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Projeto de Lei do CONPTAF
ainda não foi enviado pelo
governo à Assembléia Legislativa

Manoel Bernardo, Joel Fadlahla, João Luiz Rodrigues, Marcelo da Mata, Delson Castelo, Miguel Fernandes, Antônio Maurício e esposa,
Marlene Muniz, Vandir de Souza, Orlando, José Luiz, Cláudio Thiago, Walker Ricardo e Getúlio(de costas). Rogério Zanon chegou ao
final da reunião.

fisco já está angustiado com a
demora do governo do Estado em
se pronunciar sobre o encaminhamento da minuta do projeto de lei sobre
união e remuneração do fisco, elaborado
pelo CONPTAF, com participação do
Sindifiscal e com o aval do secretário da
Fazenda, José Teófilo de Oliveira.
Em função disto estiveram reunidos
alguns representantes da categoria com o
Sindifiscal no último dia 03, para saber
como andavam os encaminhamentos

O

Eleições para
diretoria do
Sindifiscal pág. 3

dessa questão. Estiveram presentes
diretores do sindicato, representantes do
COPNTAF, gerentes da Sefaz, aposentados
e o deputado Cláudio Thiago.
Foi informado que o projeto ainda
está sendo analisado por técnicos do
governo e que em breve poderá sair a
resposta definitiva. Todos esperam que
seja positiva, já que a proposta foi
construída em conjunto por representantes da categoria e técnicos do
governo, com aval do secretário da

Fazenda e com afirmação de empenho
de encaminhamento do vice governador Lelo Coimbra. A reunião foi
considerada excelente pelos presentes,
que aguardam ansiosos e confiantes uma
resposta do secretário José Teófilo e do
governador Paulo Hartung sobre a data
do envio deste projeto de união e
remuneração da categoria, à Assembléia
Legislativa, conforme foi prometido ano
passado, para o início deste ano
legislativo.

Posse dos(as)
novos(as) AFRE’s
pág. 4 e 5

Golpe contra
os aposentados
pág. 6
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EDITORIAL

O silêncio gerador de ruídos

O

SINDIFISCAL tem sido constantemente
procurado pelos colegas, que no uso de seus
direitos, buscam informações sobre o
andamento da proposta de reajuste formulada pelos
colegas componentes do CONPTAF, convocados
especialmente para esta finalidade pelo Secretário
da Fazenda, Dr. José Teófilo, que teve participação
efetiva na definição das propostas ali contidas.
A história é conhecida, mas vamos aqui relembrá-la.
Ao assumir a Sefaz, nosso Secretário visitou
os locais de serviço e solicitou a todos um maior
empenho no desenvolvimento do serviço, visando
ajudar o governo a se recuperar do momento de
dificuldades financeiras encontrado. Mesmo com
toda a defasagem de pessoal e nas péssimas
condições de trabalho oferecidas, a categoria
arregaçou as mangas e foi em busca de uma melhor
arrecadação para os cofres estaduais. Conclusão:
recorde sobre recorde na receita de ICMS.
Dada sua contribuição, ficou a categoria
aguardando que, com as finanças saneadas, fosse
o governo parceiro da mesma, e oferecesse em
contrapartida recuperação das perdas salariais
acumuladas. Enquanto se iniciavam as conversas,
foi enviado a Assembléia Legislativa um Projeto
de Lei visando a recuperação das perdas salariais
dos Procuradores do Estado. Neste momento o
Fisco buscou apresentar uma emenda ao projeto,
visando a inclusão de nossos associados na base
salarial ali proposta.
Durante as discussões, o Fisco, assim como
o Dep. Cláudio Thiago, foram procurados pelo
governo, que se comprometeu a discutir as
necessidades da categoria.
Para produzir uma proposta a ser apresentada
ao Executivo, a nosso pedido, o Sr. Secretário da
Fazenda convocou o CONPTAF, que é um
Conselho que representa a categoria e a Sefaz,
com a finalidade única de produzir uma proposta
de recuperação salarial. Acumulando esta
responsabilidade com as demais atividades
inerentes ao cargo, os componentes do
CONPTAF, sempre sob orientação e sugestões
do Sr. Secretário, que também é Presidente deste
Conselho, concluíram um brilhante projeto,
acolhendo também os Consultores do Executivo.
Passou-se então as discussões sobre o
encaminhamento do mesmo pelo Executivo para
a Assembléia Legislativa, tendo em vista a
proposta haver sido realizada sob supervisão da
Sefaz, com a anuência do Sr. Governador.
Nas diversas reuniões com o SINDIFISCAL;
com o CONPTAF; com os colegas Auditores e
com os Consultores, ficou para todos a certeza
de que aquele projeto seria defendido pela Sefaz.
Em reunião com o Sr. Vice-governador, em
novembro/04, o mesmo informou que se era um

