Itapemirim agora tem nome: Sede So-
cial Auditor Fiscal Délio Castello.

Uma homenagem ao nosso guerreiro do sul, 
grande idealizador e realizador deste empreen-
dimento. O Sr. Délio acompanhou de perto toda 

construção do clube e até hoje é incansável na 
busca de melhorias para o local. Exemplo disso é a 
reforma atual e o trabalho de paisagismo realiza-
do por Airton, gerente do Clube.

Vale a pena conferir e passar um dia em conta-
to com a natureza.

A Sede Social de Vila Velha agora possui a Internet sem fio 
(wireless). A ferramenta possibilita o acesso a internet a partir de 
seu computador em qualquer local das dependências do clube. 
A senha de acesso deve ser consultada com o gerente Ayrton. 
Informamos também que além do telefone para contato com o 
clube (27) 3389.3534, agora temos o número 3063.5534.

Reformas na Sede Social de CachoeiroNovidades na Sede Social 
de Vila Velha

Pedir a nota fiscal é um costume que 
deveria ser de todos. Na prática a coisa 
não funciona muito bem, muitas vezes 
por não sabermos o que realmente sig-
nifica a emissão do cupom fiscal. É mais 
que um ato pessoal, é uma ação de cida-
dania, de defender o bem de todos.

A campanha “Me dá a Nota”, realiza-
da pela Receita Estadual em parceria com 
o Ministério Público do Estado, agiu nos 

principais pontos comerciais da Grande 
Vitória e nos municípios de Colatina, Li-
nhares e Cachoeiro de Itapemirim. A ação 
de Educação Tributária contou com 25 
mil panfletos, cinco mil adesivos e 10 mil 
sacolas de lixo para carro e a participação 
de mais de 200 auditores fiscais, além de 
colaboradores das prefeituras munici-
pais de todo o Estado. A ação não ficou 
só nas ruas, os auditores fiscais visitaram 
aproximadamente 500 estabelecimentos 
comerciais, orientando os empresários 
sobre o uso do emissor de cupom fiscal e 
a emissão da nota.

Segundo o coordenador da campanha 
“Me dá a Nota”, da Praça Costa Pereira 
no centro de Vitória, Adelmo Gomes da 
Costa, pedir a nota é um ato que deve-
ria estar inserido em nossa cultura, em 
nosso dia a dia, um gesto habitual. “Pre-
cisa haver uma reeducação, a maioria 
das pessoas não tem conhecimento de 
como é importante pedir a nota fiscal. É 
um exercício de cidadania em combate a 

sonegação”, concluiu Gomes.
Para a atendente Mariana Duia Vieira, 

22 anos, que estava na ação do centro de 
Vitória, é interessante que essa questão 
seja lembrada a população. “Não tenho 
o costume de pedir a nota fiscal, muitas 
pessoas não tem. Talvez por falta de co-
nhecimento ou pelos estabelecimentos 
não oferecerem a nota. Mas é muito im-
portante levantar os pontos do por que 
se deve exigir a nota fiscal, para sabermos 
que o dinheiro do imposto irá cair nas 
mãos certas, do governo”, afirma.

O Subsecretário de Receita Estadual, 
Gustavo Guerra, recomenda que pedir a 
nota é um exercício de cidadania, tanto 
em questão da não sonegação de imposto, 
quanto na segurança de nota da mercado-
ria, ou seja é um bem coletivo e um bem 
pessoal. “Quando você pede a nota, tem 
a garantia do seu produto e a garantia de 
não colaborar com a sonegação. A emis-
são da nota fiscal garante o recolhimento 
de impostos, que serão convertidos pelo 

setor público em áreas como educação, 
saúde e segurança. A nota fiscal deve ser 
emitida sempre”, disse Guerra.

O Dia Nacional de Combate à Sonega-
ção é uma campanha das Secretarias da 
Fazenda e dos Ministérios Públicos Esta-
duais promovida em 12 Estados brasilei-
ros, além do Distrito Federal.

No Espírito Santo o Dia Nacional de 
Combate à Sonegação aconteceu na Gran-
de Vitória, e nos municípios de Cachoeiro 
de Itapemirim, Colatina e Linhares. 

Me dá a nota! 20 de outubro Dia Nacional de Combate à Sonegação
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Fisco em Ação

No dia 23 de novembro 
o presidente do Sindifiscal-
ES, Getúlio Ramos Pimentel, 
participou do Planejamento 
Estratégico do senador elei-
to Ricardo Ferraço.

O evento realizado no 
Hotel Radisson, contou com 
a participação de autori-
dades como o Governador 
do Estado Paulo Hartung, 
o Vice-Governador eleito 
Givaldo Vieira, o Secretário 
de Saúde Anselmo Tozi, o 
Secretário de Governo José 
Eduardo Faria de Azevedo, 
o Secretário de Educação 
Haroldo Corrêa Rocha, o 
Presidente da Findes Lucas 
Izoton, além de prefeitos e 
representantes de diversas 
entidades.

Para iniciar o senador 
eleito apresentou uma pa-
lestra sobre sua gestão, e 
em seguida os Consultores 
Claudio Porto e Alexandre 
Matos, traçaram um perfil 
do cenário atual e do futu-
ro: mundo, Brasil e Espírito 
Santo.

Ricardo Ferraço destacou 
que o Senado Federal coloca 
o Estado do Espírito Santo 
em igualdade com os gran-

des Estados: “É preciso co-
locar o Brasil mais perto do 
Espírito Santo, a União tem 
uma dívida histórica com a 
sociedade capixaba”.

“O Senado é um campo 
para os debates sobre ques-
tão tributária, agrícola, pre-
videnciária, e trabalhista, 
dentre outras”, completou 
Ferraço.

Analisando o mundo, o 
Professor Claudio Porto, fa-
lou das tendências:

- Baixo crescimento do 
EUA, Europa e Japão;

- Aperto fiscal e a regula-
ção dos sistemas financeiros 
nacionais;

- Aversão ao risco e maior 
demanda por ativos reais, 
como petróleo, fábricas, 
serviços, com grande aposta 
nos países emergentes.

- Guerra cambial, quebra 
da Irlanda, Portugal e Espanha;

- Possibilidade de novas 
bolhas, nos países emergen-
tes.

Sobre as nossas poten-
cialidades, o Professor dis-
se que o Brasil tem poten-
cialidades, como a energia, 
água, solos, crescimento 
do mercado acionário (2º 

maior do mundo), 
reservas mundiais, 
além da diversifica-
ção dos mercados.

Sobre os proble-
mas do Brasil disse 
que é importante tra-
balharmos a questão 
da educação, capaci-
tação da população, 
violência urbana, 
infra-estrutura, logís-
tica, carga tributária 
e gasto público, pre-
vidência, déficit, bu-
rocracia, pressão so-
bre o meio ambiente 
e poucas inovações 
tecnológicas, e bai-
xo desempenho das 
nossas empresas.

Disse que sobre o Brasil, 
existem quatro cenários: 

1º. Se o Brasil fizer bem o 
dever de casa, ele conquis-
tará a prosperidade susten-
tável, o que será salto para o 
primeiro mundo, compara-
do a uma Itália;

2º. Se o Brasil perder 
oportunidades e espaço, no 
mundo, será um Emergente 
Retardado, como Porto Rico;

3º. Se o Brasil fizer uma 
mudança com prosperidade 
à vista: uma Coréia do Sul;

4º. Se o Brasil desperdi-
çar a oportunidade do cres-
cimento, e inércia, será um 
Chile.

Sobre o Espírito Santo, 
disse que o nosso diferencial 
está nas reservas de óleo e 
gás. Dados econômicos cita-
dos: de 2002 a 2008, o Esta-
do teve o maior crescimento 
do PIB no Brasil: 40%. Sobre 
o PIB per capita do Espírito 
Santo, só fica atrás de São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Nosso Estado possui defi-
ciência no seu capital huma-

no e na infra-estrutura física 
(rodoviária, ferroviária, ae-
roporto e tecnologia).

Após as apresentações, 
os participantes foram divi-
didos em sete grupos e de-
bateram temas como: infra-
estrutura, engajamento da 
sociedade, redução da po-
breza, região metropolitana 
e cidades médias, competi-
tividade, desenvolvimento 
regional e meio ambiente, 
turismo, esporte e cultura, 
educação, pacto federativo, 
saúde e segurança. 

No debate sobre o tema 
pacto federativo, o Presi-
dente do Sindifiscal-ES con-
seguiu a inclusão da defesa 
das unidades federadas na 
Reforma Tributária, pois a 
PEC 31-A concentra ainda 
mais os recursos na União, 
deixando de lado os Estados 
e os Municípios.

O Senador eleito Ricardo 
Ferraço agradeceu a presença 
do fisco capixaba, e disse que 
seu gabinete em Brasília esta-
rá à disposição da categoria.

O Governador Paulo Har-

tung disse estar feliz com a 
representatividade presente 
nos debates, falou de ban-
deiras de lutas para o nosso 
Senador, como a BR 101, BR 
262, Aeroporto, Porto de 
Vitória, Novo Porto, Saúde, 
Educação e Segurança Pú-
blica.  O Governador afir-
mou que é importante a 
iniciativa de Ricardo Ferraço 
em realizar o Planejamento 
Estratégico. “Trouxemos a 
ferramenta do planejamen-
to estratégico para a admi-
nistração pública, desde que 
assumimos o mandato em 
2003. Os amigos empresá-
rios, me desculpem, mas 
acredito que o público tem 
que fazer melhor do que o 
privado”, finalizou Hartung.

O Presidente do Sindifis-
cal-ES, Getulio Pimentel, pa-
rabeniza a iniciativa do Sena-
dor eleito Ricardo Ferraço e 
acredita que vários políticos 
seguirão esta boa iniciativa 
de envolver a sociedade no 
planejamento das ações do 
mandato político em defesa 
do povo capixaba.

SINDIFISCAL-ES participa de Planejamento 
Estratégico do Senador eleito Ricardo Ferraço

Em clima de festa e descontra-
ção, foi inaugurado no dia 23 de no-
vembro, o novo Anexo da SUFIS – M, 
no trevo da Glória, em Vila Velha.

A nova unidade abrigará os ser-
viços de Auditoria Fiscal II – fiscaliza-
ção de empresas – e proporcionará 
espaço e condições dignas, para ser-
vidores e contribuintes.

Todo o prédio foi preparado de 
forma bem racional, prevendo o fluxo 
de pessoas e processos e detém o que 
há de mais moderno em tecnologia 
de recepção e transmissão de dados, 
além de total segurança ao trabalho.

