Palavra do Presidente
2010: O ANO DA CONSAGRAÇÃO DO FISCO
E 2009, o que aconteceu? Fortalecimento da categoria. Comissão de negociação madura. Nomeação de dois auditores fiscais para os cargos de secretario e
subsecretario da fazenda. Projeto de reestruturação, que prIvilegia o trabalho, a qualificação, aumento do subsidio e atribuições dos auditores nas receitas não
tributarias. Eventos no sul do estado: curso de formação, I encontro dos aposentados do sul, e a comemoração do dia do auditor fiscal na assembleia legislativa.
Festas de confraternização em todo ES.
Primeiramente, Deus abençoe a todos familiares, nestes dias festivos, e um
brilhante 2010 para toda família fisco.
É um bom momento de reflexão, avançamos muito em 2009, na arte de
negociar, e hoje, podemos afirmar que temos a respeitabilidade e reconhecimento
do governo do estado, isto se deve a maturidade da categoria e o envolvimento
de todos.
O ano de 2010, é especial, comemoramos 20 anos do Sindifiscal, será um
ano de novas conquistas, é importantíssima a participação em todos eventos,
para avançarmos ainda mais nossa carreira.
Temos agendado alguns eventos, em nosso estado, como a reunião do
Conselho Deliberativo da Fenafisco – CD, em Pedra Azul, de 05 à 09 de abril de
2010, Encontro dos Aposentados e Pensionistas e Curso de Formação Sindical,
no norte do estado, a comemoração do Dia do Auditor Fiscal, na Assembléia
Legislativa e nossa festa anual de final de ano, em novembro de 2010.
Paralelo aos eventos do nosso estado, estaremos criando condições para a
participação dos colegas interessados nos eventos a nível nacional da Fenafisco,
criando pacotes, visando interação com temas pertinentes a carreira do fisco e
colegas de outros estados, encontros como o de Foz de Iguaçu, no Paraná, de
22 à 26 de fevereiro; Goiás, de 07 à 11 de junho; no Ceará, de 12 à 16 de julho;
no Mato Grosso do Sul, de 23 à 27 de agosto; no Pará, de 20 à 24 de setembro;
no Maranhão, de 18 à 22 de outubro, e em Santa Catarina, de 29 de novembro
a 04 de dezembro de 2010.

O fisco estadual está unido para dar o retorno ao governo, pelo voto de
confiança, e ao mesmo tempo como cidadão, cobrar transparência na aplicação
dos recursos, pois o estado tem grandes demandas nas áreas de educação,
saúde e segurança.
Em nível nacional, o Sindifiscal já era respeitado, agora, tornou-se uma
referência, com trabalhos diferenciados, principalmente no Congresso Nacional.
Acompanhar as votações e visitas aos parlamentares, ver a aprovação das PEC,
e do relatório do Teto Salarial, na Comissão Especial na Câmara Federal no dia
02 de dezembro foi emocionante.
Precisamos fazer mais, temos novos desafios, queremos uma nova imagem
para o fisco estadual de “fisco cidadão”, temos em nosso estado milhares de
desabrigados pelas chuvas, asilos, orfanatos, e entidades que lidam com os
desafortunados com grandes carências. Precisamos ajudar na arrecadação de
alimentos, roupas, calçados e brinquedos. Uma cesta básica conseguimos por
R$ 32,00 e uma tonelada de alimentos conseguimos por R$ 900,00. Faça a diferença. Participe! Ligue! Mande e-mail! Dê o seu nome ao sindifiscal. Podemos
pegar as doações.
Getulio Ramos Pimentel
Presidente do Sindifiscal

Editorial
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Nota do redator
Igualdade, fraternidade e liberdade.
Artigo 1
Todos os homens nascem livres e iguais
em dignidade e direitos. São dotados de
razão e consciência e devem agir em
relação uns aos outros com espírito de
fraternidade. (Declaração Universal dos
Direitos Humanos).

N

E x p e d i e n t e

o calendário, não há mês que se
compare a dezembro, na lembrança
do ser humano, na sua igualdade e na
fraternidade que deve nos reger.
O mês se inicia dedicado ao Dia Internacional da Luta contra a AIDS, esse
flagelo que nos assusta a todos, sem
sombra de dúvidas, mas que tem que
ser combatido nas suas formas mais
cruéis: o preconceito e a discrimina-
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ção. Vamos ler mais sobre o assunto e
conhecê-lo de modo a que possamos
conviver plenamente com aqueles que
sofrem do mal.
Nosso país é pródigo em acolhimento
aos imigrantes de todos os cantos desse
mundão. Parecem-me bem contraditórias as atitudes de segregação aos que
muito necessitam de nosso apoio.
O mês segue lembrando os Portadores
de Deficiências. Reflitamos, quem de
nós não tem a sua? Ainda que não física
ou mental, os exemplos de deficiência
ética e moral estão por aí, à larga. Não
estaríamos sendo levianos ao voltarmos nossas costas a essas pessoas
especiais? Nas nossas famílias, que
também são lembradas por dezembro,
não temos nenhum exemplo? E se não

os temos, podemos garantir que eles
não irão surgir?
Analisemos o tema com justiça. Não
temos como negar a Declaração Universal Direitos Humanos. Fizemos
isso com os nossos Povos Indígenas,
verdadeiros donos da nossa terra,
enquanto eram encarcerados em guetos ou, simplesmente, exterminados.
Pensemos nisso!
O verão está chegando. Aproveitemos
para estreitar laços com nossos vizinhos, e para vivermos o Natal, no renascimento pleno de espírito e propósitos.
Tragamos à nossa lembrança, os bons
ideais, os sonhos de bem-estar e justiça
social que todos enlevamos, um dia.
Feliz réveillon, a todos que puderem.
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Dezembro

01 • Dia Internacional da Luta contra a AIDS
• Dia do Imigrante
02 • Dia Nacional das Relações Públicas
03 • Dia Internacional do Portador de
Deficiência
04 • Dia da Propaganda
• Dia do Orientador Educacional
08 • Dia da Família
• Dia da Justiça
10 • Declaração Universal Direitos Humanos
• Dia Internacional dos Povos Indígenas
22 • Início do verão
23 • Dia do Vizinho
25 • Natal
26 • Dia da Lembrança
28 • Dia do Salva-vidas
31 • Reveillon
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Fisco em Ação

Mato Grosso promove Seminário de Integração

N

o dia 20 de novembro, o Siprotaf, o
Sintafe e a Affemat, do Mato Grosso,
promoveram o I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO FISCO MATOGROSSENSE.
Aproximadamente 700 sindicalizados
reuniram-se nas esplendidas instalações do
clube campestre da AFFEMAT-MT, próximo
à Chapada dos Guimarães.
Sucesso de público. Assim pode ser definido o I Seminário de Integração do Fisco do
Mato Grosso realizado pelo Sindicato dos
Profissionais de Tributação, Arrecadação
e Fiscalização Estadual de Mato Grosso
(SIPROTAF) e pelo Sindicato dos Fiscais de
Mato Grosso (SINFATE). Os sindicalizados
marcaram presença no evento cujo objetivo
era debater sobre os recentes encaminhamentos nacionais e regionais de interesse
da categoria.
O evento foi aberto de forma solene, com
a execução do Hino Nacional Brasileiro
pelo Diretor do SINDIFISCAL-ES, Guilherme
Frederico Pedrinha de Azevedo, que junto
com o presidente do SIPROTAF, Étore Zóccoli Sobrinho, prestaram uma homenagem
às mais de 300 tribos indígenas do Mato
Grosso, que emocionou a todos.
Zóccoli agradeceu a presença de todos os
colegas, em especial dos aposentados e
pensionistas. “O cenário nacional exige
reciclagem de conhecimento. Essa era
a proposta desse Seminário. Integrar a
categoria para alcançar objetivos”, disse
o presidente.
Já o presidente do SINFATE, Otarci Nunes,
afirmou que o lema do evento era participação. “A riqueza de Mato Grosso não é
apenas aquela alcançada em valores, mas
formada pelo seu povo. E nós fazemos parte
dessa história. Precisamos estar unidos e
juntos.”
SIPROTAF lança projeto social AMIGO
DO BEM
Aproveitando a participação maciça dos
sindicalizados, o SIPROTAF lançou o projeto social Amigo do Bem, cuja finalidade
é apadrinhar entidades sociais verdadeiramente amigas da sociedade com visão de
auto-sustentabilidade.
Esse projeto, além de ajudar as entidades,
visa criar uma idéia de conscientização e

participação dos sindicalizados nesse cenário social. É preciso que a gente cumpra
nosso papel na sociedade.
“A idéia visa ajudar as entidades a caminhar com suas próprias pernas”, afirmou
o Vice-Presidente do SIPROTAF, Francisco
Ítalo Fernandes.
Nesse primeiro momento, duas entidades serão assistidas. Trata-se do Centro
Integrado Raio de Luz, fundada em 2001
e que atualmente atende 70 crianças de
zero a 5 anos de idade. A outra entidade
que será assistida é a Associação Yvonne
Pereira, fundada também no ano de 2001
e que abrange indiretamente mais de 150
pessoas.
Para ajudar, foi criado um Kit do Bem, e

qualquer pessoa poderá comprar ao preço
de R$50,00 (cinqüenta reais). O Kit que
poderá ser adquirido na sede do SIPROTAF
contém uma camiseta pólo, uma caneta
luxo, porta-lixo para automóvel retornável
e um adesivo. Mais informações: (65)
3027-1111.
DADO cobra união e propõe mobilização
O deputado federal João Eduardo Dado
(PTB/SP) defendeu em Cuiabá a união da
categoria do Fisco como fator essencial
para se alcançar as conquistas traçadas
e avançar em outras propostas. É hora de
todos se unirem para pressionar os parla-

mentares no Congresso, disse, ao se referir
à PEC 89 (teto salarial). Por conta de uma
lei federal, os salários dos profissionais
do grupo TAF (Tributação, Arrecadação
e Fiscalização) estão vinculados aos do
governador, que em Mato Grosso é o
segundo pior do país. O teto salarial tem
que ser derrubado e ampliado para cima,
defende Dado.
João Dado veio a Cuiabá para participar
do Seminário de Integração do Fisco
promovido pelo Sindicato dos Fiscais de
Tributos Estaduais (Sinfate) e Siprotaf, na
sede campestre da Affemat (associação dos
servidores fazendários), outra entidade que
ajudou a organizar o evento.
Em seu pronunciamento, o deputado afirmou que é possível mudar o teto. Temos
força suficiente para mudar esta situação,
só falta mesmo um compromisso mais
forte de nossa parte, reconheceu. Lembrou
que o grupo de fiscais é a única carreira
essencial ao funcionamento do Estado.
Sem arrecadação o Estado não faz nada,
por isso não podemos ser tratados como
segunda classe.
Por conta desta insatisfação, Dado prega
a unicidade do Fisco, lembrando que é
preciso fazer uma grande mobilização nos
Estados e no Congresso. Temos que enfrentar o problema de frente, bater na mesa com
força. É só na base da pressão que vamos
conseguir o que queremos.
O vice-governador Silval Barbosa defendeu
o diálogo e prometeu apoiar a luta dos
fiscais. Precisamos debater os problemas
internos e colocar tudo na mesa. Temos
recebido em nosso gabinete inúmeras
reivindicações e vejo que estamos conseguindo avanço. Mas é preciso muito mais
do que isso.
Sobre o teto salarial, demonstrou-se
constrangido com o fato do salário do governador Blairo Maggi ser o segundo mais
baixo de todas as unidades federadas. Não
podemos fugir dessa discussão, assim
como defendemos também a incorporação
da VI (Verba Indenizatória) ao salário dos
inativos e aposentados.
Barbosa, reconheceu a impor tância
da categoria do Fisco para o Estado se
crescemos, foi por causa da determinação e trabalho de todos vocês, pois em
arrecadação não se faz nada e prometeu

ajudar no encaminhamento das questões
ao secretário Éder Moraes e ao governador
Blairo Maggi.
O deputado J Barreto também se colocou
à disposição da categoria para o que for
preciso. Mato Grosso está com pressa de
crescer e precisa resolver estes assuntos
com urgência, disse, pregando a união da
classe. Precisamos nos organizar, mas ninguém quer fazer guerra. Queremos apenas
conquistar aquilo de merecemos.
O presidente da Fenafisco, Rogério Macanhão, defendeu um Estado forte, lembrando ser preciso fazer um lobby forte no
Congresso. Temos que mudar a postura de
atuação junto aos parlamentares e sermos
pro-ativos.
Não podemos esperar as coisas acontecerem.
O presidente do Sinfate, Otarci Nunes da
Rosa, é preciso
estarmos juntos para lutarmos e atingirmos
os nossos objetivos. Houve evolução de
sistemas e idéias, mas precisamos evoluir
juntos e estarmos integrados. Lembrou
que é preciso ir à luta o tempo todo. Não
podemos ficar em berço esplêndido, pois
corremos o risco de perder o bonde da
história.
O presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Mato Grosso, José Riva, acenou
com uma mensagem de apoio aos fiscais:
Continuem contando com o nosso apoio e
respaldo, disse ele. Do mesmo modo, ele
reconheceu a importância dos aposentados: Temos que tratá-los com mais carinho,
são pessoas que deram sua contribuição e
derramaram suor em sua juventude para
ajudar a transformar Mato Grosso no Estado
que é hoje.
Ao final do Seminário, os sindicalizados
puderam desfrutar de um farto almoço regado a boi no rolete e churrasco. O evento
foi totalmente gratuito. Os sindicalizados
puderam levar acompanhantes e desfrutar
de uma tarde animada ao som da banda,
Santos e Amarildo, de Cáceres.
Fonte: Sinfate

PEC 89/2007 Comissão Especial da Câmara Aprova Relatório

E

Auditores de MT envolvidos no Projeto Amigo do Bem
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m concorrida sessão, à qual compareceu
o Presidente do SINDIFISCAL-ES, Getúlio
Ramos Pimentel, os membros da Comissão Especial, presidida pelo deputado Federal Atila
Lins(PMDB-AM) aprovaram à unanimidade o relatório
do deputado federal Gonzaga Patriota (PSB-PE) versando sobre a PEC 89-2007, de autoria do deputado
federal João Dado(PDT-SP).
A PEC 89/2007 dá nova redação ao inciso XI do
art. 37 da Constituição Federal. Estabelece o mesmo
teto remuneratório para qualquer que seja a esfera de
governo. Altera a nova Constituição Federal.
É um grande passo na justiça salarial de nosso
país, embora a luta seja tremenda até a aprovação final
pelo Senado Federal.
Mais uma vez, a união de todos nós, servidores
públicos é fundamental e deve ser conver tida em

participação ativa, efetiva.
Segundo o Deputado Federal João Dado, faremos
trabalhos para apresentarmos dentre os últimos projetos a serem votados, no final deste ano.