INFORME
SEU E-MAIL!

projeto feito com a participação do Secretário,
que não o faria sem estar autorizado pelo
Governador Paulo Hartung , seria o mesmo
analisado pelo Grupo Técnico existente dentro
do Palácio, e que em virtude de problemas
momentâneos, não haveria a possibilidade de
enviá-lo a Assembléia ainda naquela legislatura,
mas com toda certeza, durante o recesso o
mesmo seria avaliado, e que logo após o retorno
das atividades dos Srs. Deputados, estaríamos nos
reunindo para concluir o texto final do mesmo.
Em 04 de fevereiro, em virtude da posse dos
novos concursados, o Sr. Vice governador, em
um rápido encontro, tomou a iniciativa de
informar que logo após o carnaval estaríamos
dando continuação as conversas, suspensas
temporariamente em novembro/04.
Passou o carnaval, acabou fevereiro, e nada.
Na falta de informações oficiais por parte do Governo
e da Sefaz, começam a surgir vários boatos. O
SINDIFISCAL, com a responsabilidade que lhe é
pertinente como representante da categoria, tem
ignorado estes ‘ruídos’, e na intenção de eliminálos definitivamente buscou agendar uma reunião
com o Secretário da Fazenda, buscando ouvir do
mesmo alguma posição oficial sobre o andamento
da proposta, tendo em vista que a última
informação, proveniente da Sefaz, é de que estava
tudo bem. Iríamos também informar que este
silêncio por parte do Governo estava causando uma
inquietação dentro da categoria. Infelizmente, apesar
de havermos protocolado nosso pedido em 18/
fevereiro, até este momento ainda não conseguimos
lograr êxito em nosso pedido. Acreditamos que seja
por falta de espaço na agenda.
Apesar de tudo, continuamos acreditando no
posicionamento de nosso Vice governador, Lelo
Coimbra, e de nosso Secretário, Dr. José Teófilo,
que são pessoas da mais alta integridade e
credibilidade quanto aos compromissos
assumidos.
Queremos informar aos colegas que assim
que tivermos uma posição oficial iremos
imediatamente transmiti-la a todos.

Subsedes
Rua General Osório, 83 - salas 407 a 410 - Centro
Vitória - ES - Cep 29028-900 - Tel.:(27) 3200-2585
e-mail: fisco@sindifiscal-es.org.br
http://www.sindifiscal-es.gov.br
CNPJ: 272394410001/05
Diretor Presidente - Walker Ricardo Pinto
Vice-Presidente - Helvécio Valiati

Cachoeiro - Praça Jerônimo
Monteiro, 21 - sala 101 - Centro
Tel.: (28) 3521-7630/7629
e-mail - sindifiscal-cachu@veloxmail.com.br
Colatina - Av. Getúlio Vargas, 183- Ed. Prolar,
2º andar - Centro - Tel.: (27) 3721-1724
e-mail: colatina@sindifiscal-es.org.br

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

Para termos um canal
de comunicação mais ágil e
imediato com a categoria,
estamos organizando um
cadastro com os e-mails
dos/as colegas. Assim, as
informações de interesse
da categoria que chegarem
até o Sindifiscal poderão
ser repassadas com maior
rapidez para os/as
associados/as.

Não tem e-mail?
Para quem ainda não
tem um e-mail, é fácil solicitar
a criação de um à SEFAZ. O
colega Ednaldo Ribeiro, da
Supervisão de Suporte a
Usuários, da Gerência de
Arrecadação e Informática GEARI, informa que basta o
funcionário da SEFAZ acessar
a intranet
(www.websefa.es.gov.br), em
qualquer um dos
computadores da Rede Sefaz,
e preencher no campo
FORMULÁRIOS, o
documento de “Criação de
Conta de Correio” e imprimir.
Em seguida, o
funcionário pede à sua
chefia imediata para assinar
o documento, e o
encaminha à GEARI, no
prédio da Secretaria, em
Vitória. Em caso de dúvida,
o telefone do Ednaldo é:
3380-3951.

Jornalista Responsável
Inês Simon Ferreira - Reg. MTb 499/90
Editoração
Oficina de Letras Comunicação
3222-6955
Fotolito
Tom Bureau - 3322-8527
Impressão
Artgraf - 3223-6588
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Eleição para renovação da diretoria
do Sindifiscal em 01 e 04 de Abril
2005 é ano de eleição para renovar a diretoria do
Sindifiscal, nos dias 01 e 04 de Abril. Foi inscrita apenas
uma chapa para concorrer às eleições, encabeçada pelo
colega Júlio Muniz, que já presidiu o Sindifiscal por 2
mandatos, tendo ampla aprovação dos colegas do fisco.
As conquistas da categoria dependem de um
sindicato forte e representativo, por isso é muito

importante que um grande número de fiscais e
auxiliares votem na chapa que ora se apresenta. A
localização da urna está descrita abaixo, bem como o
roteiro das urnas itinerantes.
Apresentamos a única chapa inscrita para
concorrer às eleições do Sindifiscal, nos dias 01 e
04 de Abril:

