
Eleita a nova diretoria
Nos dias 02 e 03 de abril o SINDIFISCAL-ES elegeu para o triênio 2012–2015 a nova diretoria. 

A Chapa 1 - Autonomia Fiscal, ganhou as eleições com 463 votos contra 377 da Chapa 2 - 
Renovação e Participação. Confira os resultados apurados, entrevistas, propostas e fotos. Páginas 4 a 7
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SINDICALISMO: O PODER É DA BASE

A decisão soberana da 
categoria resolveu por 
uma nova diretoria. O 
que se espera agora é 

a consolidação, visível e palpável, das 
promessas de campanha, refletindo 
o comprometimento dos eleitos, em 
primeiro lugar, com a base filiada e os 
objetivos maiores do Fisco Capixaba, 
a uma efetiva decisão pelo fortaleci-
mento da instituição e a defesa in-
condicional da categoria.

Que Deus abençoe essa nova di-
retoria, para que tenha um verdadeiro 
espírito de conciliação, porém, energia 
na defesa da categoria e que seja incan-
sável, a cobrar de seu corpo a efetiva 
participação no processo de luta.

Os eleitos, assim o foram, sob a 
bandeira da defesa do piso salarial 
compatível com a média dos estados 
da região sudeste, do teto único nacio-
nal ou estadual com equiparação ao 
poder judiciário, do aperfeiçoamento 
dos aceleradores, nas progressões por 
escolaridade e da utilização de todo o 
tempo no serviço público, para reen-
quadramento na tabela de subsídio.

São propostas amplas, difíceis, 
mas, não impossíveis de cumprimen-
to. Mais facilmente alcançadas, po-
rém, com o mesmo ardor e clamor 
mostrado nas urnas, de toda a cate-
goria. Tal engajamento sindical será 
primordial para que a nova diretoria, 
seguindo o papel principal de condu-
tora e defensora dos anseios do Grupo 

TAF capixaba, possa enveredar por es-
sas e pelas demais propostas, quando 
da campanha sindical eleitoral.

Senão, como ela poderá obter 
êxito em temas dificílimos como a pa-
ridade e a integralidade com os venci-
mentos do pessoal da ativa, ou ainda, 
adentrar na administração fazendária 
e do próprio estado, buscando alterar 
a jornada de trabalho, a concessão de 
verbas indenizatórias diversas, com-
patíveis com o subsídio.

Sem total apoio da base sindical, 
será espinhosa a tarefa de inserir al-
terações na Lei 530, criando incenti-
vos na carreira.

Do mesmo modo, a apatia da 
base tornará fraca a intentada conti-
nuação da cobrança de realização pe-
riódica de concurso público.

A nova diretoria, decerto saberá 
estabelecer uma gestão participativa 
na base. Com certeza, saberá tam-
bém, tornar o CONPTAF eficaz, en-
quanto ativo nas suas competências 
estabelecidas na lei Complementar 
nº 530/2009.

Na valorização e cuidado com a 
saúde de nossos sindicalizados, em 
recente conversa com a diretoria da 
Unimed, vimos que a solução pos-
sível para os nossos planos é a con-
tratação de outros, em condições 
anômalas. Nos atuais, não há o que 
mexer. Quanto a isso, a ANS não deixa 
margem de negociação outra.

O trabalho sindical irá continuar 

buscando a valorização e a integra-
ção dos aposentados e pensionistas 
ao meio fiscal através de encontros, 
eventos e visitas, não se esquecendo 
dos cuidados voltados às futuras apo-
sentadorias, iminentes que são.

Enfim, uma renovação que terá 
que dar continuidade ao trabalho 
de elevação do nível de respeito e 
reconhecimento do Grupo TAF e de 
afirmação da sua importância na con-
dução da própria estrutura fazendá-
ria, enquanto administração. O fisco 
tem demonstrado que pode e que o 
Governo deve hipotecar a ele a tare-
fa de coparticipe no aprimoramento 
racional e uniformemente eficaz dos 
diversos setores em que atua a Fa-
zenda Pública, satisfazendo e valori-
zando a sustentação de todos os seus 
segmentos, pela via de uma política 
real e efetiva de desenvolvimento, 
treinamento e acesso à modernidade 
tecnológica, reais vetores de qualida-
de máxima e eficácia plena da nossa 
atuação. Nesse intento é imperativo 
que fisco e governo encontrem, jun-
tos, os caminhos a trilhar.

No entanto, nada disso será pos-
sível sem a presença constante, ma-
ciça e atenta da base sindical fiscal. 
É ela que deve primar por garantir a 

manutenção e a ampliação da parti-
cipação do fisco capixaba nos fóruns 
de debate nacional de interesses da 
categoria e do estado. Pela presença 
física, ao prestigiar os eventos e se-
minários para ela elaborados, ou pela 
presença ideológica, construída sob a 
pena, nos trabalhos técnicos voltados 
a aprimorar o nível intelectual da ca-
tegoria. Lembramos a luta pela apro-
vação da Lei Orgânica da Adminis-
tração Tributária, que a exemplo das 
demais, só alcançará aprovação com 
engajamento pleno de todos. Somos 
nós e não os governos, os construto-
res da nossa realidade. Somos nós, os 
responsáveis, até por essencialidade 
constitucional, os vocacionados à 
promoção da grandeza do Estado e 
da sociedade. Mas, para isso, deve-
mos ser comprometidos com os ob-
jetivos traçados, que não são–e não 
podem ser–de uma diretoria. O nos-
so comprometimento é conosco, com 
a cidadania que construímos e com 
a sustentabilidade de nosso futuro, 
pela via do fortalecimento e da sus-
tentação da Administração Tributária 
e do Estado. Aos novos dirigentes, o 
sucesso surgido do abraço consensu-
al e da participação sindical plena do 
Grupo TAF capixaba.

Palavra do Presidente
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Concluímos o pleito eleitoral para 
o SINDIFISCAL-ES, parabenizamos os 
membros da Chapa 1 – “Autonomia Fis-
cal” e Chapa 2 – “Renovação e Participa-
ção” pela dignidade manifestada pelo 
fisco estadual nas eleições de 2012 não 
ocorrendo nenhum incidente grave.

Foi garantido pela diretoria do 
SINDIFISCAL a legitimidade de todo 

o processo eleitoral, acontecendo 
uma manifestação expressiva nas 
urnas, chegando em alguns casos 
a quase 100% dos votos. Divulga-
mos em nosso site os totais de cada 
urna. Também divulgamos os resul-
tados das eleições para Delegados e 
Conselheiros Fiscais, mostrando to-
tal transparência no pleito eleitoral. 