Seja um doador você também! Doe VIDA!
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Fisco em Ação
Cuiabá

MACANHÃO concede entrevista para jornal de Cuiabá
IVA: FENAFISCO diz que Mato Grosso terá prejuízos
O presidente da Federação
Nacional do Fisco
Estadual e Distrital
(FENAFISCO), Rogério Macanhão,
afirmou em Cuiabá
que Mato Grosso será um dos
mais prejudicados
com a proposta de
reforma tributária
Presidente da Fenafisco em tramitação no
Rogério Macanhão
Congresso. A proposta cria o Imposto sobre Valor Agregado
(IVA), centralizando a receita nas mãos do
governo federal, em detrimento de estados
mais pobres como Mato Grosso, “que já
possui carga tributária elevada e não teria
condições de absorver a mudança”.
Segundo ele, com a criação do IVA parte
da arrecadação vai para a União e uma pequena fatia fica com os estados. No caso de Mato
Grosso, a receita de ICMS representa 92,5%
das receitas tributárias. “Caso a reforma seja

aprovada, a situação ficaria insustentável
para os governos de estados que tenham
essa dependência do ICMS”, alerta.
Macanhão explicou que a proposta
do governo federal é de que o ICMS seja
federalizado. Se isso ocorrer, todas as
decisões referentes à cobrança do tributo
serão tomadas pelo Congresso. “Em outras
palavras, isso significa que a definição da
política tributária ficará nas mãos da União e
dos estados mais ricos, que juntos somam
285 deputados”, afirmou.
O ICMS é o principal tributo brasileiro.
No ano passado, gerou uma receita de R$
120 bilhões, respondendo por 9% do PIB
(Produto Interno Bruto) e 20% de toda a carga
tributária brasileira.
Na avaliação do presidente do Sindicato
dos Fiscais de Tributos Estaduais (Sinfate),
Otarci Nunes da Rosa, a centralização de
recursos pela União favorecerá os estados
mais fortes, “que já levam os grandes investimentos, deixando migalhas para as demais
unidades da Federação”.
“Precisamos saber para onde vai este

dinheiro”, questiona Rogério Macanhão,
lembrando que a reforma pretendida pelo
presidente Lula irá apenas fortalecer o poder
do governo federal.
“Boa parte do ICMS que os estados
arrecadam ficará concentrada nas mãos da
União, aumentando o poder de barganha e
centralizando o poder. A criação do IVA tem
de ser discutida, pois há jogo de interesse e
quem poderá levar a melhor são os estados
mais ricos”, ponderou.
A FENAFISCO defende um novo sistema tributário para o Brasil. “Na verdade,
a reforma tributária que se discute agora é
algo paliativo e resolve problemas isolados.
O que estamos propondo é uma reestruturação do sistema tributário brasileiro, mais
abrangente e voltado ao equacionamento
definitivo das questões tributárias e fiscais”,
afirma Macanhão.
O Fisco defende a simplificação do
sistema tributário brasileiro, contemplado
o fortalecimento dos estados e municípios.
“Precisamos mudar a competência dos
entes tributários, pois os estados carecem

de uma atuação mais forte no processo de
arrecadação”.
A proposta é de que os estados sejam
os responsáveis por tributar todo o consumo,
assumindo o controle de legislar e arrecadar.
“Esta tarefa ficaria exclusivamente nas mãos
dos estados, que passariam a concentrar e
unificar diversos tributos, como os federais
PIS/Cofins e Cide (combustíveis), e o municipal ISS (serviços)”, explica.
ALÍQUOTAS
A FENAFISCO também defende alíquotas diferenciadas para cada segmento, na
área de consumo. “Precisamos preservar a
capacidade dos contribuintes. Aqueles que
podem mais, pagam mais. O Estado tem de
tirar de quem tem mais para fazer a verdadeira
distribuição de renda. Do jeito que aí está, a
população com poder aquisitivo menor é que
pagará mais. É isso que também precisa ser
corrigido”, afirma Rogério Macanhão.
Diário de Cuiabá 25/11

Roraima

FENAFISCO - Roraima recebe o encontro pela primeira vez

P

ela primeira vez na história de Roraima, o Estado é
sede da reunião dos fiscos estaduais e do Distrito
Federal. O evento, que teve início na manhã de
ontem (24), no Aipana Plaza Hotel, foi convocado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO),
contou com a presença de representantes de 22 Estados
brasileiros, que tiveram como objetivo promover discussões
internas entre sindicalistas fiscais de tributos a respeito de
variados temas.
As discussões encerram-se nesta quina-feira (26).
Durante a 129ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo e a 51ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
Federação dos Fiscos Estaduais e Distrital, estarão em pauta
assuntos como: participação política, teto e extra-teto salarial
no serviço público, administração tributária e Lei Orgânica. O
planejamento e orçamento para 2010 também serão assuntos
da reunião em Roraima.
Esse encontro é realizado de 45 a 60 dias, todos os
anos. Ao final da reunião, será definido o local para sediar
o XV CONAFISCO, realizado uma vez por ano. Os Estados
concorrentes são: Paraíba, Mato Grosso do Sul, Sergipe,
Bahia e Santa Catarina.

“Cerca de 90% de auditores fiscais do Estado estão presentes
e destaco fundamentalmente a presença dos presidentes dos
sindicatos do Brasil”, contou.

Líder se compromete com as PEC’s
Já o líder do Governo, o senador Romero Jucá (PMDBRR), assumiu em Boa Vista-RR, compromisso em trabalhar
para aprovação do Teto Único (PEC 89) para os três poderes, e da mesma forma, irá pedir intervenção do Presidente
Lula, para corrigir a injustiça de taxação dos Aposentados
e Pensionistas.

Educação Fiscal em Roraima
Como acontece em toda programação da FENAFISCO,
três escolas de Boa Vista receberam as ações de educação
Fiscal, durante o Conselho Deliberativo que ali aconteceu nos
dias 24 a 26 de novembro.
177 alunos da 6ª a 9ª séries do ensino fundamental, das

escolas Prof. Idarlene, da Escola Adventista e do SESC-Boa
Vista, receberam o projeto “CIDADÃO EM AÇÃO – CONSCIÊNCIA FISCAL”. Foi um trabalho conjunto do Departamento
de Políticas e Ações Sociais, Marinês Cortellini (PR), do
SINFITER-RR e do GEFE-RR, coordenado por Ana Cláudia
Freitas.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer e entender, através do programa, como são cobrados os tributos,
a alíquota definida de imposto para cada produto, onde são
aplicados os recursos oriundos da arrecadação tributária e
como a sociedade deve fiscalizar e cobrar a aplicação correta
desses recursos.
No estado de Roraima, até novembro deste ano, 10.495
alunos foram alcançados pelo Programa de Educação Fiscal.
Culminando o trabalho foi eleito os três melhores
cartazes alusivos ao tema, dentre os confeccionados pelos
alunos das três escolas. Os vencedores foram premiados,
respectivamente, com 01 bicicleta, 01 MP4 e duas bolas
para futsal e vôlei.

1° Reunião no Estado
De acordo com o presidente da FENAFISCO, Rogério
Macanhão, o enfoque maior do encontro é a defesa do Estado Federado. “Os encontros da FENAFISCO eles tem uma
parcela dos debates é dirigida às questões da categoria, de
organização da carreira e uma parcela maior, dedicada às
questões de Estado, temos como enfoque maior a defesa
do Estado Federado”, falou.
Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Leocádio
Vasconcelos, a realização dessa discussão no Estado é muito
importante. “A questões que a FENAFISCO defende são de
interesse do Brasil e podermos fazer parte dessa ação levando
temas macro a nível de Brasil para serem discutidos aqui no
Extremo Norte brasileiro”, disse.
A presidente do Sindicato dos Fiscais de Tributo do
Estado de Roraima (SINFITERR), Palmira Leão, afirmou que
a presença de representantes do Estado foi muito relevante.
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Sen. Romero Jucá, líder do governo, ao lado da diretoria do Sindifiscal ES e membros da Fenafisco “compromisso com Fisco Nacional”
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Fisco em Ação

Fenafisco realiza workshop no DF

A

Fenafisco realizou, no período de
04 a 06.12, um workshop sobre
a participação política dos fiscos
estaduais e distrital.
Organizado pela STRATEGOS, uma
associação junior formada por estudantes
de ciências políticas da UNB – Universidade
Nacional de Brasília, coordenados por doutores, o evento visou buscar caminhos e traçar
um planejamento estratégico para a inserção

do fisco nos diversos níveis federativos, das
questões políticas.
Realizado nas dependências da LBV, reuniu cerca de 140 representantes sindicais de
todas as regiões do país, além de deputados
e vereadores.
A partir da discussão dos temas em
grupo, os auditores/sindicalistas, puderam
refletir e apontar os entraves e as facilidades
da categoria fiscal, no tocante a sua imagem

frente a opinião pública e a organização corporativa/sindical.
Trata-se de projeto arrojado, capitaneado
pela FENAFISCO.
O objetivo é inserir o fisco na seara política, seja ela associativa, seja ela partidária
como forma de construir uma base parlamentar representativa, a partir da detecção dos
valores políticos que dispomos e da avaliação
de seu grau de compromisso para com as
nossas demandas.
Atualmente é grande o contraste do
cenário político sindical do fisco nacional.
Enquanto estados como MT, MS, SP e SC
contam com vários representantes, nos executivos e legislativos, tanto municipais, quanto
estaduais e federais, outros como o Espírito
Santo não dispõem de representantes, salvo
pouquíssimos exemplos.
Na seqüência dos trabalhos, os sindicatos irão realizar em seus estados, workshops,
também orientados pela STRATEGOS, voltados
a informar e colher o posicionamento de seus
filiados.
No Espírito Santo, a previsão é que isso
ocorra em final de março, início de abril,
com palestra do Prof. Paulo Kramer e outras
personalidades e culminando com uma mesa
redonda, onde os colegas postulantes a cargos
eletivos irão ter a oportunidade de se fazer
conhecer e revelar suas posições acerca dos
temas propostos. Brevemente faremos uma
consulta aos sindicalizados, na qual o fisco

capixaba irá decidir se irá apoiar as propostas
dos colegas, a quem o fisco deverá apoiar,
se é o momento adequado, visto o tempo
escasso ou se iremos adotar candidatos extracategoria, que se mostrem afinados com as
nossas reivindicações. Os leitores de Ação
Fiscal devem ficar atentos ao desenrolar dos
fatos e às informações que serão veiculadas
no site do SINDIFISCAL-ES e via e-mail.
Trata-se de questão de fundamental
importância. É o futuro do fisco,sob a ótica federativa, de seus agentes ativos, aposentados
e pensionistas que está em jogo. Não vale mais
o discurso que recorre a erros passados para
justificar o alijamento do processo político.
Não cabe a simples ladainha de carreira isso,
carreira aquilo. É nossa obrigação fincarmos
raízes e marcar território, na defesa de nossos
legítimos interesses que, afinal, são os interesses da nação.

Sindifiscal ES esteve presente

Sindicalismo moderno exige preparo, decisão e representação política

O

Auditor Fiscal e Deputado Estadual
Renato Hinnig, de Santa Catarina,
onde é Secretário Geral do PMDB,
foi o palestrante que iniciou os trabalhos. Elogiou a iniciativa do workshop, ajuntando que
o difícil é tomar a decisão. Daí, a caminhada
segue.
Ele afirma que temos que escolher o
caminho, se do bem ou do mal; O do mal se
apresenta mais fácil e rápido, enquanto o do
bem nos retorna com estabilidade e sustentabilidade; acrescenta que não precisamos
vender nossa alma ao diabo; Estamos entre as
pessoas mais bem preparadas para qualquer
ação, em todos os sentidos. Hoje detemos
um grau de instrução e preparo, assim como
conhecimento das questões de estado que nos
torna diferenciais.
Temos que apostar agora na inserção
política, voltada ao atendimento das inúmewww.sindifiscal-es.org.br • Dezembro 2009 nº 129

ras requisições da sociedade. Não podemos
adentrar esse campo sem um olhar estratégico, mas nunca o olhar voltado a questões
residuais, de manutenção de mandatos e ao
proveito próprio individual. Não se trata de
ocupar espaço. Trata-se de trabalhar para
mudar, fazer a diferença. Para isso temos que
mudar comportamentos, paradigmas terão
que ser quebrados. Sem isso, não devemos
ousar esse caminho; o da política.
Vindo de três disputas eleitorais, o parlamentar declarou que o planejamento de sua
trajetória veio num crescente, com projetos
estruturados e cronogramados, esteados em
um grupo bem gerido.
A quebra de paradigmas exige uma mudança na cultura do fisco. Não se justifica, em
nome da obrigação de arrecadação que nos
alijemos do convívio com os demais setores
da sociedade, mesmo daquela que fiscalizamos. O que temos eu ter é postura e grandeza
de ideais. Não se admite, no mundo moderno,
o privado sem o público e vice versa.
Hoje, o fisco catarinense mantém parcerias diversas, inclusive com os contabilistas.
Não se trata de cumplicidade. O respeito
entre as partes e a independência laboral são
fundamentais.
Também com federações de empresas,
levamos nossos projetos e ouvimos seus
posicionamentos, participando aos poucos
de suas reuniões, de suas decisões. No início, fomos cobrados, por empresários e pela
própria diretoria do sindicato, que se apegava
a idéia de que todo empresário é sonegador e
não nos devíamos meter com eles.

O tempo mostrou que a realidade não
é bem essa. Hoje, as parcerias são realidade, sem atropelar o exercício de nossas
funções.
O sindicalismo, enquanto ideal, não pode
ser empecilho para o exercício de funções
públicas.
Foi graças a parceria com o CRC-SC que
a secretaria da fazenda catarinense conseguiu
em tempo recorde, atualizar o seu cadastro,
reestruturar o fisco e incrementar a administração tributária, via tecnologia da informação.
Isso cria vínculo, mas benéfico. Do mesmo
modo, fomos procurados pelo segmento
supermercadista e conseguimos traçar uma
política para o setor, fixando um limite mínimo
de recolhimento e um aumento na arrecadação
expressivo. Também sem prejuízo de ações de
acompanhamento e repressão aos desvios,
pelo fisco. Criamos os grupos especializados,
como Comunicação e Energia. O setor foi alvo
de mensuração e dela detectou-se irregularidades que sanadas, propiciaram mais um
incremento de arrecadação. Outros setores
foram ouvidos e parcerias efetivadas. Hoje, a
legislação catarinense é de equilíbrio público/
privado. No entanto, os atos de sonegação
são combatidos, com força total. A vigilância
é permanente e ágil.
Enfim, a participação de um projeto político demanda participação da categoria. Ninguém melhor que ela para conhecer e realizar
um trabalho eficaz, nesse sentido. Um assunto
primordial é trabalharmos o pacto federativo,
que retire do governo federal a concentração
de recursos atual. Do mesmo modo, os es-

Seja um doador você também! Doe VIDA!

cândalos envolvendo as verbas públicas, são
favorecidos pela concentração. O parlamentar,
hoje, não precisa se preocupar com os temas
de importância. A grande maioria dedica o
tempo a correr atrás do governo, no sentido
de conseguir liberar esse ou aquele recurso.
O bem social não é o foco. A sua manutenção, enquanto parlamentar é o motivo da sua
“simpatia”. Temos que ter cuidado com ele. O
simpático só procura quem lhe de vantagem.
O seu compromisso é com ele, em detrimento
até mesmo daqueles que lhe dão apoio. Ele vai
de um lado para o outro, à cata, sempre, do
apoio mais valioso. Para ele.
O compromisso tem que ser explícito.
Assumido, o parlamentar tem que lutar por ele
e deixar clara aos seus pares e ao governo,
a sua posição. E usar de todos os recursos,
inclusive a recusa em votar outras matérias enquanto as de seus defendidos não o sejam.
Foi assim com a questão do teto remuneratório em Santa Catarina, para citar um
exemplo. Do mesmo modo, ficou claro ao
estado e à sociedade catarinense que o fisco
não faz defesa cega de seus interesses. Ele
tem retorno sensível a oferecer.
Concluiu, colocando-se à inteira disposição à plenária e ao fisco, como um todo.
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2º dia
Paulo Kramer orienta candidaturas
As perspectivas para as eleições 2010.

A amizade é o fundamento da política= Aristóteles (Pena que a política esteja tão cheia de falsos amigos)

N

a visão do Prof. Kramer, o que
Aristóteles se referiu foi ao amigo
público, não ao círculo intimo.
Na relação de poder A obriga B a fazer o
que não está na sua vontade
Na relação de influência, A induz B a
fazer o que deseja, levando B a crer que a
idéia foi sua. (Mais ou menos o que fizemos
recentemente)
Partidos buscam compartilhar o poder.
Lobbies procuram influenciar as ações
de poder.