“CHAPA CONTINUAÇÃO”
DIRETORIA EXECUTIVA
presidente
Júlio César Camilo Muniz
vice – presidente
Délio Cassiano Borges Castello
tesoureiro
Antonio Mauricio de Freitas Neto
secretário
Fátima Gouvea de Azevedo
diretor de comunicação
Zuleide Rosangélica Assis Lopes

Roteiro das urnas de votação:
As urnas fixas vão estar nas Gerências
Regionais de Linhares, Colatina, Cachoeiro
e no saguão do prédio da Sefaz.
Urna 1 – GRR Vitória, Urna 2 GRR
Cachoeiro de Itapemirim, Urna 08 GRR
Colatina, Urna 10 GRR Linhares
As urnas itinerantes vão passar, somente no
dia 04 de Abril, nos municípios onde têm
Agências da Receita Estadual (Coletoria), nos
horários definidos no roteiro abaixo. Nas
cidades onde não existirem agências, as
urnas passarão nos Postos do Banestes.
Urna 2
Horário e Local
08:00 – Viana
09:00 – Domingos Martins
!0:20 – Santa Maria
11:00 – Santa Tereza
13:00 – Itarana
14:00 – Itaguaçu
15:30 Baixo Guandu
Urna 3
Horário e Local
08:30 – Guarapari
10:00 – Anchieta
10:30 – Piúma
14:00 – Iconha
15:30 – Alfredo Chaves

CONSELHO DELIBERATIVO
Helvécio Valiati
Patrícia Belmock Volponi
Ana Maria de Souza Silva
Marlene Pereira Toledo Muniz
Walker Ricardo Pinto

Suplentes:
Manoel Rodrigues Bernardo
Marco Aurélio Fernandes da Silva
Marcelo André Pacheco Vieira

Comissão Eleitoral:
Walker Ricardo Pinto
Marco Aurélio Fernandes da Silva

CONPTAF - Titulares:
Jocimar Pessi Galter
Edvaldo Monteiro
Fabrício Admiral Souza
Urna 05
Horário e Local
09:00 - Rio Novo do Sul
10:00 – Itapemirim
10:30 – Marataízes
12:30 – Mimoso do Sul
13:30 – Muqui
14:30 – Atílio Vivacqua
Urna 06
Horário e Local
08:00 – Jerônimo Monteiro
09:00 – Alegre
10:00 – Guaçuí
11:00 – Dores do Rio Preto
13:00 – São José do Calçado
14:00 – Bom Jesus do Norte
15:00 – Apiacá
15:30 – ponte do Itabapoana
16:00 – Santa Cruz
OBS.: Aguardar uma de Cachoeiro de Itapemirim
Urna 07
Horário e Local
08:30 – Castelo
09:00 – Conceição do Castelo
10:00 – Ibatiba
11:00 – Pequiá
11:30 – Iúna
13:30 – Muniz Freire
14:30 – Venda Nova do Imigrante
15:30 – Afonso Cláudio

Urna 09
Horário e Local
08:00 – São Domingos
09:30 – Ecoporanga
11:00 Barra de São Francisco
14:00 – Mantenópolis
15:00 – Alto rio Novo
15:30 – Pancas
OBS.: Aguardar urna de Colatina
Urna 11
Horário e Local
08:00 – P.F. Amarílio Lunz
08:30 – Pedro Canário
09:00 – Conceição da Barra
09:30 – São Mateus
11:30 – João Neiva
12:00 – Ibiraçu
14:00 – Aracruz
15:00 – Fundão
Urna 12
Horário e Local
09:00 – São Gabriel da palha
10:30 – Nova Venécia
13:00 – Pinheiros
14:30 – Montanha
15:30 – Mucurici
OBS.: Aguardar urna de Linhares
Urna 13
Horário e Local
08:00 - Vila Velha
10:30 – Cariacica
14:00 - Serra

Fiscais lançam livro
Os colegas Rogério Zanon da Silveira e José Silvério
Lemos, promoveram, com apoio da Sefaz, uma noite de
autógrafos, no último dia 02-03, em Vitória, para
divulgação de seus livros, respectivamente: “Tributo,
Educação e Cidadania: a questão tributária no ensino

fundamental como fator de desenvolvimento da cidadania
participativa no Brasil”, já na 2ª edição, e “A Contabilidade
como instrumento de Auditoria Fiscal”. Os livros são
resultado das dissertações de Mestrado dos dois colegas.
Parabéns!
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Posse de 50 novos AFRE’s apr