Foram adotadas todas as caute-
las, inclusive, no tocante à sinaliza-
ção, acesso a portadores de necessi-
dades especiais, etc.

O Secretário da Fazenda, Bruno 
Negris, não escondia a satisfação de 
mais essa realização,  cuja necessidade 
foi sentida por ele, em visita às unida-
des. Aliás, por ordem dele, as demais 
unidades da SEFAZ estão passando 
por total reformulação, inclusive no 
visual, priorizando a modernização e 
agilidade no atendimento ao público.

O subsecretário Gustavo Guerra 
traçou um breve prognóstico do que 
aguarda o GRUPO TAF, em 2011, no 
tocante à modernização, treinamen-
to e desenvolvimento. Reforçou que 
o fisco tem correspondido às expec-
tativas da SEFAZ e do Governo e me-
rece ser prestigiado.

Responsável pelo comando da 
unidade, o subgerente da SUFIS M, 
Geraldo Pinheiro, agradeceu aos ti-
tulares da SEFAZ ES, o novo prédio e 
desejou que os trabalhos ali desen-
volvidos, o sejam à contento.

O Presidente Getúlio Pimentel, 
do SINDIFISCAL ES, em breve fala, 
destacou os esforços de melhoria 
das condições de trabalho, ainda 
que muito haja a fazer e relatou que, 
no dia de hoje, ouviu do próprio go-
vernador, Paulo Hartung, a certe-
za de boa finalização do acordo já 
anunciado com o Fisco. Cumprimen-
tou ao secretário e demais autorida-
des, desejando que o novo prédio 
inaugure também uma nova fase de 
modernidade e prosperidade para o 
Espírito Santo.

Inaugurado o Anexo da SUFIS Metropolitana. 
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O 3º. Concurso de Monografias da 
FENAFISCO, versão 2010, foi instituído 
para compor o segmento cultural do XV 
CONAFISCO que será realizado de 28 de 
novembro a 02 de dezembro, no Costão 
do Santinho, em Florianópolis – SC. Visa 
também a formação, capacitação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos 
pertencentes à base de representação 
dos sindicatos filiados a FENAFISCO.

Todos os trabalhos inscritos foram 
considerados de elevado nível técnico, 
mostrando mais uma vez a grande de-
dicação de nossa classe e a importância 
de serem realizados estudos, trabalhos 
e pesquisas sobre questões relacionadas 
aos Fiscos Estaduais e Distrital.

Foram classificados nove trabalhos téc-
nicos para serem apresentados no XV CO-
NAFISCO. Dentre eles, os melhores classifi-
cados pela Comissão Julgadora, composta 
pela Profa. Dra. Adriana da Costa Ricardo 
Schier, Prof. Dr. Antônio Augusto de Quei-
roz e Prof. Dr. Manoel Cavalcante de Lima 
Neto, terão premiação especial os seguin-
tes trabalhos:

1º. Lugar: A VIDA NA FAZENDA: SEN-
TIDOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR FA-
ZENDÁRIO FRENTE À PARTICIPAÇÃO NO 
TRABALHO – Rogério Zanon da Silveira 
- Prêmio: Ajuda de custo no valor de R$ 
5.000,00

ES na Fenafisco

A Comissão de Participação 
Política da Federação Nacional 
do Fisco (Fenafisco) se reuniu 
no dia 11 de novembro, em 
Brasília, para avaliar a nova 
realidade pós-eleições, já que 
a categoria do Fisco passará 
a contar, a partir do ano que 
vem, com 16 representantes na 
política, entre deputados fede-
rais e estaduais. 

Integram a comissão, re-
presentantes dos seguintes 
Sindicatos: SINDIFISCAL-TO, 
SINAFRESP-SP, SIPROTAF-MT, 
SINDIFERN-RN, SINTAF-MA, 
SINFITER-RR, SINDIFISCO-GO, 
SINDIFISCO-MG, SINDIFISCAL-
ES, SINDIFISCO-PE, SINTAF-CE, 
SINDIFISCO-PA e FENAFISCO. 

A presidente do Sindifern, 
Marleide Macêdo, afirmou que: 
“O Fisco norteriograndense es-

tará representa-
do pelo Sindifern 
nesta importante 
Comissão. Esta-
remos reunidos 
para que possa-
mos juntos nos 
articular em prol 
dos interesses de 
nossa categoria”.

No mesmo sen-
tido, o presidente 
do SINDIFISCAL-
ES, Getúlio Ramos 
Pimentel entende que, sem uma 
representação parlamentar ex-
pressiva, grande será a luta pela 
defesa de nossos pleitos.

Representado, até o mo-
mento pelo combativo Deputa-
do Federal João Dado –PDT/SP, 
o fisco soube corresponder às 
expectativas e a nova legislatura 

se viu acrescida de 
15 parlamentares. 

Isso comprova 
o acerto de nossos 
movimentos no 
sentido da promo-
ção, urgente, de 
uma inserção po-
lítica do fisco, nos 
diversos níveis fe-
derativos. 

Passado o perío-
do eleitoral, os sindi-
calistas irão começar 

a levantar o potencial do fisco, 
relativo aos próximos pleitos.

Temos que atentar para a 
nova realidade pós-eleições, já 
que a categoria do Fisco passa-
rá a contar, a partir do ano que 
vem, com 16 representantes no 
Congresso Nacional. 

“Além de fazer uma análise 
muito positiva do processo que 
agora se iniciou, com o aumen-
to do quadro de parlamentares 
que apóiam as causas fazendá-
rias, a Comissão avalia como 
fundamental a continuidade e 
ampliação do trabalho em tor-
no das causas do Fisco. Traçar 
novas estratégias é a tônica 
dessa Comissão, inclusive com 
a criação da Agenda Legislativa 
do Fisco Brasileiro”, explica Nil-
son Fernandes.

Comissão de Participação Política 
da Fenafisco traça estratégias 

Uma das propostas é a criação da Agenda Legislativa do Fisco Brasileiro

PEC 186 - De autoria do de-
putado Décio Lima (PT-SC), a 
PEC cria uma carreira única para 
a administração tributária da 
União, de Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios e lhe confere 
autonomia funcional e adminis-
trativa, além de iniciativa de pro-
posta orçamentária.

De acordo com o autor da 
proposta, essas mudanças pro-
moverão uma visão integrada 
do fisco brasileiro, assegurando, 
ainda, os direitos do cidadão, do-
tando os serviços prestados pe-
las administrações tributárias de 
qualidade, eficácia e justiça fiscal.

FENAFISCO:
Manoel Isidro dos Santos Neto, Vice Presidente
Cláudio Fambrini, Diretor de Assuntos Parlamentares e Relações Ins-
titucionais
Luis Augusto Rodrigues Moraes, Diretor Formação Sindical e Rela-
ções Inter-Sindicais
João José Farah Rios, Diretor para Assuntos Técnicos e Comunicação
Antonio Augusto de Assis Berriel Jr., Diretor do Departamento Técnico

Foram alvo de acompanhamento 
os seguintes projetos: 

Participaram dos trabalhos:

SINTAF/CE - Liduíno Lopes de Brito, Ronaldo Rolim Ricarte, Ubira-
tan Souza Fontenele e Guglielmo Marconi C. Moreira
SINDIFISCAL/ES – Getúlio Ramos Pimentel e Guilherme Frederico 
de Azevedo Pedrinha
SINAFFEPI/PI – Philippe Salha 
SINDAFEP/PR - Osmar de Araújo Gomes
SINFATE/MT – Wilson Amizo
SINAFRESP/SP – Miriam Arado

PEC 555/2006 - trata do fim 
da contribuição previdenciária 
dos servidores públicos apo-
sentados e pensionistas;

PEC 443/2009 - visa a eleva-
ção do teto salarial defensores 
públicos e delegados de polícia 
ao nível de 92,5% do subsídio 
de Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal. (Inclusão do Fisco)

A equipe esteve com diver-
sos parlamentares tratando 
destes projetos, para avaliar o 
momento político e adequar as 
estratégias neste final de legis-
latura. 

Sindicatos Filiados:

A categoria do Fisco passará a contar, a partir do ano que 
vem, com 16 representantes na política, entre Deputados Fe-
derais e Estaduais. O Fisco fecha o ano com um Deputado Fe-
deral na Câmara e inicia 2011 com 16 representantes, Audito-
res Fiscais. Uma grande vitória da categoria!

João Eduardo Dado Leite De Carvalho (PDT) – Deputado Federal (São 
Paulo)
José Carlos Vaz de Lima (PSDB) – Deputado Federal (São Paulo)
Júlio César (DEM) – Deputado Federal (Piauí)
Chico Lopes (Pc do B) – Deputado Federal (Ceará)
Amauri Teixeira (PT) – Deputado Federal (Bahia)
Orlando José Bolçone (PSB) – Deputado Estadual/SP
J. Barreto (PR) – Deputado Estadual/MT 
Paulo Duarte (PT) - Deputado Estadual/MS
Renato Hinning (PMDB) - Deputado Estadual/SC
Gilmar Knaesel (PSDB) - Deputado Estadual/SC
Adalberto Cavalcanti (PHS) - Deputado Estadual/PE
Reni Pereira (PSB) – Deputado Estadual/PR
André Correa (PPS) – Deputado Estadual/RJ
Hemetério Weba (PV) – Deputado Estadual/MA
Raimundo Fernandes (PMN) – Deputado Estadual/RN
Simone Morgado (PMDB) – Deputada Estadual/PA

Acreditamos que o Fisco pode contribuir muito mais para o 
desenvolvimento do Brasil.

Parabéns aos colegas do Fisco pela vitória.

Dezesseis candidatos 
do Fisco são eleitos

Capixaba conquista o 1º lugar no 
Concurso de Monografias da Fenafisco 

2º. Lugar: APRENDIZAGEM DE AUDITORES FIS-
CAIS NO CONTEXTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL - 
Prêmio: Ajuda de custo no valor de R$ 3.000,00

3º. Lugar: CONTROLE FISCAL DOS DISTRIBUIDO-
RES HOSPITALARES EM MINAS GERAIS - Prêmio: Aju-
da de custo no valor de R$ 2.000,00
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ES na Fenafisco

Diretores sindicais do Fisco 
Estadual de todo o Brasil reuni-
ram-se nos dias 21 e 22 de outu-
bro, no Hotel Luzeiros, na 136ª 
Reunião do Conselho Delibera-
tivo (CD) da Federação Nacio-
nal do Fisco Estadual e Distrital 
(FENAFISCO). Na pauta do en-
contro foram discutidos temas 
como a participação política da 
categoria, Reforma Tributária, 
entre outros assuntos de inte-
resse do Fisco e da sociedade. A 
abertura da reunião teve a pre-
sença do secretário adjunto de 
Fazenda do Estado, Akio Valen-
te Wakiyama, do presidente da 
FENAFISCO, Rogério Macanhão, 
e da presidente do Sindicato 
do Fisco Estadual (SINTAF/MA), 
Francisca das Chagas Lima.