Paulo Kramer
Política a ação coletiva que combina
poder e influência. No Brasil o poder é exercido
do centro para a periferia. A política segue
caminho inverso (ex.: o fracasso da verticalização); os acordos começam nos municípios
e vão num crescente até chegar ao centro das
decisões. Não se faz o macro sem o micro.
É inegável a força do poder central no
Brasil. Somos muito mais federados do que federativos. A União concentra o poder maior.
Par tidos políticos e eleições são os
instrumentos do poder. Já os lobbies são
instrumentos de influência.
No Brasil vigora o Presidencialismo de
Coalizão, segundo o Prof. Sergio Abranches.
Ele é impuro, mitigado com elementos do parlamentarismo. O executivo pode quase tudo,
mas quase nada sem o apoio da maioria no
Congresso (Jânio, Collor) No parlamentarismo a maioria parlamentar faz o governo. Na
coalizão o presidente tem que buscar fazer a
maioria. (JK, FHC, LULA). Aqui o presidente
é o grande legislador, sob permissivo da CF /
88. Na época de João Goulart, ele precisava
do grande consenso, para as reformas de
base.. Hoje, cerca de 90% dos projetos que
viraram lei, vieram do executivo. Isso sem
falas das MP’s.
Apesar disso, dessa aparente fraqueza
do legislativo, o Presidente que não consegue
uma maioria sólida, dificilmente consegue
governar, quando não acaba deposto.Hoje, na

vigência do escândalo do mensalão, o mote é
se o Arruda consegue ou não se manter. Até
agora o placar lhe é favorável, vista a influência
dele no legislativo distrital.
Também na área federal, os partidos do
governo não conseguem a maioria necessária,
daí a necessidade de composição.
CÉSAR ROMERO JACOB, da PUC-RJ, se
dedica ao georreferenciamento nos seus estudos sobre a geografia do voto, no Brasil afirma
que para se ganhar eleições presidenciais em
nosso país são necessárias alianças com as
oligarquias que dominam os grotões (municípios pobres de todo país, que concentram,
hoje, cerca de 50%, dos eleitores).
Do mesmo modo, o apoio de populistas
e pastores que detém grande influência nas
periferias.
Por fim a classe média escolarizada
que apresenta grande variedade de opinião e
volatilidade de voto.
Por isso entendemos que a nossa política está atrasada em relação aos ritmos da
sociedade e da economia.
Nos grandes centros, o voto de opinião,
sua conquista, é fundamental ao sucesso da
campanha. Os eleitores são mais independentes de partidos e denominações religiosas.
Para isso é necessário realizar pesquisas qualitativas que orientem os candidatos
aquilo que os eleitores querem ouvir dos
candidatos.
Isso explica o FHC ter dito que havia aler-

tado o Serra, sobre a excessiva preocupação
deste acerca de processos administrativos.
O foco tem que ser no benefício. Isso é
muito importante, quando se vai tratar com
os setores da sociedade. Aumento de arrecadação não sensibiliza ninguém. Pode até
gerar atritos. O benefício de um estado forte
nutrido por uma arrecadação sustentável e
bem distribuída em retorno do bem estar, esse
sim, tem efeito positivo.
Ser bem sucedido na política é pensar
no benefício do outro. E saber vender isso.
Vender no sentido de transmitir ao público.
Não basta o discurso interno. Ele convence
o partido, mas, via de regra, não consegue
convencer ao eleitor.
Nas eleições de 2002, o PT /LULA, perceberam que teriam que buscar o centro para
vencer. A carta ao Povo Brasileiro, apaziguou
os banqueiros. Foi dado o “banho de loja”
e foram feitas alianças com as oligarquias
já citadas acima. Elas haviam rompido com
FHC, no 2º governo. Voltaram-se então para
o LULA.
Em 2006 além das oligarquias vieram, o
bolsa família, o Luz para todos, os aumentos
reais do salário mínimo.
Na classe média urbana a pesquisa focou
e identificou a crítica às privatizações de FHC;
no primeiro turno o foco foi no centrismo do
eleitorado moderado no 2º voltou-se para a
esquerda.

Você está pensando em se candidatar a deputado, em 2010?
Analisemos o inferno que enfrentará.
•
•
•
•

Os candidatos tradicionais, com votos em redutos muito bem definidos;
Os candidatos classistas, por outro lado temo voto segmentado e muito disperso
A lógica da distribuição das sobras de votos
“Por que deputado estadual Que desperdício. Você e eu deveríamos ir juntos para Brasília...”.

O pré-candidato deve se perguntar:
1. È a minha vontade ou vocação, ou vaidade ou por pressão dos outros. O quanto
eu quero isso?
2. Eu tenho certeza do que quero e do que posso fazer no cargo?
3. Consigo definir minha candidatura em 30 palavras no máximo?
4. Que prejuízos terei se for eleito?
5. Está na hora de concorrer? Há campanhas que valem a pena pela projeção do
nome, outras apenas desgastam.
6. Suportarei as pressões da campanha (traição calúnia, denúncias) que esqueletos
eu guardo em meu armário?
Estou pronto para tirá-los de lá e encará-los?
7. Conseguirei aumentar os meus contatos e ter votos para ganhar?
8. A disputa é para esta eleição ou para a próxima?
9. Consegui arrecadar o $$ necessário pra a campanha. Onde e como arrecadar.
Terei cara para pedir?
10. Já conversei com a família sobre as mudanças que ocorrerão se for eleito?
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A categoria deverá se perguntar:
1. Já temos representante?
2. Como é o seu desempenho?
3. Atende aos interesses da categoria?
4. Porque apostar em um novo candidato
para nos representar?

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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Pré-campanha
• Programa de atuação parlamentar (bandeiras, projetos e outras proposições legislativas. Cobranças ao executivo).
• Cadastros completos (doadores, colaboradores, entidades lideres).
• Montagem da equipe. Se cercar de pessoas que detenham confiabilidade,
experiência, etc.
• Assessoria de imprensa,
• Assessoria jurídica e direito eleitoral
• Assessoria contábil-fiscal.
• Diagnosticar problemas e prioridades do eleitorado (reuniões que se
multiplicam, pelos membros que delas participam).
• Questões da categoria
• Questões de outros seguimentos do eleitorado
• Momento de ouvir – falar
• Sugestões de especialistas ( ex. lei de biosegurança)
• Processamento de todas essas “matérias-primas” para elaboração do
discurso de campanha e dos programas de atuação.

JAMIE CARVILLE (É a economia, estúpido!)
“Quando se começa tarde, isso não significa que
se tem menos problemas para resolver e sim que
se tem menos tempo para resolvê-los”.

Campanha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lançamento da candidatura
Divulgação máxima.
Preparação do ato público
Discurso alinhado = texto breve e impactante. Distribuir cópias
Registro completo do evento
Repercussão – papel da assessoria de imprensa, mídia digital etc...
Lançamento precisa ser conhecido e lembrado maior numero possível de pessoas.
Começar a campanha
Expansão do impacto de lançamento
Calendário de adesões importantes com foram dores e apoiadores de prestigio
Inicio do corpo a corpo com o eleitorado. Visitas a bairros, entidades, cabos eleitorais, etc.
Entrevistas divulgando sua historia trajetória e plano de ação.
Consolidar /conduzir a campanha – bloco na rua!
Perguntas chaves:
Tem financiamento?
A equipe está pronta?
A candidatura e conhecida?
Os textos e santinhos estão ok?
Carreatas, passeatas e outros atos estão “bombando”?
Agenda.

Reta final para Mobilização total (O eleitor deixa para última hora)
Comunicação da campanha

1. 100 dias de campanha

•
•
•
•
•
•
•

Definição do foco
O que interessa àa categoria interessa aos eleitores
Por que sou melhor que os outros?
Consigo ser claro na comunicação?

2. Faltando 10 dias

Fale em público sem medo

• A raposa e o porco-espinho. Ela é tão malandra que às
vezes atrapalha. Ele só tem um discurso. Ninguém se engana com ele.
• A imagem do candidato é coerente com as propostas.
• A vitória é de quem planeja
• Calendário
• Agenda
• Inteligência estratégica
• Melhor caminho
• Agenda com antecedência nem sempre é o melhor.
As mudanças são enormes.
• Acesso à agenda.
• Vestuário
• Logística
• Infra-estrutura do local do evento.

• Olhe nos olhos
• Bom humor
• Aborde temas importantes,
• Seja pontual
• Module a voz
• Se dirija as pessoas importantes presentes
• Cumprimente, AO MÁXIMO, na chegada e na saída.
• Os assessores recolhem bilhetes e que ele está atrasado
para o próximo evento
• “se a gente deixar ele não sai daqui”

Erros

Agendou tem que ir!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clareza
Concisão
Conexão
Convencimento
Contraste
Consistência
Continuidade

Agradecer, privilegiando quem lhe ajudou.
Atenção ao que não pode ser dito
Tempo do evento
Identificação de bolsões
Escalões precursores, 24horas antes, no mínimo.
Identificação previa das necessidades e dificuldades

Não enterre o passado. Não minta. Defina-se.
Deixe clara a sua conduta.
Não crie armadilha pra voce mesmo.
Não ataque gratuitamente.
Cuidado com o que fala.
Sua aparencia deve ajudar voce, não falar por você.
Evitar discurso emproado com citações cansativas.
Não se precipite.
Conheça a causa, antecipe o resultado eles revelam
Os motivos.

Campanha digital – o futuro interativo
•
•
•
•
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A militância está na internet – efeito: “manada” eletronica;
Campanha é relacionamento. Hardware e software são ferramentas;
Gerenciar relaçoes com auxilia da ti (o fiasco de mercadante);
Levantamento da reputação digital e apresentar o candidato o máximo possivel.

Seja um doador você também! Doe VIDA!
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Projeto de Reestruturação da SEFAZ
O Governo do Estado, através da Secretaria de Assembléia Legislativa, dias 21 e 22 de dezembro de
Estado da Fazenda, e da Secretaria de Gestão confirma 2009.
todos os compromissos assumidos com a Comissão de

A Diretoria do Sindifiscal mantém contato diário

Negociação e SINDIFISCAL. O Projeto de Reestruturação com as autoridades do governo Estadual. Acredite, 2010
Assembléia Legistiva do ES

deverá ser votado nos dois últimos dias de votação na será um ano de grandes conquistas do Fisco do ES.

Prestação de contas do governo atesta trabalho do fisco

D

urante prestação de contas sobre
a execução do Orçamento Estadual
referente ao segundo quadrimestre
de 2009, feita em audiência pública realizada
no plenário Ruy Barbosa, no dia 10 do corrente
mês, o secretário da Fazenda, Bruno Pessanha
Negris apresentou aos integrantes da Comissão
de Finanças da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, dados que comprovam o esforço do

fisco estadual na manutenção e cumprimento,
pelo governo, da previsão orçamentária.
A recuperação da receita foi creditada ao Grupo
TAF, em conjunto com os esforços do governo
para captação e aumento dos investimentos
feitos no e pelo Estado.
Conforme divulgou o secretário, em 2009, os
autos de infração somaram R$ 655,2 milhões,
valor 3% superior ao montante lançado em

2008. O maior número de autos de infração
foi lavrado no setor comercial, seguido pela
indústria e depois pelo ramo do Transporte.
As declarações do secretário comprovam,
mais uma vez o compromisso e o empenho do
fisco capixaba na manutenção de um Estado
forte e saneado, capaz de responder, eficaz e
eficientemente, às necessidades da sociedade
capixaba.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Conheça Roraima

A

região foi desmembrada do Estado do Amazonas
pelo Decreto-lei n.º 5.812, de 13 de setembro de
1943, que criou o território federal do Rio Branco,
mais tarde denominado como território federal de Roraima
(1962), e elevada a Estado pela Constituição brasileira de
1988.
Se a colonização da região foi incentivada em fins do
século XIX com o estabelecimento de Fazendas Nacionais, um
século mais tarde os garimpos de ouro e diamantes atraíram
levas migratórias de diversas regiões do país. Esta imigração
e exploração desordenadas ocasionaram muitos conflitos e
mortes por doenças e assassinatos, sobretudo nas populações indígenas. Apoiados por políticos locais, os garimpeiros
foram substituídos pela exploração agrícola em grande escala
(agronegócio) em terras indígenas, gerando novos conflitos
ao final do século XX e XXI.
Atualmente, quase todas as reservas indígenas do estado
encontram-se homologadas.

Turismo
Roraima tem um grande potencial turístico, em especial
no ecoturismo.
Arqueólogos de todo o mundo têm forte interesse na
Pedra Pintada que é o mais importante sítio de tal ciência do
estado, nela há inscrições de civilizações milenares que atraem
a curiosidade de turistas e arqueólogos.
A parte melhor escalável do Monte Roraima fica na Venezuela. A parte de Roraima (que possui apenas 10% do monte)
só pôde ser escalada em 1991 pelo trio de alpinistas
brasileiros composto por Julio César de Mello Santos, Felipe
Garcia Amoedo, Andre Torres Amoedo. Para realizar proeza de
tal magnitude foram necessários 5 dias de escalada.

Economia
Mais jovem, mais isolado e menos povoado estado do
Brasil, Roraima ainda detém o menor Produto Interno Bruto,

Pedra Pintada

O explorador botânico inglês Everd Thurm descreveu sua
passagem pelo Monte Roraima (em 1884).
"[O monte] Roraima é caracterizado por um extraordinário
número de plantas, quase todas com desusada beleza, de
estranha forma e talvez com ambas peculiaridades. Como a

flora, também a fauna, embora igualmente peculiar, parece
ser, no entanto, sem contestação, menos abundante. Roraima
ergue-se, numa verdadeira terra maravilhosa cheia de coisas
raras, belas e estranhas."

Rorainópolis
Rorainópolis é um município do sul do estado brasileiro
de Roraima criado em 1995 com terras desmembradas dos
municípios de São Luiz, onde se localiza a sede municipal, e
São João da Baliza. Possui a segunda maior população do
estado.
A população calculada no censo 2007 era de 25.714
habitantes e a área é de 33.594 km², o que resulta numa
densidade demográfica de 0,73 hab/km².
Seus limites são Caracaraí a oeste e norte, São Luís e
São João da Baliza a nordeste e os municípios amazonenses
de Urucará, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Barcelos a
sudeste.
A cidade foi criada com a instalação de uma sede do INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária), às margens
da BR-174, a mais importante do Estado, isso na década de
1970. O INCRA implantou um programa para distribuir terras,
isso atraiu pessoas de todo o Brasil. Rorainópolis, assim como
todo o estado de Roraima, é formado por pessoas de diversas
partes do país, principalmente maranhenses. A cidade possui
um campus da Universidade Estadual de Roraima (UERR)e
um Centro Multimídias da Universidade Virtual de Roraima
(UNIVIRR), onde as sedes encontram-se em Boa Vista.
Rorainópolis apareceu em uma reportagem da revista
Veja (4 de Agosto de 1999), como o "El Dorado Brasileiro",
devido ao estupendo crescimento. Tratava-se de uma pequena
vila, que em poucos anos tornou-se uma cidade de cerca de
30 mil habitantes.