A solenidade de posse do cargo de novos 50 Auditores Fiscais da Rec
presença do governador em exercício, Lelo Coimbra, do secretário d
Ricardo de Oliveira. A solenidade contou ainda com a presença de
A acolhida feita pelo
secretário da
Fazenda, José Teófilo
“Este dia é especial por ser
um dia de reconhecimento.
Estamos recebendo 50 novos
fiscais de empresas. O novo
governo do Estado do ES tem
a compreensão clara da
importância do fisco e do
trabalho feito por fiscais na
Sefaz. Desde 2003 os fiscais
abraçaram com muito entusiasmo as diretrizes do governo
do Estado para contribuir com
a recons-trução do ES. O
trabalho foi bem sucedido, a
arrecadação aumentou, a
conjuntura está favorecendo e
setores expressivos do
empresariado estão contribuindo. Queremos construir
uma ação verdadei-ramente
republicana, com a visão de
que governo é coisa séria, da
mais alta relevância social e
tem que funcionar. Quando o
governo não fun-ciona,
perdem todos, a sociedade e
os servidores com salários
atrasados.
O nosso governador fala
que estamos trabalhando para
nossos filhos e netos, pois

queremos que eles vivam bem
aqui no ES. Para isso temos
que ter um setor público que
funcione, com servidores
públicos que reconheçam o
peso da sua responsabilidade.
Os Auditores Fiscais têm a
gravíssima responsabilidade
de arrecadar recursos para o
governo e têm também o
poder de punir. Por isso, têm
que se imbuir de ser altruístas,
ter à sua frente a ética e o senso
de justiça. Sua responsabilidade é grave porque é nobre,

difícil, e tem o poder de punir.
Nós da Sefaz seremos sempre
solidários às suas ações, mas,
por favor, não sejam injustos!
Pois daremos também todo
direito ao contribuinte de se
defender. Novos auditores
fiscais venham conosco, sejam
profissionais! Nosso governo
não admite interferência
política no ato de fiscalizar.
Vocês jamais serão chamados
a não fiscalizar nosso amigos.
Não sejam arrogantes, não
sejam prepotentes, sejam

cidadãos servidores públicos.”

Aula inaugural proferida
pelo governador em
exercício, Lelo Coimbra
“A Sefaz está há 17 anos
sem receber sangue novo!
Estamos felizes pela chegada
de novos e novas AFRE’s, e,
principalmente porque foram
criadas as condições para
recebê-los/as. As finanças
públicas equilibradas foram
fruto de muita luta, muito
compartilhamento.
A
desorganização facilita ações
de conluio dentro do Estado,
contra a sociedade. Para
organizar o Estado enfrentamos muitas resistências
internas e externas (mas ainda
perma-necem alguns “servos
da omissão”, que é apenas
um fator do patrimônio ético
perdido). Nós temos que estar
construindo, e cada vez mais,
essas conquistas; cuidar para
que as relações de apadrinhamento e práticas duvidosas
não retornem ao Estado do
ES. Vocês são convidados/as a
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rovados no concurso de 2002

ceita Estadual-AFRE’s, em 04-02-05, no Calir, em Viana, contou com a
da SEFAZ, José Teófilo e do secretário de Gestão e Recursos Humanos,
diversos familiares dos AFRE’s que foram prestigiar o ato de posse.
nos ajudar a nos afastarmos
cada vez mais desse passado
ao qual não queremos
retornar.
Nesse momento podemos ter o melhor ambien-te
de investimentos já obtido
nesse Estado. As grandes
empresas estão ampliando
instalações, como Petrobrás,
Arcel, CST, CVRD e Samarco.
E ainda podemos trazer novos
grandes investimentos e gerar
desenvolvimento.
Uma
informação de primeira mão:
O dinheiro do FAT, por
exemplo, foi investido na
fábrica “C” da Aracruz Celulose para formação de mãode-obra que depois foi
aproveitada no mercado local
e isso pode se multiplicar.

Classificação
1º
2º
Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º

Novos/as AFRE’s
nomeados/as
Parte dos novos AFRE’s,
aprovados no concurso de
2002, foram nomeados pelo
governador Paulo Hartung,
em 05 de janeiro. Só foram
nomeados os 50 primeiros
classificados, inclusive dois
portadores de deficiência,
através dos Decreto nº 249-s
e 250-s, de 05/01/05, conforme publicado no Diário
Oficial-ES de 06-01.
O Decreto considera os
termos do Edital SEPLOG/
SEFAZ nº 003/2004 que
homologou o resultado final
do Concurso Público para
provimento de cargos do

