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Palavra do Presidente

Nota do redator

A bril – É curioso 
como o “mês da  
mentira” tam-

bém seja o mês da brasilidade. 
Nenhum outro dedica tantos 
dias à pátria como ele. E nunca 
essas datas foram tão repensa-
das.

Serão elas reais homena-
gens ou não passam de retórica 
pautal de políticos? Vejamos:

O que se tem feito pelos 
Parkinsonianos, pacientes que 
exigem alto grau de especiali-
zação e estrutura condizente 
que os atenda a contento, o 
que, convenhamos, não é sen-
tido pela sociedade. Isso é um 
outro reflexo do descaso pela 
Saúde em nosso país, no míni-
mo, uma brincadeira de mau 
gosto. Nunca se privatizou 
tanto os serviços de saúde. E 
nunca as deficiências do SUS 
foram tão evidentes. Não é que 
faltem investimentos. A crise é 
de gestão. Os recursos existem 
mas são sugados pela patologia 

da corrupção, dos superfatura-
mentos e dos desvios. Também 
transformaram numa grande 
mentira o que talvez tenha sido 
o nosso último grande patrimô-
nio nacional: os Correios

Falar dos nossos jovens tor-
na-se tarefa difícil. Perdemos o 
senso e  o controle, engolidos 
por uma celeridade inovado-
ra globalizada; enraizados no 
tradicionalismo que resiste e 
refuta os novos tempos. O que 
vemos é uma juventude órfã de 
tutela, seja ela paterna, seja ela 
governamental. As “UNIS” da 
vida estão por aí, proliferando 
quais depósitos de potencialida-
des que ainda não aprendemos 
a desenvolver. Os programas 
de reabilitação de drogados se 
tornaram o must do século a 
macular os versos do Hino Na-
cional, pela fuga de todos nós à 
luta. Estamos jogando a toalha, 
literalmente. Somos egoístas 
suficientemente, para achar, 
por exemplo, que o Desarma-

mento Infantil e os Direitos da 
Mulher são assuntos exclusi-
vos do Poder Público. E que a 
escravidão e o trabalho juvenil 
nos são, apenas, realidades dis-
tantes. A apatia irá nos custar 
caro. E as eleições vêm aí. Mas 
isso não é problema nosso, não 
é mesmo? Porque participar, 
mobilizar e nos envolver com 
essas coisinhas chatas? Afinal, 
outros farão isso por ´nós, não 
é assim? 

O Pan-Americanismo que 
nos deu grandeza e nacionali-
dade, se vê ameaçado, sob as 
nossas barbas, por toda sorte 
de aventuras ditatoriais, num 
chaveamento da liberdade es-
cancarado e cínico. Esse filme, 
o nazismo nos apresentou, não 
faz muito tempo.

Nossa América vê impoten-
te a degradação de seu solo e 
de seus habitantes originais. 
Tanto um como o outro não 
têm chance de sobrevivência 
digna, no modelo voraz que aí 

está. A própria latinidade se vê 
fadada à extinção tantos são os 
ataques culturais alienígenas 
que sofre. A terra irá suportar 
tamanho ataque? Nós teremos 
como suportar a sua respos-
ta? Pois, ela está vindo, podem 
acreditar. 

E os nossos bravos e heróis? 
Quem é hoje o Tiradentes, se-
não um simples nome de mo-
numentos. Seu exemplo se per-
deu, no nosso Alzheimer cívico. 
Como também se perderam o 
nosso exercito e as nossas polí-
cias sufocados que estão, à ina-
nição pelo descaso, pela falta 
de investimento e pelo desapa-
relhamento. Pelo desrespeito! 
A FAB, por exemplo, se vê palco 
de uma transação misteriosa, 
a promover um verdadeiro (ou 
mentiroso) leilão às avessas, na 
compra (?) de novas unidades. 
Absurdamente, políticos civis 
são os donos da “última pala-
vra”, em assuntos vitais para a 
segurança de nosso território. 

Abril dedica dia aos sacerdo-
tes. 

Esses têm conseguido des-
taque ultimamente. Uma pena 
que seja um destaque negativo. 
Outro reflexo da hipocrisia hu-
mana. Ações que não acompa-
nham a Palavra. Abominação 
que deseduca, desalenta, deso-
rienta. 

Realmente, ABRIL é o Mês 
da Mentira. 

Mentira Humana, burra e 
cruel.

No entanto, ele nos reserva, 
também, o Dia da Voz. 

Essa, nós podemos tornar 
verdadeira, ao bradar um “BAS-
TA” alto e sonoro que propague 
o nosso repúdio, por mais tardio 
que ele pareça ser, à realidade 
que construímos e romper de 
vez a nossa surdez insana. 

Podemos e devemos tentar 
esse “Gol de Placa”. 

Pensem nisso. E que venha 
maio.

C o m p a n h e i ro s , 
nesta edição, 
concluímos uma 

fase de muitas ações,  na SEFAZ, 
na SEGER, no IPAJM, no Tribu-
nal de Contas, na Assembléia 
Legislativa, na FENAFISCO, na 
Câmara Federal e no Senado 
Federal. Estivemos, até mesmo, 
no Gabinete da Presidência da 
Republica, em defesa de proje-
tos de nosso interesse. Trata-se 
de honrar a sua confiança. 

Foram muitas reuniões, via-
gens e cerimônias. Mais que 
isso, muito trabalho. O ob-
jetivo é mostrarmos o papel 
importante do fisco capixaba 
para o estado e a sociedade. 
E foi muito bom ouvirmos isto 
do próprio Governador Paulo 
Hartung, na posse de parte dos 
novos auditores. Em momento 
misto de felicidade e expecta-
tiva ponderamos ao governo a 
necessidade de preenchimento 
das 60 vagas do edital do con-
curso. Até agora só foram pre-
enchidas 19 vagas, apesar da 
convocação de 30. 

Cabe destacar as falas do 
orador da turma, Adson, sobre 
a carreira e a tributação no Bra-
sil e do subsecretario Gustavo, 
sobre a responsabilidade de 
prestarmos um bom serviço 
aos contribuintes, a carreira e 
os esforços do estado para au-
mentar a arrecadação. Também 
o Secretário Heráclito (SEGER) 
destacou a importância do con-
curso realizado e a confiança do 
estado no trabalho do auditor fiscal.

Fato inédito: um líder sindi-
cal ser convidado pelo Governa-
dor a falar, no Palácio Anchieta. 
Aproveitamos para traçar para-
lelo entre a situação do estado 
em 2003 e a atual, com aumento 
da capacidade de investimento 
e da atração de investimentos. 
Mostramos como o fisco foi fun-
damental para retomada de tal 
crescimento e partícipe na ta-
refa de colocar o Espírito Santo 
nos trilhos. O compromisso do 
fisco com o governo foi renova-
do. Nós queremos o ES 2025, e 
o fisco lutará pelo bem estar da 
sociedade capixaba.

Em resposta, o Governador 
confirmou os compromissos 
com o fisco, lembrou a difícil 
jornada iniciada em 2003 e re-
forçou que agindo pela ética e 
com planejamento, conseguiu 
levantar a SEFAZ e o Estado, 
hoje, entre os três estados com 
melhor situação financeira. 
Também, deixou claro o com-
promisso de encontrar uma 
solução rápida quanto ao apro-
veitamento total das vagas do 
concurso para Auditor Fiscal. 

Guardou o melhor para o 
final. Sobre o Teto Salarial, ele 
afirmou sorrindo: “Nós vamos 
mudar o teto salarial, Getulio. 
Iremos mudar por causa do fisco.”

No dia 23 de abril, a Comis-
são de Negociação se reuniu 
com o Secretario de Gestão, 
Heráclito Amâncio Junior, num 
ambiente de cordialidade e res-
ponsabilidade. Em pauta, o fu-
turo da nossa carreira. Mostra-

mos a quebra de compromisso 
do governo nas negociações 
passadas e que precisamos 
antecipar a questão do Teto 
Salarial, conforme discurso do 
Governador Paulo Hartung. No-
vamente, insistimos na neces-
sidade do preenchimento das 
vagas de auditor e na preocu-
pação com aposentadoria em 
massa do fisco estadual.

Os aposentados e pensio-
nistas do fisco sempre foram e 
continuam sendo nossa prio-
ridade. Afinal é para lá que 
caminhamos. Nesse sentido, 
reunimo-nos com o Presidente 
do IPAJM, Osvaldo Hulle para 
tratar de uma interpretação 
conflituosa do órgão sobre a 
aposentadoria proporcional 
do fisco. Isso tem imposto um 
novo desconto quando ocor-
re a opção pelo subsídio. Hulle 
falou que está se baseando em 
parecer do Tribunal de Contas, 
e que todas as aposentadorias 
serão revisadas, o que nos dei-
xou preocupado.

Fomos então ao Tribunal de 
Contas, onde seu Presidente, 
Humberto Messias, junto com 
seus diretores receberam a 
nossa diretoria e o Presidente 
da FENAFISCO, Rogério Maca-
nhão. 

Ali, tratamos da questão e 
dos fundamentos que nos fo-
ram apresentados pelo IPAJM: 
um parecer do Auditor Marco 
Antônio, que não atentou para 
as peculiaridades do fisco e 
decidiu de forma generalizada 

levando o IPAJM novamente a 
reduzir as aposentadorias pro-
porcionais, quando da opção 
pela tabela de subsídio. O Presi-
dente Messias informou que irá 
tomar providências urgentes, 
para corrigir esta injustiça.

Numa segunda oportunida-
de, conversamos com a Auditora 
Márcia que nos informou haver 
conflitos, na decisão do Parecer 
em ralação ao fisco, e da redu-
ção que o IPAJM está aplicando, 
em seguida fomos a Procurado-
ria de Contas do Tribunal e esti-
vemos com o Procurador Luís. A 
posição do tribunal deverá ser 
revista e comunicada ao IPAJM 
sobre a aposentadoria propor-
cional do fisco.

Iniciando as comemorações 
dos 20 anos do SINDIFISCAL ES, 
realizamos em conjunto com a 
FENAFISCO um evento no Aro-
so Paço Hotel. A FENAFISCO é, 
hoje, considerada a entidade 
sindical mais respeitada no Con-
gresso Nacional, envolvendo-
se em questões importantes, 
desde as reformas, tributaria  
e previdenciária, teto salarial 
único, fim dos descontos pre-
videnciários para aposentados 
e pensionistas, aposentadoria 
integral para vitimas de defici-
ências físicas e aposentadoria 
especial para o fisco, até a pró-
pria Lei Orgânica do Fisco, que 
nos colocará em situação de 
independência, institucional e 
financeira. 

Suas decisões são tomadas 
em Conselhos Deliberativos 

que se desenvolvem por todo 
o país. 

O local, ímpar, nos premiou 
com sua beleza e garantiu a  
participação de autoridades do 
fisco, de todo o Brasil.  

Destacamos a participação 
do Secretario de Estado da 
Fazenda, e do Subsecretario 
da Receita, do Gerente de De-
senvolvimento Fazendário e o 
do Subsecretario de Estado de 
Desenvolvimento. Por lá esti-
veram também os deputados 
João Dado e César Colnago, 
além de autoridades de Domin-
gos Martins e Venda Nova do 
Imigrante.

Todo o Brasil se fez represen-
tar, ficando os nossos visitantes 
impressionados com a orga-
nização e os temas discutidos 
no evento e apaixonados pelas 
belas paisagens capixabas. O 
acerto na programação divul-
gada, promovendo a integra-
ção cultural Brasil/ Alemanha/ 
Itália ficou consagrado como o 
melhor CD já realizado no país. 
Isso é reforçado pela presença 
e a aprovação dos inúmeros co-
legas que para lá se dirigiram, a 
fim de participar dos momentos 
abertos ao público. 

O fisco capixaba está de 
parabéns! Ao iniciarmos as co-
memorações dos 20 anos do 
SINDIFISCAL ES, temos a certe-
za de termos avançado muito, 
em relação às ações sindicais, 
no estado e a nível nacional. E 
vamos muito mais, na união de 
todos.
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N o último dia 13 
de abril, foi rea-
lizada no Salão 

Nobre do Palácio Anchieta, a 
solenidade de  posse de trinta 
novos Auditores Fiscais da Re-
ceita Estadual.

O orador da turma, Adson 
Thiago Oliveira Silva   falou do 
imenso desafio que é passar em 
um concurso público e a respon-

sabilidade da função, perante a 
sociedade capixaba.