Pôr do sol na bela vila do Tepequém.

apesar das altas taxas de crescimento. Para determinados
grupos poíticos e empresariais, uma das justificas mais contundentes são as grandes reservas indígenas, áreas de proteção ambiental e assemelhados, que somadas compreendem
99,01% do território.
Suas cidades mais populosas são: Boa Vista, Rorainópolis, Alto Alegre, Mucajaí e Caracaraí.
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Monte Roraima

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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Espírito Santo

Rotas turísticas do Espírito Santo

O

turismo no Espírito Santo vem se organizando
em destinos turísticos, nos quais o visitante pode
desfrutar das delícias do litoral, do turismo religioso, náutico, ecoturismo e do agroturismo. Os destinos foram
divididos em sete rotas, três delas com acesso por Vitória, onde

Vitória | Praia de Camburi

fica localizado o principal aeroporto do Estado.
A dinâmica econômica da principal cidade do Estado
possibilita o turismo de eventos e negócios, o turismo náutico
e gastronômico, com seus inúmeros restaurantes, onde o mais
requisitado é a moqueca capixaba. Vitória é conhecida como
Ilha do Mel e possui um arquipélago composto por 34 ilhas
e por uma porção continental. Outra especificidade da capital
capixaba são seus 891,8 hectares de manguezais.
Conheça as rotas turísicas do Espírito Santo:
• Rota do Caparaó.( Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí,
São José do Calçado, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço,
Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire e Ibatiba. )
• Rota dos Imigrantes.( Cariacica, Itarana, Santa Teresa,
Fundão, Itaguaçu, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e
São Roque do Canaã)
• Rota do Sol e da Moqueca.( Vitória, Serra, Guarapari,
Vila Velha e Anchieta)
• Rota do Mar e das Montanhas (Vitória, Viana, Marechal, Domingos Martins e Venda Nova)
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• Rota do Verde e das Águas (Vitória, Aracruz, Linhares,
São Mateus, Conceição da Barra)
• Rota dos Vales e do Café (Cachoeiro de Itapemirim,
Muqui, Marataízes, Vargem Alta e Mimoso do Sul)
• Rota da Costa e da Imigração (Anchieta, Alfredo
Chaves, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente
Kennedy)
Com a chegada da estação mais quente do ano, nada
mais justo do que falar da Rota do Sol e da Moqueca que é
formada pelos municípios de Vitória, Guarapari, Vila Velha,
Anchieta e Serra.

e serviços de mergulho possibilitam ao turista conhecer as
biodiversidades marinhas da costa capixaba. Casas noturnas
e restaurantes garantem a diverso, principalmente no verão do
município no turismo náutico. Boates e restaurantes garantem
a diversão noturna.
O município de Anchieta, localizado no litoral sul do Espírito Santo, caracteriza-se pelo famoso carnaval de rua. Possui
praias de águas cristalinas onde é praticada a pesca submarina

Foi a primeira rota criada no Espírito Santo. Própria para
quem curte praia, turismo náutico, turismo religioso, histórico/
cultural e gastronomia. Na culinária capixaba destaca-se pela
moqueca e pela torta capixaba, pratos típicos feitos a base de
frutos do mar, servidos em panela de barro, artesanato ligado
às tradições indígenas.
Vila Velha, a cidade mais antiga do Estado, possui patrimônios como o Convento de Nossa Senhora da Penha, símbolo
da fé capixaba que abriga em seu acervo a tela mais antiga da
América latina, a imagem de Nossa Senhora das Alegrias. Outro
patrimônio a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a primeira Igreja
construída no Brasil pelos colonizadores. Aspectos históricos
também podem ser admirados no Farol de Santa Luzia e no
Museu Vale do Rio Doce, que conta a história da Estrada de
Ferro Vitória-Minas e possibilita apreciar a locomotiva a vapor
restaurada. Praias como a Praia da Costa, Itapoã e Itaparica
garantem um prazeroso banho de sol e de mar.

Guarapari

e o windsurf. No âmbito histórico, a Igreja Nossa Senhora da
Assunção abriga o Museu Nacional de Anchieta que reúne peças de alto valor histórico e sacro. No âmbito histórico-cultural
é realizada a caminhada que refaz o percurso do beato Pe. José
de Anchieta, o qual denominou Os Passos de Anchieta, que
por sua vez finaliza o roteiro turístico ressaltando tradições e
possibilitando desfrute das belezas litorâneas do Estado.

Vila Velha | Praia da Costa

Guarapari, conhecida como Cidade Saúde pelas propriedades medicinais de suas areias monazíticas, um dos balneários mais badalados do litoral capixaba. Passeios de escunas

Seja um doador você também! Doe VIDA!

Anchieta | Passos de Anchieta
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Serra 453 anos

N

este mês a Serra comemora 453 anos e reserva
uma série de atrações culturais e religiosas.
Nos dias 5, 6, 7 e 8 de dezembro, na Serra
Sede acontece a Festa de Nossa Senhora da Conceição,
padroeira do município. As grandes atrações da festa serão a
Banda Católica Via 33 e a cantora cristã Adriana, de renome
nacional. Além de missas e da tradicional procissão, a festa
terá barracas vendendo comidas típicas e artesanato, show
pirotécnico, entre outras atrações.
Após a Festa de Nossa Senhora da Conceição, as atrações
musicais cristãs prosseguem na Serra, desta vez com dois

Igreja de Nova Almeida

ícones nacionais, um católico e outro evangélico: Padre Fábio
de Melo (11/12) e Irmão Lázaro (10/12), nas comemorações
dos 453 anos da cidade.
Já a tradicional Festa de São Benedito, que acontece
desde 1836, e que é a maior manifestação cultural e religiosa
do município e uma das mais importantes do Estado. A festa
começa no dia 13 de dezembro, quando será feita a “Cortada
do Mastro” e prossegue até o dia 27 de dezembro, quando se
realiza o “Encontro das Bandas de Congo”.
A Cortada do Mastro consiste num cortejo que sai do
bairro São Domingos e vai ao prédio da Igreja Matriz, na Serra
Sede. Por volta das 14 horas, é ornamentada uma junta de
bois e preparado o mastro que será puxado. A procissão, às
17 horas, é feita com cavaleiros que acompanham a junta de
bois enfeitada com flores, arrastando pelas ruas um enorme
tronco. Os cavaleiros são acompanhados pelas bandas de
congo e pela banda Estrela dos Artistas.
No dia 20 de dezembro os festejos prosseguem com o
Encontro das Bandas de Congo Mirins da Serra, das 20 às 22
horas. No dia 24, acontece a Alvorada. As bandas se reúnem
junto à Igreja e pedem em silêncio proteção ao santo. Em
seguida é cantada a tradicional “vapo” e tem inicio uma salva
de 21 tiros e repique de sinos na Praça da Igreja Matriz .
Nos dias 25 e 26, ocorrem a puxada e fincada do mastro,
quando o tronco, o barco Palermo e as bandas desfilam pelas
principais ruas da Sede. O tronco enfeitado com a bandeira

N

a Serra, as características folclóricas do povo capixaba podem ser apreciadas por meio das manifestações culturais. A
Festa de São Benedito e as Bandas de Congo são uma das
principais manifestações folclóricas do Estado. As praias preservam
características bucólicas, sendo indicadas para banhos de mar e algumas
para a prática do surf.

PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO NA SERRA
Dia

Horas

Evento

Das 8 às
22 horas
Das 18 às
21 horas

Campeonato Brasileiro de
Beach Soccer

Jogos da competição

Natal Musical

Passeio de Trenzinho

17/12

19 horas

Natal Musical

Banda da Polícia Militar

18/12

Das 8 às
22 horas

Campeonato Brasileiro de
Beach Soccer

Jogos da competição

18/12

Das 18 às
21 horas

Natal Musical

Passeio de Trenzinho

Parque da
Cidade

18/12

19 horas

Natal Musical

Coral da Escelsa, Coral
Manguinhos, Coral Águia
Branca e Coral Vozes

Parque da
Cidade

Das 8 às
22 horas
Das 18 às
21 horas

Campeonato Brasileiro de
Beach Soccer

Jogos da competição

Natal Musical

Passeio de Trenzinho

19/12

19 horas

Natal Musical

Piano Music

20/12

Das 18 às
21 horas

Natal Musical

Passeio de Trenzinho

20/12

19 horas

Natal Musical

Coral São José, Coral Os
Filhos de Maria, Coral os
Filhos da Luz e Grupo
Vocal São Francisco

Parque da
Cidade

20/12

Das 20 às
22 horas

Festa de São Benedito

Encontro das Bandas de
Congo Mirins da Serra

Principais ruas
da Serra Sede

21/12

Das 18 às
21 horas

Natal Musical

Passeio de Trenzinho

Parque da
Cidade

22/12

Das 18 às
21 horas

Natal Musical

Passeio de Trenzinho

22/12

19 horas

Natal Musical

Coral Primavera do Milênio

22/12

20 horas

Natal Musical

Coral Feliz Idade
e Coral Aicano

25/12

Das 17 às
21 horas

Festa de São Benedito

Puxada do Mastro

Principais ruas
da Serra Sede

25/12

Das 18 à
00 horas

Festa de São Benedito

Show com Al Mahasta e
Banda Máxima

Praça da
Igreja Matriz

26/12

Das 17 às
21 horas

Festa de São Benedito

Fincada do Mastro

Principais ruas
da Serra Sede

26/12

11 horas

Festa de São Benedito

Entrega de Títulos de
Cidadão Serrano e
Transferência Simbólica da
Capital para a Serra

Câmara
da Serra

26/12

Das 18 à
00 hora

Festa de São Benedito

Show Pirotécnico e shows
musicais com Juninho
Santana e Gilberto Gil

Praça da
Igreja matriz

27/12

Das 18 à
00 hora

Festa de São Benedito

Encontro das Bandas de
Congo da Serra

Principais ruas
da Serra Sede

27/12

Das 18 à
00 hora

Festa de São Benedito

Shows musicais com
Guilherme Brasil e Rick
Renner

Praça da
Igreja Matriz

31/12

Das 19 à
00 hora

Reveillon

Shows musical com a
Banda Black Sete seguido
de show pirotécnico

Praça Encontro
das Águas, em
Jacaraípe

17/12
17/12

19/12
19/12

Banda de congo
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Banda de Congo

de São Benedito é fincado em frente à Igreja, onde permanece
até Domingo de Páscoa. Na noite do dia 26, por volta das 21
horas, haverá show do cantor Gilberto Gil, um dos grandes
nomes da MPB, na Praça da Igreja Matriz.
No dia 27, às 20 horas, na Serra Sede, na Praça da Igreja
Matriz, um encontro com 12 bandas de congo da Serra encerra
a festa mais tradicional do unicípio. Para fechar com chave de
ouro, após, também por volta das 21 horas, haverá show com
a dupla sertaneja Rick e Renner, também no local

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

ATIVIDADE

LOCAL
Arena na Praia
de Jacaraípe
Parque da
Cidade
Parque da
Cidade
Arena na Praia
de Jacaraípe

Arena na Praia
de Jacaraípe
Parque da
Cidade
Parque da
Cidade
Parque da
Cidade

Parque da
Cidade
Parque da
Cidade
Parque da
Cidade
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Serra é esporte

O

Campeonato Brasileiro de Beach
Soccer será realizado de 12 a 19
de dezembro, das 8 às 22 horas, em
uma arena com capacidade para 3.500 lugares
montada na Praia de Jacaraípe, e reunirá 16 seleções estaduais do País, um recorde no número
de participantes. A seleção capixaba já foi duas
vezes campeã do torneio e vai tentar buscar o
terceiro título. As disputas na areia de Jacaraípe
vão contar com a presença dos maiores craques
da areia.
Buru, melhor jogador
do mundo de acordo com a Fifa

Serra será a capital nacional do Beach Soccer

O boom imobiliário do Espírito Santo
Serra lidera os lançamentos

O

boom imobiliário não está acontecendo
apenas no Espírito Santo, mas em todo
Brasil. Este aquecimento deve-se principalmente à fartura de recursos e à dilatação dos
prazos de financiamento para os imóveis, que já chega
a 360 meses, ou seja, 30 anos, fazendo com que a
prestação fique muito próxima do valor do aluguel.
Este boom tem atraído para o mercado imobiliário
diversas pessoas que anteriormente não tinham condições de comprar sua tão sonhada casa própria.
Outro fato interessante diz respeito aos empreendimentos, comerciais ou residenciais, para as
classes média e média alta. Os financiamentos, agora
liberados para as construtoras, proporcionaram a redução do comprometimento financeiro do comprador
durante a obra. Antes, o comprador pagava entre 50
e 60% do valor do imóvel durante os 24 ou 36 meses
de obra, sendo o restante pago em 36 meses após a
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entrega. Hoje, esses valores são de 15 a 20% durante
a obra e os restantes financiados após a obra em até
30 anos.
Além destas mudanças, o Estado do Espírito
Santo tem uma posição privilegiada, já que vive um
desenvolvimento econômico e um crescimento maior
que os outros estados. Nossa grande vantagem é que
o mercado imobiliário capixaba tem sido abrangente e
inclusivo. Além dos grandes lançamentos em Vitória,
de imóveis de alto padrão, o maior foco das empresas,
tanto as locais quanto as nacionais, está nos imóveis
econômicos, em especial no município de Serra, por
sua extensão territorial plana.
O município de Serra é o que lidera em números
de unidades, com 43% dos 1.1999 imóveis anunciados no segundo trimestre de 2009.
Fonte: Ademi ES

Seja um doador você também! Doe VIDA!
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SEFAZ

Mudança dos números de telefones da Sefaz
Os números de telefone da Secretaria da Fazenda com prefixo 3380 localizados na sede da Sefaz e nos setores que funcionam no Centro de
Vitória e adjacências foram alterados desde o dia 20 de novembro.
A mudança tem como objetivos melhorar o sistema de telefonia do Estado e reduzir custos.
O telefone geral da Secretaria da Fazenda passará a ser 3222-7119.
Os demais confira na tabela abaixo:

Linhas telefônicas da Sefaz localizadas no Centro de Vitória e adjacências
Número
Antigo
33803127
33803128
33803472
33803547
33803582
33803748
33803749
33803754
33803755
33803757
33803758
33803759
33803761
33803762
33803764
33803765
33803766
33803767
33803768
33803769
33803771

Novo
telefone
32224194
32224558
32225782
32225111
32225673
32225689
32225617
32225451
32225089
32334646
32225002
32225727
32225211
32225038
32225960
32226850
32226948
32226500
32226954
32226857
32226284

LOCALIZAÇÃO
Supervisão de Suporte a Usuários e Equipamentos da GETEC
Supervisão de Desenvolvimento de Sistemas da GETEC
Supervisão de Desenvolvimento de Sistemas – BI da GETEC
Supervisão de Desenvolvimento de Sistemas – Web da GETEC
Subgerência da Dívida Pública da GEFIN
Setor de Cadastro / Análise de Processos da ARE de Vitória
Setor de AIDF da ARE – Vitória
Delegacia de Crimes Fazendários
1ª Comissão Processante – COFAZ
Arquivo Geral da SEFAZ
Arquivo Geral da SEFAZ
Apoio à Vara de Execução Fiscal subordinado à GEARC
Apoio à Cobrança Tributária da GEARC
Apoio à Vara de Execução Fiscal subordinado à GEARC
Setor de ITCD e Expediente da ARE – Vitória
Supervisor da ARE – Vitória
Setor de Parcelamento de Débito da ARE – Vitória
Setor de Processamento de Dados da ARE – Vitória
Setor de Malote e Certidão Negativa da ARE – Vitória
Gabinete da ARE – Vitória
TELEFONISTA da ARE – Vitória

33803772

32226285

Setor de NFA – IPVA – ICMS – Isenção – Livros Fiscais e Baixa da ARE – Vitória
(Fax)

33803773
33803774
33803775
33803800
33803801
33803802
33803803
33803804
33803805
33803806
33803807
33803808
33803809
33803810
33803811
33803812
33803814
33803815
33803816
33803817
33803818
33803819
33803820
33803821
33803823
33803824
33803825
33803826