Akio Wakiyama destacou a 
importância de São Luís sediar 
um evento nacional, reunindo 
lideranças do Fisco de todo o 

país. “Esse encontro retrata a 
integração o Fisco em torno do 
fortalecimento da classe. No 
Maranhão, temos trabalhado 
para sermos uma categoria di-
ferenciada, reconhecida pela 
sociedade e que mostra o quan-
to o seu trabalho é essencial”, 
pontuou o secretário adjunto 
da Sefaz, que destacou a posi-
ção do estado como exemplo 
nacional no campo das novas 
tecnologias.

A posição do Maranhão no 
cenário nacional também foi 
destacada pelo presidente Ro-
gério Macanhão. “O Maranhão 
mostra que um estado supos-
tamente com poucos recursos 
pode ser referência na área tri-
butária, com projetos de ponta 
e com um sindicato forte, que 
cobra, mas também está apto a 
dar sugestões”, disse ele.

 Política - A participação po-

lítica do Fisco foi um dos prin-
cipais assuntos levantados por 
Macanhão e por outros dire-
tores da FENAFISCO durante a 
reunião do CD. O presidente fez 
um apelo aos sindicatos filiados 
à Federação para que enviem 
o máximo de representantes 
à Brasília a fim de somar es-
forço no acompanhamento de 
projetos de interesse do Fisco 
em Tramitação no Congresso 
Nacional. Dois exemplos são 
as PEC 555/2005, que trata da 
cobrança previdenciária dos 
inativos, e a PEC 89/2007, que 
estabelece teto único para car-
reira de Estado.

“Todas as conquistas e tam-
bém os retrocessos passam por 
um processo legislativo, logo, 
automaticamente nós temos 
procurado interagir de uma for-
ma mais ampla nesse processo”, 
observou Macanhão. Ele desta-
cou o trabalho de aproximação 
com os parlamentares realizado 
pela FENAFISCO. “Temos bus-
cado colaborar com eles, por 
meio de um trabalho conscien-
te e técnico. Os sindicatos têm 
que aprender que essa postura 
deve ser inerente à ação sindi-
cal, para o bem da categoria, 

mas também da sociedade. A 
partir do momento que a gente 
coloca os nossos préstimos, o 
nosso conhecimento, a serviço 
dos parlamentares, eles podem 
se beneficiar disso e trazer be-
nefícios à sociedade”, frisou o 
presidente.

 Saldo positivo – Por tudo o 
que foi debatido e deliberado 
durante a reunião do Conselho 
em São Luís, Macanhão ava-
liou o encontro como bastante 
produtivo. “Nós conseguimos 
vencer a pauta de maneira bas-
tante tranqüila, mas o grande 
destaque desse evento foi o 
atendimento que recebemos do 
Sintaf/MA”, salientou. “Vimos 
aqui um sindicato consistente, 
com uma atuação política forte 
no estado e também dentro da 
FENAFISCO, tendo um de seus 
diretores (João José Farah) com 
uma atuação brilhante na Fede-
ração. A recepção dada a todos 
foi exemplar. O sindicato mos-
trou força, organização e disci-
plina”, elogiou o presidente.

 Outro ponto de discussão 
que mereceu destaque foi o 
debate sobre a relação da FE-

NAFISCO com as centrais sindi-
cais. “Este assunto é bastante 
debatido no nosso meio e não 
é de hoje. É um assunto polê-
mico por si só, envolve aspectos 
políticos por trás e é complica-
do tratar disso numa federação 
que é política, mas que procura 
não ter envolvimento político 
partidário”, disse Macanhão. 
Como resultado dos debates, 
foi criada uma comissão para 
tratar do assunto e, com as cen-
trais, discutir questões de re-
gulamentação na área sindical 
do serviço público, caso da OIT 
151, que está sendo discutida 
no Congresso Nacional.

O XV Conafisco, que acon-
tecerá de 28 de novembro a 2 
de dezembro, em Santa Catari-
na, foi outro assunto relevante 
em pauta na reunião. “Será um 
evento histórico, com um vo-
lume de participação acima da 
expectativa. Acreditamos que 
vamos chegar aos 1.200 colegas 
inscritos. Vai ser um congresso 
ao mesmo tempo técnico e po-
lítico, e quem for vai sair satisfei-
to”, finalizou Rogério Macanhão.

Autoria: Clóvis Cabalau - Sintaf MA

A necessidade de se discu-
tir valores que levem à parida-
de de direitos e deveres entre 
homens e mulheres norteou 
os debates do II Encontro de 
Gênero promovido pela Fede-
ração do Fisco Estadual e Dis-
trital – FENAFISCO, ocorrido em 
outubro, no Hotel Luzeiros, em 
São Luís-MA. O evento, realiza-
do em parceria com o Sindicato 
do Fisco Estadual do Maranhão 
– SINTAF/MA e que precedeu a 
136ª Reunião do Conselho De-
liberativo da federação, reuniu 
sindicalistas do Fisco de todo o 
Brasil e teve como tema central 
“Construindo uma realidade 
com igualdade, equivalência e 
respeito”.

Com discussões pela manhã 

e à tarde, o II Encontro de Gê-
nero foi aberto com a palestra 
“A Participação da Mulher na 
Política”, proferida pela depu-
tada estadual Ana Paula Lima. 
Militante pela emancipação das 
mulheres nos poderes públicos, 
a parlamentar abordou aspec-
tos históricos da presença fe-
minina na vida política do país. 
“Nossa história na política do 

Brasil ainda é muito recente. Só 
em 1932 nos foi dado o direito 
a voto, porém restrito a viúvas, 
solteiras com renda própria e 
casadas, desde que autorizadas 
pelo marido”, ressaltou a depu-
tada, que lembrou ainda fatos 
marcantes como a instituição 
da Conferência Mundial da Mu-
lher, em 1975, no México.

Ao destacar a realidade ain-
da desigual entre homens e 
mulheres no Brasil, Ana Paula 
Lima frisou que violar os direi-
tos femininos é ferir a essência 
dos direitos humanos. “As mu-
lheres são a base da sociedade 
e infringir seus direitos é violar 
os direitos da família”, assina-
lou a parlamentar. Para ela, um 
dos principais caminhos para se 

garantir avanços 
nessa área é a 
maior participa-
ção da mulher 
na política. “O 
mundo ainda é 
muito masculino 
e nós só vamos 
mudar essa re-
alidade quando 
houver maior 
presença pública 

da mulher”, avaliou.
Valores - Na segunda pa-

lestra do dia, o auditor Fiscal 
e professor Valdeblan Siqueira 
esmiuçou o tema “A era dos 
valores – por uma liderança 
norteada em princípios”. Em 
sua explanação, o palestrante 
tomou como base duas passa-
gens que estão nos evangelhos: 
“Não faças a ninguém o que não 

gostarias que fizessem contigo 
(Mateus 7:12); e “Onde está o 
teu tesouro, aí estará também 
o teu coração” (Mateus 6:21). 
“Se pensarmos somente em 
nós mesmos, aonde vamos che-
gar?”, indagou ele.

Valdeblan Siqueira ilustrou 
sua palestra com o caso dos mi-
neiros resgatados no Chile. “O 
resgate daqueles homens des-
pertou a universalidade da so-
lidariedade. Eles não trouxeram 
ouro daquela mina, mas valores 
básicos do ser humano”, salien-
tou ele.

Com formação teológica, 
Siqueira apontou a espiritua-
lidade como fator importante 
na formação de cidadãos mais 
conscientes de seus valores. 
“Para que sejamos pessoas 
melhores, precisamos valorizar 
não apenas a experiência racio-
nal, mas também a emocional e 
a espiritual, respeitando sem-
pre o próximo e investindo em 
valores como honestidade, jus-
tiça e amor”, finalizou.

Assédio – “Assédio moral 
- por uma conduta com digni-
dade e integridade no ambien-
te de trabalho” foi o terceiro 
tema abordado no Encontro 
de Gênero. Para falar sobre o 
assunto, foram convidados a 
subsecretária de Planejamento 
da Secretaria Especial de Polí-
ticas para Mulheres, Lourdes 
Maria Bandeira, o gerente de 
Direto Trabalhista da Eletronor-
te, Eli Pinto de Melo Júnior, e a 
professora e ouvidora Geral da 
Universidade do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Cristina Ayoub Riche.
Em sua fala, Lourdes Maria 

Bandeira abordou as noções de 
gênero, ou seja, a forma como 
homem e mulher se relacionam 
na diversidade que compreen-
de os universos masculino e 
feminino, e como a prática do 
assédio moral e sexual vai sen-
do construída nessa relação. 
“No dia-a-dia das relações, com 
os hábitos do cotidiano, do am-
biente de trabalho, etc, muitas 
vezes essa prática é internaliza-
da a ponto de as pessoas não 
se darem conta que o assédio é 
cometido”, disse ela.

Na sua visão, a sociedade 
ainda está centrada em valo-
res patriarcais, com centralida-
de masculina muito enfática. 
“Isso constitui para o homem 
uma papel hegemônico e eles 
acabam incorporando valores 
dessa natureza. Quando vão se 
relacionar com os outros, eles 
tendem a exercer uma postura 
de dominação. O reflexo disso é 
a quantidade de mulheres que 

são agredidas ou mortas por 
seus cônjuges, companheiros 
ou namorados. E isso aconte-
ce em todos os segmentos so-
ciais”, frisou ela.

Para Cristina Ayoub, o me-
lhor caminho para se comba-
ter o fenômeno da hostilidade 
contra a mulher é a informação. 
“Isso passa por uma mudança de 
mentalidade cultural. As pesso-
as pouco conhecem seus direi-
tos e seus deveres, e a cidadania 
envolve o acesso à informação”, 
avaliou ela. A palestrante apon-
tou como mecanismo eficaz 
nesse processo a utilização de 
instrumentos da democracia 
participativa, como a ouvidoria, 
audiências públicas, ações po-
pulares, entre outras. “A solução 
é pedagógica. É preciso que as 
instituições promovam ações 
que possibilitem combater o dé-
ficit de auto-estima, de lideran-
ça, de conhecimento e de comu-
nicação”, concluiu.