Nosso mandato no sindicato se en-
cerra no dia 30 de junho do corrente.

Todos os compromissos em de-
fesa da carreira junto às autoridades 
serão cumpridos. No mês de abril, 
maio e junho irei participar com a FE-
NAFISCO de reuniões que irão ajudar 
na aprovação dos Projetos de interes-
se do Fisco brasileiro, em especial as 

PEC´s. Teremos ainda reuniões com o 
Secretário da Fazenda Mauricio Du-
que, para finalizarmos as negociações 
de um projeto visando gestão da SE-
FAZ e a carreira do fisco estadual.

Saudações

Getúlio Ramos Pimentel

Prezados Filiados
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Fisco em Ação

O Sindifiscal-ES representado 
pelo seu presidente Getúlio 
e os colegas da Comissão 

de Negociação, Luiz Claúdio de Souza, 
Jessé Lago, Thiago Venâncio, Herval 
Cezarino e Bruno Nardotto, estiveram 
reunidos no dia 9 de abril, com o Se-
cretário da Fazenda Maurício Duque.

Foi colocado para o secretário, 
os seguintes ítens: a preocupação 
em relação a finalização da comissão; 
o projeto a ser encaminhado a As-
sembleia Legislativa do Espírito San-
to, para atender a gestão da Sefaz e 
consequentemente a carreira do fis-
co. Maurício Duque relembrou que a 
comissão já esteve reunida por duas 
vezes e que no prazo de 15 dias deve-
rá cumprir seus trabalhos.

O presidente do Sindifiscal-ES, 
Getúlio, mostrou preocupação em re-
lação ao piso salarial (último lugar no 
Brasil), na saída contínua dos aprova-
dos no concurso e aposentadoria em 
massa, colocando em risco os proje-
tos da Sefaz.

Ficou acordado que após a con-
clusão dos trabalhos o Sindifiscal-ES 
e a Comissão de Negociação, serão 
informados sobre o trabalho final da 
comissão aprovada por portaria do 
Secretário.

 A próxima reunião com o secre-
tário Maurício, foi agendada para o 
dia 10 de maio, às 10h, quando será 
mostrado para o secretário, o projeto 
desenvolvido pela Comissão, instituí-
da pela Portaria 39-S, para melhorar a 
gestão da Sefaz. 

A comissão de estudo e regu-
lamentação do processo de promo-
ção, constituída no âmbito da SEFAZ 
nos termos da portaria n° 36-S de 
27/03/2012, encaminhou ao Secre-
tário da Fazenda no dia 11/04/2012, 
um conjunto de medidas, inclusi-
ve com minutas de atos normati-
vos propostos para disciplinar o 
referido processo de promoções. 
Tudo isto consta no processo SEP n° 
575113783, tramitando formalmen-
te na SEFAZ.

Comissão de Negociação se reúne com Secretário da Fazenda

A ANS (Agência Nacional de Saú-
de) publicou a RN 250 e a IN DIDES 
46 exigindo a inclusão do número do 
Cartão Nacional de Saúde (CNS) en-
tre os dados cadastrais obrigatórios, 
a partir de 6 de junho de 2012. Além 
disso, as operadoras deverão enviar 
para a ANS a informação do núme-
ro do Cartão Nacional de Saúde de 
todos os seus beneficiários, titulares 
ou dependentes, maiores ou meno-
res de dezoito anos, de planos indivi-
duais ou familiares, coletivos empre-
sariais ou coletivos por adesão, até a 
data de 05 de junho de 2012.

O Cartão Nacional de Saúde é um 
documento de identificação do usuá-
rio do Sistema Único de Saúde (SUS) 
válido em todo território nacional. O 
uso desse cartão facilita a marcação 
de consultas e exames e garante o 
acesso ao fornecimento gratuito de 

medicamentos. O cartão ainda permi-
te que o histórico clínico dos pacientes 
que utilizam o SUS seja por eles con-
sultado a partir de uma base de da-
dos. A exigência deste documento foi 
imposta pela ANS e não implica que o 
cliente deva utilizar o SUS.

 
A solicitação do cartão pode ser 

feita gratuitamente em todos os pos-
tos de saúde, hospitais e clínicas do 
SUS, mediante apresentação dos do-
cumentos abaixo.

 
1. Carteira de Identidade (original e 
cópia);
2. CPF (original e cópia);
3. Certidão de Nascimento ou Casa-
mento (original e cópia);
4. Comprovante de residência (origi-
nal e cópia) – água, luz ou telefone.

 

Atenção: Uso de Planos Unimed
Em última reunião sobre o re-

ajuste anual com a Unimed, foi pro-
posto pela mesma, reajustar os valo-
res em mais de 37,11% (trinta e sete 
vírgula onze pontos percentuais), mas 
com a mediação do Sindifiscal-ES, o 
índice de reajuste ficou acordado em 
23,31% (vinte e três vírgula trinta e 
um pontos percentuais), a partir de 
dezembro de 2011.

Mais uma vez orientamos para o 
uso consciente dos serviços do plano 
de saúde, pois o alto índice de utili-
zação dos serviços eleva a taxa de 
sinistralidade, um fator que pesa nas 
negociações.

Entendendo os planos
Plano Uniplan–7529: possui em 

média 377 vidas, das quais 58% com 
idade acima de 44 anos. Devido ao 
alto índice de utilização, nos últimos 
dois anos, apresentou um resultado 
negativo de aproximadamente 150 
mil reais.

De março de 2011 a fevereiro de 
2012, o Uniplan (7529), teve a receita 
de R$1.267.750,57, totalizando cus-
tos de R$2.040.934,55, resultando 
em um déficit de R$783.686,93.

Plano Regulamentado – 7536: 
possui em média 850 vidas, das quais 
45% com idade acima de 59 anos. 
Nos últimos cinco anos acumulou um 
resultado negativo de aproximada-
mente 900 mil reais.

De março de 2011 a fevereiro 
de 2012, o Regulamentado (7536), 
teve a receita de R$4.627.035,66, to-
talizando custos de R$5.817.406,85, 
resultando em um déficit de 
R$1.216.004,85.

Uma dica da Unimed é o Progra-
ma Viver que realiza um trabalho de 
prevenção de doenças com foco na 
qualidade de vida através da aquisi-
ção de hábitos saudáveis e mudança 
de comportamento. Adquira mais in-
formações pelo Call Center do Progra-
ma (27) 3134-7520.

Usuários da Unimed deverão provi-
denciar Cartão Nacional de Saúde

Preocupação com a promoção funcional
O Sindifiscal externa sua preo-

cupação em face de demora e pra-
zos para com a publicação da regula-
mentação do processo de promoção, 
o que poderá acarretar prejuízos 
para a categoria, tendo a promoção 

inviabilizada e a realização de con-
curso público comprometida.