32226426
32226868
32226898
32226143
32226837
32226858
32226816
32226617
32226809
32226820
32226134
32226864
32226165
32226978
32226299
32226753
32226793
32226773
32226988
32226357
32226344
32226277
32226930
32226866
33816741
32226860
32226373
32226769

Almoxarifado da SEFAZ
Setor de Protocolo e Cadastro da ARE – Vitória
Cartório – Delegacia de Crimes Fazendários (fax)
Setor de Apoio à SUBSER
Sala dos Motoristas no Prédio Sede SEFAZ
Recepção – Prédio SEDE SEFAZ
Recepção – Prédio SEDE SEFAZ
Protocolo Geral e Gestão do SEP
Protocolo Geral e Gestão do SEP
Expediente da GEFIN
Expediente do CERF
Secretaria do CERF
Presidência do CERF
Setor de Cobrança da GEARC
Setor de Cobrança da GEARC
Supervisão de Agência Virtual da GEARC
Supervisão de IPVA da GEARC
Comissão Permanente de Licitação – GEINEC
Setor de Infraestrutura da GEINEC e SUBSAD
Gabinete da SUBSAD
Setor de Compras e Orçamento da GEINEC
Gabinete da Gerência da GETAD
Gabinete da Gerência da GETAD
Expediente do GA
Expediente do GA
Setor de Compras e Orçamento da GEINEC
Grupo de Administração – GA
Grupo de Planejamento e Orçamento - GPO

33803827

32226968

Setor de Patrimônio Imóvel da GETAD

33803828
33803829
33803830
33803831
33803832
33803834
33803835
33803836
33803837
33803838
33803839
33803840
33803841
33803842
33803843
33803844

32226295
32226843
32226761
32226771
32226852
32226953
32226833
33327360
32226807
32226454
32226774
32226348
32226169
32227412
32227115
32227952

Supervisão de Baixa e Controle de Arrecadação da GEARC
Grupo de Recursos Humanos – GRH
Grupo de Recursos Humanos – GRH
Grupo Financeiro Setorial – GFS
Grupo Financeiro Setorial – GFS
Setor de Veículos da GEINEC
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Gerência Tecnico-Administrativa – GETAD e Gabinete da Gerência da GEINEC
Setor de Contratos de GEINEC
Gabinete da Gerência da GETRI
Subgerência de Orientação Tributária da GETRI
Gabinete da Gerência da GETRI
Gabinete da Gerência da GETRI
Expediente da GETRI
Gabinete da Gerência da GETRI
Sala dos Pareceristas da GETRI
Subgerência de Preparação para Julgamento de Processos Administrativos Fiscais
da GETRI
Supervisão de Orientação Tributária e Expediente da Orientação Tributária da
GETRI

33803845

32227697

33803846

32227560

33803847

32227419
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Expediente da GEREF

33803848
33803849
33803850
33803851
33803852
33803853
33803854
33803855
33803856
33803857
33803859
33803860
33803861
33803862
33803863
33803864
33803865
33803866
33803867
33803868
33803869

32227712
32227690
32227973
32227040
32227439
32227989
32227299
32227546
32227100
32227673
32227538
32227939
32227175
32227316
33816775
32227495
32227463
32227037
32227584
32227708
32227426

Plantão Fiscal da Orientação Tributária da GETRI
Supervisão de Saneamento de Processos da GETRI
Sala de Apoio ao Saneamento da GETRI
Sala de Apoio ao Saneamento da GETRI
Supervisão de Orientação Tributária da GETRI
Subgerência de Legislação Tributária da GETRI
Subgerência de Legislação Tributária da GETRI
Supervisão de Regimes Especiais da GETRI
Supervisão de Regimes Especiais da GETRI
Subgerência de Educação Tributária da GEDEF
Setor de Cobrança da GEARC
Subgerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos da GEDEF
Expediente da GEDEF
Gabinete da Gerência da GEDEF
Subgerência de Avaliação e Desenvolvimento Organizacional da GEDEF
Subgerência de Avaliação e Desenvolvimento Organizacional da GEDEF
Subgerência de Avaliação e Desenvolvimento Organizacional da GEDEF
Subgerência de Educação Tributária da GEDEF
Subgerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Biblioteca da GEDEF
Expediente da SUBSET
Expediente da GEREF

33803870

32227530

Assessoria Técnica da SUBSET

33803871

32227825

Gabinete da SUBSET

33803872

33816201

Gabinete da SUBSET

33803873

32227367

Gabinete da SUBSET

33803874

32227001

Assessoria Técnica da SUBSET

33803875

32227964

Subgerência da Dívida Ativa da GEARC

33803876

32227958

Subgerência da Dívida Ativa da GEARC

33803877
33803878
33803879
33803880
33803881
33803882
33803883
33803884
33803885
33803886
33803887
33803888
33803889
33803890
33803891
33803892
33803893
33803894
33803895
33803896
33803897
33803898
33803899
33803900
33803901
33803902
33803903
33803904
33803905
33803906
33803907
33803908
33803909
33803910
33803911
33803912
33803913

32227642
32227002
32227959
32227842
32227679
32227892
32227726
32227454
32227141
33816211
32227343
32227724
32227578
32227513
33854020
32227962
32227369
32227668
32227335
32227807
32227890
32227394
32227393
32227132
32227713
32227079
32227579
32227595
32227173
32227667
32227547
32227610
32227491
32227978
32227656
32227502
32227957

Subgerência da Dívida Ativa– GEARC
Setor de Cobrança – Subgerência da Dívida Ativa da GEARC
Gabinete da Gerência da GEFIN
Expediente da GEFIN
Expediente da GEFIN
Expediente da GEFIN
Setor de FUNDAP da GEFIN
Setor de Pagamento de Pessoal da GEFIN
Subgerência da Dívida Pública da GEFIN
Subgerência de Execução Financeira da GEFIN
Subgerência de Programação Financeira da GEFIN
Setor de Encargos Gerais da GEFIN
Supervisão de Custeio da GEFIN
Setor de Informações Gerenciais – BI da GECON
Expediente da GECON
Expediente da GECON
Expediente da GECON
Expediente da GECON
Gabinete da Gerência da GECON
Subgerência de Orientação Contábil da GECON
Subgerência de Análise Contábil da GECON
Supervisão de Orientação Contábil da GECON
Setor de Normas e Procedimentos Contábeis da GECON
Supervisão de Análise Contábil e Setor de Encargos Gerais da GECON
Subgerência de Inform. Legais e Gerenciais da GECON
Setor do SINTEGRA da GEFIS
Setor de Exoneração de ICMS da GEFIS
Gabinete e Expediente da Gerência da GEFIS
Expediente da GEFIS
Recepção da GEFIS
Subgerência de Substituição Tributária da GEFIS
Subgerência de Importação e Exportação da GEFIS
Expediente da GEFIS
Supervisão de Combustível da GEFIS
Supervisão de Combustível da GEFIS
Supervisão de Equipamento Fiscal da GEFIS
Sistema de Intercâmbio Fiscal da GEFIS

33803914

32227143

Subgerência de Substituição Tributária da GEFIS

33803915

32227626

Subgerência de Programação Fiscal da GEFIS

33803916
33803917
33803918
33803919
33803920

32227271
32227218
32227647
32227196
32227480

Subgerência de Substituição Tributária da GEFIS
Supervisão de Exportação e Importação da GEFIS
Supervisão de Exportação e Importação da GEFIS
Setor de Comunicação e Energia da GEFIS
Supervisão de Coleta de Dados para Ação Fiscal da GEFIS
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SEFAZ
33803921
33803922
33803923
33803924
33803925
33803926
33803927
33803930
33803931
33803932
33803933

32227536
32227119
32227361
32227283
32227550
32228193
32228365
32228490
32228068
32228738
32228625

Supervisão de Controle de Fiscalização da GEFIS
Telefonista do Prédio SEDE da SEFAZ
Cadastro e Auditoria do SIT da GEARC
Subgerência de Análise Econômico–Fiscal da GEARC
Gabinete da Gerência da GEARC
Setor de Cadastro e Auditoria do SIT da GEARC
CPD da GETEC
Desenvolvimento de Sistemas II da GETEC
Desenvolvimento de Sistemas II da GETEC
Supervisão de Informação Econômico–Fiscal e Gerencial da GEARC
Supervisão de Informação Econômico–Fiscal e Gerencial da GEARC

33809429

33898117

GEFAZ-M – Expediente

33809430

33898073

Supervisão de AFRE I – GEFAZ-M

33809431

33898128

Supervisão de AFRE I – Chefe de Equipe

33809432

33899754

Supervisão de AFRE I – Expediente – GEFAZ-M

33809433

33899385

Supervisão de AFRE I – GEFAZ-M

33809434

33399278

Supervisão de AFRE I – Recepção – GEFAZ-M

33809435

33899830

Supervisão de AFRE I – Expediente – GEFAZ-M

33809436

33899255

Supervisão de AFRE I – Sala dos Auditores – GEFAZ-M

33809438

32895936

AFRE II – Sala 07 dos Fiscais

33803934

32228406

33809439

32895774

S AFRE I (Fax)

33803935

32331048

33809440

32895648

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33803936
33803937
33803938
33803939
33803940
33803941
33803942
33803943
33803944
33803945
33803946
33803947
33803948
33803949
33803950
33803951
33803953
33803954
33803956
33803957
33803958
33803959
33803960
33803962
33803963
33803965

32228386
32228232
32228091
32228643
32228286
32228539
32228995
32228258
32228352
32228139
32228719
32228360
32228594
32228379
31329056
32228202
32228665
32228235
32228382
32228834
32228264
32228723
32228651
32228675
32228734
32228268

Supervisão de Desenvolvimento de Sistemas – DELPHI da GETEC
Gabinete da Gerência da GETEC e Subgerência de Tecnologia da Informação da
GETEC
Gabinete da Gerência da GETEC (fax)
Gabinete da Gerência da GETEC
Setor de ÍPM da GEARC
Setor de SIAFEM da GETEC
Setor de SIAFEM da GETEC
Setor de SIAFEM da GETEC
Supervisão de Rede e Produção da GETEC
Supervisão de Rede e Produção da GETEC
Setor de IPVA da GEARC
Gabinete da GEARC (fax)
Supervisão de Rede e Produção da GETEC
Supervisão de Rede e Produção da GETEC
Setor de Informações Gerenciais da GEARC
Suporte a Usuários e Equipamentos da GETEC
Suporte a Usuários e Equipamentos da GETEC
Suporte a Usuários e Equipamentos da GETEC
Recepção do GABSEC
Recepção do GABSEC
Assessoria Jurídica
Assessoria Jurídica
Assessoria de Comunicação
Chefia de Gabinete
Copa do GABSEC
Núcleo de Estudos e Pesquisas
Recepção do GABSEC (Fax)
Recepção do GABSEC

33809441

32196268

Supervisão de AFRE I – Sala dos Auditores

33809442

33916797

Supervisão de AFRE II

33809443

33916155

Supervisão de AFRE II – GEFAZ-M

33809444

33916763

Copa GEFAZ–M

33809445

33916908

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809446

33997544

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809447

33998817

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809448

32895913

Depósito de Mercadoria Apreendida / Garagem – GEFAZ-M

33809449

32895969

Recepção da GEFAZ-M

33809450

33291677

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809451

32895900

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809452

32895656

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809453

32895694

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809454

32895784

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809455

32895818

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809456

33498742

Chefe de Equipe de AFRE I - GEFAZ-M

33809457

33499210

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809458

33499534

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809459

33499580

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809460

32197041

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809461

33893315

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33803967

32228545

Assessoria Técnica

33803968
33803969
33803971

32228426
32228840
32228715

Assessoria Técnica
Assessoria Técnica
Expediente da SUBSER

33809462

33893416

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809463

33894627

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809464

33916231

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33803973

32228256

Expediente da SUBSER

33809465

32895723

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33803974
33803975
33803977
33803981
33803982

32228536
32228080
32228580
32228041
32228948

Expediente da SUBSER
Expediente da SUBSER (TELEFAX)
Recepção da GABSEC e Gabinete SUBSER
Gabinete da SUBSAD
Coordenador Técnico da UCP

33809466

33396751

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809467

33495446

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809468

33496099

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809469

33496780

Setor de Supervisão de AFRE II

33803983

32228125

Coordenador Geral da UCP

33809470

32895830

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33803984
33803985
33803986
33803987

32228523
32228480
32228883
32228298

Setor de Veículos da GEINEC
Cantina (8º Andar) do Prédio SEDE
Subgerência de Educação Tributária da GEDEF
Recepção da GEDEF

33809471

33915926

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809472

33915802

Expediente (Fax) – GEFAZ-M

33809473

33899902

ECF – GEFAZ–M

33803988

32228956

Recepção do GABSEC e Gabinete da SUBSER

33809475

32895971

Chefia de ECF – GEFAZ–M

33809484

33911262

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33803989

32228252

Recepção do GABSEC

33803992

32228098

Assessoria de Comunicação do GABSEC

33807246

32228014

Setor de Nota Fiscal Eletrônica da GEFIS

Linhas telefônicas da Sefaz instaladas em Vila Velha
Número
Antigo
33809400

Novo telefone

LOCALIZAÇÃO

32895660

ARE Vila Velha

33809401

33298554

Sala AFRE II – GEFAZ-M

33809403

32895691

ARE Vila Velha

33809404

32895734

ARE Vila Velha

33809405

33911581

ARE Vila Velha

33809406

33911648

ARE Vila Velha

33809407

32895953

AFRE II – ARE Vila Velha

33809408

33911260

AFRE II – ARE Vila Velha

33809409

32895844

AFRE II – ARE Vila Velha

33809414

33498623

Central de Agências – GEFAZ-M

33809415

33893450

Central de Agências – GEFAZ-M (Fax)

33809416

33897833

Central de Agências – GEFAZ-M

33809417

33897762

Central de Agências – GEFAZ-M

33809418

33897940

GEFAZ-M – Expediente

33809420

33897969

GEFAZ-M – Expediente

33809421

33898124

GEFAZ-M – Expediente

33809422

33898026

GEFAZ-M – Expediente

33809424

33898162

Setor de ECF – GEFAZ-M

33809426

33898589

Depósito de Mercadoria Apreendida / Garagem – GEFAZ-M

33809427

33898119

Supervisão ARE – GEFAZ-M

33809428

33898074

GEFAZ-M – Expediente
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Notícias do Jurídico
PAINEL JURÍDICO – PRINCIPAIS DEMANDAS JURÍDICAS EM ANDAMENTO
1) AÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO (DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE EM FAVOR DO IPJAM)
PROCESSO Nº 024020102380

deles com pedido de dia para julgamento.

- O sentença proferida no dia 11/03/2009,
que reconheceu estarem corretos os valores
apresentados pelo SINDIFISCAL, referentes à
execução no processo que questiona a cobrança indevida de contribuição previdenciária
dos inativos, no período compreendido entre
as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003,
está sendo analisada pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em razão do recurso
apresentado pelo Estado do Espírito Santo.
O relator da apelação é o Desembargador
Ronaldo Gonçalves de Sousa, e o processo
se encontra atualmente no Gabinete do Desembargador Josenider Varejão Taveres, que
é o revisor. Na seqüência, o Desembargador
Relator deverá formular pedido de dia para o
julgamento do processo.

- O julgamento do recurso de agravo de
instrumento interposto pelo SINDIFISCAL, em
razão da negativa de seguimento, por parte do
Superior Tribunal de Justiça, do recurso extraordinário interposto pelo sindicato, encontrase sobrestado aguardando o julgamento de
questão similar, discutida no processo nº
477274 (Recurso Extraordinário), que também
se encontra sob o relatoria do Ministro Eros
Grau. O referido processo está aguardando
inclusão em pauta de julgamento.

2) AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUE PRETENDEM
ANULAR OS PRECATÓRIOS DE TRIMESTRALIDADE)
- Já foram promovidas as defesas de
todos os membros do Grupo TAF que foram
citados para apresentarem defesa, e que
procuraram o Depar tamento Jurídico do
SINDIFISCAL.
Em uma das ações, inclusive, o Desembargador relator do processo nomeou o
assessor jurídico do sindicato como curador
de algumas das partes que não haviam sido
localizadas, e, mesmo citadas por edital, não
apresentaram suas defesas. Também para
essas pessoas as defesas já foram protocoladas.
Em razão disso, os processos estão
caminhando com celeridade, já estando dois

3) AÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO
PROCESSO Nº 100.040.001.933

4) AÇÃO DE CONVERSÃO DA URV
PROCESSO Nº 024.040.140.907
- O processo continua no gabinete do
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal, relator do recurso extraordinário
interposto pelo Estado do Espírito Santo
(RE/598877), aguardando decisão que poderá confirmar os julgamentos favoráveis já
proferidos pelas demais instâncias em favor
da categoria.
5) REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
(CONTAGEM DE TEMPO EM QUE ESTEVE
CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS PARA FINS DE
ENQUADRAMENTO NA TABELA DE SUBSÍDIOS)
- O IPAJM vinha indeferindo todos os
requerimentos de contagem de tempo para fins
de enquadramento na tabela de subsidio, naqueles casos em que o servidor do Grupo TAF
esteve cedido a outros órgãos públicos, por
entender que a Lei Complementar nº 353/2006
exige tempo no exercício das atribuições do
cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual

(sem afastamento do cargo), quando é certo
que a lei fala apenas de tempo na condição de
servidor do Grupo TAF, o que não é perdido
por ocasião de sua cessão, até porque o cargo
não fica “vago”, mas apenas o vínculo fica
“suspenso”.
Porém, recentemente, o IPAJM aceitou
a tese defendida pelo SINDIFISCAL, e passou
a Considerar o referido tempo, com base em
parecer emitido pela Procuradoria Geral do
Estado.
A PGE concluiu que os servidores estatutários devem ter assegurado o direito de
aproveitarem, para todos os fins, o período
em que estiveram à disposição de órgão da
Administração Estadual ou Municipal, com ou
sem ônus para o órgão de origem, com fundamento no art. 74, VIII, do antigo estatuto dos
servidores públicos civis (Lei nº 3.200/78),
que assim estabelecia:
“Art. 74. Será considerado de efetivo
exercício, o afastamento em virtude de:
VIII – Exercício de cargo de provimento
em comissão, função ou cargo de governo
ou administração, na esfera federal, estadual
ou municipal.”
Se o tempo em que o servidor do Grupo
TAF esteve cedido a outros órgãos era considerado pela lei como de efetivo exercício,
deveria, em razão disso, ser também considerado para o fim de enquadramento na tabela
de subsídio.
NOTA1: A Proposta de Emenda Constitucional – PEC 89/2007 (do teto único), foi
aprovada na Comissão Especial da Câmara
Federal, por unanimidade de votos, em sessão
realizada no dia 03/12/2009, e seguirá para o

Plenário da Câmara para votação em dois turnos. Posteriormente será enviado ao Senado
Federal para a mesma finalidade.
NOTA 2: O Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo já decidiu em processos de
aposentadoria e de pensão, de forma absolutamente injusta e inaceitável, que aqueles
servidores do Grupo TAF que se aposentaram com proventos proporcionais, antes
do advento do sistema remuneratório por
subsídio - e, em razão disso também tiveram
proporcionalizada a parcela denominada de
“gratificação de produtividade” - mesmo tendo
sido enquadrados na tabela com o quantitativo
de pontos já devidamente proporcionalizado
(e por isso mesmo em nível inferior ao que
teriam direito caso houvessem aposentado
com proventos integrais), agora estão tendo
a sua remuneração proporcionalizada mais
uma vez.
O que vem ocorrendo, é que o Tribunal
de Contas desconsidera que o enquadramento
na tabela remuneratória por subsídio, além do
tempo na condição de servidor do Grupo TAF,
considerada ainda a quantidade de pontos referente à gratificação de produtividade, que, para
aqueles servidores que haviam se aposentado
com proventos proporcionais, já se encontrava
devidamente proporcionalizada por ocasião
de sua aposentadoria, não havendo que ser
imposta nova proporcionalização por ocasião
da mudança de sistema remuneratório.
Em razão disso, o Departamento Jurídico
do sindicato já elaborou a medida adequada
para questionar o ato ilegal perante o Poder
Judiciário, certo de que será estancada de
imediata a lesão que já está sendo causada ao
direito de alguns de nossos associados.

Fisco & Cultura
Dia Nacional da Consciência Negra
Em comemoração ao Dia Nacional da
Consiência Negra (20/11) dois artistas genuinamente capixabas, nascidos e criados
em Vitória (ES), expuseram seus trabalhos
na Galeria de Arte do Palácio “Domingos
Martins” (sede da Assembléia Legislativa
do ES).
Um é Irineu Ribeiro, artista plástico e
escultor-ceramista, já renomado por sua
temática quase que toda dedicada ao elemento afro. Escultura sua mais conhecida do
grande público é a gigantesca Negra, exposta
no Sams Club, da Av. Beira-Mar, em Vitória
(ES). Em recente concurso promovido pela
Secretaria de Cultura de Vitória, o III Salão
do Mar, obteve Irineu Ribeiro uma Menção
Honrosa.
Voluntariamente, desenvolve Irineu
Ribeiro uma atividade social de grande valia:
ministrante de Oficina de Artes, em atividade
psicoterapêutica para internos de Clínica
Psiquiátrica.
Já o outro artista, é Joel Tavares, que
participou com pinturas a óleo. Foram 11
quadros tematizando Michael Jackson, um
dos mais interessantes astros da música
pop. Também ele um jacksonmaníaco, certamente sua obra despertou interesse dos
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Guerreiro Zulu foi a vencedora de um concurso promovido pela Assembleia em 2006 para erguer um
monumento ao negro. A obra está na frente do Palácio
Domingos Martins, sede do Legislativo.

Fotos: Carolina Albuquerque

aficionados pelo cantor-dançarino que, na sua
arte, fundiu elementos das culturas negra e
branca dos EUA.
Sem ser oportunista, dado o recente
óbito do cantor, é desde a década de 90
que Joel Tavares, em desenhos a grafite,
já retratava Michael Jackson. Essa fixação
obsessiva fez Tavares enveredar na pintura a
óleo. Assim, sua proposta é, em mostrar seu
talento, sobretudo reverenciar a memória do
grande ídolo que se quis imortal.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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Curtas

Livros mais vendidos em 2009
A literatura é algo que nos proporciona conhecimentos, melhora nossas habilidades
de interpretação e também estimula a criatividade. O setor literário conta com um acervo de
obras rico, romances criados por autores que fizeram ou fazem a diferença na área. Algumas
pessoas sentem uma certa repulsa quando se vêem diante de um livro, isso acontece porque
elas nunca receberam estímulos para mergulhar no universo literário.
A cada ano são lançados novos títulos no mercado e a literatura moderna cativa por sua
linguagem simples e interessante ao leitor. Livros se tornam campeões de vendas e muitas
vezes o sucesso estimula a criação de sagas, como é o caso de Crepúsculo, o romance de
vampiros que deixou as páginas dos livros para invadir as telonas do cinema.

AUTO AJUDA
CARTA ENTRE AMIGOS
FABIO DE MELO E GABRIEL CHALITA
Quando o assunto é auto-ajuda, a liderança fica por
conta de Cartas entre Amigos, do Padre Fábio de Melo.
Esse livro aborda temas que interessam a sociedade moderna, procurando decifrar as razões que levam ao medo
da solidão, da morte e do fracasso. O livro também mostra
como a fé pode ser utilizada para melhorar a sua vida.

XV Conafisco será
em Santa Catarina

Abril/2010
ES recebe CD FENAFISCO

O Costão do Santinho Resort & Spa foi o
palco escolhido para sediar o XV CONAFISCO, que promete reunir o Fisco Nacional em
Santa Catarina, em novembro de 2010.

O fisco capixaba terá a oportunidade
de mostrar ao Brasil, as riquezas naturais da
nossa região serrana, de 05 a 09 de abril de
2010, no Aroso Paço Hotel, em Pedra Azul.

A revista "PotencialidadES" chega à
terceira edição com novidades. O leitor pode
conferir duas reportagens especiais sobre a
importância do petróleo e do aço no futuro da
economia capixaba, além de uma entrevista
com o governador do Estado, Paulo Hartung.
E para orgulho da categoria a foto da
capa é do Auditor Fiscal Elpídio Justino de
Andrade.
Se você quiser ver outras de fotos de
Elpídio visite os sites: www.panoramio.com/
www.baixaki.com.br/www.ferias.tur.br/www.
citybrazil.com.br

Clubes do Sindifiscal recebem novo veículo

Veja o ranking dos títulos de auto-ajuda mais vendidos.
1. Cartas entre Amigos – Padre Fábio de Melo
2. Quem Me Roubou de Mim? – Padre Fábio de Melo
3. O Código da Inteligência – Augusto Cury
4. Família de Alta Performance – Içami Tiba
5. Vencendo o Passado – Zibia Gasparett
6. O Monge e o Executivo – James Hunter
7. Nunca Desista de Seus Sonhos – Augusto Cury

FICCAO
O AMANHECER
STEPHENIE MEYER
Amanhecer, o último livro da saga de Stephenie Meyer, ocupa a primeira posição entre os mais vendidos do gênero ficção.
A obra dá continuidade a história de Edward, um vampiro que
precisa lidar com os seus instintos para poder viver um amor
ao lado de Bella, uma humana. Nessa edição, muitos mistérios
são revelados e o final é surpreendente.
Veja e lista com os sete livros de ficção mais vendidos:
1. Amanhecer – Stephenie Meyer
2. A Cabana – William Young
3. Lua Nova – Stephenie Meyer
4. Crepúsculo – Stephenie Meyer
5. Eclipse – Stephenie Meyer
6. Leite Derramado – Chico Buarque
7. O Caçador de Pipas – Khaled Hosseini

Carro básico, boa capacidade de carga

Há tempos o velho Fiat Treking que prestava serviços na sede social de Vila
Velha vinha revelando o desgaste do tempo. Por fim, o velho motor não resistiu.
Feitas as devidas avaliações e considerações e encontradas condições especialíssimas, foi adquirida, direto da fábrica, a moderna Fiat Strada .
O veículo estará a ser viço da sub-sede de Cachoeiro de Itapemirim também, quando necessário. Mais um presente que o ano de 2009 nos dá.

Clube de Vila Velha sob novo gerenciamento
NAO FICCAO
COMER, REZAR, AMAR
ELIZABETH GILBERT
O gênero não-ficção também tem despertado o interesse de muitos leitores, o primeiro lugar na seleção dos
mais vendidos é o envolvente Comer, Rezar, Amar. A obra
de Elizabeth Gilbert mostra os desafios enfrentados pela
autora ao longo de sua vida – divórcio, depressão e o ardente
desejo de ser feliz.
Confira a lista dos mais vendidos desse gênero:
1. Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert
2. Marley & Eu – John Grogan
3. Mentes Perigosas – Ana Beatriz Barbosa Silva
4. O Clube do Filme – David Gilmour
5. 1808 – Laurentino Gomes
6. Uma Breve História do Mundo – Geoffrey Blainey
7. Revolução na Cozinha – Jamie Oliver
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Dezembro encontra o nosso clube, em Vila Velha, sob novo gerenciamento. Assumiu o senhor
Airton da Fonseca Castello. Bastante conhecido da categoria, ele retorna, cheio de gás, ao
comando da equipe que lá trabalha. Nossas boas vindas e votos de sucesso.

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

S

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

Seja um doador você também! Doe VIDA!

de nossa entidade e veicula apenas notícias
e destaques de profissionais e empresas
conveniadas com esse sindicato, em função dos serviços prestados, por elas, aos
nossos filiados.
Não recebam. Não aceitem, DENUNCIEM.
www.sindifiscal-es.org.br , no Fale
Conosco. Tel. xxx (27) 3200 2585.
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Evento Coopfisco 12 anos

N

o dia 07 de novembro a Coopfisco reuniu seus
associados e familiares para comemorar seu
12° aniversário na Sede Social do Sindifiscal no
Bairro Joquei. O evento teve uma programação variada, com
atividades para os adultos e crianças, como: bocha, futebol,
música ao vivo, cama elástica, pintura de rosto e bola mania.
Cerca de 250 convidados prestigiaram o evento.

A cooperativa agradece a participação de todos e parabeniza os vendedores das competições de bocha (Joel Serrano
e João Silveira) e futebol (Almino, Eustáquio, José Roberto,
Paulo Balestreiro e Quirino). O apoio dos associados Laerte
Nicolau Aroni, Luiz Carlos Rodrigues e Paulo Balestreiro foi
fundamental na realização das atividades esportivas.

Os associados da Coopfisco almoçaram em um confortável espaço decorado e coberto com tendas.

O Diretor Presidente da Coopfisco Jair Gomes da Silva e Guilherme
Pedrinha, Diretor de Comunicação do Sindfiscal.

Equipe vencedora do futebol junto Gerente Geral da Coopfisco,
Ana Lúcia de Aguiar.

Todos os atletas que participaram da competição em foto oficial
com Diretor Presidente da Coopfisco, Jair Gomes da Silva.

O associado Walter Fernando Nogueira Campos deu um show
no sax acompanhando canto Joceli na guitarra.

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

Lucas, filho do Jocimar Pessi Galter Diretor Administrativo da
Coopfisco. curtindo o picolé e a pintura de rosto.

Délio e Marta Góes

Nota importante:

Você associado Coopfisco que não pôde comparecer ao evento de aniversário venha retirar seu brinde exclusivo em nossa
agência. Ligue para o (27) 3200-3989 ou mande um e-mail para
coopfisco@coopfisco.org.br e informe a sua agência de trabalho.
João da Silveira fazendo uma jogada durante o torneio de bocha
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Harmonia e fraternidade imperam na confraternização dos
diretores e funcionários do SINDIFISCAL ES
Carinho e reconhecimento
foram os grandes destaques do
almoço de final de ano que reuniu a
diretoria e os funcionários em torno
de deliciosos frutos do
mar como só na Ilha das
Caieiras se acha.
Quem também esteve
presente foi o advogado
Jader Ferreira Guimarães que
qualificou o Sindifiscal-Es como “
a melhor escola que tive e é uma
honra fazer parte dessa equipe.”
Aproveitando o magnífico dia,
uma escuna da FOMATUR levouos a um roteiro ímpar, na Rota do

Manguezal.
O barco, confortavelmente
rústico, singrou sereno, pela belíssima baía de Vitória. È de lá que
se descobre o porquê da alcunha
“Cidade presépio”. O conjunto do
casario, simples, em desordenada
afinação, amálga-se com perfeição
à natureza pródiga, repleta de vida,
berço do mar.
Na parada para o almoço, o
encontro com as delícias da culinária capixaba. a casquinha de siri,
fresquinhas. A moqueca pululante e
aromática, o bobó na medida exata
do sabor.