O Subsecretario de Estado 
da Fazenda, Gustavo de Assis 
Guerra, falou em nome do Se-
cretário Bruno Pessanha Negris, 
que está em viagem, e saudou 
os novos Auditores Fiscais. Aler-
tou sobre a responsabilidade 
de prestar um bom serviço aos 

contribuintes e teceu comen-
tários sobre a importância da 
carreira e os esforços do estado 
para aumentar a arrecadação, 
de forma sustentável..

O Presidente do Sindifiscal, 
Getulio Ramos Pimentel relem-
brou aos presentes e ao Exmo. 
Senhor Governador a situação 
do estado em 2003 e a realida-
de atual do Espírito Santo que 

hoje conta com grande capaci-
dade de investir e atrair inves-
timentos e de como o fisco foi 
parceiro fundamental do gover-
no, na retomada do crescimen-
to do estado. 

Ressaltou ainda que a no-
meação de um Auditor fiscal 
sempre é investimento, e não 
custo. Nesse mister aproveitou 

a oportunidade para pedir a 
revisão da posição do governo, 
relativa à não nomeação da to-
talidade dos Auditores Fiscais 
aprovados. Esclareceu que o 
quadro atual de auditores so-
frerá um impacto muito grande 
com a aposentadoria de mais 
de 200 servidores do grupo até 
2015 havendo, portanto, a ne-
cessidade do preenchimento 
das 60 vagas oferecidas e, ain-
da, da realização de mais con-
cursos. 

Finalizou ressaltando que 
o compromisso do fisco com o 
governo está renovado e que 
o Grupo TAF está empenhado, 
firmemente, no cumprimento 
das metas do Planejamento es-
tratégico ES 2025, sempre com 
foco no objetivo maior que é o 
bem estar de toda a sociedade 
capixaba.

Em total descontração, o 
Governador Paulo Hartung con-
firmou os compromissos assu-
midos por ele com o fisco. 

Falou sobre a situação difícil 
em que encontrou as finanças 
do estado em 2003, à época, 
penúltimo lugar no ranking na-
cional e que agindo pela ética 
e com um sério planejamento 
o governo conseguiu soerguer 
a SEFAZ e o Estado, que hoje 

está entre os três estados com 
melhor situação financeira do 
País. 

Ao presidente do SINDIFIS-
CAL-ES, sobre a nomeação dos 
demais aprovados afirmou que 
se reunirá com o Secretário da 
Fazenda, Bruno Pessanha Ne-
gris, com o Secretário de Ges-
tão, Heráclito Amâncio e com 

o Procurador Geral do Estado 
para estudar sobre a necessi-
dade de nomear mais audito-
res, e ver como estará o quadro 
de aposentados nos próximos 
anos. Ainda, sobre o Teto Sala-
rial, ele afirmou sorrindo: “Nós 
vamos mudar o teto salarial, 
Getúlio, o compromisso com o 
fisco está fechado”.

“Não tem como não vir a 
minha mente o início dessa 
jornada. Eu tomei posse aqui 
nesta sala em 2003. Ela era 
muito diferente do que hoje 
vocês estão vendo. As pessoas 
suavam muito no dia da pos-
se, não tinha ar aqui não. Essa 
é uma novidade do restauro  
do Palácio Anchieta. Mas eu 
volto nesse momento, pegan-
do um pedacinho das palavras 
do Adson, quando ele vai na 
Constituição Federal buscar a 
Administração Tributária. E 
quando eu tomei posse, Ad-
son, a Administração Tributa-
ria não era competência do 
Executivo aqui no Espírito San-
to. Essa competência, de uma 
forma absolutamente trans-
versa, e contrariando todos os 
princípios da legalidade de 
nosso país, ela tinha sido re-
metida para a Assembléia Le-
gislativa de nosso Estado. Ela 
era operada na Assembléia Le-
gislativa pela Comissão de Fi-
nanças. Eu fui presidente da 

Comissão de Finanças por três 
oportunidades quando Depu-
tado Estadual. Esse foi o qua-
dro inicial da nossa caminha-
da. Nós tivemos que mudar 
esse quadro, nós tivemos que 
reaver a competência para o 
Poder Executivo. A arrecada-
ção do Estado, quando eu to-
mei posse, era ínfima. Não 
porque o Estado não produzia 
para que nós tivéssemos uma 
arrecadação maior. É porque a 
sonegação, a elisão e um con-
junto de Regimes Especiais, 
criados pela Comissão de Fi-
nanças da Assembléia Legisla-
tiva e entregue a empresários 
e a grupos de empresários, 
prevalecia. Em termos fiscais, 
nós saímos da penúltima posi-
ção no ranking do Tesouro Na-
cional em contas públicas em 
2002 para 2ª,  3ª posição hoje. 
Muita gente olha de fora e fala 
assim: “É o dinheiro do petró-
leo!” ou “È o boom do petró-
leo no Espírito Santo!”.  Não é! 
A mudança do nosso quadro 

fiscal tem a ver com uma coisa 
só: com o ICMS. A revolução 
que se fez no Espírito Santo 
até agora, nada tem a ver com 
royalties do petróleo, nada 
tem a ver com participações 
especiais. A nossa produção 
de petróleo, fechou o ano pas-
sado em alguma coisa como 
122 mil barris. Ela só vai ser 
importante no final do ano 
que vem, em 2001, quando 
estaremos produzindo algo 
em torno de 300 mil barris. Aí 
nós teremos sim o pagamento 
de royalties e de participações 
especiais se o Congresso não 
maltratar a gente. Eu estou 
negociando lá no Congresso 
para eles não maltratarem a 
gente. A Câmara já maltratou 
muito, vamos ver se no Sena-
do agora a gente consegue 
uma negociação melhor. Aí 
sim nós vamos ter uma arreca-
dação. Isso é importante eu 
dizer para vocês, toda a mu-
dança do quadro fiscal do Es-
pírito Santo foi alavancada 

pela arrecadação de ICMS. E 
isso se fez com um enfrenta-
mento que não é simples, que 
não é fácil de ser feito. Nós 
apanhamos grupos podero-
sos, fortes, influentes que não 
pagavam impostos no Estado 
do Espírito Santo há cinco, dez 
anos. Setores poderosos da 
nossa economia que só reco-
lhiam impostos quem era de 
grupo de rede nacional, por-
que às vezes os  locais não pa-
gavam, coisas gravíssimas. 
Não era possível ser Secretário 
da Fazenda, nesse tempo de 
reestruturação, e muito mes-
mo Governador do Estado, 
sendo “Miss Simpatia” na lin-
guagem popular. Nós desagra-
damos, nós atingimos interes-
ses de pessoas importantes, 
de grupos importantes. E foi 
assim que a gente conseguiu 
colocar para dentro,  o que 
pertence não ao Estado, como 
você disse no seu discurso, o 
que pertence ao cidadão capi-
xaba. Como foi dito pelo Gus-

tavo, muitas vezes o cidadão 
paga impostos aos três níveis 
de governo e não sabe para 
quem está pagando. O nosso 
país é atrasado, não só no Sis-
tema Tributário como um 
todo, mas na transparência 
daquilo que o cidadão contri-
bui para o funcionamento da 
máquina pública. Se a gente 
chegar em alguns países de-
senvolvidos, você compra um 
produto e sabe exatamente o 
que você está pagando de pro-
duto e o que está pagando de 
impostos. Aqui não! Aqui é 
tudo embutido no preço do 
que você está comprando, 
sem que você saiba o que você 
está pagando, a quem está pa-
gando, ou seja, dificultando a 
formação de cidadania. Mas 
quando desvia-se dinheiro dos 
impostos, sonega-se impos-
tos, você está tirando dinheiro 
do cidadão. E é essa realidade 
grave que nós estávamos colo-
cados até a nossa chegada ao 
Governo do Estado. O Espírito 

Fisco em Ação

Vitória do Fisco - Governador Paulo Hartung anuncia 
alteração no Teto Salarial do Estado

Atuação  após Treinamento
Os novos fiscais vão atuar na Subsecretaria da Receita, 

onde irão atender contribuintes e desenvolver atividades 
visando ao aumento da arrecadação. Os profissionais pas-
sarão por um treinamento com cerca de 140 horas para 
depois assumir as atividades. O curso começou no dia 15 
de abril e foi ministrado na Gerência de Desenvolvimento 
Fazendário, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 240, 
no Centro de Vitória.

Confira na íntegra o discurso do Exmo. Sr. Governador do Estado
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Fisco em Ação

Santo liderou o crescimento de 
receita de ICMS em 2003, meu 
primeiro ano de governo, em 
2004, em 2005, em 2006 e em 
2007. Os governadores dos ou-
tros Estados ligavam para mim: 
“Qual é o milagre?” E eu dizia: 
Não tem milagre. “Qual é a fór-
mula?” Não tem fórmula. O 
nosso caso era muito peculiar. 
Nós tínhamos emburacado 
numa rota de desvio e de cor-
rupção, de sonegação de im-
postos numa proporção extra-
ordinária. Vocês devem estar 
se perguntando: “Para onde 
foi esse dinheiro nesse tempo 
todo?” Nós não sabemos. Nin-
guém sabe para onde foi esse 
dinheiro. Foi desviado para en-
riquecimento de grupos de 
pessoas. Então é uma história 
de um enfrentamento, de uma 
mudança. O que nós estamos 
provando no governo do esta-
do é que é possível. Eu peguei 
duas, três folhas de pagamen-
to atrasado no estado, hoje o 
Estado não paga só seus servi-
dores absolutamente em dia e 
num calendário de pagamen-
to. Hoje o estado paga a todos 
os seus fornecedores e presta-
dores de serviços absoluta-
mente em dia e de forma im-
pessoal. O que é impessoal? 
Ninguém pede para receber 
no governo do estado. Não 
tem mais fila na porta do Se-
cretário da Fazenda ou de 
quem quer que seja para rece-
ber aquilo que prestou de ser-
viço para o estado. Os paga-
mentos são feitos pela rede 
bancária, eu implantei isso na 
Prefeitura de Vitória, quando 
eu fui prefeito e trouxe para o 
governo do estado quando 
cheguei. Porque tem de ser 
impessoal, porque se não for 
impessoal... é o favorzinho, é o 
presentinho, e devagarzinho 
vira um problema de absoluta 
falta de controle. Quer dizer, 
hoje o Estado não deve a nin-
guém. O Estado vai ser entre-
gue com dinheiro em caixa. 
“Ah! Mas é um erro”. “Tem que 
gastar o dinheiro!” Tem gente 
que acha assim. O Estado, 
como a prefeitura, como o go-
verno da União. No caso do Es-
tado e da prefeitura isso é mui-
to mais necessário porque nós 
não emitimos dinheiro, nós 
não emitimos título, a gente 
vive do que a gente arrecada. É 
como uma família o Estado, 
quer dizer se a gente viver no 
limite do que nós temos, nós 
estamos vivendo no risco. Se a 
gente gastar tudo o que arre-
cada, seguramente o salário 

de alguém vai ficar atrasado 
no futuro. Porque tem crise, 
tem hora que tem a bonança, 
crescimento econômico de 5% 
e de 6% e tem hora que tem a 
recessão econômica e a arre-
cadação cai junto com a dimi-
nuição da atividade econômi-
ca. E quem está na gestão 
pública precisa ter uma visão 
média desse processo, para 
que nuca assuma um compro-
misso que não possa honrá-lo. 
E nós estamos agindo dessa 
forma, mostramos que esse 
Estado é viável, provamos que 
este Estado tem dinheiro. Da-
qui a pouco eu sou ex-gover-
nador do Estado, acho que mi-
nha missão termina no dia 31 
de dezembro. Resolvi ir até o 
último dia de governo porque 
eu vou entregar uma casa fi-
nanceiramente e administrati-
vamente absolutamente 
organizada; politicamen-
te não depende de mim, 
depende de nós todos. 
Se nós queremos aquela 
Assembléia do passado, 
que usurpou as funções 
do governo por interes-
ses escusos, que enri-
queceram grupos e pes-
soas no Espírito Santo ou 
se nós queremos um ou-
tro padrão de relação 
política. Isso não depen-
de de mim, o que eu po-
deria fazer de melhor 
para o Espírito Santo, eu 
estou dando o melhor 
que tenho, e o melhor 
ainda do que eu tenho é 
levar esse governo até o 
último dia dele. Não por ne-
nhuma restrição ao meu vice-
governador, que é uma pessoa 
preparada e que conhece essa 
máquina pública como eu co-
nheço e trabalha junto comigo. 
Mas porque eu não disputan-
do eleição, fica absolutamente 
tranqüilo para quem vai dispu-
tar a eleição e para mim con-
duzir a administração do dia-a-
dia podendo melhorar as 
coisas que nós já melhoramos 
cada dia mais. Não sei se vocês 
estão me entendendo. É isso 
que me motivou a ir até o últi-
mo dia do governo. Quando eu 
fui prefeito de Vitória, eu não 
saí no meio do mandato, fui 
chamado para ser candidato a 
governador naquela época e 
não saí, fui até o último dia de 
governo. Fiquei sem mandato, 
não me tirou pedaço. Depois 
eles me convidaram para ser 
diretor no BNDES. Fui lá e 
aprendi muito naquele traba-
lho. Decidi a mesma coisa ago-

ra. Isso não é um gesto contra 
a política, eu acredito profun-
damente na política como uma 
ferramenta civilizatória. Isso 
não quer dizer que eu acredite 
em todos os políticos. Isso não 
quer dizer que eu acredito nes-
sa legislação eleitoral e parti-
dária que tem no Brasil, ela é 
uma porcaria (me desculpe), 
uma coisa atrasada que está 
atrasando o nosso país. Não é 
disso que estou falando. Estou 
falando na política que ensi-
nou o homem a transformar 
um conflito paralisante num 
conflito transformador. É nessa 
política que eu acredito. Então 
esse gesto de ficar até o final 
para levar o barco e deixar ele 
organizado no ponto de vista 
administrativo e financeiro. 
Nós estamos fazendo uma re-
volução, está o Heráclito aqui, 