Nome
Portadores de deficiência
Mário José de Souza Gomes Júnior
Mara Edmilsa Nunes Costa
Nome
Joseley Lima de Brito
Fernando de Barros Moses
Eraldo Pontes Schayder
Eliana Silveira Costa
Gideon Drescher
Paulo Marcos Linhares Ribeiro
Ricardo dos Santos
Germanni Batista Herzog
Fábio de Oliveira Freire
Saulo Sérgio de Oliveira
Adelmo Gomes Costa
Luiz Eduardo Tortella Baiao
José Roberto de Martin
Juliano Gocalves Volpini
Marcos Cruz Walsh Monteiro
Maria Lucia de Araújo
Huesley Anderson Campos
Marcelo Garritano da Silva
Mario Yukio Yamamoto
José Ricardo Ferreira de Souza
José Luis Gomes Faria
Wilson de Souza Coelho Junior
Patrícia Flori Cabral Tavares

Grupo TAF e o disposto no sub
item 2.16 do Edital SEARP/
SEFAZ nº 001/2002; o disposto
no Art. 3º da Lei Complementar nº 262 de 05/06/03
que passou a deno-minação
do cargo para Auditor Fiscal da
Receita Estadual e o disposto
no Art. 1º da Lei Complementar nº 303 de 03/12/04.
Os 50 primeiros candidatos classificados foram
nomeados nos termos do
inciso I, do Artigo 12, da Lei
Complementar nº 46, de 31
de janeiro de 1994, combinado com o Art. 3º da Lei
Complementar nº 16 de 09/
01/1992, alterado pela Lei
Complementar 262 de 05/06/
2003, incluindo 2 portadores
de deficiência, relacionados

Classificação
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º

abaixo, habilitados em
Concurso Público, para
exercerem cargos de Auditor
Fiscal da Receita Estadual, do
Quadro do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Serviço Público
Estadual-TAF:

Nome
Herbert Simões Rodrigues
Luiz Cláudio Fachetti
Marcos Fernando Pego Freitas
Wilson Ramos
Aladir Pereira da Silva
Rene Gabriel Junior
Juliana Andrade Audi
Pedro Marcelo Cezar Guimarães
Jaderson Mendes Lourenço
Leonardo Cabral de Barros
Fabíola Rangel Ko
Fábio Sabenca de Almeida
Elaine de Araujo
Wagner José Dias
Cleto Ferreira Neto
Adriana Bissoli Amorim
Cesar Milagres Henriques
Robson Augusto Dainez Conde
Urias Otaviano Vaz
Deuber Luis Vescovi de oliveira
Armênio Elizeu Ribeiro Filho
André Luiz Figueiredo Rosa
Rowena Rodrigues Fraga
Gabriel Pinto Coelho Azevedo
Sérgio Pereira Ricardo
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Benefícios: INSS alerta aposentados sobre ação de
estelionatários (Elaborada em 16/02/05, publicada
no boletim eletrônico Fiscosoft Online, de 17/02/05)

N

enhum funcionário do INSS está
autorizado a ir à residência dos
segurados. Os beneficiários do INSS
devem ficar atentos para possíveis ações de
estelionatários, principalmente, nesse período
em que o recadastramento é divulgado pelos
meios de comunicação.
Para evitar a ação de golpistas, a
Previdência Social alerta os aposentados,
pensionistas, e outros beneficiários para que
sempre desconfiem de pessoas que prometem
serviços, como recadastramento, agilização de
andamento de processos, aumento de valores
de benefícios, liberação de valores atrasados,
de revisões e pecúlios, entre outros.
Os estelionatários sempre usam esses
métodos para aplicar golpes e, em alguns casos,
eles até se fazem passar por funcionários da
Previdência Social. Quanto a isso, o INSS
esclarece que nenhum de seus servidores está
autorizado a comparecer à residência de
segurados para prestar serviços de concessão

de benefícios, controle de pagamentos, revisão
de cálculos, e, muito menos, para retirar
documentos, cheques, dinheiro, cartão
magnético ou número de senha bancária.
Nessas situações, o beneficiário deve
comunicar o fato imediatamente à polícia.
Outra coisa que a vítima deve fazer é
denunciar o crime ao Disque Denúncia, da
Previdência Social, pelo telefone 08007070477, que funciona de segunda a sábado,
das 7h às 19h, ou pelo site da Previdência
Social (www.previdencia.gov.br), na seção da
Ouvidoria.
Recadastramento da
Previdência ainda não começou
Os aposentados, pensionistas e
outros beneficiários da Previdência NÃO
devem ir às agências do INSS para se
recadastrar. Isso porque a data de início
dessa fase do trabalho ainda não foi definida.
No momento, o que a Previdência tem feito
é um cruzamento entre os bancos de dados

de vários órgãos, para a atualização do
cadastro de beneficiários.
O cruzamento começou em 15/02 e
incluirá bancos de dados de órgãos como o
Ministério da Fazenda (Cadastro de Pessoa Física
- CPF); Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra); Ministério da Saúde
(Datasus); Justiça Eleitoral (Cadastro Nacional de
Eleitores); e de cartórios (óbitos registrados). Esse
trabalho é interno e não necessita da presença
do aposentado ou do pensionista para ser feito.
Após essa etapa, os dados serão
analisados e deverão passar por uma triagem,
para que o Ministério da Previdência Social
tenha um quadro mais nítido da situação e
das anormalidades. Depois disso, a Previdência
tomará as decisões sobre as próximas etapas
do Novo Cadastro. Nenhum benefício
deixará de ser pago, mesmo se alguma
irregularidade for constatada. Isso só ocorrerá
depois de uma checagem completa das
informações obtidas.