Face a urgência e necessidade, 
esperamos do Secretário, uma solu-
ção imediata.

A DIRETORIA 

Ressaltamos que todos 
os filiados do SINDIFISCAL que possuem o Pla-
no de Saúde Unimed deverão providenciar o 
Cartão Nacional de Sáude e enviar cópia do 
mesmo ao sindicato até o dia 1º de junho de 
2012. Mais informações com Oreni no tele-
fone (27) 3325-3439.
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Eleições SINDIFISCAL

Tabela Geral de Votação Conselho Fiscal e Delegados Sindicais

Especial Eleições Triênio Sindifiscal-ES
Democracia. “A importância de votar é a liberdade  

de escolher, essa é a grande vitória”.

A s eleições do Sindifiscal-ES 
marcam mais uma vitória 
da categoria, pelo respeito, 

ordem e democracia, que foi eleita a 
Chapa 1 – Autonomia Fiscal, como a 
próxima diretoria para o triênio 2012-
2015.

Nos dias 2 e 3 de abril de 2012, 
mais de 858 filiados fizeram valer o 
direito de voto e escolha para a nova 
gestão do Sindifiscal. Foram contabi-
lizados, 374 votos dos ativos, 343 vo-
tos dos aposentados, 142 pensionis-
tas, 11 brancos, 6 nulos e um filiado 
que assinou a lista de votação, mas 
não depositou a cédula com seu voto.

A Chapa 1 – Autonomia Fiscal, 

ficou com 463 votos contra 377 da 
Chapa 2 – Participação e Renovação, 
sendo a vencedora das eleições. 

Segundo o presidente eleito Júlio 
César Camilo Muniz, a vitória é uma 
conquista de todos. “Somos todos 
vencedores por fazer parte desse pro-
cesso, uma marca de democracia e de 
dignidade. Esta luta é pela categoria, 
independente de chapa, somos todos 
auditores fiscais e auxiliares fazendá-
rios”.

Para Elcio Pedro Uliana, que con-
correu a presidência pela Chapa 2 – 
Participação e Renovação, o processo 
eleitoral foi um aprendizado. “Achei 
um ótimo aprendizado participar das eleições do Sindifiscal, estive com 

muitos colegas dos quais não tinha 
contato, principalmente do interior. 
A categoria se envolveu muito, foi um 
movimento grande e o resultado foi 
extremamente positivo, com muitos 
ativos votando. Espero que a nova di-

retoria execute o que propuseram fa-
zer durante a campanha, a categoria 
é uma só.”

O Sindifiscal-ES agradece a colabo-
ração de todos os colegas e funcioná-
rios que fazem de nosso sindicato uma 
entidade democrática e participativa.

Urnas Chapa 1 Chapa 2 Nulos Total
1 58 47 1 106
2 4 3 1 8
3 11 9 1 21
4 33 9 - 42
5 8 5 1 14
6 13 2 - 15
7 18 10 - 28
8 39 17 4 60
9 19 18 2 39

10 93 91 3 184
11 68 123 2 193
12 14 9 1 24
13 25 15 - 40
14 60 19 1 80

Total 463 377 17 857

Resultado das Eleições 
Sindifiscal-ES 2012

Tabela Geral de Votação por Urnas

Filiados
Total Filiados 

do Sindifiscal-ES Votantes
Ativos 412 374
Aposentados 547 343
Pensionistas 427 142
Brancos 11
Nulos 6
Total 1.386 858

Resultado
Chapa 1 463
Chapa 2 377

Nova diretoria do Sindifiscal - ES

Conselho Fiscal
Nomes / Urnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Antônio A. Machado 25 4 6 14 2 5 6 39 10 33 21 18 7 10 200
Bruno Barcelos Nardotto 17 1 4 1 2 5 8 38 10 41 34 14 13 10 198
Carlos Henrique Camisão 21 3 6 3 6 1 8 11 16 65 48 10 16 26 240
Lenita Ana De Nadai 30 3 10 - 9 6 11 5 13 67 44 3 19 6 226
Mauro C. G. de Andrade 5 4 4 3 - - 3 18 7 17 15 - 7 15 98
Paulo Renato L. Mathias 12 1 9 1 6 - 6 6 12 33 27 2 11 21 147
Pedro R. de O. Mello 6 2 5 1 2 - 5 5 3 9 22 2 5 17 91
Sílvia Angela C. Silva 17 4 7 - 1 6 5 2 8 20 33 1 8 2 114
Zenaide Maria T. Lança 29 2 9 - 7 7 11 6 8 71 91 5 17 6 269

Delegados Sindicais
Nomes / Urnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Metropolitana Jaci Resende 25 - - - 6 1 - - 1 48 40 - 1 - 122
Jefferson S. Bullus 13 - 1 - 4 - 2 2 3 48 63 1 - - 137

Nordeste André Gomes Santana 1 1 - - 1 - 18 - - 5 - 15 - - 41

Noroeste

César A. Magalhães - 5 2 - - - - - - 1 2 - 10 - 20
Gênisson C. Carneiro - - 2 - - - 1 - - - 1 - - - 4
Herculina A. Silva 1 - 1 - - - - - - - 2 5 1 25 35
Izaias Ramos Neto 2 1 12 - - - - - - 1 - - 2 - 18

Sul

Antônio Carlos A. Nunes - - - 3 - - - 5 6 1 - - - 17 32
Djalma Gonçalves 1 - - - - - - 25 11 2 1 - - 2 42
Luiz Carlos F. Pinto 2 - - 1 1 - - 13 7 3 - - - 19 46
Nadelson G. Magalhães - - - 16 - - - 3 1 - - - - 13 33

Totais 45 7 18 20 12 1 21 48 29 111 112 17 38 51 530
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Eleições SINDIFISCAL

Ação Fiscal: Como o senhor 
entendeu o processo eleitoral?

Júlio: Democrático. Com 
duas ou mais chapas participan-
do, é sempre um incentivo maior 
ao debate, a diversidade de pro-
postas e a participação e envolvi-
mento de todos no processo.

Ação Fiscal: Os resultados 
mostraram que a maioria dos fi-
liados do sindicato votou. Qual a 
sua avaliação sobre esse dado?

Júlio: Acima de tudo gratifi-
cante. Constatada a participação 
de 65% de nossos filiados e ida-
de avançada de muitos aposen-
tados e pensionistas foi motivo 
de orgulho para todos nós, que 
somos e fazemos o Sindifiscal.