Ricardo Oliveira que nos dei-
xou há poucos dias, voltou 
para o Rio de Janeiro. É capixa-
ba, mas radicado no Rio de Ja-
neiro, trabalhou com a gente 
aqui durante anos. Nós esta-
mos fazendo uma revolução 
na Administração Pública, Ge-
túlio, vocês que estão no setor 
público, eu não sou funcioná-
rio público, eu sou agente polí-
tico eleito pela população por 
tempo determinado. Vocês 
que estão no setor público sa-
bem disso, nós estamos fazen-
do uma revolução na máquina 
pública. São milhares de jovens 
que nós recrutamos, todos nos 
critérios republicanos, como 
foi dito pelas suas palavras 
(Adson). Não tem um amigo 
do governador, um parente do 
governador, nada disso. É pelo 
mérito! Porque o governador 
não é dono do dinheiro do go-
verno, nem o secretário é o 
dono do dinheiro do governo. 

O dinheiro do governo perten-
ce ao cidadão. Mas é uma re-
volução! A juventude que nós 
colocamos dentro dessa má-
quina não é uma aposta mi-
nha, é uma aposta do povo ca-
pixaba no futuro do governo 
do Espírito Santo. Nós estamos 
profissionalizando essa máqui-
na, para que ela ande com per-
na própria, para que ela tenha 
uma vida forte e saudável na-
quilo que é nossa função. Qual 
é a nossa função? É prover ser-
viços que são essenciais a po-
pulação: educação, que é o 
mais importante de todos nes-
se momento em que nós esta-
mos vivendo, a instrução de 
nossos jovens; saúde, seguran-
ça pública, estrutura econômi-
ca com estradas, energia e ou-
tros bens. Nós estamos 
deixando o que o Dr. Ricardo 

Oliveira falava que é um 
legado, isso é um grande 
legado. Então eu digo 
aqui para vocês com mui-
ta emoção, nós estamos 
muito felizes com a evolu-
ção das coisas do nosso 
Estado. Não que a gente 
tenha visão limitada de 
achar que as coisas estão 
resolvidas, longe disso, 
não estão resolvidas aqui 
e nem em parte alguma, 
temos enormes desafios 
pela frente. Mas a im-
pressão que a gente tem 
é que pegamos um rumo 
bom. Nós precisamos 
perseverar neste rumo. 
Esse é o grande desafio: 
perseverar neste rumo. 

Eu volto a dizer, daqui a pouco 
sou do sindicato (vou criar este 
sindicato!) dos ex-governado-
res. Vou virar sindicalista que 
esse negócio é bom. A gente 
faz discurso e pede sempre. É a 
melhor coisa do mundo! (ri-
sos).  Eu daqui a pouco sou do 
“sindicato dos ex”. Vou ser um 
ex-governador, e Deus vai me 
permitir isso, porque não vou 
dar palpite no governo dos ou-
tros, não vou me excluir dos 
próximos governos, vou ser 
uma pessoa à disposição do 
nosso povo, da nossa gente e 
dos futuros governantes. Aqui-
lo que tiver ao meu alcance 
para ajudar eu quero ajudar. 
Porque ao fim, eu sou capixa-
ba. Sou capixaba, como todos 
os capixabas, sou de nascença 
e de amor, porque tem aque-
les que não nasceram, mas 
vieram para cá e amam o Espí-
rito Santo. Então eu tenho um 
grande amor pelo Espírito San-
to e quero ver nosso Estado 

brilhando cada vez mais. Se 
Deus quiser no futuro qual-
quer cidadão, de qualquer can-
to do Brasil, olhando os 27 es-
tados vai olhar para o Espírito 
Santo como o melhor deles. 
Esse é o meu sonho, é o ES 
2025, um plano estratégico 
não do governo do Espírito 
Santo, mas do Estado do Espí-
rito Santo. Meu sonho é este e 
eu espero que a gente consiga 
e continue perseverando neste 
caminho. O Getúlio fez um pe-
dido. Se não fizesse, como ele 
iria contar amanhã para a cate-
goria? “eu estive lá, me deram 
a palavra e eu não pedi nada!” 
(risos). E eu respondo a ele que 
estamos analisando, não dá 
para contratar um funcionário 
a mais do que a gente necessi-
te, mas tudo aquilo que a gen-
te precisa, inclusive está sendo 
olhada essa questão, Bruno 
trouxe para mim e para o Herá-
clito essa questão das aposen-
tadorias para frente, para ver 
direitinho o que nós temos que 
preparar. Todos aqueles que 
forem necessários serão con-
tratados. Fica tranqüilo!  E a 
área de gestão assumiu um 
compromisso com a categoria 
também, eu pensei que ele 
fosse tocar também. Aqui eu 
vou passar uma bola por baixo 
da sua perna (risos), mas vou 
mudar o Teto do Estado por 
causa de vocês, Getúlio (aplau-
sos). A turma nova que está 
sorrindo muito, já viu que tem 
trabalho, porque para pagar a 
conta da turma que está há 
mais tempo vai ter de arreca-
dar mais, (risos) com justiça, 
com equilíbrio. Sem fazer mul-
tipirotecnia, nosso governo 
não é dado a isso, nós temos 
muito respeito pela honra 
alheia, mas dinheiro de impos-
to é dinheiro sagrado. Dinheiro 
de imposto é dinheiro para 
gente financiar os serviços pú-
blicos e aí peço a vocês que ra-
lem, não é assim que os jovens 
falam, meus filhos falam assim. 
Ralar muito para a gente poder 
crescer com a arrecadação do 
Estado dentro da justiça evi-
dentemente, sem fazer ne-
nhum tipo de injustiça, ne-
nhum tipo de arbitrariedade. 
Porque nosso governo não 
concorda com injustiça e não 
concorda com arbitrariedade. 
Eu acho que ninguém deve se-
guir essa direção que não é 
boa. Mas temos serviço por-
que agora temos mais conta 
para pagar. Muito obrigado!”
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O Sindifiscal alterou o estatuto, pois além da prestação de 
contas do exercício anterior, a redação atual exigia aprovação 
de orçamento para o exercício seguinte, o que era inviável. O 
Presidente apresentou a proposta de alteração estatutária, por 
erro de redação, do seu artigo 15, inciso I, no tocante à elabo-
ração do orçamento anual do SINDIFISCAL ES alterando para 
novembro a elaboração do planejamento financeiro para o 
ano vindouro. Posta em votação, foi unanimemente aprovada.

Fisco em Ação

R eunido em As-
sembléia, em 29 
de março o Grupo 

TAF ouviu relato sobre as con-
tas sindicais do exercício passa-
do do Conselho Fiscal, e após 
relatório, aprovou à unanimi-
dade. Logo depois a assembléia 
deliberou detalhadamente os 
diversos pontos do edital. Os 
colegas, ativos e inativos, vin-
dos de todas as regiões do es-
tado ouviram, atentamente, os 
relatos dos membros da Comis-

são de Negociação. O colega e 
membro da comissão de nego-
ciação, Rogério Zanon explicou 
como estão as negociações com 
o governo do estado. Falou so-
bre a reunião do dia 08 de feve-
reiro que o governo pediu uma 
proposta para a categoria, e 
que a mesma foi elaborada pela 
comissão e entregue no dia 24 
de fevereiro. O governo no ini-
cio de março chamou o Presi-
dente do Sindifiscal e propôs 
acordo para janeiro de 2011. A 

proposta foi analisada, mas a 
assembléia decidiu que a pro-
posta da categoria é a proposta 
da Comissão de Negociação, ou 
seja, a abertura do teto salarial 
para o subsídio de desembar-
gador em 100% (cem por cen-
to) para janeiro 2011. O Presi-
dente solicitou a assembléia a 
continuidade dos trabalhos da 
comissão de negociação, o que 
de modo igualmente unânime, 
manteve a atual composição da 
comissão de negociação.

Foi aprovada pela categoria 
na Assembléia Extraordinária a 
criação da Comissão Eleitoral 
do Fisco Estadual, com a inclu-
são imediata de todos os cole-
gas que já exerceram e exer-
cem cargo político. A primeira 
reunião no dia 24 de março 
foi um sucesso, com a parti-
cipação de muitos colegas, a 
próxima será realizada após o 
evento da FENAFISCO em nos-
so Estado. A idéia é a comissão 
iniciar com dezenas de colegas, 
e depois passar a ter centenas 
de colegas, que irão atuar em 
todo estado, de forma organi-
zada, e coordenada.

 Projeto estratégico
A inclusão política do fisco 

vem sendo trabalhada há mui-
to, pela FENAFISCO, em todo o 
Brasil. A decisão dos colegas, 

Nazareno, Jair e Cláudio, de 
serem candidatos a deputados 
estaduais, na assembléia, dia 
24 de março, coroa todo o pro-
cesso. É inegável a necessidade 
de maior representação parla-
mentar, pela categoria, via can-
didatos próprios ou ainda, pelo 
apoio a candidatos que lhe são 
afinados. Lembramos que tam-
bém com os amigos de fora 
da categoria, temos compro-
missos a honrar, pelo denodo 
que eles demonstraram ter na 
incansável luta em defesa de 
nossos pleitos. Exemplifican-
do, são vários parlamentares, 
que tiveram atuação decisiva, 
na última mobilização que re-
sultou na Lei 530, de 28 de de-
zembro de 2009. 

E esse engajamento nas 
causas do fisco, por eles, não 
vem de agora. Desde a discus-
são do subsídio, muitos parla-

mentares têm nos honrado e 
ombreado conosco. 

Em suma, o projeto de in-
clusão política é isso. Trazer 
para o nosso lado o máximo de 
parlamentares que pudermos, 
através da recíproca do engaja-
mento, independente de ban-
deira política.

Esta é a questão: se você 
tem um parlamentar com 
quem simpatiza, traga-o à ca-
tegoria. Que ele nos ouça e 
seja ouvido. Será um excelente 
exercício cidadão. Para todos 
nós.

Portanto, mais uma vez, 
conclamamos os colegas à par-
ticipação ativa, como maneira 
ágil de vermos os nossos plei-
tos serem atendidos e obter-
mos o respeito, do governo e 
da sociedade. Temos feito por 
merecê-lo.

Assembleia do Fisco decide criar comissão eleitoral e 
participar da campanha eleitoral 2010

O Sindifiscal convocou para 
uma reunião dia 24 de março, 
os colegas que exerceram e 
exercem cargo político em nos-
so estado.

Na ocasião, os colegas Cláu-
dio Thiago, Jair Gomes e Naza-
reno Camargo Fonte  Boa apre-
sentaram-se como candidatos 
ao cargo de deputado estadual. 
Na assembléia, perante a cate-
goria cada um se manifestou e 

expôs suas propostas, todos fi-
nalizaram pedindo o apoio do 
Grupo TAF.

Os colegas reunidos apoia-
ram, na totalidade, a partici-
pação de Auditores Fiscais no 
pleito-2010, mas preferiram 
que o nome ou nomes a serem 
apoiados, seja decidido após 
uma consulta mais ampla da 
categoria, nas regionais, e via 
consulta, através de carta res-

posta, mantendo o caráter se-
creto da consulta, e para evitar 
constrangimentos.