Uma lição de vida... Autor desconhecido

N

o primeiro dia de aula nosso professor
se apresentou aos alunos, e nos
desafiou a que nos apresentássemos a
alguém que não conhecêssemos ainda. Eu
fiquei em pé para olhar ao redor quando uma
mão suave tocou meu ombro. Olhei para trás
e vi uma pequena senhora, velhinha e enrugada,
sorrindo radiante para mim. Um sorriso lindo
que iluminava todo o seu ser. Ela disse: “Ei,
bonitão. Meu nome é Rose. Eu tenho oitenta
e sete anos de idade. Posso te dar um
abraço?”Eu ri, e respondi entusiastica-mente:”É
claro que pode!”, e ela me deu um gigantesco
apertão.
Não resisti e lhe perguntei: “Por que você
está na faculdade em tão tenra e inocente
idade?” E ela respondeu brincalhona: “Estou
aqui para encontrar um marido rico, casar, ter
um casal de filhos, e então me aposentar e
viajar.”
”Está brincando”, eu disse. Eu estava
curioso em saber o que a havia motivado a
entrar neste desafio com a sua idade, e ela
disse: “Eu sempre sonhei em ter um estudo
universitário, e agora estou tendo um!”
Após a aula nós caminhamos para o prédio
da união dos estudantes, e dividimos um
milkshake de chocolate. Nos tornamos amigos
instantaneamente. Todos os dias nos próximos
três meses nós teríamos aula juntos e falaríamos
sem parar. Eu ficava sempre extasiado ouvindo
aquela “máquina do tempo” compartilhar sua
experiência e sabedoria comigo.
No decurso de um ano, Rose tornou-se

um ícone no campus universitário, e fazia
amigos facilmente, onde quer que fosse. Ela
adorava vestir-se bem, e revelava-se na
atenção que lhe davam os outros estudantes.
Ela estava curtindo a vida!
No fim do semestre nós convidamos Rose
para falar no nosso banquete de futebol. Jamais
esquecerei o que ela nos ensinou. Ela foi
apresentada e se aproximou do podium. Quando
ela começou a ler a sua fala, já preparada, deixou
cair três, das cinco folhas no chão. Frustrada e um
pouco embaraçada, ela pegou o microfone e disse
simplesmente: ”Desculpem-me, eu estou tão
nervosa! Eu não conseguirei colocar meus papéis
em ordem de novo, então deixem-me apenas
falar para vocês sobre aquilo que eu sei.”
Enquanto nós ríamos, ela limpou sua
garganta e começou: “Nós não paramos de
jogar porque ficamos velhos; nós nos tornamos
velhos porque paramos de jogar. Existem
somente quatro segredos para continuarmos
jovens, felizes e conseguir o sucesso:
1º . Você precisa rir e encontrar humor
em cada dia.
2º . Você precisa ter um sonho. Quando
você perde seus sonhos, você morre. Nós
temos tantas pessoas caminhando por aí que
estão mortas e nem desconfiam!
3º . Há uma enorme diferença entre
envelhecer e crescer. Se você tem dezenove
anos de idade e fica deitado na cama por um
ano inteiro, sem fazer nada de produtivo, você
ficará com vinte anos. Se eu tenho oitenta e
sete anos e ficar na cama por um ano e não

fizer coisa alguma, eu ficarei com oitenta e
oito anos. Qualquer um, mais cedo ou mais
tarde ficará mais velho. Isso não exige talento,
nem habilidade, é uma conseqüência natural
da vida. A idéia é crescer através das
oportunidades.
4º . E por último, não tenha remorsos.
Os velhos geralmente não se arrependem por
aquilo que fizeram, mas sim por aquelas coisas
que deixaram de fazer. As únicas pessoas que
têm medo da morte são aquelas que têm
remorsos.”
Ela concluiu seu discurso cantando
corajosamente “A Rosa”. Ela desafiou a cada
um de nós a estudar poesia e vivê-la em nossa
vida diária.No fim do ano Rose terminou o
último ano da faculdade que começara há
tantos anos atrás. Uma semana depois da
formatura, Rose morreu tranqüilamente em
seu sono.
Mais de dois mil alunos da faculdade
foram ao seu funeral, em tributo à maravilhosa
mulher que ensinou, através de seu exemplo,
que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo
que você pode provavelmente ser, se
realmente desejar.
Quando você terminar de ler isto, envie
esta palavra de conselho para seus amigos e
familiares.Estas palavras têm sido divulgadas por
amor, em memória de “Rose”. Uma grande
mulher. Um grande ser humano.
LEMBRE-SE:
ENVELHECER
É
INEVITÁVEL, MAS CRESCER É OPCIONAL!
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Balancete - Dezembro 2004
Saldo anterior
Banestes Cta 1.703.701
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Titulo Capitalização
Aplicação Coopfiscao