Autoria: Clóvis Cabalau – Sintaf-MA

ENCONTRO DE GÊNERO DISCUTE VALORES E IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES

Maranhão Recebe a 136ª reunião do 
Conselho Deliberativo da Fenafisco
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O XV CONAFISCO – 
Congresso Nacio-
nal do Fisco Esta-

dual e Distrital, que acontece de 
28 de novembro a 02 de dezem-
bro deste ano terá a presença de 
vinte e três representantes do 
Fisco Capixaba. O Evento realiza-
do pela FENAFISCO em parceria 
com o SINDIFISCO-SC acontece 
no Resort Costão do Santinho, 
em Santa Catarina e deverá con-
tar com integrantes do Fisco Es-

tadual e Distrital de todo o País 
para discutir assuntos relaciona-
dos aos interesses da categoria 
e da sociedade, deliberar sobre 
temas relevantes, bem como o 
posicionamento da FENAFISCO 
diante dos problemas nacionais.

O CONAFISCO é realizado 
a cada três anos. Além de ser 
órgão deliberativo máximo da 
FENAFISCO, tem o objetivo de 
eleger a Diretoria Executiva e o 
Conselho Fiscal. Em sua progra-

mação estão palestras e painéis 
com temas de interesse do fisco. 
Contará ainda com a presença 
de diversas autoridades estadu-
ais, nacionais e internacionais, 
bem como renomados pales-
trantes e convidados. 

Dentre os palestrantes, está 
o Auditor Fiscal capixaba Rogé-
rio Zanon da Silveira, que apre-
sentará seu trabalho “A Vida na 
Fazenda: Sentidos Subjetivos 
do Servidor Fazendário frente à 

Participação no Tra-
balho”, vencedor do 
Prêmio de Monogra-
fias da FENAFISCO.

Além dos deba-
tes, serão ainda rea-
lizados o 3º Torneio 
Desportivo, a apre-
sentação e premia-
ção do 3º Concurso 
de Monografias, 2ª Exposição 
de arte do Fisco. No fechamen-
to haverá uma palestra de en-

cerramento, bem como a posse 
da nova Diretoria Executiva da 
FENAFISCO e do Conselho Fiscal. 

Capixabas prestigiam o XV CONAFISCO

Confira a programação completa do evento:
27 de novembro 

Sábado
28 de novembro 

Domingo
29 de novembro 

Segunda-feira
30 de novembro 

Terça-feira
01 de dezembro 

Quarta-feira
02 de dezembro 

Quinta-feira
03 de dezembro 

Sexta-feira

Chegada dos 
Participantes

*Montagem

9h às 12h
Reunião Comissão
Organizadora

Chegada dos 
Participantes

9h às 12h 
Credenciamento
de Delegados 

09h às 12h
53ª  Reunião 
Ordinária 
do Conselho 
Deliberativo

09h às 12h
Reunião da 
Junta Eleitoral

09h às 12h
Reunião do 
Conselho Fiscal

9h às 12h 
Credenciamento

08h às 14h
Eleição Diretoria e 
Conselho Fiscal da FE-
NAFISCO

Trabalhos Técnicos

9h às 9h45min
ICMS: Autolançamento e Crédito Fiscal
Antonio Augusto D´Avila  SINDIFISCO/
RS

10h às 10h45min
Aprendizagem de Auditores Fiscais no 
Contexto da Prática Profissional
Antonio Soares Neto
SINDIFISCO/PB

11h às 11h45min
A Incompatibilidade a Advocacia Pri-
vada para os ocupantes de Cargos ou 
Funções que tenham Competência de 
Lançamento, Fiscalização e Arrecadação 
de Tributos e Contribuições Parafiscais
Nabil da Silva Ibrahim SINDIFISCO/AC

12h às 14h intervalo para almoço (livre)

Trabalhos Técnicos

9h às 9h45min
Prazo Decadencial para Lançamen-
to Substitutivo Aquele Anulado por 
Vício: Um Enfoque nos Elementos 
Essenciais do Auto de Infração
Fayad Ferreira - SINAFITE/DF

10h às 10h45min
Controle Fiscal dos Distribuidores 
Hospitalares em Minas Gerais - Pau-
lo Henrique Rocha Leão - SINDIFIS-
CO/MG

11h às 11h45min
A Educação Fiscal como meio de 
politização do Fisco para uma Nova 
Administração Tributária -Luís Car-
los Diógenes de Oliveira  SINTAF/CE

12h às 14h intervalo para almoço 
(livre)

Trabalhos Técnicos

9h às 9h45min
ICMS: Educação Fiscal, 
uma Proposta para o Mu-
nicípio de Campina Gran-
de – PB
Isabel Joselita da Rocha 
Alves - SINDIFISCO/PB

10h às 10h45min
Restrições a Compensa-
ção de Tributos com Títu-
los Precatórios
Douglas Roberto Ferreira 
SINDAFEP/PR

11h às 11h45min
A Vida na Fazenda: Sen-
tidos Subjetivos do Ser-
vidor Fazendário frente à 
Participação no Trabalho
Rogério Zanon da Silveira 
SINDIFISCAL/ES

12h às 14h intervalo para 
almoço (livre)

10h às 12h

Reunião da Comis-
são Organizadora e 
Diretoria Executiva 
da FENAFISCO e do 
Conselho Fiscal
Gestão 2008/2010

12h às 14h intervalo 
para almoço (livre)

Chegada dos Parti-
cipantes

*Montagem

14h às 18h

Reunião da Dire-
toria Executiva da 
FENAFISCO

14h às 18h
Credenciamento
de Delegados 

14h às 18h
137ª Reunião 
Extraordinária do 
Conselho Delibe-
rativo 

14h às 18h
Reunião do Con-
selho Fiscal

12h às 17h 
Continuação Creden-
ciamento

15h às 18h
Apuração -Eleição 
Diretoria e Conselho 
Fiscal da FENAFISCO
 

16h às 18h
Reunião Parlamentar

14h às 16h

Painel I - Lei Orgânica da Administração 
Tributária e a Importância da Autono-
mia do Fisco para a Sociedade
José Gerardo Cordova Bejarano –  Mé-
xico- Administrador Central de Apoio 
Jurídico do SAT 
D. Juan Cano Garcia - Espanha – Diretor 
do Departamento de Inspeção Finan-
ceira e Tributária da Agência Estatal de 
Administração Tributária da Espanha.
Adriana da Costa Ricardo Schier - Mes-
tre em Direito pela UFPR e Doutora em 
Direito pela Universidade Federal do 
Paraná . Professora de Direito Adminis-
trativo do Complexo de Ensino Superior 
do Brasil Ltda e do Instituto de Direito 
Romeu Felipe Bacellar.

16h às 16h30– Intervalo

16h30 às 18h30
Painel II - Previdência Social no Serviço 
Público - Presente e Futuro
Delúbio Gomes Pereira da Silva - 
Diretor da Secretaria de Políticas da 
Previdência Social do MPAS. Professor 
de Direito Previdenciário. Auditor da 
Receita Federal do Brasil.
Clemilce Sanfim de Carvalho Auditora 
Fiscal da Receita Federal do Brasil

14h às 16h

Painel III - Transparência na Apli-
cação das Receitas Públicas como 
Instrumento de Promoção da 
Cidadania
Ruda Ricci: Sociólogo, Mestre em 
Ciências Políticas e Doutor em 
Ciências Sociais. Diretor Geral do 
Instituto Cultiva e membro da 
Executiva Nacional do Fórum Brasil 
do Orçamento.
Marciano Buffon - Doutor e Mestre 
em Direito (Unisinos/RS). 

16h às 16h30 – Intervalo

16h30 às 18h30

Painel IV  
Desafios do Sindicalismo Público 
Brasileiro 

Robertônio Santos Pessoa – Mes-
tre em Direito do Trabalho pela 
Universidade de São Paulo. Doutor 
em Direito Administrativo pela Uni-
versidade Federal de Pernambuco 

Valério Arcary - Doutor em História 
Social pela USP. Historiador e 
Professor.  

14h às 18h

PLENÁRIA FINAL DO 
XV CONAFISCO 

14h às 18h

Reunião da Diretoria 
Executiva da FENA-
FISCO e Conselho 
Fiscal
Gestão 2008/2010 
com a Nova Di-
retoria Executiva 
e o Novo Conse-
lho Fiscal gestão 
2011/2013

Livre 18h às 19h

Abertura Estatutá-
ria do 
XV CONAFISCO

20h 

Abertura 
Solene do 
XV CONAFISCO

19h

Entrega do Prêmio Cervantes de Admi-
nistração Tributária FENAFISCO

Vide programação social 19h 
Posse da Nova Diretoria 
e do Conselho Fiscal da 
FENAFISCO 
Gestão 2011/2013.

Palestra - Perspectivas 
Político-Econômicas para 
o Brasil 
Luis Nassif - Comenta-
rista econômico da TV 
Cultura. Membro do 
Conselho do Instituto de 
Estudos Avançados da 
USP e do Conselho de 
Economia da FIESP. 

Jantar de Encerramento 
do 
XV CONAFISCO

M
an

hã
Ta

rd
e

N
oi

te
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Confira a programação completa do evento:
29 de novembro 

Segunda-feira
30 de novembro 

Terça-feira
01 de dezembro 

Quarta-feira
02 de dezembro 

Quinta-feira

09h às 12h
III Torneio Desportivo da FENAFISCO

9h às 18h
II Expoarte

9h às 18h
II Expoarte

9h às 18h
II Expoarte

12h às 17h
III Torneio Desportivo da FENAFISCO

12h às 14h
Intervalo para almoço (livre)

12h às 14h
Intervalo para almoço (livre)

12h às 14h
Intervalo para almoço (livre)

20h
Ensaio Show de Talentos

20h
III Noite de Talentos e
Premiação do III Torneio Desportivo da FENA-
FISCO 

19h 
Posse da Nova Diretoria e do Conselho Fiscal da FENAFISCO 
Gestão 2011/2013.

Palestra - Perspectivas Político-Econômicas para o Brasil 
Luis Nassif - Comentarista econômico da TV Cultura. Membro 
do Conselho do Instituto de Estudos Avançados da USP e do 
Conselho de Economia da FIESP. 

Jantar de Encerramento do 
XV CONAFISCO

M
an

hã
Ta

rd
e

N
oi

te
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Fisco em Foco
Premiados

O Auditor Fiscal Jocelino 
Antônio Demuner apresentou 
artigo de sua autoria no XXXIV 
Encontro da (ANPAD), o maior 
evento anual de pós-graduação 
e pesquisa em Administração 
do Brasil. O evento selecionou 
em 2010 aproximadamente 800 
trabalhos científicos, de pesqui-
sadores de todo País, para se-
rem apresentados e publicados.