Tal providência irá acontecer 
já na segunda semana de abril, 
quando a Comissão Eleitoral, 
também aprovada pela AGE, irá 
se reunir com  seus membros, 
e irá traçar a melhor forma de 
facilitar a maior manifestação 
da categoria.

Participação política do fisco

T odos os filiados ao Sindifiscal ES recebe-
rão, em sua residência, uma Carta Res-

posta para manifestar sua opinião e escolher o 
candidato que será apoiado pela categoria nas 
Eleições 2010. Ressaltamos que a pesquisa é 
secreta, o filiado não será identificado e os da-
dos não serão publicados. 
Para participar, basta preencher o formulário 
e devolver em qualquer agência dos Correios. É 
totalmente gratuito.
Não fique de fora! A voz do Fisco precisa ser 
ouvida no Legislativo. 

Participe!

Carta Resposta

Criação da Comissão Eleitoral

Orçamento 2011
Sindicato apresentará a 

proposta à categoria todo 
mês de novembro 

O diretor Jurídico, Van-
dir de Souza, relatou o 
andamento das diversas 
Propostas de emendas à 
Constituição – PEC’s mais 
importantes, em tramita-
ção no Congresso Nacional, 
em especial a 89-A, 441 e 
555. Instou a todos para 
participarem mais das mo-
bilizações e buscarem os 
parlamentares capixabas 
que conheçam para agilizar 
a compreensão da impor-
tância dos pleitos por eles e 
a tramitação no Congresso 
Nacional.

PEC’s 89-A, 441 e 555

Claudio Thiago Nazareno Jair Gomes
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Fisco em Ação

O Sindifiscal, na assembleia 
abriu para esclarecimentos a 
situação de angústia dos cole-
gas aprovados no concurso da 
Sefaz, e que ainda não foram 
nomeados. Foi esclarecido que 
o governo inicialmente tinha 
decidido nomear apenas 30, 
dos 60 aprovados, mas parece 
estar mudando de postura. 

O Auxiliar Fazendário, André 
Santana fez diversos esclare-
cimentos sobre a situação dos 
aprovados no último concurso 
para Auditor Fiscal e o proble-
ma criado com a nomeação 

parcial. Também relatou o en-
contro com o governador e os 
detalhes do ofício que o SINDI-
FISCAL encaminhou ao Secretá-
rio da Fazenda, alertando para 
o vácuo que forçosamente será 
criado no órgão com a meia no-
meação e as iminentes aposen-
tadorias de cerca de 220 Audi-
tores Fiscais, até 2014.

O Presidente complementou 
mostrando que a situação se 
agravará com a saída, em mas-
sa, dos aposentandos e a As-
sembleia concluiu por  aprovar 
o apoio total aos concursados.

Assembleia aprova voto de apoio total 
aos aprovados no 
Concurso da Sefaz

O auditor fiscal estadual, 
José Monteiro Nunes Filho, 
foi nomeado Corregedor 
Fazendário, da Secretaria 
da Fazenda (Sefaz).

Esta é uma antiga reivin-
dicação da categoria que o 
governo atende. Com a no-
meação, fecha-se o círculo 
que faltava para uma Sefaz 
totalmente gerida e opera-
da pelo Grupo TAF.

Ao colega, os votos de 
toda a categoria para que 

Deus o nutra do discernimento, conhecimento e equilíbrio, ne-
cessários ao exercício da nova função.

Ao senhor Secretário da Fazenda, o apoio de todos nós à 
iniciativa.

Ao excelentíssimo senhor Governador do Estado, o agrade-
cimento, por mais esse voto de confiança na categoria fiscal do 
Espírito Santo.  

Auditor Fiscal é o novo 
Corregedor Fazendário  
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O diretor de co-
municação e 
divulgação do 

SINDIFISCAL ES, Guilherme 
Pedrinha, esteve em Brasília 
entre os dias 12 a 15 de abril, 
representando o Espírito Santo 
em trabalho conjunto com os 
demais estados e a FENAFISCO, 
promovendo mobilização junto 
aos parlamentares federais, no 
congresso Nacional.

Após a boa notícia da ins-
talação da Comissão Especial 
da PEC 555/2006 (acaba com a 
cobrança de contribuição pre-
videnciária sobre os proventos 
dos servidores públicos aposen-
tados) na semana anterior, um 
grupo composto pelo Presiden-

te da Fenafisco, Rogério Maca-
nhão, pelo Diretor para Assun-
tos Parlamentares e Relações 
Institucionais, Cláudio Fambrini 
Moraes, e pelos representantes 
de Sindicatos filiados à Fenafis-
co, Guilherme Frederico Pedri-
nha de Azevedo (Sindifiscal-ES), 
Mário Luiz de Andrade Maia 
(Sindifisco-MS), Adilson Macha-
do Lira (Sindifisco-PE), esteve na 
Câmara dos Deputados, no dia 
13/04,  para avaliar o envolvimento 
dos Parlamentares com o assunto.

A primeira reunião foi com 
o Deputado Federal João Dado 
(PDT/SP), membro da Comis-
são, onde o grupo pôde fazer 
um balanço dos projetos de in-
teresse do fisco e avaliar quais 

estão prontos para vota-
ção. Na ocasião também 
foi pedido ao Deputado 
João Dado que solicite 
sua participação na futu-
ra Comissão Especial da 
PEC 443/2009 (vincula 
o subsídio das carreiras 
da Advocacia-Geral da 
União (AGU) e das procu-
radorias dos estados e do 
Distrito Federal ao subsí-

dio dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF)), outro 
projeto de interesse do Fisco 
e que se encontra na Comissão de 
Constituição,Justiça e de Cida-
dania – CCJ. 

Os representantes do Fisco 
também se reuniram com o De-
putado Federal Luiz Alberto (PT/
BA), relator da PEC 555/2006 na 
Comissão Especial. O Deputado 
destacou o erro cometido an-
teriormente com o art. 4º da 
Emenda Constitucional nº 41 
de 2003 (Reforma da Previdên-
cia) que estabeleceu a cobrança 
da contribuição previdenciária 
dos servidores públicos apo-
sentados e pensionistas e disse 
que o princípio constitucional 
deve ser restabelecido com a 
PEC 555/2006. Ainda segundo 
o parlamentar, o momento eco-
nômico atual do país é favorável 
para a aprovação deste projeto, 
mas que existem pontos que 
precisam ser discutidos. Para 
isso, o Deputado Luiz Alberto 
comentou que irá seguir um ro-
teiro, onde o assunto será dis-
cutido com representantes do 
governo, entidades e especia-
listas da área. 

O grupo conversou com o 
Deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB /SP), outro Parlamentar 
membro da Comissão e parcei-
ro do Fisco nesta luta, e ainda 
compareceu ao gabinete do 
Presidente da Comissão Espe-
cial da PEC 555/2006, o Deputa-
do Federal Marçal Filho (PMDB/
MS) e da Deputada Rita Camata 
(PSDB/ES). 

No Senado Federal a mobi-
lização girou em torno da PEC 
21/2008 (altera os arts. 95 e 
128 da Constituição Federal, 
para restabelecer o adicional 
por tempo de serviço como 
componente da remuneração 

das carreiras da Magistratura 
e do Ministério Público) que se 
encontra na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e de Cidadania 
– CCJ. No dia 31/03/2010 foi 
proposto por Senadores que 
seja feito um estudo do projeto 
por uma Subcomissão da CCJ, 
antes de ser incluída na pauta 
do colegiado. Os representan-
tes da Fenafisco e dos Sindica-
tos estiveram no Gabinete do 
Senador Romero Jucá (PMDB/
RR) conversando sobre o as-
sunto e marcaram uma reunião 
com o Senador Marco Maciel 
(DEM/PE) para também tratar 
do assunto e analisar os efeitos 
desse pedido de estudo da PEC 
21/2008.

Os trabalhos no 
Congresso continua-
ram na quarta-feira 
(14/04/2010). A equi-
pe prestigiou o lan-
çamento da Agenda 
Político-Institucional 
2010 da Anamatra 
(Associação Nacional 
dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho), 
que aconteceu às 10 
horas no Auditório 
Freitas Nobre na Câma-
ra dos Deputados. 

A mesa de autoridades no 
lançamento foi composta pelo 
Vice Presidente da Câmara, 
Deputado Marco Maia (PT/RS); 
pelo Senador José Nery (PSOL/
PA), Vice-Presidente da Comis-
são de Direitos Humanos no 
Senado; pelo Deputado Vicen-
tinho (PT/SP), representando 
a Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Públi-
co (CTASP); pelo Secretário da 
Reforma do Judiciário, Roger 
Lorenzoni; e pelo Presidente 
da Anamatra, Luciano Athayde 
Chaves. 

Após o lançamento, o grupo 
em conjunto com representan-
tes do Sindifisco Nacional de 
diversos estados, se dirigiram 
ao gabinete do Deputado Luiz 
Alberto (PT/BA), relator da PEC 
555/2006. O Deputado reiterou 
o que já havia falado aos mem-
bros da FENAFISCO na terça-fei-
ra (13/04/2010), que o projeto 
requer análises e discussões 
com autoridades do governo, 
especialistas da área e entida-
des interessadas. 

Na quinta-feira 
(15/04/2010), a equipe marcou 
presença em uma mobilização 
contra o desmonte público na 
Esplanada dos Ministérios, or-

ganizado pela CNESF - Coorde-
nação Nacional das Entidades 
de Servidores Públicos. Depois 
seguiram para a Câmara dos 
Deputados, onde entregaram 
ao Assessor do Deputado Arnal-
do Faria de Sá (PTB/SP), Denis 
Miranda, um ofício solicitando a 
indicação de um representante 
da FENAFISCO como expositor 
nas audiências públicas da PEC 
555/2006 na Comissão Espe-
cial, a fim de aprofundar os de-
bates sobre o tema e esclarecer 
pontos polêmicos, mostrando a 
posição da FENAFISCO.

Sindifiscal em movimentação contra a PEC 341 na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília

O Diretor para Assun-
tos Parlamentares 

e Relações Institucionais da 
FENAFISCO, Cláudio Fambrini 
Moraes, e os representantes 
dos Sindicatos filiados que par-
ticiparam da mobilização no 
Congresso, Adilson Machado 
Lira (Sindifisco-PE), Guilherme 
Frederico Pedrinha de Azevedo 
(Sindifiscal-ES), Mário Luiz de 
Andrade Maia (Sindifisco-MS) 
e Gilberto Guardini (Sindafisco/
RO), acompanharam a segunda 
reunião da Comissão Especial 
da PEC 555/2006, que trata do 

fim da contribuição dos inati-
vos.

A pauta desta reunião era a 
escolha do vice-presidente da 
Comissão e a votação de re-
querimentos. O Presidente da 
Comissão, Deputado Marçal 
Filho (PMDB/MS) adiou para a 
próxima reunião a escolha do 
vice-presidente por haver ape-
nas um indicado para a vaga, e 
pediu que as entidades conver-
sem com os partidos para que 
indiquem outros nomes. Tam-
bém solicitou que os interessa-
dos no Projeto pressionem os 

Deputados membros da Comis-
são a comparecerem às reuni-
ões, para que não haja atrasos. 

O Relator da PEC 555/2006, 
o Deputado Luiz Alberto (PT/
BA), apresentou um cronogra-
ma para guiar os trabalhos da 
Comissão, com destaque para 
realização de várias audiências 
públicas que foram solicitadas 
através de requerimentos, to-
dos aprovados pela Comissão. 
O Presidente da Comissão apro-
vou o roteiro, com a ressalva de 
adiantar os trabalhos em uma 
semana. 