Confira as FOTOS
COLATINA Dia 12
de dezembro

Lugar simples, limpo, despido
de etiquetas demasiadas, porém
pleno de cortesia e calor humano.
Descober ta fantástica que
nos põe a pensar no futuro grandioso do turismo na “Ilha do Mel”,
a nossa Vitória.
Em todos e de todos ficou
a saudade e a certeza de um ano
realizado, em plenitude e a previsão
de um excelente 2010.
Parabéns ao SINDIFISCAL
ES, pela dedicação e excelência
de seus funcionários.
Equipe do Sindifiscal ES

GEFAZ M Dia 27
de novembro

Confratenização de Colatina teve a presença do subsecretário
Gustavo Guerra

A sempre charmosa Ângela Lino

GEFAZ SUL Dia 03
de dezembro
Uma vez flamengo, sempre flamengo

O presidente do Sindifiscal também prestigiou a festa
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Presença marcante do secrtário da Fazenda Bruno Negris, o
gerente da GEFAZ M Geraldo Pinheiro, gerente da GEFAZ
Sul Paulo Mazzoco e o homegeado da noite o Auditor Fiscal
Pedro Cardoso

Seja um doador você também! Doe VIDA!

Quem foi na confraternização da GEFAZ Sul
esta enxergando melhor! Colírios de Cachoeiro

17

Sociais

LINHARES Dia 28
de novembro

Almoço confraternização da Gerência Tributária
Dia 15 de dezembro

A diretoria do Sindifiscal também prestigiou a festa de Linhares

Almoço de confraternização do Conselho de Gestão do Sindifiscal

Falecimento
É com grande pesar, que comunicamos o falecimento dos associados aposentados,
Antônio Florindo Freitas (25/11), Basílio Alves de Souza (28/11) e Rubens Perciano de
Oliveira (08/12).
O mesmo coração que fez deles pessoas ímpares na nossa categoria, nos pregou a peça
definitiva levando os estimados colegas e amigos.
Voltemos nossas orações ao Pai de todos os pais, rogando-Lhe o conforto, a nós e aos
seus familiares.

Coral VozES solta a voz em programações especiais de final de ano

O

VozES – Coral dos Servidores do Governo do Estado – é presença confirmada em apresentações de
final de ano. Na noite desta terça-feira (24) o coral
é a grande atração da programação de fim de ano do Shopping
Jardins, em Jardim da Penha. O grupo se apresentará às 19
horas, na Praça de Alimentação, com um repertório repleto
de clássicos natalinos e outras canções consagradas.
Sob a regência do maestro Patrick do Val, o coral apresentará os clássicos: Noite Feliz, de Franz Gruber; Ó noite
Santa, de Adolphe Adam; Natal Branco, de Almir Rosa; Adeste
Fideles, de John F. Wade; Santa Lucia, de Roberto Rodrigues;
Quando Te Vi; Perhaps Love, de John Denver; Sementes do
Amanhã, de Gonzaguinha; Paz pela Paz, de Nando Cordel e
arranjo de Patrick do Val; Edelweiss, de Oscar Hammerstein
II / Richard Rodgers; e Como é grande o meu amor por você,
de Roberto Carlos.
Na agenda do VozES, ainda nas comemorações de fim
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de ano, haverá a apresentação no Instituto Cafh, em Fradinhos,
Vitória, no sábado (28), e no município da Serra, no dia 18
de dezembro, no Parque da Cidade.
Horário da Programação 19h ás 21 h
Agenda VozES:
Terça-feira (24)
Shopping Jardins, às 19 horas
Shopping Jardins - Praça de Alimentação
Endereço: Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262,
Jardim da Penha, Vitória (próximo a ponte Ayrton Senna).
Sábado (28)
Instituto Caph, às 19 horas
Rua Teotônio Vilela, s/n, Fradinhos, Vitória, ES.
18 de dezembro
Parque da Cidade – Serra

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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O que são DST’s ?

A

s DST’s são as doenças essencialmente transmissíveis por contato sexual.
Visto que a sexualidade faz parte do desenvol-

vimento normal do indivíduo, estas doenças devem ser
encaradas, do mesmo modo que as outras, com o intuito
de prevenir, graves conseqüências para a saúde individual
e comunitária. Contudo, as DST’s são encaradas como
vergonhosas, pudicas, envoltas de algum secretismo, dada
a sua ligação à actividade sexual.
De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a luta contra as DST deve ter carácter prioritário, uma
vez que, apresentam um grave risco para a saúde. Elas
aportam esterilidade, aumento da infertilidade, originam
lesões no sistema reprodutor, facultam o aparecimento de
outras infecções, sendo ainda responsáveis pelo nascimento de prematuros e pela mortalidade neonatal.
Para a sua prevenção, torna-se fundamental, o
conhecimento sobre as formas de contágio. Logo, são
primordiais, junto quer dos jovens quer da população em
geral, as campanhas destinadas à sua prevenção. Apela-se
continuamente, entre outros, à higiene corporal, consulta
regular ao médico, fidelidade ao parceiro sexual, ao uso do
preservativo, manutenção de hábitos de vida saudáveis.

Aids

A

IDS é a forma mais grave da infecção pelo vírus da deficiência imunológica humana (HIV),
gerado pelo enfraquecimento do sistema de
defesa do organismo.
vírus entra no corpo. E ataca os glóbulos brancos
(linfócitos T4), que são muito importantes na defesa
imunológica do organismo. Esta situação pode se
prolongar meses ou anos, sem nenhum sinal aparente
da doença. Nosso organismo já está infectado pelo HIV
mas a doença ainda não se manifestou. Pessoas neste
estágio de infecção são chamadas de "soropositivos,
assintomáticos", e podem infectar: os parceiros sexuais, aqueles ou aquelas com quem compartilhamos o
uso de seringa, a mulher grávida pode passar para a
criança.
Às vezes o vírus - por razões ainda mal conhecidas - pode se tornar "ativo", se reproduzindo dentro
de T4 e liberando uma grande quantidade de vírus
infectando outros linfócitos T4 (glóbulos brancos).
Quando um número importante de células T4 são
destruídas por conseqüência da infecção pelo vírus,
as defesas imunitárias do organismo se debilitam. É
nesse momento que aparecem os sintomas da doença:
febre persistente, diarréia prolongada, erupções cutâneas, emagrecimento sem causa aparente, infecções
"oportunistas" devido à multiplicação de germes com
os quais normalmente vivemos sem perigo, câncer de
pele (sarcoma de Kaposi), gânglios.

Soropositivo
É quando a pessoa é portadora do vírus e que
o organismo fabricou um mecanismo de defesa: os
anticorpos. São esses anticorpos que são detectados
no teste.
A "soropositividade" apenas mostra a presença
do vírus no organismo; não significa estar doente
com a AIDS. Na maioria das vezes o soropositivo não
apresenta nenhum sinal da doença e este período pode
durar anos.
A evolução da infecção pelo HIV não é a mesma
para todos. Alguns indivíduos são "soropositivos" há
muitos anos e continuam aparentemente bem.
Na maioria dos casos, a doença AIDS só aparece
num período de 8 a 10 anos. Estas estimativas variam
na medida em que conhecemos melhor a doença e
seus tratamentos. Parece que certos elementos apressam o aparecimento da doença: a recontaminação do
indivíduo pelo HIV, a infecção simultânea por outros
germes.
Os vírus que "dominam" nas células acordam e
destroem progressivamente o sistema de defesa do
organismo. O debilitamento das defesas imunológicas
acarreta a aparição de alguns dos sintomas já mencionados.

Você sabia???????
Que a AIDS também pode ser chamada de Sida
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).
E que até junho de 1987 não existia a obrigatoriedade de testes anti-HIV nos bancos de sangue.
A partir desta data os testes de triagem para
HIV são obrigatórios em todos os doadores de
sangue. Somente os negativos são utilizados para
transfusão. Em razão do período de soroconversão,
o risco não pode ser completamente descartado,
já que um doador recentemente infectado pode ter
um teste ainda negativo. O risco residual é mínimo
e a eventualidade da transmissão do vírus seria
excepcional. Para diminuí-la ainda mais, os médicos estão limitando a prescrição de transfusão à
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indicações indispensáveis.
O que é Soroconversão?
É quando uma pessoa pode estar com o vírus
e apresentar um teste negativo. Por quê? O teste
sempre mostra os anticorpos reagindo ao vírus, e
não o vírus propriamente. Se o organismo não teve
tempo de fabricar estes anticorpos, não vai aparecer
nada no teste. O período de fabricação de anticorpos suficientes para serem detectados no teste é
de aproximadamente 3 meses (para a maioria das
pessoas). Isto é “soroconversão”.

Perguntas mais frequentes
1- Quais são as DST’s ?
Entre as DST’s temos a sífilis, a gonorréia, o
cancro mole, a candidíase, o condiloma, o granuloma inguinal, algumas hepatites virais, o herpes
simples genital, a infecção por clamídia, a infecção
por ureaplasma, o linfogranuloma, a pediculose do
púbis e a AIDS. A sífilis e a gonorréia são as duas
doenças mais comuns.
2- Quais são os principais sintomas destas
doenças?
De maneira geral as DST’s aparecem como
corrimentos vaginais ou uretrais, úlceras genitais,
tumorações na virilha, pequenas vesículas (bolhas
de conteúdo líquido) ou verrugas em região genital.
Muitas vezes os principais sintomas são a coceira
e a dor no local da lesão. Em alguns casos, como
nas hepatites e AIDS, a parte genital serve apenas
como porta de entrada não tendo sinais especiais neste locais. O surgimento de qualquer um
desses sinais ou sintomas indica a necessidade
de procurar um médico. Não procure resolver a
situação apenas com amigos ou profissionais de
áreas paramédicas. Esta doenças pode ter conseqüências quando não diagnosticadas e tratadas
corretamente.
3- Como diagnosticar estas doenças?
A consulta ao médico é indispensável para
diagnosticar uma doença sexualmente transmissível. Este profissional tem o conhecimento para
diferenciar as diversas formas de apresentação
das doenças e indicar qual o exame laboratorial
mais adequado para comprovar, definitivamente, a
presença da DST. Os testes podem ser realizados
com material da lesão genital ou pela pesquisa de
marcadores da doença no sangue (sorologias).
Como algumas lesões podem ser semelhantes,
mesmo em doenças diferentes, o médico pode
solicitar mais de um teste laboratorial para ter
certeza do tipo de DST.
4- Existe tratamento para as DST’s?
Existe tratamento para todas as doenças
sexualmente transmissíveis, para aquelas ocasionadas por bactérias ou fungos, existe cura após o
tratamento. Para aquelas cujo agente causal é um
vírus existe controle medicamentoso.
5- Existe alguma forma de prevenir estas
doenças?
A prevenção das doenças sexualmente transmissíveis baseia-se no uso de camisinhas durante
toda a relação sexual. A limitação da quantidade de
parceiros sexuais diminui a chance de entrar em
contato com os agentes destas doenças. A presença de qualquer lesão em genitália ou secreção
vaginal/uretral deve servir como sinal de alarme.
Nestes casos, até que se consulte um médico, o
contato sexual deverá ser evitado.
6- As DST’s podem ocasionar complicações?
Sim. As pessoas com DST’s, por apresentarem lesões em genitália, têm até 18 vezes mais
chances de contaminação pelo vírus do HIV. As
infecções pelo papilomavírus ou pelo vírus da hepatite B estão relacionadas com o aparecimento de
câncer. Os fetos de pacientes infectadas por sífilis
podem nascer com malformações. A infertilidade
é uma das complicações das pessoas infectadas
pela gonorréia.

Seja um doador você também! Doe VIDA!
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AIDS no Espírito Santo

S

ecretaria de Saúde registra diminuição de
casos de Aids no Espírito Santo
As notificações de novos casos de
Aids no Espírito Santo têm se mantido decrescente a
cada ano. Pelos dados atuais da Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), em 2008, foi registrados um total
de 230 casos, menos que os 320 de 2007 e os 330
de 2006. A divulgação faz parte das ações do Dia
Mundial de Luta contra a Aids, na terça-feira (01),
ocasião em que também será lançada a campanha
do Ministério da Saúde em nível nacional: "Viver com
Aids é Possível, com o Preconceito Não".
O número de homens com HIV positivo continua sendo maior que o de mulheres. A exceção está
em adolescentes com idade entre 13 e 19 anos.
Nesta faixa etária, foram notificados, em meninas,
14 casos, entre 2006 e 2008. Já entre os meninos,
houve 10 notificações durante este mesmo período.
Segundo a coordenadora da Sesa, Sandra Fagundes,
o fato de as meninas e meninos desta faixa de idade
terem praticamente o mesmo número de casos de
HIV se deve a três motivos.
"Um dos motivos para que isso esteja acontecendo é que as meninas estão tendo relações sexuais cada vez mais cedo. Outra questão que contribui
para que elas adquiram o vírus da Aids é que nesta

idade elas não estão preparadas para negociar o uso
da camisinha com o parceiro, seja por timidez ou
até mesmo por falta de informação. Além disso, os
adolescentes também estão experimentando drogas
injetáveis nessa idade, o que aumenta o risco de
contrair HIV", explica Sandra Fagundes.

Os óbitos decorrentes da doença também
diminuíram. Foram 62 mortes em pacientes soropositivos em 2008 no Espírito Santo. No ano anterior,
houve 72 óbitos. Já houve ano em que o Estado
chegou a registrar uma média de 140 mortes. A
coordenadora da Sesa explica que além de serem
registrados menos casos da doença ano a ano,
as pessoas infectadas pelo HIV têm acesso a um
tratamento que lhes garante qualidade de vida.

Dados
Conscientização
"E o tema da campanha deste ano, 'Viver com
Aids é Possível, com o Preconceito Não', tem o
objetivo de chamar a atenção justamente para este
problema. A discriminação contra pessoas que
vivem com o vírus HIV é o que pode levá-las ao
isolamento total da vida em sociedade, podendo
inclusive levá-las ao adoecimento e em consequência à morte por não procurar atendimento", afirma
Sandra Fagundes.
A coordenadora aponta, ainda, que os municípios capixabas já estão realizando um trabalho
de intensificação da campanha 'Fique Sabendo',
também do Ministério da Saúde. Trata-se de uma
mobilização de incentivo ao teste de Aids, que tem
o objetivo de conscientizar a população sobre a
importância da realização do exame.
Artistas e formadores de opinião já estão se
envolvendo para incentivar a população a fazer o
teste e diminuir cada vez mais o preconceito em
relação ao HIV. A coordenadora da Sesa reafirma a
importância do teste da Aids: "Com o diagnóstico
precoce e tratamento, é possível que a pessoa com
o vírus HIV leve uma vida normal". O teste pode ser
feito em qualquer unidade básica de saúde.