0,51
70.518,79
17.705,28
12.131,87
1.500,00

TOTAL

101.856,45

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Mensalidade Associados Clube
Credito Siafem
Pro-labore Unimed Novembro/Dezembro/2004

2.266,22
78.980,00
5.280,68

TOTAL

86.526,90

IMOBILIZADO
Obras em Andamento - Vila Velha
Máquinas e Equipamentos

10.547,02
978,00

TOTAL

11.525,02

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
INSS
FGTS
Salários

11.031,05
2.108,36
12.958,39

TOTAL

26.097,80

OBRIGAÇÕES FISCAIS
IRRF S/Salários
PIS S/Folha

1.844,66
331,55

TOTAL

2.176,21

DESPESAS C/PESSOAL
Adiantamentos e Vales
Assistencia Médica
Cont. Sindical
13° Salario
Férias
Vale Refeição
Vale Transporte

2.169,77
454,29
6.117,53
5.589,63
3.621,35
973,00

TOTAL

18.925,57

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Assistência Contabil
Serviços Provissionais - PF
Serviços Provissionais - PJ

600,00
7.060,00
3.865,00

TOTAL

11.525,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Acesso a Internet
Água
Assinatura TV a Cabo
Combustivel
Condominio
Copias e Autenticações
Correios
Despesas c/Estacionamento
Despesas C/Pedagio
Despesas C/Veiculos
Despesas Cachoeiro
Despesas Colatina
Despesas Vitoria
Despesas Legais e Judiciais
Doações
Energia
Festividades e Confraternizações
Fretes
Hospedagens
Jornais e Revistas
Manutenção de Maquinas e Equip.
Material de Consumo
Material Higieme e Limpeza
Material de Escritório
Processos Judiciais
Processos Trabalhistas
Propaganda e Publicidade
Reembolso de Despesas
Telefone

152,00
562,93
96,90
2.110,50
445,00
39,00
358,80
324,00
6,15
488,82
1.817,28
530,67
450,00
328,82
50,00
1.772,80
1.939,60
135,74
57,59
491,40
120,00
1.039,50
256,76
1.631,23
14.547,40
3.401,76
150,39
485,66
2.867,24

TOTAL

36.657,94

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias

788,20

TOTAL

788,20

Saldo Banco/Caixa
Caixa
Banestes Cta 1.703.701
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Titulo Capitalização
Aplicação Coopfisco

650,00
0,51
46.694,06
19.711,17
12.131,87
1.500,00

TOTAL

80.687,61

TOTAL

188.383,35
188.383,35

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2004
Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe
Vitória-ES - CEP 29040-040
Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91
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Ascensão dos AFRE’s com transferência
de domicílio causou decepção
O que poderia ter sido uma
conquista profissional transformou-se
num pesadelo para muitos colegas
que ascenderam de nível na Sefaz.
Vários AFRE’s sentiram-se punidos ao
usufruírem o seu direito de ascensão
por causa da obrigatoriedade, imposta
pela Sefaz, de remanejamento da
localização profissional que
acompanhou a mudança de nível.
Profissionais que já estavam
com suas vidas familiares organizadas
na Grande Vitória há vários anos
viram-se obrigados a mudar para
municípios do interior, sendo que seus
cônjuges têm outros empregos e não poderão
ser transferidos, filhos terão de abandonar escolas
onde estudam há vários anos, outros assistem
familiares idosos e terão de deixá-los ao léu.a
No entender do Sindifiscal, para um AFRE II
fiscalizar empresas no interior não precisa estar
residindo no local. Basta ao AFRE visitar a empresa
designada, recolher a documentação necessária
e estudar a situação dela no seu município de

residência, sem nenhum prejuízo dos trabalhos,
pelo fato dessa atividade durar várias semanas. É
assim que acontece, por exemplo, com AFRE’s
que fiscalizam empresas sediadas em São Paulo.
Nenhum deles precisou mudar sua residência e
família para aquele estado para realizar o trabalho
com eficácia.
Por isso a diretoria do Sindifiscal não vê
justificativa para a transferência de domicílio