Fisco em Ação

Sindifiscal ES acompanha FENAFISCO em mais uma 
mobilização no Congresso Nacional

O Deputado João Dado com os Sindicalistas em seu gabinete

FENAFISCO acompanha reunião da Comissão Especial da PEC 555/2006
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PEC 555/2006 - Roteiro de trabalho
ABRIL MAIO JUNHO JULHO

De 5 a 9 Instalação da 
Comissão Especial e 
Eleição de Presidente

De 3 a 7 Audiência Publi-
ca com representantes de 
governos estaduais e mu-
nicipais

De 31/mai a 4 Sema-
na Feriado de 3 de 
junho

De 5 a 9 Deliberação e en-
cerramento dos trabalhos 
da Comissão e envio para 
Mesa Diretora

De 12 a 16 Eleição de 
vice-presidente e apro-
vação de requerimen-
tos de Audiência

De 10 a 14 Audiência Pu-
blica com organizações da 
área de previdência social

De 7 a 11 Reunião or-
dinária da Comissão

De 19 a 23 Semana Fe-
riado 21 abril

De 17 a 21 Audiência Pu-
blica com representantes 
de aposentados e pensio-
nistas

De 14 a 18 Reunião 
da Mesa da Comissão 
Especial e Apresenta-
ção do Relatório

De 26 a 30 Audiência 
Publica com represen-
tantes do governo federal

De 24 a 28 Audiência Pu-
blica com representantes 
de entidades sindicais de 
servidores

De 21 a 30 Discussão 
do Relatório

Sistemática dos Trabalhos:
Prazo: Trabalha-se com a expectativa de se concluir os tra-

balhos dentro do prazo de que a Comissão dispõe para a apre-
ciação da matéria. Ou seja, 40 sessões.

Audiências Públicas
Em havendo sugestão dos Membros, serão realizadas audi-

ências públicas no mês de maio. Para melhor aproveitamento 
dos trabalhos, o número de convidados por reunião de audiên-
cia pública não deverá ultrapassar número de 03 (três).

Os convidados a serem ouvidos serão selecionados pelos 
Membros da Comissão, através de Requerimentos de Audiên-
cia Pública, conforme aprovação em Plenário.

Metodologia
1. Esta relatoria pretende realizar debates com os Colegas, 

Membros da Comissão, a fim de elaborarmos um parecer con-
junto, tendente ao consenso, na medida do possível.

N os dias 24 e 
25 de feverei-
ro, na cidade 

de Foz do Iguaçu, o Conselho 
Deliberativo da Federação 
Nacional do Fisco Estadual e 
Distrital (Fenafisco) se reuniu  
para a sua 130ª reunião. Os 
29 sindicatos que compõem 
a Federação estiveram reuni-
dos no encontro onde foram  
apresentados os relatórios 
das ações desenvolvidas pe-
los sindicatos em 2009, além 
da discussão sobre as estraté-
gias de atuação política para 
2010. Todos os diretores do 
SINDAFEP, que é o anfitrião 
do evento, estiveram presen-
tes no encontro.

A mesa de abertura do 
encontro contou com a par-
ticipação do secretário da Fa-
zenda do Estado do Paraná, 
Dr. Heron Arzua. O secretário 
teve uma atuação decisiva nas 
conquistas dos auditores fis-
cais no final de 2009 por meio 
das resoluções 004/2009, 
173/2009 e 168/09, que es-

tendeu as quotas de esforço 
fiscal coletivo para aposenta-
dos e pensionistas; corrigiu 
os aumentos concedidos em 
2007 e 2008, nos percentuais 
7,9% e 5%, respectivamente; 
e ajustou os enquadramentos 
funcionais de 13 auditores. 

Também esteve presente 
o deputado estadual do Para-
ná, Reni Pereira, auditor fiscal 
da receita estadual e advoga-
do especialista na área tribu-
tária.

O evento também teve 
como pontos de pauta o re-
lato da Diretoria Executiva da 
Fenafisco e dos sindicatos fi-
liados, o XV Congresso Nacio-
nal do Fisco, que ocorre, no 
mês de novembro, em Santa 
Catarina, na sede do Sindifis-
co-SC, a mesa de Educação 
Fiscal com a participação da 
diretora da Escola Superior de 
Administração Tributária, Nil-
ce Costa Nascentes, o Prêmio 
Cervantes, entre outros.

(Fonte: Sindafep)

Foz do Iguaçu recebe o Conselho Deliberativo 
da Fenafisco para sua 130ª reunião
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I taipu ou Usina Hi-
drelétrica de Itaipu 
(Guarani: Itaipu, Es-

panhol: Itaipú;) é uma usina 
hidrelétrica no rio Paraná, loca-
lizada na fronteira entre Brasil 
e Paraguai.

O nome “Itaipu” foi tirado 
de uma ilha que existia perto 
do local de construção. No idio-
ma guarani, Itaipu significa “o 
som de uma pedra”. O compo-
sitor estadunidense Philip Glass 
também escreveu uma cantata 
sinfônica em nome de Itaipu, 
em honra da sua estrutura.

Itaipu Binacional é a empre-
sa que gerencia a maior usina 
hidrelétrica em funcionamento 
e em capacidade de geração 
de energia no mundo. É uma 
empresa binacional construída 
pelo Brasil e pelo Paraguai no 
rio Paraná, no trecho de fron-
teira entre os dois países, 15 
km ao norte da Ponte da Ami-
zade. O projeto vai de Foz do 
Iguaçu, no Brasil, e Ciudad del 
Este, no Paraguai, no sul, até 
Guaíra e Salto del Guairá, no 
norte. A capacidade instalada 
de geração da usina é de 14 
GW, com 20 unidades gerado-
ras fornecendo 700 MW cada. 
No ano de 2008, a usina gera-
dora atingiu o seu recorde de 
produção, com 94,68 bilhões 
de quilowatts-hora (kWh), for-
necendo 90% da energia con-
sumida pelo Paraguai e 19% da 
energia consumida pelo Brasil. 

Construção
O início efetivo das obras 

ocorreu em janeiro de 1975. 
Um consórcio de empresas, 
liderado pela Mendes Júnior, 
executou o projeto.

Para a construção foram 
usados 40 mil trabalhadores 
diretos. Para o material foi 
usado 12,57 milhões de m³ de 
concreto (o equivalente a 210 
estádios do Maracanã) e uma 

ITAIPÚ – Ação Fiscal esteve lá

O comprimento total da 
barragem é 7.235 metros. A 
elevação da crista é de 225 
metros. Itaipu é, na verda-
de quatro barragens juntas 
- da extrema esquerda, uma 
barragem de terra de preen-
chimento, uma barragem de 
enrocamento, uma barragem 
de concreto principal, e uma 
barragem de concreto para a 
ala direita. 

A vazão máxima do ver-
tedouro de Itaipu (62,2 mil 
metros cúbicos por segundo) 
corresponde a 40 vezes a va-
zão média das Cataratas do 
Iguaçu. A vazão de duas tur-
binas de Itaipu (700 metros 
cúbicos de água por segundo 
cada), corresponde a toda a 
vazão média das Cataratas 
(1500 metros cúbicos por se-
gundo). 

O Brasil teria que queimar 
434 mil barris de petróleo 
por dia para gerar em usinas 
termelétricas a potência de 
Itaipu. A barragem principal 
tem 196 metros de altura, o 
que é equivalente a um pré-

dio de 65 andares. 
Embora seja apenas o sé-

timo do Brasil em tamanho, o 
reservatório de Itaipu tem o 
maior aproveitamento em re-
lação à área inundada. Para a 
potência instalada de 14.000 
MW, foram alagados 1.350 
quilômetros quadrados. Os 
reservatórios das usinas de 
Sobradinho, Tucuruí, Porto 
Primavera, Balbina, Serra da 
Mesa e Furnas são maiores 
do que o Itaipu, mas todos 
perdem na relação área inun-
dada/capacidade instalada.

A usina mais potente no 
Brasil, depois de Itaipu, Tucu-
ruí, tem capacidade instala-
da de 8.370 MW, mas houve 
necessidade de inundar uma 
área de 2.430 quilômetros 
quadrados. Itaipu é benefi-
ciada por ser a última usina 
da Bacia do Rio Paraná classi-
ficada como a fio d’água, isto 
é, utiliza toda a água que che-
ga ao reservatório, mantendo 
uma reserva mínima para ga-
rantir a operacionalidade.

quantidade de ferro equivalen-
te a 380 Torres Eiffel.

Comparando a construção 
da hidrelétrica de Itaipu com 
o Eurotúnel (que liga França e 
Inglaterra sob o Canal da Man-
cha) foram utilizados 15 vezes 
mais concreto e o volume de 
escavações foi 8,5 vezes maior.

Em uma operação denomi-
nada Mymba Kuera (que em 
tupi-guarani quer dizer “pega-
bicho”), durante a formação do 
reservatório, equipes do setor 
ambiental de Itaipu esforçaram-
se em percorrer a maior parte 
da área que seria alagada para 
salvar centenas de exemplares 
de espécies de animais da região.

Desvio do rio 
Paraná

No dia 14 de outubro de 
1978 foi aberto o canal de des-
vio do rio Paraná, que permitiu 
secar um trecho do leito origi-
nal do rio para ali ser constru-
ída a barragem principal, em 
concreto.

Acordo entre 
Brasil, Paraguai  

e Argentina
Outro marco importante, na 

área diplomática, foi a assina-
tura do Acordo Tripartite entre 
Brasil, Paraguai e Argentina, em 
19 de outubro de 1979, para 
aproveitamento dos recursos 
hidráulicos no trecho do Rio Pa-
raná desde as Sete Quedas até a 
foz do Rio da Prata. Este acordo 
estabeleceu os níveis do rio e as 
variações permitidas para os di-
ferentes empreendimentos hi-
drelétricos na bacia comum aos 
três países. À época, quando os 
três países eram governados 
por ditaduras militares, havia o 
temor que o Brasil em um even-
tual conflito com a Argentina, 
abrisse completamente as com-

portas de Itaipu, inundando a 
cidade de Buenos Aires.

Impacto social
Quando a construção da 

barragem começou, cerca de 
10.000 famílias que viviam às 
margens do rio Paraná foram 
desalojadas, a fim de abrir ca-
minho para a represa. Muitas 
dessas famílias se refugiaram 
na cidade de Medianeira, uma 
cidade não muito longe da con-
fluência dos rios Iguaçu e Pa-
raná. Algumas dessas famílias 
vieram, eventualmente, a ser 
membros de um dos maiores 
movimentos sociais do Brasil, o 
MST ou Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra. 

Brasiguaios
O espelho d’água da usina 

alagou diversas propriedades 
de moradores do extremo oes-
te do Estado do Paraná. As inde-
nizações foram suficientes para 
que os agricultores comprassem 
novas terras no Brasil. Sendo as 
terras no Paraguai mais baratas, 
milhares emigraram para esse 
país, criando o fenômeno social 
dos brasiguaios - brasileiros e 
seus familiares que residem em 
terras paraguaias na fronteira 
com o Brasil.

Início das 
operações

Em 5 de maio de 1984, en-
trou em operação a primeira 
unidade geradora de Itaipu. As 
20 unidades geradoras foram 
sendo instaladas ao ritmo de 
duas a três por ano.

Expansão da capacidade em 
2007

Construção 
na usina em 

setembro de 2003
As duas últimas, das 20 uni-

dades, de geração de energia 
elétrica começaram a funcionar 
entre setembro de 2006 e mar-
ço 2007, elevando a capacidade 
instalada para 14.000 MW, con-
cluindo a usina. Este aumento 
da capacidade permitiu que 
18 unidades geradoras perma-
neçam funcionando o tempo 
todo, enquanto duas permane-
cem em manutenção. Devido a 
uma cláusula do tratado assina-
do entre Brasil, Paraguai e Ar-
gentina, o número máximo de 
unidades geradoras autorizadas 
a operar simultaneamente não 

pode ultrapassar 18. 
A potência nominal de cada 

unidade geradora (turbina e 
gerador) é de 700 MW. No en-
tanto, porque diferença entre o 
nível do reservatório e o nível 
do rio ao pé da barragem que 
ocorre realmente é maior do 
que a projetada, a energia dis-
ponível for superior a 750 MW 
por meia hora para cada gerador.

Cada turbina gera cerca de 
700 megawatts, para compara-
ção, toda a água das Cataratas 
do Iguaçu teria capacidade para 
alimentar somente dois gerado-
res. A Itaipu produz uma média 
de 90 milhões de megawatts-
hora (MWh) por ano. Com o au-
mento da capacidade e em con-
dições favoráveis do rio Paraná 
(chuvas em níveis normais em 
toda a bacia) a geração poderá 
chegar a 100 milhões de MWh.

Maravilha da 
engenharia

A Usina de Itaipu faz parte 
da lista das Sete maravilhas do 
Mundo Moderno, elaborada 
em 1995 pela revista Popular 
Mechanics, dos Estados Uni-
dos. Esta lista foi feita com base 
numa pesquisa realizada pela 
Associação Norte-Americana 
de Engenheiros Civis (Asce) en-
tre engenheiros dos mais diver-
sos países.