Total casos novos em:
2008 - 230
2007 - 320
2006 - 330
Homens:
2008 - 139
2007 - 173
2006 - 198
Mulheres:
2008 - 91
2007 - 147
2006 - 132
Novos casos
(entre 13 e 19 anos) em:
Meninas:
2008 - 01
2007 - 05
2006 - 08
Meninos:
2008 - 02
2007 - 03
2006 - 05
Casos desde 1985
Total - 6.271
Homens - 3.883
Mulheres - 2.388
Fonte
Gazeta Online

Içami Tiba

O

palestrante é membro eleito
do Board of Directors
of the International
Association of Group
Psychotherapy. Conselheiro do Instituto
Nacional de Capacitação e Educação
para o Trabalho "Via de
Acesso". Professor de cursos e workshops no
Brasil e no Exterior.
Em pesquisa realizada em março de
2006, pelo IBOPE, entre os psicólogos do
Conselho Federal de Psicologia, os entrevistados colocaram o Dr. Içami Tiba como terceiro
autor de referência e admiração - o primeiro
nacional.
1º- lugar: Sigmund Freud;
2º- lugar: Gustav Jung;
3º- Lugar: Içami Tiba
1. A educação não pode ser delegada
à escola. Aluno é transitório. Filho é para
sempre.
2. O quarto não é lugar para fazer criança
cumprir castigo. Não se pode castigar com
internet, som, tv, etc...
3. Educar significa punir as condutas
derivadas de um comportamento errôneo.
Queimou índio pataxó, a pena (condenação
judicial) deve ser passar o dia todo em hospital
de queimados.
4. É preciso confrontar o que o filho conta com a verdade real. Se falar que professor o
xingou, tem que ir até a escola e ouvir o outro
lado, além das testemunhas.
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5. Informação é diferente de conhecimento. O ato de conhecer vem após o ato de
ser informado de alguma coisa.
6. A autoridade deve ser compartilhada
entre os pais. Ambos devem mandar. Não
podem sucumbir aos desejos da criança.
Criança não quer comer? A mãe não pode
alimentá-la.
A criança deve aguardar até a próxima
refeição que a família fará. A criança não
pode alterar as regras da casa. A mãe NÃO
PODE interferir nas regras ditadas pelo pai (e
nas punições também) e vice-versa. Se o pai
determinar que não haverá um passeio, a mãe
não pode interferir. Tem que respeitar sob pena
de criar um delinquente.
7. Em casa que tem comida, criança não
morre de fome . Se ela quiser comer, saberá a
hora. E é o adulto quem tem que dizer QUAL É
A HORA de se comer e o que comer.
8. A criança deve ser capaz de explicar
aos pais a matéria que estudou e na qual
será testada. Não pode simplesmente repetir,
decorado. Tem que entender.
9. É preciso transmitir aos filhos a idéia
de que temos de produzir o máximo que podemos. Isto porque na vida não podemos aceitar
a média exigida pelo colégio: não podemos dar
70% de nós, ou seja, não podemos tirar 7,0.
10. As drogas e a gravidez indesejada
estão em alta porque os adolescentes estão
em busca de prazer. E o prazer é inconsequente.
11. A gravidez é um sucesso biológico e
um fracasso sob o ponto de vista sexual.
12. Maconha não produz efeito só quando é utilizada. Quem está são, mas é depen-

dente, agride a mãe para poder sair de casa,
para fazer uso da droga . A mãe deve, então,
virar as costas e não aceitar as agressões. Não
pode ficar discutindo e tentando dissuadi-lo da
idéia. Tem que dizer que não conversará com
ele e pronto. Deve 'abandoná-lo' .
13. A mãe é incompetente para 'abandonar' o filho. Se soubesse fazê-lo, o filho a
respeitaria. Como sabe que a mãe está sempre
ali, não a respeita.
14. Se o pai ficar nervoso porque o filho
aprontou alguma coisa, não deve alterar a voz.
Deve dizer que está nervoso e, por isso, não
quer discussão até ficar calmo.
A calmaria, deve o pai dizer, virá em 2, 3,
4 dias. Enquanto isso, o videogame, as saídas,
a balada, ficarão suspensas, até ele se acalmar
e aplicar o devido castigo.
15. Se o filho não aprendeu ganhando,
tem que aprender perdendo.
16. Não pode prometer presente pelo
sucesso que é sua obrigação. Tirar nota boa
é obrigação. Não xingar avós é obrigação. Ser
polido é obrigação. Passar no vestibular é obrigação. Se ganhou o carro após o vestibular,
ele o perderá se for mal na faculdade.
17. Quem educa filho é pai e mãe. Avós
não podem interferir na educação do neto,
de maneira alguma. Jamais. Não é cabível
palpite. Nunca.
18. Se a mãe engolir sapos do filho,
ele pensará que a sociedade terá que engolir
também.
19. Videogames são um perigo: os pais
têm que explicar como é a realidade, mostrar
que na vida real não existem 'vidas', e sim
uma única vida. Não dá para morrer e reviver.
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Não dá para apostar tudo, apertar o botão e
zerar a dívida.
20. Professor tem que ser líder. Inspirar
liderança. Não pode apenas bater cartão.
21. Pais e mães não pode se valer do
filho por uma inabilidade que eles tenham.
'Filho, digite isso aqui pra mim porque não sei
lidar com o computador'. Pais têm que saber
usar o Skype, pois no mundo em que a ligação
é gratuita pelo Skype, é inconcebível pagarem
para falar com o filho que mora longe.
22. O erro mais frequente na educação
do filho é colocá-lo no topo da casa. O filho
não pode ser a razão de viver de um casal. O
filho é um dos elementos. O casal tem que
deixá-lo, no máximo, no mesmo nível que eles.
A sociedade pagará o preço quando alguém é
educado achando-se o centro do universo.
23. Filhos drogados são aqueles que
sempre estiveram no topo da família.
24. Cair na conversa do filho é criar um
marginal. Filho não pode dar palpite em coisa
de adulto. Se ele quiser opinar sobre qual
deve ser a geladeira, terá que mostrar qual
é o consumo (KWh) da que ele indicar. Se
quiser dizer como deve ser a nova casa, tem
que dizer quanto isso (seus supostos luxos)
incrementará o gasto final..
25. Dinheiro 'a rodo' para o filho é prejudicial. Mesmo que os pais o tenham, precisam
controlar e ensinar a gastar. Frase: "A mãe (ou
o pai!) que leva o filho para a igreja, não vai
buscá-lo na cadeia..."
Palestra ministrada pelo médico psiquiatra Dr. Içami Tiba, em Curitiba, 23/07/09.
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Balancete outubro 2009
Saldo anterior
Caixa

692,95

Banestes Cta 1.702.554

34.071,44

Banestes Cta 6.193.023

3.425,49

Banestes Aplicação

256.899,40

Aplicação Coopfisco

231.593,27

TOTAL

526.682,55

OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS S/Salários

182,02

Ativos ( Setembro )
Outras Receitas
Rendimentos de Aplicações Financeiras
TOTAL

523,90

Manutenção de Máquinas e Equipamentos

722,60

400,00

Parcelamento FGTS/Impostos/CONAB

302,97

Aluguel de Imóveis

TOTAL

2.070,36

Combustível

2.121,83

Refeições/Lanches 		

808,66

Condomínio

600,00

Repasse COOPFISCO 		

1.101,17

100,00

Telefone

2.653,19

Cópias e Autenticações

DESPESAS C/PESSOAL
1.870,28

		

54,85

Férias e Rescisões 			
117.065,92

Material de Higiene/Limpeza

932,59

1.888,34

Contribuição Sindical

RECEITA EFETIVA

200,00

Água e Saneamento 			

I.R.R.F. S/Salários 			

Assistência Médica 			
RECEITA OPERACIONAL

Aluguel de Mesas / Cadeiras 		

		

Contribuição Fenafisco
Despesas C/Gráficas

80,00

5.709,57

Vale Refeição 		

4.800,30

Despesas Diversas 		

24.842,48

Despesas C/Estagiários

908,00

Serviços Prestados Assist. Contábil

TOTAL

318,00

Serviços Prestados Departamento Jurídico
Serviços Manutenção Sede Social
TOTA

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

		

I.N.S.S.

4.340,81

F.G.T.S.

1.546,90

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TOTAL

5.887,71

Acesso a Internet

		

278,60

TOTAL

278,60

			

1.002,05
8.992,00

Caixa 692,95

Instalações

		

1.647,83

Banestes Cta 1.702.554

1.222,00

Impostos e Taxas 			

855,00

16.991,57

Jornais e Revistas

19.178,57

Limpeza / Conservação 		

965,00

105,90

5.836,73
51.677,83

Despesas Financeiras 0,00 Despesas Bancárias

Festividades e Confraternizações

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
318,00

		

Saldo Banco/Caixa

35,00

Energia

Máquinas e Equipamentos

DESPESAS FINANCEIRAS

628,00

Despesa C/Pedágio 			

IMOBILIZADO

TOTAl

2.706,52

1.684,90

		

2.204,00
		

Vale Transporte 		

TOTAL

Viagens e Hospedagens/Passagens

Despesas C/Estacionamento 		

320,50

123.095,99

1.854,65

14.900,17

1.531,98

Salários

Correios

		

46.018,42

Banestes Cta 6.193.023 			

5.020,55
800,00

4.611,38

Banestes Aplicação

258.566,69

Aplicação Coopfisco

235.635,55

Material de Consumo

		

6.265,53

TOTAL 			

545.524,99

Material de Escritório

		

1.399,04

TOTAL			

649.778,54 649.778,54

Multas 		

870,12
Vitória-ES, 31 de Outubro de 2009
Escritec-Auditores Associados Ltda. Sindicato Pessoal do G.T.A.F.E.S

BALANCO PATRIMONIAL - Exercicios Findos em 30/11/2009 em R$		
					
ATIVO		
			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
Caixa 			
Banco Conta Movimento			
			
TITULOS E VALORES MOB.		
Carteira Propria			
			
OPERACOES DE CREDITO			
Operacoes de Credito			
(-) Provisao para Creditos Liq.Duvidosa
			
RELACOES INTERFINANCEIRAS		
Cheques e Outros Papeis			
		
OUTROS CREDITOS			
Devedores Diversos			
			
NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS			
Açoes Preferenciais Bancoob		
Cotas Capital Central			
Cotas Capital Cecoopes			
(-) Provisoes P/Perdas Em Açoes e Cotas

30/11/2009
4.834.219,03
8.479,78
5.369,27
3.110,51
100.039,22
100.039,22
4.469.397,62
4.500.406,59
(31.008,97)

		
IMOBILIZADO			
Imobilizado			
		
(-) Depreciacao Acumulada			
		
DIFERIDO			
			
Diferido			
			
(-) Amortizacao Acumulada			
			
TOTAL DO ATIVO			
			

8.772,25
8.772,25
247.530,16
247.530,16
319.778,19
33.405,14
513,00
6.081,58
61.704,54
(34.893,98)

JAIR GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
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278.783,91
322.503,26
(43.719,35)
7.589,14
43.113,72
(35.524,58)
5.153.997,22

PASSIVO 		
			

30/11/2009

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

1.990.556,54
1.247.750,62
56.651,64
121.763,15
357.270,93
207.120,20

PATRIMONIO LIQUIDO			
			
CAPITAL			
Capital Social			
		
RESERVA DE LUCRO			
			
SOBRAS ACUMULADAS DO PERIODO. 		
Sobras Acumuladas Exerc.Encerrado		
Sobras Acumuladas em 30/11/2009		
			
			
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO
			
			
			

3.163.440,68
2.444.729,37
2.444.729,37
424.613,31
294.098,00
8.262,91
285.835,09

5.153.997,22

ACF ASSESSORIA CONTABIL FISCA LTDA
CRC-ES- 2297

Seja um doador você também! Doe VIDA!
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Aconteceu há CINCO anos .....

Classifisco

Dezembro de 2004
NO FISCO
28/12/04 Acenção Fncional dos AFREs foi
homologafada, mas governo só nomeou 50.
NO ESTADO

ex-deputado Juca Gama e o ex-diretor-geral da
Assembléia André Nogueira. Eles são acusados
pelo Ministério Público do estado de formação
de quadrilha, peculato e apropriação de dinheiro
público. Dia 6, em Vitória.
NO BRASIL
Avião novo no ar: para 108 passageiros
Decolou: da pista da Embraer, em São José
dos Campos, São Paulo, o maior avião já
construído pela empresa, o jato comercial 195,
com 108 assentos. O maior modelo anteriormente
fabricado foi o 190.

Nestor Muller/AE

Terrorismo urbano em Vitória. Guerra entre
quadrilhas no Rio. Onde isso vai parar?
Soldados nas ruas de Vitória: ação emergencial para conter a onda de violência ordenada
pelos traficantes
Presos: preventivamente o ex-presidente da
Assembléia Legislativa do Espírito Santo José Carlos Gratz, acusado de participar de um esquema de
corrupção na contratação de seguro para a sede
do Legislativo capixaba. Também foram presos o

Divulgação

NO MUNDO
Libertado: o jornalista Jorge Oliveira Castillo,
o sétimo preso político cubano solto em uma
semana supostamente por razões de saúde. Dia
6, em Cuba.

Primeira piada de homem loiro
Um japonês, um baiano e um loiro estavam trabalhando na construção de um
edifício de 20 andares. Eles começaram a abrir suas marmitas para almoçar e o
japonês disse,irritado:
-Sushi com sashimi de novo! Se eu abrir essa maldita marmita amanhã e
encontrar sushi com sashimi me jogo desse prédio!
O baiano abriu sua marmita e gritou:
- Vatapá de novo! Se amanhã meu almoço também for vatapá, me jogo daqui!
O louro abriu a sua e disse:
- Sardinha de novo! Não !!! Se meu sanduíche amanhã for de sardinha de novo, me jogo
também!

SERVIÇOS
PRAIA DA COSTA CERIMONIAL
Aqui você encontra tudo para realizar a
festa do seu sonho
Rua São Paulo, 350 - Praia da Costa
Vila Velha 3032-0254/3229-0345
CERIMONIAL LE ROSÉ
“para quem exige um serviço perfeito”
Rua Constante Sodré, 676 Santa
Lúcia
Vitória 3200-3309/3325-1287
E-mail: cerimoniallerose@uol.com.br
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
VEÍCULOS
Vendo Polo Hatch 1.6 Flex, ano 2005
– série ouro – ar climatic digital, direção hidráulica, vidros elétricos, alarme
e trava, rodas de liga leve. Valor: R$
30.000,00
9943-1075 – 8861-2258 Walker.

IMÓVEIS
•OPORTUNIDADE! 3Quartos, LAZER
COMPLETO, em Itapoã – Vila Velha
PREÇO IMPERDÍVEL! ! ! SÓ R$ 220
MIL - DOCUMENTADO TEL. 32993611 ; 8824-3498 Marcos Antônio de
Barros.
•Vendo direito do Por tal 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, canil, garagem 2vgs. Automática, trifásica, portão
eletr. Varandas. Tratar com proprietário
27 9921 5002.
Anuncie você também! (27) 3200-2585 ou
jornal@sindifiscal-es.org.br

No dia seguinte o japonês abriu sua marmita, viu o sushi com sashimi e pulou para a
morte. O baiano abriu sua marmita, viu o vatapá e pulou também.
O louro abriu o sanduíche, viu que era de sardinha e também se jogou do prédio.
No enterro, a mulher do japonês chorava sem parar, dizendo '- Se eu soubesse o quanto ele
estava cansado de comer sushi com sashimi, eu nunca mais teria posto na marmita dele!'.
A mulher do baiano também chorava, '- Eu poderia ter feito acarajé ou cuscuz! Não percebi
o quanto ele estava odiando comer o vatapá!'
Todos se voltaram e olharam para a esposa do loiro:
- Ei, nem adianta olharem prá mim, ele sempre preparou a sua marmita sozinho...

BON S NEG ÓC IOS, CO NFI ABI LIDA DE E MA IS VAN TAG ENS .

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

300.00s no0re,sultado.
00 *

As sobras são particiaspaçsoõeciado usa os
Q uanto mais o iva, maior
serv iços da cooperat bras.
o retorno das so
Tax a pro m oc ion al d e
1,48 % v álid a até
30 12 09.
22

mais de
A Coopfisco é feita de conquistas. Em
respeito e
10 anos de história, conquistamos o
serviços
a confiança do mercado ao oferecer
s do mercado
diferenciados e as taxas mais atrativa
inistração
para os servidores estatutários da adm
e cerca
direta do Espírito Santo. Somamos hoj
tados e
de 400 associados, entre ativos, aposen
ltado: em cinco
pensionistas. E esse trabalho dá resu
um capital
anos, crescemos 142%, conquistamos
ões de reais e
integralizado que ultrapassa os 2 milh
breve.
vamos inaugurar nossa nova sede em
oveite nossas
Faça parte dessas conquistas, apr
pfisco.
vantagens e seja um associado Coo

Agende uma visitaDoe
atravéssangue!
do tel.: ( 2 7Doe
) 3 2 0órgãos,
0 - 3 9 8 9 Fisco

solidário!

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