Demuner apresentou o tra-
balho “Modernização das Ad-
ministrações Tributárias Esta-
duais e o Incremento do ICMS: 
PNAFE em Painel com Dados de 
1997 a 2006”, também fruto de 
sua dissertação de Mestrado 
em Administração (FUCAPE) e 
realizado em parceria com seu 
orientador Valcemiro Nossa. O 
trabalho trata do impacto dos 
investimentos decorrentes do 
Programa Nacional de Moder-
nização Fazendária dos Estados 

Elpídio Justino e Marcos Tavares representaram o Fis-
co, na Mostra de Talentos da Semana do Servidor, ocorri-
da em outubro, nas modalidades Fotografia e Literatura 
respectivamente. O Salão Vitória do Centro de Conven-
ções, em Santa Lúcia, foi o palco da mostra que fez parte 
da Programação da Semana do Servidor 2010.

A Auditora Fiscal Creuza Maria 
Figueiredo Giori, da GETRI, parti-
cipou da VII Mostra de Artes na 
Praça do Papa, organizada pelo 
Sindicato dos Artistas Plásticos do 
Espírito Santo, o SINDIAPPES. O 
evento reuniu 40 artistas plásticos 
de nosso Estado. 

O Auditor Fiscal Rogério Zanon da Sil-
veira conquistou o Prêmio Nacional da 
Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Administração - ANPAD 

de melhor artigo na área de Estudos 
Organizacionais no ano de 2010, 

concorrendo com outros 180 
trabalhos apresentados. O arti-
go “A vida na Fazenda” é fruto 
de sua dissertação de Mestra-
do em Administração (UFES), 
e foi elaborado em parceria 

com sua orientadora Dra. Márcia Pre-
zotti Palassi. A pesquisa aborda o tema 
da participação no trabalho na Admi-
nistração Pública e se fundamenta na 
Teoria da Subjetividade do pesquisador 
e psicólogo cubano González Rey. “Não 
tínhamos a pretensão de concorrer ao 
prêmio, mas ele foi muito importante 
para a divulgação do tema pesquisado, 
a participação no trabalho, bem como 
para o mestrado em Administração da 
UFES”, afirma Rogério.

na receita nacional de ICMS. O 
trabalho foi bastante aclamado 
e chamou a atenção de pesqui-
sadores importantes que inves-
tigam o tema. 

Talentos
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No dia 23 de outu-
bro, o Diretor de Co-
municação e Divulga-
ção do SINDIFISCAL-ES, 
Guilherme Frederico 
Pedrinha de Azevedo 
prestigiou o lançamen-
to do livro de memórias 
do Sr. Álvaro Manuel da 

Silva Aroso, fundador 
do Grupo Aroso, com 
destaque para o Aroso 
Paço Hotel.

Ao livro, “seu” Al-
varo deu o corajoso e 
poético título de “Lem-
branças e Lambanças”. 

Mais um empreendi-

mento de sucesso que 
irá encantar a todos.

Além do convite para 
participar das festivida-
des do Jubileu de Ouro 
do Fisco, 
o diretor 
p r e s e n -
teou Sr. 

Álvaro com uma lem-
brança alusiva à festa.

Gustavo Aroso, en-
cantado com a progra-
mação do evento pron

tamente dispôs-se a 
participar oferecendo 
diárias que foram sor-
teadas no Baile Anual 
do Fisco.

AS LEMBRANÇAS & LAMBANÇAS DE “SEU” ALVARO

No dia 30 de setembro a Família Fis-
co prestigiou o Happy Hour no Clube 
Social de Vila Velha. Boa música, gen-
te bonita e petiscos deliciosos. Quem 
ainda não conferiu, está perdendo 
tempo. Toda última quinta-feira do 
mês uma atração diferente.

Quinta-feira é Dia de Happy Hour
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Marise Borgo estava, literalmente, radiante com o sucesso do evento que a SUFIS-NE promoveu como encerramento do ano. 
Junto com Dino, Letícia e João, ela comandou a comemoração, realizada no agradável Cerimonial da Margarida. 

Tudo foi preparado com esmero oferecendo, a todos, excelentes petiscos, bebidas geladíssimas e
 um som sertanejo, de primeira linha, pela banda CIRCUITO SERTANEJO.

Na oportunidade, o diretor de Comunicação e Divulgação do SINDIFISCAL-ES, Guilherme Pedrinha, 
cumprimentou a todos pessoalmente em nome do sindicato, parceiro no evento. 

O diretor também fez a entrega de porta-documentos e pins de lapela, do sindicato, aos Auditores Fiscais egressos, desde 2005.
Por lá, Durval Calmon e família (linda!), Leonor e família, Flávio Saiter, 

Fernandinha (exuberante, como sempre) e a boa safra de novatos, muito bem integrados à nova vida funcional.
Para todos, o abraço do SINDIFISCAL-ES e os mais calorosos votos de Boas Festas.

Linhares fecha o ano com chave de ouro

Sociais
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Saúde do Fisco

Plano de saúde: você está utilizando bem o seu?

T er um bom plano de 
saúde é essencial 
nos dias de hoje. 

Devido a rotina pesada e apres-
sada que atinge a maior parte da 
população, que não pode e nem 
deve contar com a sorte na hora 

de uma emergência médica. Por 
isso, tão importante ainda é sa-
ber usar o plano de saúde. 

Os preços disponíveis no 
mercado, não são baixos. Ter um 
plano de saúde atualmente fica 
em média cerca de R$200,00 

a R$500,00 ao mês. Para agra-
var a situação, o uso indevido 
do plano pode encarecer ainda 
mais, ou seja, tentar simplificar 
ao máximo sua necessidade de 
consulta ajuda na hora de pagar 
a conta, mas na prática, a coisa 

não funciona muito bem. 
Muitas pessoas fazem uso 

desnecessário do plano. Mar-
cam consultas sem necessida-
de, deixam de comparecer as 
mesmas ou procuram por diag-
nósticos em especialidades que 

não condizem com seu proble-
ma. Assim a situação se torna 
uma bola de neve: você perde 
seu tempo e dinheiro, além de 
tirar sua prioridade de trata-
mento e atrapalhar quem está 
na espera por consulta. 

O homem pode contar com 
grandes aliados para uma vida 
mais saudável, a mais confiá-
vel e principal certamente é 
a medicina. Mas ter uma boa 
alimentação e a prática de ati-
vidades físicas podem resultar 
em uma combinação maravi-
lhosa. Aqui vão algumas dicas:

• Evite comer fora de hora. 
Faça as quatro refeições diá-
rias: café da manhã, almoço, 

café da tarde e janta. 
• Evite comer frituras e 

carboidratos em excesso. Dê 
preferência a folhas, legumes, 
grãos, carnes e frutas.

• Um tempo livre depois 
do trabalho? Ótimo, uma ca-
minhada diária é sempre bem 
vinda. Não importa se será de 
vinte, trinta ou sessenta minu-
tos, pratique!

Cuide bem de sua saúde!
1. Sempre porte seu cartão e 

carteira de identificação pesso-
al, com foto. Seu cartão é um 
documento pessoal, intransfe-
rível e indispensável em qual-
quer tipo de atendimento.

2. Ao procurar o médico bus-
que aquele cuja especialidade 
seja adequada à sua enfermi-
dade. Evite procurar outro mé-
dico pelo mesmo problema, 
pois isto atrasa o seu diagnós-
tico e aumenta o custo do seu 
contrato. Na dúvida de qual 
especialidade consultar, pro-
cure um clínico geral.

3.  Ao agendar uma consul-
ta, vá ao consultório no dia e 
hora marcados. Se, por algum 
motivo, você não compare-
cer, avise a secretária com 
antecedência. A sua ausência 
sem aviso, tira a possibilidade 

de outro paciente ser atendi-
do neste horário. E isso pode 
acontecer com você!

4. Só procure o Pronto So-
corro ou Pronto Atendimen-
to, quando realmente houver 
necessidade. A consulta, nes-
ta situação, não dá direito ao 
retorno. O atendimento no 
consultório, por ser personali-
zado, é sem dúvida cercado de 
melhores condições.

5. Para um melhor acompa-
nhamento na utilização, guar-
de os comprovantes de consul-
tas e os resultados dos exames 
realizados, que além de serem 
importantes em seu acompa-
nhamento, podem abreviar 
um segundo atendimento, não 
necessitando repetir exame.

7. Preste muita atenção ao 
assinar as guias de serviço mé-

dico, laboratorial ou hospitalar. 
Ao assiná-las, você estará afir-
mando que o serviço foi reali-
zado. Assim, verifique sempre 
se o que consta na guia corres-
ponde ao que foi realizado e 
não assine nada em branco.

8. Verifique sempre se o 
pedido de exame está corre-
tamente preenchido, com o 
nome do beneficiário, código 
do cartão, carimbo e assinatu-
ra do médico.

9. É importante ressaltar que 
as mensalidades são contri-
buições mútuas. A utilização 
do plano sem excessos trará 
benefícios a todos os clientes.