Além de Itaipu, fazem parte 
da lista: a Ponte Golden Gate 
(EUA); o Canal do Panamá, 
que liga o Oceano Atlântico ao 
Pacífico; o Eurotúnel, que une 
França e Inglaterra sob o Ca-
nal da Mancha; os Projetos do 
Mar do Norte para o Controle 
das Águas (Holanda); o Edifício 
Empire State (EUA); e a Torre da 
Canadian National (CN Tower) 
no Canadá.

Curiosidades
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Não recebam. 
Não aceitem, 
DENUNCIEM.

www.sindifiscal-es.org.br 
 Fale Conosco. 

Tel. xxx (27) 3200 2585.

A diretoria do SINDIFISCAL ES alerta que não autoriza e nunca autorizou qualquer 
empresa, agente de seguros, de financeiras ou outra qualquer a procurar os seus 
filiados, em seus nomes e, principalmente, em nome do SINDIFISCAL ES.
ALERTAMOS também que não autorizamos ninguém a vender espaço em qual-
quer publicação nossa, seja ela qual for. 
O jornal AÇÃO FISCAL é o informativo de nossa entidade e veicula apenas notícias 

e destaques de profissionais e empresas conveniadas com esse sindicato, em fun-
ção dos serviços prestados, por elas, aos nossos filiados. 

Notícias do Jurídico

E m reunião no Tribunal 
de Contas do Estado, 
o Sindifiscal ES e a Fe-

nafisco saudaram o novo Presi-
dente do Tribunal, o ex-auditor 
da  Receita Humberto Messias.
No último dia 08 de abril, às 
16h, o Sindifiscal e a Fenafisco 
participaram de reunião com o 
Presidente do Tribunal de Con-
tas, representados pelos seus 
Presidentes, Getulio Ramos Pi-
mentel e Rogério Macanhão, o 
Vice-Presidente, Jair Gomes da 
Silva, o Diretor Jurídico, Vandir 
de Souza, o Diretor dos Aposen-
tados e Pensionistas, Joel Serra-
no, e o Advogado e Procurador 
Gilmar Pimentel. 
Pelo Tribunal de Contas, além 
de Humberto Messias estavam, 
o Controlador Geral Técnico, 
Jose Antônio Vieira de Rezende, 

o Diretor Geral do Tribunal de 
Contas, o Hildemar Borges Ju-
nior e o sub–Diretor do Tribunal 
de Contas do ES, Lauro Augusto 
Valle Barros. 
A reunião ocorreu na sala de reu-
nião do Tribunal, para tratar de 
injustiças feitas contra os nossos 
aposentados e pensionistas. 
Segundo parecer exarado pelo 
Tribunal de Contas, o aposen-
tado ou pensionista, advindo 
de aposentadoria proporcional, 
que sair da regra normal fazen-
do a opção pelo subsídio rece-
berá nova redução salarial. 
Entendemos que isso se confi-
gura em injustiça, pois o servi-
dor já havia sido alcançado pela  
redução de salário, quando da 
sua aposentadoria proporcional. 
A diretoria jurídica do sindicato 
esclareceu toda a situação para 
os membros da Corte de Contas 

Estadadual, em especial com 
relação a processos que ali tra-
mitam. 

Em resposta, o Presidente Mes-
sias assegurou que será dada 
atenção especial ao grave pro-

blema, e fará tudo para corrigir 
qualquer injustiça contra servi-
dores do fisco capixaba.  

Sindifiscal realiza pleitos por aposentados e 
pensionistas no Tribunal de Contas

ATENÇÃO - filiados ativos, inativos e pensionistas. 
Sociedade capixaba em geral

HOSPEDAGEM DE 28/11 A 03/12/2010 = 05 noites

TIPO DE 
ACOMODAÇÃO

INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

VALOR DIÁRIA R$  379,00  R$  619,00  R$  928,00 
TOTAL DO PACOTE R$  1.894,16 R$ 3.088,35 R$ 4.627,52

CRIANÇA DE 00 A 06 ANOS: CORTESIA

DIÁRIA CAMA EXTRA DE 07 A 11 ANOS: R$ 105,00

PROMOÇÃO 7X6 - 
FIQUE HOSPEDADO 07 DIÁRIAS E PAGUE 06!! 

UMA DIÁRIA É TOTALMENTE GRÁTIS

HOSPEDAGEM DE 27/11 A 04/12/2010 = 07 noites

TIPO DE 
ACOMODAÇÃO

INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO

IVALOR DIÁRIA R$  379,00  R$  619,00  R$  928,00 

TOTAL DO PACOTE R$ 2.274,00 R$ 3.714,00 R$ 5.568,00

CRIANÇA DE 00 A 06 ANOS: CORTESIA

DIÁRIA CAMA EXTRA DE 07 A 11 ANOS: R$ 105,00

*Hospedagem que inclui 02 crianças de 07 a 11 anos, será cobra-
do valor de 01 adulto.

*Hospedagem que inclui 01 criança de 00 a 06 anos + 01 criança 
de 07 a 11anos, será cobrado somente 01 cama extra.

ATENÇÃO - XV CONAFISCO - COSTÃO DO SANTINHO - SANTA CATARINA
Colegas do Fisco,
Em novembro do presen-

te ano, o fisco nacional estará 
reunido no XV Congresso Nacio-
nal do Fisco. 

O local escolhido foi o espe-
tacular Costão do Santinho, em 
Santa Catarina. 

Os Preços estão excelentes, 
mas há pouca disponibilidade 
de vagas destinadas ao Espírito 
Santo. 

O SINDIFISCAL ES conseguiu 

reservar 12 apartamentos, para 
aqueles colegas que queiram 
aproveitar a chance de intera-
ção e momentos inesquecíveis 
de lazer.

Tudo pode ser parcelado, 
em até 07 vezes.

A parte de hospedagem, 
por contrato, deve ser vista 
com a MENTON Turismo, de 
Florianópolis. 

A parte aérea, para maior 
comodidade, poderá ser con-
tratada pela Etérea Turismo e 

Eventos,parceira do SINDIFIS-
CAL ES.

Para tanto, estamos tam-
bém com bloqueios na TAM, o 
que garante vantagens extras.

O telefone da Etérea é 27 
3345 6605. 

Tanto a MENTON, quanto a  
ETÉREA irão contatar os cole-
gas, levando-lhes as ofertas.

Segue a divulgação 
da MENTON. 

XV CONAFISCO
Período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2010

Costão do Santinho – Florianópolis -SC 
www.costao.com.br

A FENAFISCO informa que 
a agência oficial do Evento é a 
MENTON VIAGENS E TURISMO 
LTDA, que oferecerá desconto 
de 31% sobre a tarifa aérea TAM, 
disponível na data da solicitação, 
para garantir lugar e o melhor 
preço do bilhete a compra deve-
rá ser feita com antecedência. 

Contactar a MENTON TURIS-
MO em horário comercial e nos 
sábados até as 12 horas. Fone: 
(48) – 3025 3334 ou conafisco@
menton.com.br  

**Passagem aérea da TAM 
pode ser parcelada em até 6x 
sem juros , em qualquer data da 
compra.

CONFORME ACORDADO A 
HOSPEDAGEM SOMENTE 
SERA FEITA ATRAVÉS DA 

AGÊNCIA OFICIAL DO EVENTO.
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Entrevista

Ação Fiscal: O atual Se-
cretário de Estado da Fazenda, 
Bruno Pessanha Negris, ante-
riormente ocupou essa sub-
secretaria. Qual sua avaliação, 
tendo em vista, as recentes no-
meações de Auditores Fiscais 
para cargos importantes no 
Governo do Estado?

Subsecretário: Há que 
considerar primeiro a serieda-
de com que os auditores vêm 
contribuindo com o governo 
nessa reconstrução do estado, 
isso é importante ressaltar.

Em seguida é a afinidade 
que tem a Secretaria de De-
senvolvimento com a questão 
fazendária. O estado só conse-
gue conceder principalmente 
nos projetos de Invest-ES (Pro-
grama de Incentivo ao Investi-
mento do Estado do Espírito 
Santo) e Compete-ES (Progra-
ma para incremento da com-
petitividade  sistêmica  do Es-
pírito Santo) que são possíveis 
e que não irão comprometer as 
finanças do estado, quer dizer 
equalizar o desenvolvimen-
to com uma possibilidade de 
que isso não vai ferir, não vai 
macular a receita do estado a 
ponto de inviabilizar o estado 
como no passado se fez, essa 
é a proposta porque talvez o 
Governador a experiência  do 
Bruno Aqui foi tão proveitosa, 
por que também quebra um 
paradigma de que o auditor, 
está contra os empresários! 
Não é isso! A vinda do Bruno 

aqui foi importante por que de-
monstrou  ao empresariado, ao 
espírito empreendedor de que 
a fiscalização é parceira dentro 
da moralidade, dentro daquilo 
que é considerado moral, da-
quilo que pode ser feito sem 
que comprometa as finanças 
do Estado.

AF: E essa parceria com a 
Sefaz, como o senhor pretende 
desenvolver?

Subsecretário: Já existe 
um procedimento padrão tan-
to para o Invest quanto para 
o Conpet. Existem regras que 
devem ser obedecidas, está 
definido em Lei. E o que nós te-
mos que fazer é trabalhar para 
quenão fique no papel a pro-
posta do Invest e do Conpet, 
como não tem ficado, tem sido 
bastante produtivo. Em poucos 
dias que estou aqui, percebi 
que o processo é rápido. Essa 
interface entre a Secretaria da 
Fazenda e a Subsecretaria de 
Desenvolvimento Fazendário 
tem sido produtiva para o pro-
cesso de beneficio para imple-
mentação dos dois projetos. 
Tem agora o Invest Import, que 
também é importante nesse 
contexto, em função de que 
o Estado precisava dar con-
tinuidade a questão dos em-
presários importadores que já 
tinham benefícios do Fundap. 
De certa forma o Invest Import  
vem  aliar, dar continuidade 
sem que a gente possa  estar 

sendo cobrado pelos outros 
estados. Foi uma alternativa 
inteligente tanto do Governa-
dor quanto da Secretaria da Fa-
zenda em conjunto com a Sub-
Secretaria de Desenvolvimento 
Fazendário. Então, o que eu 
pretendo é manter já a parce-
ria estabelecida pelo Bruno e 
depois pelo Doutor Menegatti, 
que também preencheu esse 
cargo com bastante compe-
tência, especificamente nessa 
possibilidade de fazer essa liga-
ção rápida. Hoje, eu já voltei da 
Secretaria da Fazenda e discuti 
lá com o Subsecretário Gusta-
vo Guerra sobre alguns plei-
tos que chegaram aqui, para a 
gente tentar de forma coerente 
conceder, desde que não com-
prometa o Estado.

AF: Em relação ao Invest ES, 
que é uma ótima ferramenta 
de captação do Estado, diante 
do contexto econômico atual 
em que o Espírito Santo se en-
contra e do potencial que tem 
revelado, que ações que a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
pretende executar para continuar 
este programa?

Subsecretário: Como eu 
disse anteriormente, a regras 
já existem na legislação. Uma 
coisa mais nova é o Invest Im-
port, que colocou as empresas 
de logística e importação den-
tro do programa do Invest ES. 
Nós recebemos visitas cada 
dia mais, eu estou com um re-
latório com o crescimento da 
procura de diversos setores 
que estão entrando no Invest 
ou no Conpet. E a Secretaria 
de Desenvolvimento tem fei-
to a parte de atendimento e 
fornecimento de profissionais 
para visita, tanto o secretário 
atual quanto os outros secre-
tários tem se esforçado muito 
para atender de forma rápida 
essas empresas para que essa 
proposta que está colocada de 
fato cresça.

Nós temos aqui um gráfico 
de competitividade que apre-
senta setores diversos como: 
metal-mecânica,vestuário, 

móveis, embalagens plásticas, 
papelão, água mineral, rochas 
ornamentais, café torrado e 
moído, açúcar, mistura de pre-
paro para bolo, água ardente, 
agricultura e pesca, argamas-
sa, atacadistas, tintas e com-
plementos, rações. Ele existe 
desde 2006, onde faziam parte 
72 empresas nesses diversos 
setores, e em 2009, já são 671 
empresas no Conpet. Nós te-
mos que ter agora um banco 
de dados, que registre não só 
o crescimento, mas também os 
números da arrecadação que 
isso já proporcionou. O Invest 
tem 94 empresas, são 298 mi-
lhões arrecadados em 2009, 
enquanto em 2006 foram ar-
recadados apenas 27 milhões, 
é um programa que de fato é 
sucesso e mais, ele dá condi-
ção a empresas de outros seto-
res virem para o Espírito Santo 
proporcionando ao Estado sair 
daquela posição de um estado 
importador para um estado ex-
portador de bens de consumo, 
fabricação de máquinas. 