Ação Fiscal: Quais as pro-
postas e temas sobre os proble-
mas da categoria são mais rele-
vantes para a nova diretoria?

Júlio: Todas as propostas 
apresentadas por nós na cam-
panha são relevantes, mas claro 
que as questões salariais (piso e 
teto), oxigenação da categoria, 
condições de trabalho, a ques-
tão das AF’s, a Unimed, terão por 
parte da nova diretoria um cari-
nho especial.

Ação Fiscal: Sobre a equipe 
da nova diretoria, qual a sua 
avaliação na formação da mes-
ma?

Júlio: A equipe que compõe 
a nova diretoria, em minha ava-
liação, está acima do senso pro-
fissional. Ela foi constituída na 
confiança, amizade e respeito. 
Com esse alicerce e harmonia na 
condução das ideias e do proces-
so, temos tudo para realizar uma 
gestão que atenda a todos os 
interesses da categoria. É esta a 
nossa expectativa.

Presidente eleito Júlio 
César Camilo Muniz

Confira as principais 
propostas da nova diretoria

• Viabilizar a implantação da jornada de 6 (seis) horas diárias em 
turno único, para todos os que não trabalham em regime de escala;
• Buscar a concessão das verbas indenizatórias, compatíveis com o 
subsídio (auxílio alimentação, transporte, insalubridade, ajuda de 
custo e outros), sem prejuízo dos reajustes previstos em lei, como 
reposições anuais na tabela de subsídio e na sua atualização;
• Promover alterações na Lei 530, criando incentivos na carreira;
• Cobrar do governo a realização periódica de concurso público;
• Restabelecer uma gestão sindical participativa na base;
• Tornar o CONPTAF ativo nas competências estabelecidas na lei 
Complementar nº 530/2009;
• Solucionar junto a Unimed a inclusão de novas vidas e redução do 
custo individual;
• Promover assistência social e integração dos aposentados e pen-
sionistas ao meio fiscal através de encontros, eventos e visitas;
• Desenvolver um projeto de preparação para as futuras aposen-
tadorias;
• Incentivar as carreiras dos atuais AF’s, com alteração no nível 
de escolaridade para acesso ao cargo e da nomenclatura, e assim 
inseri-los em 
• funções relevantes e compatíveis na administração da Sefaz;
• Cobrar da gestão da Sefaz racionalidade e uniformidade nos pro-
cedimentos, com total apoio e sustentação aos que trabalham na 
ponta;
• Cobrar treinamentos permanentes que propiciem a qualidade e 
eficácia no exercício da função;
• Avaliação e modernização dos sistemas de informática da Sefaz;
• Realização de estudo que permita a implantação de aposenta-
dorias incentivadas conjugadas com o pagamento de precatórios;
• Manutenção e ampliação da participação do fisco capixaba nos 
fóruns de debate nacional de interesses da categoria e do estado;
• Promover a divulgação de trabalhos técnicos de componentes 
do grupo TAF;
Realizar seminários no estado, com temas relevantes e que contri-
buam para o desenvolvimento do trabalho;

• Fortalecer cada vez mais o departamento jurídico do sindicato;
• Lutar junto com a Fenafisco na elaboração e aprovação da lei orgânica 
do fisco brasileiro;
• Continuar a luta contra a cobrança dos 11%  de previdência sobre a remu-
neração dos  aposentados e pensionistas;
• Intensificar a luta pelo pagamento de todos os precatórios e dívidas 
do Estado com seus servidores;    
• Viabilizar o fracionamento das férias anuais e das férias prêmio para 
todos os servidores que assim desejarem.                                                           

Conselho Deliberativo: Francisco Tadeu dos Reis Alves, Francisco de Assis 
Palitot, Antônio Carlos Cruz e Angelo Vicente Scalfoni

CONPTAF: José Lúcio Costa Correa, Eliezer Antônio Libardi, Júlio César Camilo 
Muniz, Thiago Duarte Venâncio e Wilson Pereira da Silva
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ES na Fenafisco

A proposta da FENAFISCO de 
Lei Orgânica da Administração Tri-
butária (LOAT) acaba de ser conclu-
ída pela Comissão Técnica destinada 
à revisão e à atualização dessa nor-
ma. O grupo se reuniu na sede da 
FENAFISCO, em Brasília, e discutiu os 
ajustes finais na redação.

O texto, além das ga-
rantias e direitos, também 
abrange outros dispositi-
vos fundamentais para o 
bom funcionamento do 
Fisco. “A grande inovação 
dessa proposta, é que 
nela sugerimos uma es-
trutura básica padrão para 
a Administração Tributária 
a nível nacional – municí-
pios, estados e a União”, destacou o 
Coordenador da Comissão e Diretor 
de Formação Sindical da FENAFISCO, 
Liduíno Lopes de Brito.

O documento foi apresentado 
durante a reunião do Conselho De-
liberativo da FENAFISCO, em Canela 
-RS, em 20 e 21 de março. Os dirigen-
tes dos Sindicatos deram sugestões 
para o aprimoramento da proposta e 
com cópias do documento, para dis-
cussão interna em cada Sindicato.

A Comissão da LOAT se reunirá no-

vamente no dia 22 de maio para anali-
sar as alterações sugeridas. No CD de 
Fortaleza, em junho desse ano, o cole-
giado da FENAFISCO vai deliberar sobre 
a redação final da proposta.

“A Comissão está de parabéns 
pelo excelente trabalho de revisão 

e atualização da Lei Orgânica da 
Administração Tributária Nacional.
Nossa proposta nasceu em 2005 e 
em 2007 foi revista, mas infelizmen-
te não houve um consenso sobre 
ela. Desde então, ela foi novamen-
te revisada e atualizada. A propos-
ta já era boa, mas ficou muito me-
lhor. A Federação agradece a todos 
os membros da Comissão pelo bri-
lhante trabalho realizado”, concluiu 
o Presidente da FENAFISCO, Mano-
el Isidro.

Representando o Sin-
difiscal-ES , Getúlio Ramos 
Pimentel e Joel Serrano, 
estiveram em Canelas, Rio 
Grande do Sul, junto a mais 
vinte e nove sindicatos filia-
dos à Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco), onde o foco foi 
união, compartilhamento e 
integração. Esta foi a tônica 
dada aos discursos dos presidentes 
Manoel Isidro dos Santos Neto (FE-
NAFISCO) e Roberto Kupski (FEBRA-
FITE) ao darem início á primeira reu-
nião conjunto sindical e associativa 
do fisco estadual e distrital.