10. Leia atentamente seu 
contrato, pois ele estabelece 
todos os parâmetros para um 
atendimento de qualidade.

Fonte: Unimed

10 dicas para uma boa utilização do seu plano

BALANÇO PATRIMONIAL - Exercícios Findos em 31/10/2010 em R$

JOCIMAR PESSI GALTER
PRESIDENTE

ACF ASSESSORIA CONTABIL FISCA LTDA
CRC-ES- 2297

ATIVO  PASSIVO 
 31/10/2010  31/10/2010
CIRCULANTE  5.813.494,74  CIRCULANTE 2.547.842,15
    DISPONIBILIDADES  43.887,31      Deposito 1.739.607,27
    Caixa   1.228,08      Provisao a Pagar 57.800,44
    Banco Conta Movimento  42.659,23      Provisao Passivo Continguente 126.080,35
      Credores Diversos 411.754,84
    TITULOS E VALORES MOB.  456.842,03      Sociais  e Estatutaria 212.599,25
    Carteira Propria  456.842,03   
  
    OPERACOES DE CREDITO  4.952.276,51   
    Operacoes de Credito  4.990.540,69   
    (-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa  (38.264,18)  
      ,   
    RELACOES INTERFINANCEIRAS  36.669,11  PATRIMONIO LIQUIDO 3.648.339,95
     Cheques e Outros Papeis  36.669,11   
    CAPITAL 2.765.528,32
    OUTROS CREDITOS  323.819,78      Capital Social 2.765.528,32
     Devedores Diversos  323.819,78   
     RESERVA DE LUCRO 560.312,00
NÃO CIRCULANTE  382.687,36   
    INVESTIMENTOS  20.609,04    SOBRAS ACUMULADAS DO PERIODO.  322.499,63
     Açoes Preferenciais Bancoob  513,00   
     Cotas Capital Central  6.081,58      Sobras Acumuladas Primeiro Semestre 2010 179.919,12
     Cotas Capital Cecoopes  48.908,44      Sobras acumuladas Segundo Semestre 2010 142.580,51
     (-) Provisoes P/Perdas Em Açoes e Cotas  (34.893,98)  
   
    IMOBILIZADO  355.332,44   
     Imobilizado  417.994,51   
   
     (-) Depreciacao Acumulada  (62.662,07)  
   
    DIFERIDO  6.745,88   
   
     Diferido  43.113,72   
   
     (-) Amortizacao Acumulada  (36.367,84)  
   
TOTAL DO ATIVO  6.196.182,10  TOTAL DO PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO 6.196.182,10
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Fisco & Cultura

A to dos mais soli-
dários (escrever é 
solitário!), fotogra-

far é dividir com outrem o seu 
olhar. E é exatamente isso que 
o faz o nosso colega Elpídio 
Justino de Andrade. Viajor in-
veterado, por onde passe cos-
tuma, já rotineiramente, fazer 
registro iconográfico. sempre 
uma câmera nas mãos e uma 
idéia na cabeça. E , desta, qual 
da outra vez, foi ele um dos es-
colhidos como exponencial ta-
lento dentre os tantos que os 
há dentre os servidores públi-
cos (e o são em quase 90 mil!). 

Assim, quem esteve no Centro 
de Convenções de Vitória (ES), 
pode ver, na Mostra de Talen-
tos, todo um stand contendo 
ali afixados os seus trabalhos. 

Palácio Anchieta, Escadaria 
São Diogo, Porto de Tubarão, 
Terceira Ponte, Porto Praia 
Mole, Catedral Metropolitana, 
Farol Santa Luzia, Convento da 
Penha, nada lhe é indiferen-
te quando foca Vitória e Vila 
Velha, no ES. Até mesmo um 
arco-íris em Itapoã. Se subiu a 
serra (Domingos Martins-ES), 
viu a Pedra Azul. Se a Santa 
Maria do Jetibá foi, casa típica 

alemã registrou. 
Se, bom filho, às suas Mi-

nas Gerais voltou o Elpídio, viu 
palmeira em flor na sua natal e 
palindrômica Mutum. Ainda aí, 
viajando também na memória, 
visitou cachoeiras (a Pasto de 
Grama, a do Belmiro), fazenda 
antiga e, desbravador, foi à mon-
tanha e daí espessas nuvens 
também eternizou em imagens.

Ainda em terras mineiras, 
esteve tributário da causa no 
Museu da Inconfidência e sau-
dosista na estação ferroviária 
de Aimorés. 

Subindo mais, foi ao Piauí 

e pisou dunas no delta do rio 
Parnaíba. Depois, descendo, 
já em terras cariocas, a vez de 
posar para suas lentes foi a do 
delta do Rio Parnaíba.

Mas, parece-nos, foi no 
Paraná onde mais se deteve o 
seu arguto olhar. E fez com que 
o Museu Oscar Niemeyer, as 
cataratas do Iguaçu, o Jardim 
Botânico (Curitiba), a Torres de 
Mercês, fossem hoje inarredá-
veis retratos na parede. E não 
lhe passou incólume ao sóbrio 
olhar a famosa Taça, aquela 
icônica formação rochosa em 
Ponta Grossa. Por fim, para 

não negar sua ascendência 
árabe (um Haddad aportu-
guesado em Andrade), Justino 
trouxe à cena uma mesquita 
muçulmana. 

Prudente e ecumênico (é, 
afinal, brasileiro), em sua cru-
zada logo tratou de contraba-
lançar: bem vistosos nas fotos 
ficaram um templo israelita e 
um templo budista! 

E quem achar que mente 
ou inventa o repórter, pode lá 
na Internet conferir. Procure ci-
tybrazil.com.br ou férias.tour.
br. Quer mais? Panoramio.
com, baixaki.com.br.

“Intelectual todo homem o 
é; mas, nem todos tem na so-
ciedade uma função intelectu-
al”, já advertiu Antônio Grams-
ci, um pensador italiano. 

Metido a intrometer-me 
até aonde não sou chamado, 
pretensiosamente inscrevi-me 
para expor algum trabalho na 
já aludida Semana do Servi-
dor (2010). É meu constante 
propósito o exercício de uma 
reflexão acerca da realidade. 
E, junto com o Elpídio Justino 
(ver), com a heróica missão de 
demonstrar que não éramos 
no Fisco estadual mais dois 
rostos bonitinhos. 

À reboque cartazes conten-
do conjunto de poemas visu-
ais, didaticamente inseridos no 
que os estudiosos de Literatu-
ra costumam denominar Con-
cretismo, lá fui eu, quixotesco, 
lutar contra moinhos de vento. 
Versavam os poemas, sobre-
tudo, a respeito de questões 
ambientais (desmatamento da 
Amazônia, efeito estufa, polui-

ção atmosférica, resíduos não 
biodegradáveis etc) e a favor 
do respeito aos animais ditos 
inferiores (arara, caprinos, ga-
linha, etc). Bom espaço reser-
varam-me os organizadores da 
tal Mostra de Talentos. Eu pró-
prio achei estratégico o lugar. 
Em fundo branco (dos painéis), 
ficariam bem visados os poe-
mas sobre cartolina verde.

Poemas concretos, no Bra-
sil, conferiram aos irmãos Cam-
pos (Haroldo e Augusto) e Dé-
cio Pignatari uma notoriedade 
ímpar. Era a versão literária do 
movimento que, na década de 
50, aqui no Brasil, registrou-se 
nas Artes (sobretudo, na Músi-
ca e nas Artes Plásticas) e até 
na Arquitetura (Niemeyer).

No poema concreto, sobre-
poem-se, ao conteúdo, a forma. 
Predomínio há da comunicação 
visual, da eliminação de versos, 
da carga semântica (multissig-
nificados), a sonoridade verbal 
(o que equivale dizer: do aspec-
to verbivocovisual). 

Enfim, tinham os poemas 
tudo para dar certo, ou seja, 
para atrair e aguçar olhares e 
mentes da grande multidão de 
curiosos servidores, a intelli-
gentzia responsável por mover 
a positiva e operante máquina 
estatal. Até concedi aos traba-
lhos um pomposo título : “ Ex-
posição Poético-Ambiental ” . 

Entretanto, só não havía-
mos combinado com uma em-
presa responsável pela confec-
ção de gramado sintético para 
o, ainda em obras, Estádio do 
Rio Branco. 

(Outrora, também fora eu 
um desses calorosos torcedo-
res, tal o são, hoje, o Buzim e 
o Fermo... Naquele tempo, na 
década de 60, era capaz de pu-
lar muro de minha Escola Téc-
nica, a ETFES, em Jucutuquara, 
para ver treino do time capa-
preta).

E, agora, por obra da grama 
sintética para o querido Rio 
Branco multidão vinha bem 
perto de meus poemas visuais, 

concretos. Vinham bem perto. 
Com um detalhe: formavam 
fila. Sim, grande fila. Todos 
para chutar bola numa travezi-
nha e, em acertando, fazer jus 
a gratuitas aulas em Academia 
de cultura física. Uma jogada 
de marketing. O jugo do jogo. 
Assim, por força da disputa, à 
exposição davam as costas ... 
Uns até cabeceavam os ara-
bescos, numa espécie de lei-
tura com antolhos. Ou, talvez, 
com um terceiro olho (confor-
me Lobsang Rampa).

A princípio, uma impaci-
ência esbocei. Quis, analoga-
mente, chutar dali os poemas. 
Depois, conformou-me um ra-
ciocínio: estávamos no país da 
“bola”. Da bola nos pés. Não 
da “bola” (cérebro) na cabeça. 
Os poemas é que estavam no 
local errado! Resignado, tam-
bém fui chutar bola: só acertei 
trave, trave, trave! Ora, bolas! 

No próximo ano, inscrever-
me-ei, outra vez, para igual 
Mostra. Será uma espetacular 

e inusitada exposição. O titu-
lo? “Poemas Abstratos para 
Retro Olhar.”  Ou comerei gra-
ma (e grama sintética).

Aguardem, pois.

Marcos Tavares, AFRE da safra 1984, 
é natural de Vitória(ES). 

Autor de poemas (GEMAGEM) 
e de contos (“No escuro,armados”), 

dentre outros. 

O Auditor Fiscal Gabriel Ra-
belo da Silva, egresso no con-
curso de 2009, tem sido refe-
rência na SUFIS-NE.

Autor do livro 1001 ques-
tões comentadas de Direito 
Empresarial, Ed. Método, no 
qual aborda questões típicas 
de concursos, adaptadas para 
o “certo ou errado”, com a 
explanação de cada item, de-
monstrando os dispositivos 
legais, doutrina e jurispru-
dência.

Gabriel se prepara para lan-
çar o seu segundo trabalho. 

Avesso a entrevistas, não 
conseguiu, no entanto, se 
livrar do jornal Ação Fiscal, 
sempre alerta para levar boa 
informação ao Grupo TAF.

Gabriel é professor colabo-
rador de Contabilidade no Fó-
rum Concurseiros e no Eu Vou 
Passar e de Direito Comercial 
no Ponto dos Concursos. 

Ex-aluno dos Colégios Mili-
tares de Brasília e de Campo 

Grande graduou-se em Ad-
ministração, pela Universida-
de Federal de Mato Grosso 
do Sul – UFMS. Conseguiu a 
aprovação em vários concur-
sos, mas optou pela SEFAZ-ES, 
quando em 2009, alcançou a 
primeira colocação.

Que seja mais uma boa agre-
gação de valores do nosso 
grupo.

Justo no olhar

SUFIS-NE tem professor

OLHARES ABSTRATOS ou ORA, BOLAS ! 