É de fato interessante e a 
nossa pretensão é centrar fogo 
cerrado nessa proposta uma 
vez que ela de fato trás um be-
nefício enorme para nosso Es-
tado. 

AF: Como foi receber esse 
convite do Governador, e como 
está a mudança de Cachoeiro 
de Itapemirim para Vitória?

Camisão: De fato não foi 
uma decisão fácil, não trou-
xe a família, que continua em 

Cachoeiro. O Secretário da 
Fazenda entendeu que era im-
portante que eu preenchesse 
esse espaço, levando em con-
sideração minha formação de 
Engenharia e Administração e 
minhas especializações nessas 
áreas. Ele entendeu que eu po-
deria colaborar muito, já que é 
uma secretaria de desenvolvi-
mento e que, não só pela mi-
nha formação tributária, tam-
bém como auditor eu poderia 
ajudar. 

O governo, nessa proposta 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento em outras áreas com 
uma visão mais sistêmica do 
Estado, ele entendeu que eu 
fosse importante. Para mim 
não foi fácil deixar a família lá 
em Cachoeiro e vir para capital, 
mas tive que tomar essa deci-
são porque eu também achava 
importante ocupar o espaço 
que está se abrindo para os 
auditores. É uma função que 
me sinto gratificado na con-
fiança que me foi depositada 
e espero que de fato eu possa 
corresponder. Muita vontade 
de trabalhar, todos na Fazenda 
me conhecem, sabem da mi-
nha vontade e força de traba-
lho, estou me adaptando ainda 
porque a vida na cidade é bem 
agitada.

Confira a entrevista concedida  ao Ação Fiscal:

O Auditor Fiscal Carlos Heugênio Duarte Camisão assume a Subse-
cretaria de Estado de Desenvolvimento. 

Mais uma vez o Fisco capixaba mostra 
sua competência e responsabilidade.
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Sociais

Os colegas da GETRI (Gerência de Tributária) comemoraram o aniversário do gerente 
Adaiso Fernandes Almeida, no último dia 1º de março. 

No dia 18 de 
março 

o presidente do 
Sindifiscal 

Getúlio Ramos 
e o Diretor 

de Comunicação 
e Divulgação 

Guilherme 
Pedrinha  

participaram do 
Seminário 

Espírito Santo 
Pré-Sal 

Petróleo 
realizado no 

Cerimonial 
Le Rosé

Também no dia 18 participaram da abertura oficial da Expotur-ES 2010 
no Centro de Convenções de Vitória.

No dia 25 de março, Lisalba Camargo, noi-
va de Getúlio Pimentel, recebeu o Prêmio 
Sebrae Mulher de Negócios. Proprietária 
da empresa Microkids Tecnologia Educa-
cional, que atua no mercado de inclusão di-
gital, Lisalba também representou a região 
sudeste na edição nacional do prêmio. É a 
primeira capixaba a participar da premia-
ção nacional. 

Parabéns Lisalba!
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G rupos folclóricos, 
autoridades, estu-
dantes, professores 

e demais amantes da cultura 
capixaba lotaram, o Salão São 
Thiago, no Palácio Anchieta, 
na noite do dia 24 de março. O 
motivo para tanta comemora-
ção foi o lançamento de duas 
obras da Secretaria de Estado 

da Cultura (Secult), que tratam 
do patrimônio cultural material 
e imaterial de nosso estado.

Um dos “Talentos do Fis-
co”, o Auditor Fiscal Fernando 
Achiamé trabalhou na revisão 
técnica de uma das obras, tra-
ta-se do catálogo “Patrimônio 
Cultural do Espírito Santo - Ar-
quitetura” que reúne todos os 

bens imóveis tombados pelo 
Estado e pela União existentes 
no Espírito Santo, como igrejas 
e palácios, casario e casarões, 
estações e ruínas, fazendas 
e fachadas. A última publicação 
nesse formato foi lançada em 1991.

A outra obra reúne dados 
sobre saberes, expressões, 
danças, festas populares e tra-

dicionais. O “Atlas 
do Folclore Capixa-
ba” tem por obje-
tivo, com base em 
minuciosa coleta de 
dados, disponibilizar 
para o público em 
geral informações 
sobre as expressões 
folclóricas do Espíri-
to Santo. A única pu-
blicação nesses mol-
des data de 1982, ou 
seja, 27 anos atrás.

A Secretária de 
Estado da Cultura 

Dayse Lemos em seu discurso 
fez questão de enfatizar que 
as publicações representam 
a perfeita tradução da nossa 
identidade e buscam oferecer 
aos estudiosos, pesquisadores 
e leitores em geral um retrato 
com a cara do Espírito Santo.

O governador Paulo Har-
tung, em um discurso empol-
gado, ressaltou que “o lan-
çamento das duas obras são 
importantes para a valorização 
da cultura capixaba. São livros 
que dão a oportunidade para 
que todos possam conhecer 
mais o valioso patrimônio cul-
tural e folclórico do Espírito 
Santo”.

O catálogo “Patrimônio 
Cultural do Espírito Santo - Ar-
quitetura”, e o “Atlas do Fol-
clore Capixaba”, desenvolvido 
em parceria com o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae/ES), estarão 

disponíveis para consulta nas 
bibliotecas públicas, presentes 
nos 78 municípios do Estado.  
A versão digital na íntegra tam-
bém poderá ser baixada no site 
da Secult (www.secult.es.gov.br).

Grupos Folclóricos de vários municípios prestigiaram o lançamento dos livros 
(crédito da foto: Thiago Guimarães/Secom)

Auditor Fiscal e escritor Fernando 
Achiamé, um Talento do Fisco a 

serviço da cultura capixaba

Fisco & Cultura

Fisco Estadual atuante no cenário 
da cultura capixaba

Prêmio ESAF de Monografias em Educação Fiscal e Financeira

Em 1001 discos para ouvir antes de morrer, 
90 jornalistas e críticos de música internacional-
mente reconhecidos apresentam uma rica seleção 
dos álbuns mais inesquecíveis de todos os tempos. 
Ilustrado com mais de 900 imagens de álbuns, can-
tores e bandas, o livro abrange desde as origens do 
rock in roll 
nos anos 50 aos mais recentes sucessos.
Embora grande parte do livro seja dedicada ao rock 
e ao pop, há também dezenas de boas indicações 
de jazz, blues, punk, heavy metal, disco, soul, hip-
hop, música experimental, world music, dance e 
muitos outros estilos. Cada álbum citado é contex-
tualizado historicamente e os comentários sobre as 
músicas são acompanhados de curiosidades sobre 
as gravações, os bastidores ou a vida dos artistas.

Verdadeira bíblia da música pop, 1001 discos para ouvir antes de morrer é. Você vai 
encontrar alguns de seus artistas preferidos e descobrir muitos outros que merecem ser 
conhecidos.
O livro funciona como um guia para quem gosta de se aprofundar sobre suas canções 
preferidas ou está interessado em montar listas inesquecíveis para ouvir no seu MP3.

Traduzido para 25 línguas e com 
mais de um milhão de exempla-
res vendidos, 1001 filmes para ver 
antes de morrer inclui obras de 
mais de 30 países e revela o que 
há de melhor no cinema de todos 
os tempos.
Mais de 50 críticos consagrados 

selecionaram 1001 filmes 
imperdíveis e os reuniram neste 
guia de referência para todos os 
apaixonados pela sétima arte.
Ilustrado com centenas de carta-
zes, cenas de filmes e retratos de 
atores, o livro traz lado a lado as 

obras mais significativas de todos os gêneros - de ação a vanguarda, 
passando por animação, comédia, aventura, documentário, musical, 
romance, drama, suspense, terror, curta-metragem ficção científica.
Organizado por ordem cronológica, este livro pode ser usado para 
aprofundar seus conhecimentos sobre um filme específico ou ape-
nas para escolher o que ver à noite. 

Estão abertas até o dia 10/05 as inscrições 
para o concurso “ Prêmio ESAF de Monografias 
em Educação Fiscal e Financeira”.

TEMAS:
Tema 1-  Promoção da Cidadania Fiscal e Financeira;
Tema 2- Gestão Pública e Controle Social.

CATEGORIA:
Profissionais: Os prêmios em dinheiro são de R$ 
20.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, para os 1º, 2º 
e 3º colocados respectivamente, além de certificados 
e publicação dos trabalhos. 
Universitários: Os prêmios em dinheiro são de R$ 
5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 1.500,00, nos mesmos 
moldes acima referenciados.

PARA MAIORES 
INFORMAÇõES:

o caderno com o regulamento do concurso está 
disponível para consultas na Gedef/Sudet ou acesse 
o site http://www.esaf.fazenda.gov.”

Ação Fiscal Recomenda:

1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer
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O Projeto Farmácia Cida-
dã surgiu da necessidade de 
ampliar o acesso aos medica-
mentos e de aprimorar a qua-
lidade dos serviços ofertados 
aos usuários de medicamen-
tos de alto custo do estado, 
pois as condições das farmá-
cias antigas eram deficientes.

Esse projeto vem trazer 
ao estado um conceito mo-

derno em farmácia pública 
com maior disponibilidade 
de medicamentos, estrutu-
ra física adequada, ambien-
te climatizado, atendimento 
farmacêutico especializado, 
informatização e desburocra-
tização, além da disponibiliza-
ção de serviços pela internet, 
central de  tele-atendimento 
e comunicação via torpedo. 
Com isso, pretende propor-
cionar melhoria da humani-
zação, agilidade, com ênfase 
na qualidade no atendimen-
to prestado aos usuários dos 
medicamentos excepcionais, 

além de ampliar o acesso a 
esses tratamentos.

Atualmente são disponi-
bilizados 185 medicamentos 
excepcionais diferentes para 
tratamento de doenças raras 
e de alto custo. São doenças 
que podem acarretar sérios 
danos, perda de qualidade de 
vida, incapacitação para o tra-
balho, redução da expectativa 
de vida e óbitos, como: Oste-
oporose, Hepatite C, Artrite 
reumatóide, Esquizofrenia 
refratária, Asma grave, Do-
ença de Parkinson, Distonias, 
Espasticidade, Glaucoma, Hi-

pertensão pulmonar, DPOC 
e Déficit de atenção, entre 
outras. Para ter acesso medi-
camentos essenciais ou bási-
cos, o cidadão deve procurar 
a Unidade Básica de Saúde 
mais próxima à sua residên-
cia. A lista de medicamentos 
disponíveis irá variar de acor-
do com as particularidades e 
necessidades epidemiológi-
cas em cada município.

Caso necessite de algum 
medicamento excepcional, 
o cidadão deverá se dirigir à 
Farmácia Regional de Medi-
camentos Excepcionais de re-

ferência do seu local de resi-
dência para abrir o processo.

Os usuários cadastrados 
no sistema informatizado 
das farmácias cidadãs podem 
acompanhar o andamento 
do processo pelo site, com o 
nome de usuário e senha que 
está impresso no Protocolo 
de Atendimento entregue 
pela farmácia.

Caso não saiba seu nome 
de usuário e senha, solicitar 
no seu próximo atendimento 
na Farmácia Cidadã. 

Saúde do Fisco

Número de casos de dengue no Brasil tem queda de 40%
O número de casos de den-

gue notificados entre 1º de 
janeiro e 13 de fevereiro teve 
uma queda de 40,53% em com-
paração com o mesmo período 
do ano passado, de acordo com 
balanço divulgado pelo Minis-
tério da Saúde. O ministério 
informou que, segundo dados 
enviados pelos Estados, nas 
seis primeiras semanas deste 
ano foram notificados 42,9 mil 
casos, contra 72,2 mil em 2008. 

No período, também foram 
registrados 66 casos de febre 
hemorrágica de dengue, com 
três mortes, e 75 casos de den-
gue com complicação, com duas 
mortes.

Apesar de considerar os da-
dos positivos, o ministério res-
saltou, em nota divulgada, que 
as informações ainda são preli-
minares e não dispensam cau-
tela e manutenção do combate 
ao mosquito transmissor da do-

ença, o Aedes aegypti.
Em seis Estados, no entanto, 

houve aumento no registro de 
casos de dengue: Acre (5,56 mil 
em 2009 contra 261 em 2008), 
Amapá (520 contra 284), Rorai-
ma (1,15 mil contra 361), Bahia (9 
mil contra 2,99 mil), Minas Gerais 
(6,2 mil contra 3,5 mil) e Espírito 
Santo (5,9 mil contra 1,1 mil). 