Em mesa composta pelo depu-
tado João Dado (PDT-SP), pelo presi-

dente da AFISVEC-RS, Abel; pelo pre-
sidente do SINDIFSCO RS, Bins e pelo 
auditor fiscal Philippe Salha (PI) repre-
sentando tanto os sindicatos, quanto 
as Associações, o discurso perdurou, 
clamando pela união de esforços, 
pela harmonização dos discursos e 
pela integração, definitiva, de sindica-
tos e associações, por todo o país.

Sindifiscal-ES em Brasília: luta pelos direitos do fisco

O Sindifiscal-ES junto a ou-
tros sindicatos de todo o 
Brasil, estiveram presen-

tes nas reuniões de abril no Senado 
Federal em Brasília. Entre os assun-
tos estão as PEC’s 555 contra a taxa-
ção dos aposentados e pensionistas, 
a 186 pela Lei Orgânica do Fisco, e 
a 89-A que estabelece o teto único 
entre os três poderes (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário).

PEC 186 - Determina que Lei 
Complementar institua LOF na união, 
estados e municípios.

PEC 89-A – Fixa teto remunerató-
rio único no serviço público.

PEC 555 – Exclui contribuição 
previdenciária dos servidores públi-
cos inativos.

PEC 89-A: Fenafisco pede apoio 
aos líderes e à bancada do ES

O Diretor para Assuntos Par-
lamentares da Fenafisco, Rogério 
Macanhão, juntamente com o Presi-
dente e o Vice-presidente do SINDI-
FISCAL-ES, Getúlio Ramos Pimentel e 
Jair Gomes da Silva, respectivamen-
te, participaram nos dias 10 e 11 de 
abril, de uma rodada de reuniões com 
deputados e senadores do Espírito 
Santo, além de líderes partidários. Es-
sas reuniões fazem parte da estraté-
gia da Fenafisco para inclusão da PEC 
89-A/2007 (teto único nacional) na 
pauta de votação do Plenário.

Líderes do ES confirmam apoio
Retomando o contato com o co-

légio de líderes da Câmara dos De-

putados, o Diretor Parlamentar da 
Fenafisco produziu, novamente, um 
documento para recolher as assina-
turas de todos os líderes, em defesa 
da inclusão da PEC 89 na ordem do 
dia. No ano passado, um documento 
como esse já havia sido feito, mas, 
em virtude de mudanças nas lideran-
ças dos partidos no Congresso, a es-
tratégia foi retomada.

Os dirigentes do Fisco estive-
ram reunidos com os deputados Cé-
sar Colnago (PSDB/ES), Paulo Folleto 
(PSB/ES), Lelo Coimbra (PMDB/ES), 
que assinaram a solicitação da Fena-
fisco e se comprometeram a solicitar 
a votação do projeto. A deputada 
Sandra Rosado (RN), líder do PSB, foi 
a primeira parlamentar a assinar a 
solicitação da Fenafisco. Em seguida 
o líder do PRTB, Aureo - deputado fe-
deral pelo estado do Rio de Janeiro- e 
Dr. Grilo (MG), Líder do PSL, também 

manifestaram apoio ao assinarem 
o requerimento.

Fisco acompanha votação 
da PRS 72/10

O grupo ainda acompanhou na 
Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), do Senado, a votação 
da constitucionalidade do projeto re-
solução do Senado (PRS 72/10) que 
uniformiza as alíquotas do ICMS nas 
operações interestaduais com bens e 
mercadorias importados. Os senado-
res aprovaram o voto em separado do 
senador Armando Monteiro (PTB-PE) 
pela constitucionalidade da proposta. 
O mérito da proposta será agora ana-
lisado pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE). A referida resolução 
ocasionará o fim do Fundo de Desen-
volvimento das Atividades Portuárias 
(FUNDAP).

Comissão finaliza texto da LOAT Sindifiscal-ES no Conselho 
Deliberativo de Canelas
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ES na Fenafisco

A Deputada Federal Rosilda 
de Freitas, presidente em 
exercício da Câmara dos 

Deputados, atendendo solicitação do 
presidente do SINDIFISCAL-ES, Getúlio 
Ramos Pimentel, recebeu o presiden-
te da FENAFISCO, Manoel Isidro dos 
Santos Neto, o diretor para assuntos 
parlamentares, Rogério Macanhão e 
o diretor para assuntos técnicos e co-
municação, Guilherme Frederico Pe-

drinha de Azevedo, no dia 27 de abril 
em Brasília.

Com atenção e grande solicitude, 
a parlamentar ouviu os argumentos 
da federação, acerca das diversas 
propostas que defendem naque-
la Casa de Leis. Foi informado a ela, 
que algumas das proposições, dentre 
elas a PEC 89-A/2007, já estão pron-
tas para irem a plenário, desde o fi-
nal do ano passado. Dada a grande 

ocorrência de MP’s 
naquele momento, 
foi feito um acordo 
para que elas fossem 
votadas agora 2012. 
Foi nesse sentido que 
a reunião foi solicita-
da: fazer com que as 
propostas de interes-
se do fisco estadual e 
distrital voltem a tra-
mitar.

Foram discutidos, 
ainda, temas atuais, 

como a redução de 
alíquotas do ICMS na 
importação e royal-
ties. Destaque para a 
perfeita sintonia da 
deputada com esses 
assuntos. Posições 
claras e desenvolvi-
mentistas foram por 
ela firmadas, todas 
consonantes com o 
moderno pensamento 
federativo e gestor público. Uma expe-
riência inesquecível e enriquecedora. 
Durante a conversa, a deputada lem-
brou a trajetória do SINDIFISCAL- ES, 
sempre defendendo a sustentabilidade 
do Estado, como fator de promoção de 
bem estar social.

Sobre as  reivindicações do Fisco 
Estadual e Distrital, a posição da de-
putada foi no sentido de promover 
a celeridade na apreciação das mes-
mas, notadamente, daquelas em que 
já há consenso dos líderes de banca-

das. Para tanto, recebeu o material le-
vado pelos dirigentes da FENAFISCO e 
indicou-lhes vários passos para retor-
nar tramitação dos projetos.

 “Saio gratificado do encontro, 
principalmente pelas ideias 
externadas pela deputada Rose, que 
muito me impressionaram. É bom 
quando encontramos parlamentares 
comprometidos com as bases e o 
país, no grau por ela demonstrado”, 
comentou Manoel Isidro, presidente 
da FENAFISCO.