residencial para fiscalizar empresas do
interior. No seu entender os AFRE’s
foram punidos ao buscarem exercer
os seus direitos.
No entender da diretoria,
alguns colegas se encontram em
situação ainda pior. São aqueles que
viram, mais uma vez, seus direitos
serem negados pela Sefaz, após
aguardarem 11 anos de falta de
compromisso e descumprimento da
Lei por diversas administrações
anteriores.
Apesar dos vários apelos do
SINDIFISCAL, baseados em
argumentos técnicos e legais, a Sefaz ignorou a Lei
nº16/92 e ofereceu somente 50 das 119 vagas
existentes na data da abertura do processo de
ascensão. “Resta agora a estes colegas preteridos
pela Sefaz o caminho da Justiça, visando buscar a
devida reparação ao prejuízo funcional
proporcionado pela redução das vagas oferecidas.
Mais uma vez, o SINDIFISCAL estará ao lado de
seus associados”, afirma a diretoria.

Seminário dos Servidores Públicos

Out

In

Os sindicatos que compõem a
Intersindical dos Servidores Públicos
Estaduais querem mobilizar
todo
funcionalismo. Para isso promoveram o
Seminário Movimento de Valorização do
Serviço Público, em 2, 3 e 4/03, em Santa
Izabel. “Foi um marco divisório no trabalho
sindical ao qualificar o esforço de
organização e representação dos
trabalhadores. O funcionalismo está ligado
aos acontecimentos e quer respostas rápidas

e ágeis das entidades sindicais, fazendo com
que os formadores de opinião do serviço
público se motivem a construir um novo
momento na relação da base com a
sociedade”, afirmou Hailson de Oliveira
presidente do Sindipúblico.
Foi abordada a Reforma Sindical e
Trabalhista, a Comunicação Sindical e
Marketing, Lei de Resonsabilidade Fiscal,
Saúde do Trabalhador e a Regulamentação
da Lei 046 (Regime Jurídico Único).

Zuleide Rosangélica representou o Sindifiscal
no evento

A derrota do governo Lula nas eleições da Câmara dos Deputados. Os deputados são sucumbiram às pressões e chantagens.
A rapidez na elucidação da morte da Missionária Dorothy Stange Pena que o mesmo empenho não exista no caso Waldomiro Diniz e na morte do
Prefeito de Santo André, entre outros.
A receita de ICMS do Estado do Espírito Santo. É com nosso trabalho que o Governador Paulo Hartung pode cumprir seus compromissos.
A condenação de José Carlos Gratz. Tomara que seja a primeira de muitas.
O casamento do colega Erval Antônio de Rezende. Desejamos felicidades ao casal.
Noite Dançantes: Antônio Maurício e Fernandão avisam aos colegas que as sextas-feiras dançantes no Clube Social de Vila Velha vão estar de
volta em 1º Abril para animar os finais de semana do fisco!
A falta de notícias relativas ao reajuste da categoria.
O salário dos Auditores Fiscais. Mais de 20% dos novos nomeados desistiram da nomeação. Perde a Sefaz, perde o Estado e perde a população,
com a saída de pessoas de alta qualificação.
A imoralidade do aumento salarial proposto pelo Deputado Severino Cavalcanti, Presidente da Câmara dos Deputados, com o apoio do Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Nelson Jobim.
Os benefícios fiscais direcionados e decididos nos gabinetes ficam, mais uma vez, sob suspeita de legalidade.
Os discursos do “companheiro” Lula. Parece uma nova edição do livro FEBEAPA – Festival de Besteiras que Assolam o País.
O reajuste de 0,1% (vírgula um ponto percentual) proposto pelo “companheiro” Presidente Lula para os servidores federais. Enquanto isso os
banqueiros obtém lucros recordes e os preços “controlados” pelo governo sobem acima da inflação. Com a palavra os defensores dos
trabalhadores, que lutaram para colocá-lo lá.
A violência de nosso Estado. Está na hora, com o progresso da informática, da Sefaz rever seu ponto de vista, permitindo que o servidor, quando
possível, realize seus trabalho dentro de sua casa. Cada vez mais, o mundo dos evoluídos, utiliza esta forma de trabalho.

Comunicamos com pesar o falecimento dos queridos colegas e nos solidarizamos com suas famílias:
•Antônio Ramos Haustequestt em 27/12/04, •Plinio Luiz Batista em 29/12/04, •Jair Horácio Lima em 30/12/04, •João Carvalho em 02/01/
2005, •Marinette de Lima Lobo em 05/01/2005, •Maria Placidina da Silva Sodré em 13/01/05, •Henrique Rezende Navarro em 14/01/05, •José
de Paula Rocha em 25/01/2005, •Arlete Serrão Martins em 01/02/05, •Sebastião Martins Pinto de Souza Franco em 24/02/2005,