De acordo com o Ministério 
da Saúde, foi investido o valor 
de R$ 1,08 bilhão, nos últimos 
cinco meses, para o combate e 
a prevenção da doença. O ór-
gão também afirma ter adqui-
rido equipamentos necessários 
para dar continuidade ao traba-
lho, entre eles, nebulizadores, 
kombis, motocicletas, veículos 
pick-up e pulverizadores. Cerca 
de 2,3 mil militares foram colo-
cados à disposição para o com-
bate à dengue e atendimento 
aos pacientes, em uma parceria 
com o Ministério da Defesa.

Duas pessoas morre-
ram devido à dengue no 
Espírito Santo até feverei-
ro deste ano. A Secretaria 
de Estado da Saúde regis-
trou 2.451 casos da doen-
ça neste período. Destas, 
cem notificações foram 
de dengue com complica-
ção e dengue hemorrági-
ca. Além das duas mortes, 
outros sete casos estão 
sob investigação.

O município com o 
maior número de casos de 
dengue é Viana, com 474, 
seguido por Vitória com 
440, e Serra, com 427.

Espírito Santo 
registra duas 

mortes 
por dengue

em 2010

Farmácia Cidadã Estadual

SAIBA COMO SE PROTEGER CONTRA A DENGUE.

LIXO

PLANTAS E JARDINS

CAIXAS D’ÁGUA, 
CALHAS E LAJES

TONÉIS E DEPÓSITOS 
DE ÁGUA

•  Coloque o lixo em sacos 
plásticos e mantenha 
a lixeira bem fechada. 
Não jogue lixo em 
terrenos baldios.

•  Mantenha o saco de lixo 
bem fechado e fora do 
alcance de animais até o 
recolhimento pelo serviço 
de limpeza urbana.

•  Encha de areia até a 
borda os pratinhos dos 
vasos de planta.

•  Se você não colocou 
areia e acumulou água 
no pratinho da planta, 
lave-o com escova, água 
e sabão. Faça isso uma 
vez por semana.

•   Não deixe a água 
da chuva acumulada 
sobre a laje.

•  Remova folhas, galhos 
e tudo que possa 
impedir a água de 
correr pelas calhas.

•  Mantenha a caixa 
d’água sempre 
fechada com tampa 
adequada.

•  Mantenha bem 
tampados tonéis 
e barris d’água.

•  Se você tiver vasos de plantas 
aquáticas, troque a água e 
lave o vaso principalmente 
por dentro com escova, água 
e sabão pelo menos uma vez 
por semana.

•  Jogue no lixo todo objeto 
que possa acumular água, 
como embalagens usadas, 
potes, latas, copos, garrafas 
vazias etc.

•  Lave principalmente por 
dentro com escova e sabão 
os utensílios usados para 
guardar água em casa, 
como jarras, garrafas, 
potes, baldes etc.

•  Lave semanalmente 
por dentro com escova 
e sabão os tanques 
utilizados para 
armazenar água.

Folder.indd   2 11.10.07   22:59:47
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Caixa  682,68
Banestes Cta 1.702.554  45.318,42
Banestes Cta 6.193.023 4. 611,38
Banestes Aplicação  258.566,69
Aplicação Coopfisco  235.635,55
TOTAL ......................................................................................................................................................... 544.814,72

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Ativos ( Setembro )  115.679,23
Empréstimo Coopfisco  20.000,00
Outras Receitas  460,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras  3.334,77
Venda de Imobilizações  2.000,00
TOTAL ......................................................................................................................................................... 141.474,00

IMOBILIZADO
Veículos  26.299,00
TOTAL ........................................................................................................................................................... 26.299,00

Balancete novembro 2009

Balancete dezembro 2009

Saldo Banco/Caixa

Saldo Banco/Caixa

Saldo anterior

Saldo anterior

OBRIGAÇõES SOCIAIS
I.N.S.S.  5.271,05
F.G.T.S.  1.548,55
TOTAL ........................................................................................................................ 6.819,60

OBRIGAÇõES FISCAIS
PIS S/Salários  182,22
I.R.R.F. S/Salários  1.901,83
TOTAL ........................................................................................................................ 2.084,05

DESPESAS C/PESSOAL
Assistência Médica  2.015,92
Contribuição Sindical  54,85
Despesas C/Estagiários  1.105,00
Férias e Rescisões  0,00
Salários  13.875,02
Vale Transporte  686,40
Vale Refeição  4.423,25
TOTAL ...................................................................................................................... 22.160,44

Serviços Prestados Assist. Contábil  1.930,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico  1.313,03
Serviços Manutenção Sede Social  16.595,88
TOTAL ...................................................................................................................... 19.838,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Acesso a Internet  18,90
Água e Saneamento  1.694,53
Aluguel de Imóveis  400,00
Aluguel de Veículos  2.371,20
Combustível  129,67
Condomínio  640,00
Condução  410,00
Cópias e Autenticações  5,52
Correios  3.100,55
Contribuição Fenafisco  2.170,07
Despesas C/Gráficas  2.021,00
Despesas C/Estacionamento  631,00
Despesa C/Pedágio  80,00
Despesas Diversas  2.114,66
Despesas C/Veículos  559,79
Doações  100,00
Energia  3.442,04
Festividades e Confraternizações  14.503,00
Instalações  602,50
Jornais e Revistas  7.414,99
Limpeza / Conservação  373,27
Material de Consumo  570,46
Material de Escritório  325,30
Material de Higiene/Limpeza  220,14
Manutenção de Máquinas e Equipamentos  662,60
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB  303,30
Refeições/Lanches  632,71
Repasse COOPFISCO  1.294,61
Reembolso de Despesas  500,00
Seguros  674,72
Telefone  2.979,40
Viagens e Hospedagens/Passagens  15.996,61
TOTAL ................................................................................................................... 66.942,54

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias  288,70
TOTAL ........................................................................................................................ 288,70
Caixa  207,87
Banestes Cta 1.702.554  10.825,52
Banestes Cta 6.193.023  3.233,11
Banestes Aplicação  260.166,88
Banestes Aplicação Poupança  130,00
Aplicação Coopfisco  267.292,13
TOTAL ................................................................................................................. 541.855,51

TOTAL ................................................................................................................. 686.288,75  686.288,72     

Caixa  207,87
Banestes Cta 1.702.554  10.825,52
Banestes Cta 6.193.023  3.233,11
Banestes Aplicação  260.166,88
Banestes Aplicação Poupança  130,55
Aplicação Coopfisco  267.292,13
TOTAL ......................................................................................................................................................... 541.856,06

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Ativos ( Dezembro )  227.317,48
Empréstimo Coopfisco  10.301,66
Outras Receitas  1.385,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras  4.040,09
Venda de Imobilizações  1.000,00
TOTAL ......................................................................................................................................................... 244.044,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS

I.N.S.S.  11.025,20
F.G.T.S.  1.698,14
TOTAL ...................................................................................................................... 12.723,34

OBRIGAÇõES FISCAIS
PIS S/Salários 200,79
I.R.R.F. S/Salários 2.146,65
TOTAL ........................................................................................................................ 2.347,44

DESPESAS C/PESSOAL
Assistência Médica  2.187,89
Contribuição Sindical  58,95
Despesas C/Estagiários  1.470,00
Férias e Rescisões  6.845,20
Salários  17.313,60
13° Salário  7.151,16
Vale Transporte  689,60
Vale Refeição  7.758,37
TOTAL ...................................................................................................................... 43.474,77

Serviços Prestados Assist. Contábil  965,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico  2.015,06
Serviços Manutenção Sede Social  10.474,60
TOTAL ...................................................................................................................... 13.454,66

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Acesso a Internet  18,90
Água e Saneamento  970,28
Aluguel de Imóveis  400,00
Assinatura Sky  183,70
Combustível  4.137,23
Condomínio  640,00

Cópias e Autenticações  33,50
Correios  3.209,25
Contribuição Fenafisco  2.204,00
Despesas C/Gráficas  3.000,00
Despesas C/Estacionamento  655,00
Despesa C/Pedágio  80,00
Despesas Diversas  1.303,05
Despesas C/Veículos  727,56
Doações  7.371,41
Energia  3.522,87
Empréstimo Coopfisco  5.173,21
Festividades e Confraternizações  5.394,80
Instalações  606,35
Impostos e Taxas  202,69
Jornais e Revistas  6.303,06
Limpeza / Conservação  200,00
Material de Consumo  182,93
Material de Escritório  458,15
Material de Higiene/Limpeza  99,91
Manutenção de Máquinas e Equipamentos  611,06
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB  305,82
Repasse COOPFISCO  3.315,92
Telefone 2.294,88
Viagens e Hospedagens/Passagens  3.663,99
TOTAL ..................................................................................................................  57.269,52

DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias  341,14
Despesas Financeiras  3.828,02
TOTAL ..................................................................................................................... 4.169,16

Caixa  562,68
Banestes Cta 1.702.554  39.284,64
Banestes Cta 6.193.023  84.511,34
Banestes Aplicação  60.689,83
Banestes Aplicação Poupança  130,55
Aplicação Coopfisco  467.282,36
TOTAL ................................................................................................................. 652.461,40

TOTAL ................................................................................................................. 785.900,29  785.900,29
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Estranha 
mistura
Um cara jogou 
óleo de rícino, 
leite de magnésia, lactopur-
ga, mamão e caju no liquidi-
ficador, bateu tudo e tomou. 
Qual o nome do filme?
Prenda-me se for capaz!

Formigas
Duas formigas japonesas se 
encontraram na rua:
-Oi, qual o seu nome?
-Fu.
-Fu, o quê?
-Fu Miga. E o seu?
-Ota.
-Ota, o quê?
-Ota Fu Miga

PRAIA DA COSTA CERIMONIAL
Aqui você encontra tudo para 
realizar a festa do seu sonho

Rua São Paulo, 350  
Praia da Costa - Vila Velha 

3032-0254/3229-0345

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

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

Sorrir é o melhor remédio Classifisco
IMÓVEIS OPORTUNIDADE! 

3 Quartos, LAZER COMPLETO, 
em Itapoã – Vila Velha PRE-
ÇO IMPERDÍVEL! ! !   SÓ  R$ 
220 MIL - DOCUMENTADO  

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

Vendo direito do Portal de 
Itapuã - Inocoopes em V. Velha. 

Apto. 2 quartos c/suite uma 
vaga garagem, lazer completo, 

duas quadras do mar, excelente 
localização e investimento. Tel.: 

(27)33496878 e 88230106. 
- Teresinha Tatagiba Teixeira

Praia das Gaivotas – VV- rua 
fechada e asfaltada - Casa 

Quitada,  sobrado com jardim,  
3Q sendo 1suite (opção mais 
dois Q) , 2 closets, 3 banh.. 
salão 3 amb. e jd.inverno, 

jantar, lavabo, copa/cozinha, 
despensa, a.serv.- dep.compl. 

churrasqueira,  2 depósitos, ca-
nil,  garagem 2vgs. Automática, 

trifásica, portão eletr. Varan-
das. Tratar com proprietário 

 27 9921 5002.

A c e s s e  o  n o v o  s i t e :  w w w . c o o p f i s c o . o r g . b r

Moderno, simples e fácil de usar.

Assim é o novo site da Coop� sco. 
Uma proposta  moderna com conteúdos mais 
completos em uma estrutura de fácil acesso.

Agora você pode da sua casa, trabalho ou 
qualquer outro lugar se  manter sempre 
atualizado a respeito da sua cooperativa.

Acesse e conheça melhor o nosso diversi� cado 
portifólio de serviços. 

Pesquise e escolha a melhor modalidade de 
empréstimo, aplicação ou cartão de crédito 
que atende ao seu per� l.

Av. Américo Buaiz 501, Ed. Victória Of fice Tower, 
Enseada do Suá, Vitória/ES. Telefone: (27) 3200-3989

FALECIMENTO
É com grande pesar que  comunicamos o falecimento de:

MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO, ativa, 31 de janeiro.
AELIA DE REZENDE AYUB, pensionista, em 26 de fevereiro.

ATAIR MOREIRA ANDRADE, 18 de abril.
HENRIQUE TORRES FARIA, aposentado, em 12/04/2010
ABEL TEODORO INOCENCIO, aposentado, em fevereiro.

MARIA LENYRA CISNE, pensionista, em 05/04/2010
RITA DA SILVA ROCHA, esposa do Auditor Fiscal Ayrton Coelho da Rocha, em 02 de março.