Presidente da Câmara recebe a FENAFISCO
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Plano de Saúde     92,48 
Pedágio          -   
Telefone    458,01 
Uniformes e Acessórios            -   
Vale Transporte      96,80 
Viangens e Estadas   549,91 

SUB TOTAL 5.801,24 

Telefone          -   
Reembolso Despesa         -   
Refeições          -   
Vale Transporte            -   
Viagens e Estadas           -   

TOTAL 5.801,24 

Caixa   550,08 
Banestes Cta 1.702.554 20.312,91 
Banestes Cta 6.193.023  479,41 
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança) 30.436,35 
Aplicação Coopfisco 424.070,70 
Banco do Brasil 20.500,00 

TOTAL 496.349,45 

TOTAL 600.811,35 600.811,35 

Desperta Espírito Santo

F im de linha para o sistema de 
incentivos financeiros, cha-
mado Fundo de Desenvolvi-

mento das Atividades Portuárias do 
Espírito Santo (Fundap), que foi vota-
do contra o nosso estado, no plenário 
do Senado. O governador Renato Ca-
sagrande afirma que vamos recorrer 
no Supremo Tribunal Federal (STF) 
com Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin) para questionar o projeto 
aprovado.

Casagrande, garantiu que vai 
manter o investimento de R$ 1 bilhão 
previstos para este ano no estado, 
anunciou a criação e reativação de 
fundos de desenvolvimento e já está 
recebendo os prefeitos dos municí-
pios afetados em busca de soluções.

“Nossa primeira ação é controlar 
despesas. Fazer com que a adminis-
tração seja mais eficiente e o controle 
seja maior. É hora da gente acumular, 
fazermos uma poupança este ano 
para enfrentarmos ano que vem o 
prejuízo”, afirmou. Segundo ele, o go-
verno vai buscar por meio de finan-
ciamentos e parcerias de iniciativa 
privada que o investimento se mante-
nha. “Estou garantindo aos prefeitos 
e à sociedade capixaba que vamos 
manter pelo menos R$ 1 bilhão de in-
vestimentos por ano”, declarou.

O novo Plano de Desenvolvimen-
to inclui melhorias de competitivida-
de, cujos eixos são o financiamento 
do investimento, educação, inovação, 
tecnologia e logística; adequação fiscal 
para manter investimentos e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal; e articulação 
política para compensação federal.

Espírito Santo Urgente: fim do Fundap

Impacto e injustiça
“Agora precisamos de cuidar da definição de novas diretrizes para a 

economia, das medidas de contenção e da ação que ajuizaremos no STF”. 
Renato Casagrande, Governador do Estado.

“Não há outra saída para o Estado a não ser ir para a Justiça para brigar 
pelos direitos do Fundap e do sistema de incentivos”. Magno Malta, Senador. 
“A decisão prejudica alguns Estados e livra a situação de outros, como Amazonas 
e Pernambuco. São dois pesos e duas medidas”. Ricardo Ferraço, Senador.

“Já agendei reunião no Ministério da Fazenda, na próxima semana, 
para discutir as propostas de compensação oferecidas por Guido Mantega”.
Ana Rita, Senadora.

O governador também disse es-
tar aliviado pelo fim do que chamou 
de “périplo”, mas admite que agora 
poderá começar a nova batalha pe-
los direitos dos Estados do Espírito 
Santo, Santa Catarina, Mato Grosso 
e Goiás, cujos sistemas de incentivo à 
importação foram atingidos pelo pro-
jeto do Senado. A decisão entrará em 
vigor em janeiro de 2013.

O Sindifiscal-ES, acompanhou as 
atividades por Brasília e aqui no estado, 
e tem uma preocupação muito grande 
sobre essa situação. Segundo Getúlio 
Ramos Pimentel, presidente do Sin-
difiscal, o fisco do Espírito Santo está 
unido contra essa covardia em relação 
ao nosso Estado, que são anteriores a 
Lei Complementar Federal n°24/1975. 
“Estivemos em todos os gabinetes de 
deputados federais acompanhando o 
governador Renato Casagrande na vo-
tação contra o fim do Fundap”.

Estima-se que o fim do Fundap 
acarretará o empobrecimento dos 78 
municípios do Espírito Santo em cer-
ca de 35% a 45% de sua capacidade 
de investimento. A decisão com 58 
votos a favor e dez contra, levaram 
os senadores a aprovarem o projeto 
de resolução 72/10 que estabelece 
alíquota interestadual única de 4% 
para o ICMS cobrado sobre produtos 
importados.

Serra
Para compensar o possível fim 

do Fundap, a Serra vai precisar de in-
vestimentos em infraestrutura e in-
vestimento tanto do governo federal 
quanto estadual. “Obras como o con-

torno do Mestre Álvaro e de Jacaraípe 
e mergulhão da Avenida Norte-Sul são 
fundamentais para o desenvolvimento 
da cidade da Serra”, disse Vidigal. Para 
o prefeito, o governo estadual é o que 
menos perde recursos com o fim do 
Fundap. Segundo ele, quem perde, de 
fato, são os municípios capixabas.

Tentativa de Amenizar medi-
das é rejeitada em Brasília

Depois de um debate que durou 
cerca de três horas, os parlamentares 
rejeitaram, também, a emenda do se-
nador Luiz Henrique (PMDB-SC), que 
pedia um período de transição de 
quatro anos, com redução gradual do 
percentual do imposto.

Foram acordadas duas altera-
ções. A primeira elimina da alíquota 
de 4% os produtos que não tenham 
similar nacional. A segunda exclui da 
nova tributação os produtos listados 
na Lei de Informática, na Lei do Padis 
e do Polo de Manaus.

Algumas situações foram retira-
das do projeto, caso da Zona Franca 
de Manaus (AM) e as importações 

realizados pelos portos de Pernam-
buco. O Espírito Santo, porém, não 
encontrará alívio nessa exceção.

“Setenta e cinco por cento de 
nossas importações são automóveis 
e esses têm similar nacional”, disse o 
senador Ricardo Ferraço (PMDB). O 
mesmo acontece com Goiás, onde o 
grosso das importações são automó-
veis da Hyundai.

Ferraço disse que seu Estado já 
sente os efeitos da redução da impor-
tação de carros, em função do aumen-
to do IPI. “Tem empresas demitindo”, 
contou. A avaliação geral é que a reso-
lução do Senado provocará perda de 
70% de suas empresas num prazo de 
12 meses. “Nosso modelo é mercantil, 
nós não processamos nada”.

Se o texto da resolução ficar como 
pretende a União, ele vai reduzir a alí-
quota interestadual do ICMS para pro-
dutos importados dos atuais 12% e 7% 
para 4% a partir do dia 1º de janeiro 
de 2013. A regra será aplicada mesmo 
a produtos que, processados no país, 
tenham conteúdo local inferior a 60%.