DESPESAS FINANCEIRAS    
Despesas Bancárias   349,96
    
TOTAL .............................................................349,96

    
    
    
Caixa    89,60
Banestes Cta 1.702.554  46.284,13
Banestes Cta 6.193.023  333,16
COOPEFISCO - Emprestimos   -   
Banestes Aplicação Poupança  0,00
Aplicação Coopfisco   596.381,99
   
TOTAL .......................................................643.088,88

Balancete Agosto 2010

Balancete Setembro 2010

Saldo Banco/Caixa

Saldo Banco/Caixa

Saldo anterior

Saldo anterior

Caixa      30,98
Banestes Cta 1.702.554     67.420,44
Banestes Cta 6.193.023     4.495,60
COOPIFISCO - Emprestimos      -   
Banestes Aplicação      -   
Banestes Aplicação Poupança     134,42
Aplicação Coopfisco     591.887,46
     
TOTAL ..............................................................  663.968,90

RECEITA OPERACIONAL     
     
RECEITA EFETIVA     
     
Ativos ( Agosto)      111.595,00
Outras Receitas      3.951,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras    4.495,10
Receita C/Associados      -   

TOTAL ................................................................ 120.041,42

Caixa     89,60
Banestes Cta 1.702.554     46.284,13
Banestes Cta 6.193.023     333,16
COOPFISCO - Empréstimos      -   
Banestes Aplicação Poupança     0,00
Aplicação Coopfisco     596.381,99
     
TOTAL ............................................................................................. 643.088,88
     
RECEITA OPERACIONAL     
     
RECEITA EFETIVA     
     
Ativos (Setembro)     112.395,00
Outras Receitas     3.533,25
Rendimentos de Aplicações Financeiras    13.587,48
Receita C/Associados     3.904,23
     
TOTAL ..............................................................................................133.419,96

DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA    
Acesso a Internet     49,93 
Assistência Contábil     1.000,00 
Assinatura Sky     183,70 
Combustível     2.683,32 
Condomínio     1.725,67 
Contribuição Fenafisco     1.150,00 
Contribuição Sindical     58,63 
Correios     211,66 
Cópias e Autenticações     10,72 
Condução     45,00 
Cursos e Instruções      483,06 
Despesas Bancárias     1.836,23 
Despesas Financeiras     1.558,02 
Despesas C/Estacionamento     668,00 
Despesas C/Estagiários     1.036,50 
Despesas C/Gráficas     535,00 
Despesas Diversas     893,20 
Despesas C/Veículos     1.090,00 
Despesas Salas 714/715 Global Tower     53.183,64 
Energia     308,63 
F.G.T.S.     1.723,36 
Festividades e Confraternizações     13.952,00 
I.N.S.S.     6.829,49 
I.N.S.S. S/NFS     2.102,43 
I.R.R.F. S/Salários     2.049,58 
I.R.R.F. S/NFS      149,13 
I.S.S.      940,95 
Impostos e Taxas     61,44 
Jornais e Revistas     509,91 
Manutenção de Máquinas e Equipamentos     303,57 
Material de Consumo     67,00 
Material de Escritório      656,04 
Multas     192,88 
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB     315,85 
Plano de Saúde - Assistência Médica     1.893,72 
Pis S/Folha de Pagamento     208,00 
PIS,COFINS,CSLL Lei 10833/04     693,45 
Pedágio     80,00 
Propaganda e Publicidade     10.182,00 
Refeições e Lanches     3.823,16 
Repasse Coopfisco     5.821,20 
    
SUB TOTAL ...................................................................................... 121.266,07 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS    
I.N.S.S.    9.431,97
F.G.T.S.    1.767,22
    
TOTAL .................................................................11.199,19
    
OBRIGAÇÕES FISCAIS    
IRRF S/Sálarios    2.051,12
IRRF S/NFS     149,13 
PIS S/Salários    213,48
PIS,COFINS,CSLL Lei 10833/04   693,45
ISS S/ Serviços    0,00
    
TOTAL ......................................................................107,18
    
DESPESAS C/ PESSOAL    
Assistência Médica    2.136,49

Caixa     2.081,18 
Banestes Cta 1.702.554     32.110,74 
Banestes Cta 6.193.023     4.020,27 
COOPFISCO - Empréstimos     -   
Banestes Aplicação Poupança     -   
Aplicação Coopfisco     559.411,45 
    
TOTAL ............................................................................................. 597.623,64 

TOTAL .......................................................784.010,32  784.010,32

TOTAL ............................................................................................. 776.508,84   776.508,84 

Seguros     293,01 
Salários     16.123,87 
Telefone     1.891,14 
Vale Refeição     5.652,25 
Vale Transporte     547,80 
Viagens e Hospedagens / Passagens     9.510,54 
    
TOTAL ............................................................................................. 155.284,68 

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA    
Água e Saneamento     895,76 
Energia     1.959,53 
Manutenção Máquinas e Equipamentos     

1.255,00 
Serviços de Manutenção Sede Social     11.684,34 
Material de Higiene e Limpeza     521,45 
Telefone     216,63 
    
TOTAL .............................................................................................. 16.532,71 

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO     
Aluguel      1.260,00 
Condomínio      45,00 
Combustivel     110,00 
Condução     43,96 
Despesas Diversas     500,00 
Energia     466,38 
Fretes     600,00 
Instalações     3.096,20 
Limpeza / Conservação     60,00 
Material de Consumo     159,67 
Material de Escritório     48,55 
Material de Higiene / Limpeza     117,39 
Plano de Saúde     104,17 
Telefone     368,49 
Vale Transporte     88,00 
Viagens e Estadas     -   
    
TOTAL ................................................................................................ 7.067,81 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
Acesso a Internet    19,93
Água e Saneamento    454,00
Assinatura Sky    183,70
Brindes     5.853,00
Combustível      2.923,19 
Condomínio     1.770,67
Contribuição Fenafisco   4.914,54
Correios     2.270,90
Cursos e Instruções     483,06 
Despesas C/Estacionamento  660,00
Despesas C/Gráficas     1.927,38 
Despesas Diversas    1.624,13
Despesas Salas 714/715 Global Tower 13.692,86
Despesas floricultura   150,00
Energia      2.785,56
Empréstimos Coopfisco   6.511,43
Festividades e Confraternizações  14.955,00
Fretes     300,00
Impostos e Taxas    4.051,04
Instalações     4.266,25
Jornais e Revistas    42,68

Contribuição Sindical     872,41
Despesas C/Estagiários    1.036,50
Salários     9.722,46
Uniformes     -   
Vale Transporte    591,80
Vale Refeição    6.015,25
    
TOTAL ..................................................................20.374,91
    
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS   
 
Serviços Prestados Assist. Contábil  1.000,00
Serviços Manutenção Sede Social  12.291,94
    
TOTAL .................................................................13.291,94

Limpeza / Conservação   95,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos 998,57
Material de Consumo   217,60
Material de Escritório    538,00
Material de Higiene/Limpeza  722,00
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD 328,40
Pedágio     80,00
Refeições e lanches    313,00
Seguros     293,04
Telefone     2.842,31
Viagens e Hospedagens/Passagens  16.331,02
    
TOTAL.........................................................92.598,26

FAZENDO SUCESSO
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Olho do Fiscal Classifisco

FALECIMENTO  
É com grande pesar que  comunicamos o falecimento de:

Aconteceu há cinco anos ......
No Sindifiscal No Estado

Pensando em adquirir um imóvel para 
moradia ou investimento? 

Fale com quem tem as melhores opções. 
Garantias na região da Grande Vitória.

Empreendimentos variados, na planta ou 
prontos do perfil econômico ao alto padrão.
Consultor Imobiliário Everaldo Gionvanelli

(27) 9937-7639 ou 4141-1369
everaldogiovanelli@vendascyrela.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
 “Garantindo a tranqüilidade e o sucesso do 

seu evento” IGOR GABRIELLI
 (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

IMÓVEIS
OPORTUNIDADE! 3Quartos, LAZER COMPLE-
TO, em Itapoã – Vila Velha PREÇO IMPERDÍ-
VEL! ! !   SÓ  R$ 220 MIL - DOCUMENTADO  

TEL. 3299-3611 ; 8824-3498 Marcos Antônio 
de Barros.

Praia das Gaivotas – VV- rua fechada e asfal-
tada - 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 de-

pósitos, canil,  garagem 2vgs. Automática, 
trifásica, portão eletr. Varandas. Tratar com 

proprietário 27 9921 5002.

No Brasil

No Mundo

• 29/11 - Sindifiscal/ES: Nota de apoio à greve no RS •
O SINDIFISCAL-ES, tendo tomado conhecimento, recentemen-

te, através de informativo repassado por nossa Federação, quanto 
ao justo e oportuno movimento reivindicatório deflagrado pela ca-
tegoria dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Rio Grande 
do Sul, com paralisação total de suas atividades, vem manifestar o 
seu apoio incondicional ao aludido movimento de greve. 

• 16/12 - Abono para categoria • 
O governador Paulo Hartung sancionou, em 16/12, a Lei nº 

8226 que autoriza o pagamento de abono aos servidores do Poder 
Executivo.

É a primeira vez que a categoria do Fisco é contemplada com 
este benefício. O abono é de 45% sobre a produtividade, tendo 
como limite máximo o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e será 
pago ainda este mês.

• 21/12 - Ministro dá sinal verde para a Fernando Ferrari utilizar área da Ufes •
O Ministro da Educação, Fernando Haddad, deu sinal verde para que 

parte da área da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) seja ocupa-
da pela avenida Fernando Ferrari. Cerca de 22 mil metros quadrados que 
margeiam a via serão utilizados para viabilizar a ampliação da avenida, 
obra que será executada pelo governo do Estado.

• 04/11 - Capixabas vão expor na maior feira orgânica do País •
Quarenta produtores orgânicos capixabas participaram da BioFach América Latina, no Rio de Ja-

neiro. Do grupo, 11 fizeram exposições de hortaliças e frutas. Também mostram café, arábica e coni-
lon, natural e industrializado, segundo informou Alfredo Stange, gerente de Agricultura Orgânica da 
Secretaria de Estado da Agricultura (Seag).

A BioFach América Latina é o principal evento do setor orgânico na América Latina. Realizada no 
Pavilhão 5 do Riocentro.

• 11/11 - Falsos fiscais são presos em operação em SP •
Uma quadrilha de falsos fiscais que atuava em quatro Estados 

-São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul- foi presa 
por uma força-tarefa formada pela Delegacia de Repressão a Cri-
mes Previdenciários da Polícia Federal de São Paulo, pela Previ-
dência Social, pela Receita Federal e pelo Ministério Público.

• 21/11 - Mc Fraude •
Documentos inéditos comprovam que o McDonald’s, a maior 

cadeia de fast-food do Brasil e do mundo, pagou 5 milhões de reais  
por uma norma da Receita Federal, configurando um caso raríssimo 
no universo da corrupção: o pagamento da propina teve até fiscal.