Balancete Janeiro 2012

Saldo anterior

Saldo Banco/Caixa

SALDO ANTERIOR - 31/12/2011
Caixa          1.774,16 
Banestes Cta 1.702.554        60.134,03 
Banestes Cta 6.193.023        78.928,45 
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )        25.820,78 
Aplicação Coopfisco      420.058,60 
TOTAL      586.716,02 

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Ativos (Janeiro)                    -   
Outras Receitas          4.616,00 
Rendimentos de Aplicações Financeiras          4.153,21 
Receita C/Associados          5.326,12 
TOTAL        14.095,33 

DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA
Acesso a Internet       110,30 
Adiantamentos e vales         -   
Assistência Contábil 2.270,00 
Assistência Juridica 5.000,00 
Associação de Classes          -   
Correios e Malotes 2.100,75 
Brindes          -   
13º Salario.          -   
Combustível   2.140,91 
Condomínio 1.714,15 
Contribuição Sindical          -   
Contribuição Fenafisco 4.914,54 
Cursos e Instruções   38,85 
Despesas Bancárias 509,86 
Despesas Financeiras     33,54 
Despesas C/Estacionamento   87,00 
Despesas C/Estagiários  160,00 
Despesas c/ Pedágio     28,70 
Despesas C/Veiculos 450,00 
Energia  267,80 
F.G.T.S. 3.113,62 
Festividades e Confraternizações 3.097,90 
Férias           -   
Despesas Diversas 1.593,66 
I.N.S.S. 8.167,78 
I.N.S.S. S/NFS 1.417,35 
I.R.R.F. S/Salários 4.646,24 
I.R.R.F. S/NFS  128,85 
I.S.S. 644,25 
I.P.T.U.          -   
Jornais e Revistas 4.232,01 
PIS/COFINS/CSLL 1.198,30 
Impostos e Taxas 292,60 
Instalações                -   

Limpeza / Conservação                 -   
Manutenção de Máquinas e Equipamentos 1.107,27 
Máquinas e Equipamentos          -   
Material de Higiene e Limpeza          -   
Material de Consumo            -   
Material de Escritório  597,67 
Móveis e Utensílios         -   
Pedágio           -   
Plano de Saúde - Assistência Médica 1.988,52 
Propaganda e Publicidade  300,00 
Pis S/Folha de Pagamento  502,95 

SUB TOTAL 52.855,37 

Refeições e Lanches 643,72 
Repasse Coopfisco 1.279,02 
Salários 16.442,84 
Serviços Prestados - PJ          -   
Telefone 1.409,34 
Uniformes e Acessórios          -   
Vale Refeição 7.690,90 
Vale Transporte  866,00 
Viagens e Estadas 1.011,00 
TOTAL 82.198,19 

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA
Água e Saneamento 1.255,93 
Assinatura SKY 147,55 
Energia 2.286,01 
Instalações          -   
Material de Uso e Consumo  540,96 
Material Higiene e Limpeza  617,00 
Serviços de Manutenção Sede Social 11.108,09 
Telefone   184,90 
Seguros 322,03 

TOTAL 16.462,47 

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO
 
Aluguel  464,00 
Condomínio   46,00 
Combustivel 100,00 
Condução                  -   
Despesas diversas           -   
Energia  355,44 
Instalações 3.147,10 
Jornais e Revistas   41,30 
Limpeza / Conservação  200,00 
Manutenção de Máquinas e Equipamentos  150,00 
Material de Consumo         -   
Material de Escritório 100,20 
Material de Higiene/Limpeza          -   
Multas            -   
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Telefone                   -   
Reembolso Despesa                   -   
Refeições                   -   
Vale Transporte                   -   
Viagens e Estadas                   -   
TOTAL 4.222,36 

Caixa   687,40 
Banestes Cta 1.702.554 48.473,55 
Banestes Cta 6.193.023 11.180,94 
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança) 10.560,76 
Aplicação Coopfisco 443.920,65 
TOTAL 514.823,30 

Tributo que retorna

A Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) realizou 264.350 atendimen-
tos em suas oito farmácias cidadãs no 
último ano, responsáveis pelo forneci-
mento de medicamentos de alto custo, 
indicados para doenças graves e raras 
- como Mal de Alzheimer e esclerose 
múltipla. No período especificado, um 
total de R$ 54 milhões foi investido pelo 
Governo do Espírito Santo para garantir 
os serviços à população.

“É um número de atendimento 
considerável”, afirma a gerente da 
Assistência Farmacêutica da Sesa, 
Maria José Sartório. “O número de 
atendimento sofre variações, mas 
identificamos aumento ano a ano. 
Isso significa mais acesso aos medica-
mentos, principalmente nos últimos 
sete anos, quando passamos a aceitar 
receituário de serviços privados”. 

São 182 medicamentos de alto 
custo para tratamento de doenças 
raras e graves, como atrite reumatoi-
de, cuja ampola custa R$ 12 mil. Na 
maioria dos casos, estes remédios 
representam a única alternativa para 
os pacientes. “Pessoas que têm res-
trição alimentar, como intolerância 
à lactose, retiram dieta específica 
rotineiramente nas nossas farmácias, 

assim como quem é transplantado, 
sofre de asma grave ou necessita de 
anticonvulsivante”, conta Sartório.

Descentralização
O setor de Assistência Farmacêu-

tica da Sesa é considerado referência 
nacional na área, com 98% de índice 
de abastecimento de remédios. Os 
serviços estão cada vez mais des-
centralizados, facilitando o acesso 
à população. Atualmente os aten-
dimentos são feitos em Cariacica 
(Farmácia Metropolitana), Cachoeiro 
de Itapemirim, Colatina, Linhares, 
São Mateus, Nova Venécia, Vila Velha 
e Venda Nova do Imigrante.

 De acordo com Sartório, a 
estimativa é que a partir deste ano 
mais uma unidade seja inaugurada, 
no município de Serra. ”Com isso, o 

número de aten-
dimentos na 
Farmácia Metro-
politana, que no 
ano passado foi 
o maior de todos, 
u l t ra p a s s a n d o 
132 mil, deve ser 
diluído. A nova 
farmácia descen-
tralizará a assis-
tência e facilitará 
o acesso aos 
medicamentos 
aos moradores 

da Serra e municípios do entorno”.

Farmácia Cidadã
O Projeto Farmácia Cidadã foi 

criado pela Sesa com o objetivo de 
modernizar e humanizar o conceito 
de farmácia pública. Elas oferecem 
maior disponibilidade de medica-
mentos, atendimento especializado, 
estrutura física adequada, ambiente 

climatizado, informatização 
e desburocratização. Os 
pacientes encontram mais 
comodidade e agilidade. 
Entre os benefícios, existe 
a possibilidade de acom-
panhar os processos pela 
Internet e a comunicação 
via torpedo.