• 09/11 - Ataque terrorista •
Na Jordânia, 60 pessoas, 16 das quais estrangeiras, morrem num tri plo atentado suicida contra 

hotéis de luxo em Amã. Os atentados, os mais graves que alguma vez atingiram a Jordânia, são reivin-
dicados pelo extremista Abu Mussa b al-Zarqawi, líder da Al-Qai da no Iraque.

• 02/11 - Pena de Morte •
Os Estados Unidos ultrapassam o limiar dos 1.000 executados, desde a reinstauração da pena de 

morte, em 1976, com a execução de Kenneth Boyd, por duplo assassínio, na prisão central de Raleigh 
(Carolina do Norte).

Tal qual a desventura de 
qualquer companheiro en-
tristece-nos, ou nos envergo-
nha, assim a glória de um de 
nossos pares envaidece-nos, 
enche-nos daquele salutar or-
gulho. Este, o orgulho, é o sen-
timento que experimentamos 
ao saber nacionalmente des-
tacado o texto acerca da vida 
do serventuário frente aos 
frequentes desafios  no servi-
ço público (no caso, na Secre-
taria da Fazenda). Texto esse  
que é um desdobramento de 
sua Dissertação de Mestrado 

monitorada por sua profes-
sora Márcia Prezotti. Embora 
já corriqueiro o seu excelen-
te desempenho intelectual, 
haja vista outras publicações, 
não poupemos felicitações ao 
colega Rogério Zannon. Des-
ta feita, com o seu artigo (“A 
Vida na Fazenda“) alcançou o 
prêmio de melhor trabalho na 
Área de Estudos Organizacio-
nais. 

Parabéns, Rogério Zannon !   

(Marcos  Tavares , Auditor  Fiscal) 

FAZENDO SUCESSO

Elzira Lima Quarto, pensionista, em 15/04/2010
André Leão Corneau, aposentado, em 28/05/2010

Lea Coimbra de Carvalho, aposentada, em 03/10/2010
João da Silva Chaves, aposentado, em 17/10/2010

Altair Silva, aposentado, em 05/11/2010 

Em 23 de outubro de 2010 a 
categoria perdeu o Auditor Fis-
cal da Receita Estadual do esta-
do do Mato Grosso e Vice-pre-
sidente do SIPROTAF – Sindicato 
dos Profissionais de Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização do 
Mato Grosso, Francisco Ítalo 
Leite Fernandes. 

Sua competência o transfor-
mou em aconselhador nato de 
todos nós. Em todos os impas-
ses havia sempre espaço para 
a palavra do colega Ítalo que, 
coerente, diligente e de uma 
organização de idéias ímpar, 
sempre fez diferença. Continu-
ará a fazer, no nosso meio, pelo 
exemplo e pela memória sau-
dosa que dele guardaremos.

Atualmente, coordenava a 
Comissão de Participação Po-
lítica, onde plantou a semente 
ideal e viu germinar a planta 
da vitória, nas últimas eleições, 
em nosso país.

Com ele, a FENAFISCO, o fis-

co mato-grossense e todos nós 
muito aprendemos.

Mas, um Amigo do Bem 
nunca desaparece, nunca desa-
nima, nunca se deixa esquecer. 
Ao contrário, ele estará sem-
pre entre nós, nos animando a 
continuar e nos exemplificando 
com a sua lembrança.

“Porque Deus amou o mun-
do de tal maneira que deu o seu 
Filho Unigênito, para que todo 
o que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna”

(João 3:16).

FRANCISCO ÍTALO LEITE FERNANDES
UM AMIGO DO BEM RUMO À ETERNIDADE



Prêmio SINDIFISCAL-ES de Jornalismo
Também não serão aceitas as inscrições de 
cadernos especiais e comerciais.

As inscrições serão feitas mediante a re-
messa de três cópias dos trabalhos de cada 
categoria inscrita, conforme especificação 
abaixo, mais uma cópia em CD, também de 
acordo com as especificações técnicas solici-
tadas neste regulamento, para que possam 
ser inseridas no site no link do prêmio.

É obrigatório identificar o CD ou DVD com 
as mesmas informações constantes da ficha 
de inscrição.

 JORNALISMO IMPRESSO
Três (03) cópias do trabalho publicado mais uma (01) cópia em CD ou DVD.
Critérios de avaliação:
Adequação ao tema;
Qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e edição)
Iconografia (qualidade e equilíbrio de fotos e ilustrações)
Criatividade e inovação (introdução de novas idéias e conceitos)
Estratégia utilizada;
Serviços e pesquisas de interesse do público alvo

 TELEJORNALISMO
Três (03) cópias do trabalho em DVD mais uma (01) cópia em CD ou DVD.
Critérios de avaliação:
Adequação ao tema;
Apresentação;
Qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e edição)
Qualidade do áudio;
Qualidade da imagem;
Fotografia;
Qualidade da trilha sonora;
Criatividade e inovação (introdução de novas idéias e conceitos)
Serviços e pesquisas de interesse do público alvo

 RADIOJORNALISMO
Três (03) cópias do trabalho em CD mais uma (01) cópia em CD ou DVD.
Critérios de avaliação:
Adequação ao tema;
Qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e edição)
Qualidade do áudio;
Qualidade da locução;
Fotografia;
Qualidade da trilha sonora;
Criatividade e inovação (introdução de novas idéias e conceitos)
Serviços e pesquisas de interesse do público alvo

 INTERNET
Três (03) cópias do trabalho em CD mais uma (01) cópia em CD ou DVD. 
Critérios de avaliação:
Adequação ao tema;
Design;
Qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e edição)
Estrutura de navegação (oportunidades de links para páginas ou sites correla-

tos, entre outros)
Recursos audiovisuais e multimídia;
Criatividade e inovação (introdução de novas idéias e conceitos)
Serviços e pesquisas de interesse do público alvo

 CATEGORIA EXTRA - SERVIDOR FAZENDÁRIO
Três (03) cópias do trabalho em CD mais uma (01) cópia em CD ou DVD. 
Critérios de avaliação:
Adequação às normas da ABNT
Tema voltado ao universo fiscal tributário;
Teor técnico da matéria
Criatividade e inovação (introdução de novas idéias e conceitos)
Serviços e pesquisas de interesse da sociedade.

 Da Publicação dos Vencedores
Os vencedores receberão a comunicação oficial do resultado do julgamento no 

Baile Anual do Fisco. Fica ressalvado que, a critério dos realizadores do concurso, 
pelo período de 12 meses, a contar da data de divulgação do resultado, as repor-
tagens premiadas poderão ser veiculadas, sem qualquer ônus e sem que essa 
faculdade implique compromisso de publicação.

 Da Devolução das Matérias
Os participantes terão o prazo de 30 dias, após a divulgação dos vencedores, 

para solicitar à a devolução das matérias inscritas. Fica ressalvado que uma cópia 
ficará para o arquivo oficial do prêmio.

Regulamento
 

 Da Natureza da Premiação
O Sindifiscal-ES com apoio da  Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo,  

Fenafisco, Sindijornalistas, Sindijores AEI realizam o 1º Prêmio SINDIFISCAL-ES de 
Jornalismo. O concurso tem por objetivo premiar jornalistas que se destacarem na 
produção de matérias que abordem os seguintes temas: 

I - A importância do trabalho do fisco para o Estado e sociedade; 
II – Educação Tributária;
III – Inclusão tributária do Empreendedor Individual; e
IV - Atuação e trabalho do SINDIFISCAL-ES.

Esses são os critérios que serão considerados pelo júri para premiar as melhores 
reportagens que concorrem nas categorias de Jornalismo Impresso, Telejornalismo, 
Radiojornalismo e Internet.

 Da Inscrição
Poderão concorrer ao Prêmio Sindifiscal-ES de Jornalismo as reportagens veicu-

ladas pela imprensa capixaba no período de 07 de novembro de 2010 a 31 de agos-
to 2011, nas categorias de Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo e 
Internet. As inscrições vão de 01 a 31 de agosto de 2011.

A ficha de inscrição, preenchida corretamente, deverá trazer em anexo o com-
provante de registro no Ministério do Trabalho onde deverá estar declarada a cate-
goria profissional correspondente à do concorrente ao prêmio. Esses documentos, 
juntamente com as matérias que concorrem ao prêmio, deverão ser enviados para: 

O prazo máximo para a postagem das reportagens é 31 de agosto de 2011. (últi-
mo dia da inscrição)

Cada trabalho, obrigatoriamente, deve ser acompanhado de ficha de inscrição 
destacando: nome do autor ou autores, título, nome do editor, categoria, nome do 
veículo e a data da veiculação da reportagem.

Os trabalhos gravados em CD, obrigatoriamente, devem estar identificados com 
etiquetas com as mesmas informações constantes da ficha de inscrição.

 Da Autoria
A autoria dos trabalhos deverá estar sempre autenticada pela assinatura da ma-

téria, pela imagem ou pela voz do autor ou, em caso de material não identificado, 
por declaração expressa do editor ou responsável pelo veículo. 

Os textos deverão ser escritos em língua portuguesa. Não serão aceitos traba-
lhos realizados por membros do júri, empregados das empresas patrocinadoras ou 
de empresas prestadoras de serviços diretamente envolvidas com o concurso.

 Do Júri
Cada categoria terá seus trabalhos avaliados por um júri formado por sete mem-

bros convidados. A composição da banca de jurados será divulgada na data de início 
das inscrições.

O júri é soberano, podendo deixar de analisar total ou parcialmente as reporta-
gens que forem julgadas insatisfatórias e excluir as reportagens que não preenche-
rem os requisitos previstos neste regulamento. De sua decisão não caberá recurso 
ou impugnação. Não poderão participar do júri empregados das empresas patro-
cinadoras ou de empresas prestadoras de serviços diretamente envolvidas com o 
concurso.

 Da premiação
As reportagens consideradas vencedoras pelo júri do Prêmio Sindifiscal-ES de 

Jornalismo receberão troféu e a seguinte premiação:

1º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 5.000,00;
2º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 3000,00;
3º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 2.000,00.

No caso de empate, os valores serão divididos entre os vencedores da categoria. 
Os editores responsáveis pelas reportagens classificadas em primeiro lugar, recebe-
rão placa de homenagem.

 Da Categoria
Cada profissional poderá concorrer em até duas categorias, mas só poderá ins-

crever, no máximo, três matérias por categoria. No caso das matérias produzidas em 
série, o concorrente só poderá inscrever uma única matéria por categoria. Não serão 
aceitos artigos, editoriais, matérias pagas e matérias que não contenham caráter in-
formativo, bem como reportagens publicadas em órgãos informativos de empresas, 
instituições públicas, privadas ou ainda de representação classista ou profissional. 