Em 2011 o Governo do 
Espírito Santo inaugurou a 
Farmácia Cidadã Estadual de 
Vila Velha, que saiu das dependências do 
CRE de Vila Velha para novo endereço, já 
enquadrada no novo conceito. Em seis 
meses de funcionamento, quase 6.300 
atendimentos foram realizados no local. 
A Farmácia Estadual de Cachoeiro de 
Itapemirim será a próxima a passar pelo 
mesmo processo.

Municípios
A Sesa estendeu a proposta de 

Farmácia Cidadã para os municípios 
capixabas e, por meio de convênios, 
oferece incentivos financeiros para a 
implantação de farmácias municipais, 
com o mesmo conceito da Farmácia 
Cidadã Estadual, porém, voltadas 
para a atenção básica.

Enquanto o Estado fornece 
medicamentos de alto custo, a dis-
pensação dos remédios básicos é de 
competência dos municípios. Cada 
um deles define sua lista de medica-
mentos, a partir de um elenco que 
consta na Relação Nacional de Medi-
camentos (Rename) e na Relação 
Estadual de Medicamentos Essenciais 
e Excepcionais (Reneme), adequada à 
sua necessidade epidemiológica.

Ao todo, oito municípios - Pinhei-
ros, Irupi, Vila Velha, Muniz Freire, 
Nova Venécia, Baixo Guandu, Ibiraçu e 
Água Doce do Norte - receberam uma 
Farmácia Cidadã Municipal.

Acesso
Os remédios da atenção básica são 

retirados nas unidades de saúde muni-
cipais. Já para ter acesso aos medica-
mentos de alto custo - que constam na 
lista de fornecimento do Ministério da 
Saúde (MS) e do Estado - o paciente 
deve estar munido da receita médica 
- do serviço público ou privado -, de 
documentos pessoais, bem como de 
exames e laudos conforme exigência 
do protocolo clínico do MS. Por fim, o 
usuário deve comparecer à Farmácia 
Estadual mais próxima.

Mais informações sobre como 
obter medicamentos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) estão dispo-
níveis no site da Sesa (www.saude.
es.gov.br), no ícone “Farmácia 
Cidadã”.

Implantadas
- Metropolitana (em Cariacica)
- Linhares
- Venda Nova do Imigrante
- Colatina
- Nova Venécia
- São Mateus
- Vila Velha

Previstas
- Cachoeiro de Itapemirim 
- Serra

Tributo que retorna: Farmácias Cidadãs do estado 
realizaram mais de 264 mil atendimentos no último ano

Balancete Fevereiro 2012

Saldo anterior

Saldo Banco/Caixa

SALDO ANTERIOR - 31/01/2012
Caixa             550,08 
Banestes Cta 1.702.554        20.312,91 
Banestes Cta 6.193.023             479,41 
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)        30.436,35 
Aplicação Coopfisco      424.070,70 
Banco Brasil        20.500,00 
TOTAL      496.349,45 

RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Ativos (Fevereiro)      108.005,00 
Outras Receitas          1.848,00 
Rendimentos de Aplicações Financeiras          7.294,52 
Receita C/Associados          4.621,36 
TOTAL      121.768,88 

DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA
Acesso a Internet      23,30 
Adiantamentos e vales                   -   
Assistência Contábil  1.210,00 
Assistência Juridica              -   
Associação de Classes         -   
Correios e Malotes 1.265,35 
Brindes        -   
13º Salario.        -   
Combustível 1.299,23 
Condomínio     1.756,93 
Contribuição Sindical     325,01 
Contribuição Fenafisco   4.872,40 
Cursos e Instruções   38,85 
Despesas Bancárias 441,79 
Despesas Financeiras      36,10 
Despesas C/Estacionamento   213,00 
Despesas C/Estagiários          -   
Despesas c/ Pedágio     112,20 
Despesas C/Veiculos        -   
Doação - Campanha Eleitoral 10.000,00 
Energia   241,84 
F.G.T.S.    2.105,23 
Festividades e Confraternizações        -   
Férias 11.709,83 

Despesas Diversas   320,00 
I.N.S.S. 8.479,73 
I.N.S.S. S/NFS 1.553,42 
I.R.R.F. S/Salários 2.307,45 
I.R.R.F. S/NFS     141,12 
I.S.S.    644,25 
I.P.T.U.        -   
Jornais e Revistas  1.758,30 
PIS/COFINS/CSLL    656,67 
Impostos e Taxas    683,60 
Instalações         -   
Limpeza / Conservação   640,00 
Manutenção de Máquinas e Equipamentos                           650,27 
Máquinas e Equipamentos        -   
Material de Higiene e Limpeza         -   
Material de Consumo         -   
Material de Escritório         -   
Móveis e Utensílios           -   
Plano de Saúde - Assistência Médica 2.007,43 
Propaganda e Publicidade         -   
Pis S/Folha de Pagamento 263,15 
SUB TOTAL 55.756,45 
Refeições e Lanches  518,98 
Repasse Coopfisco 1.108,07 
Outras desp. A Identificar        -   
Salários 11.075,24 
Serviços Prestados - PJ                   -   
Telefone 1.731,17 
Uniformes e Acessórios                   -   
Vale Refeição   7.283,35 
Vale Transporte      886,00 
Viagens e Estadas 3.452,67 
TOTAL 81.811,93 

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA
Água e Saneamento 1.223,24 
Assinatura SKY 138,88 
Energia 2.083,51 
Instalações                   -   
Material de Uso e Consumo   608,20 
Material Higiene e Limpeza       969,87 
Serviços de Manutenção Sede Social 11.519,19 
Telefone    195,82 
Seguros    322,03 
Manut. Maquinas/Equipamentos   200,00 

TOTAL 17.260,74 

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO
Aluguel   464,00 
Condomínio      50,00 
Combustivel                   -   
Condução  128,95 
Despesas diversas     115,47 
Energia     500,51 
Instalações 1.999,65 
Jornais e Revistas       41,30 
Limpeza / Conservação     330,00 
Manutenção de Máquinas e Equipamentos              -   
Material de Consumo                   -   
Material de Escritório                   -   
Material de Higiene/Limpeza                   -   
Multas                   -   
Plano de Saúde       92,48 
Telefone                   -   
Uniformes e Acessórios                   -   
Vale Transporte                   -   
Viangens e Estadas   500,00 
SUB TOTAL 4.222,36 

TOTAL 618.118,33      618.118,33 
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Saúde do Fisco

Gripes e resfriados à vista: o outono chegou
Os fatores climáticos interferem na 

condição do corpo humano historicamen-
te, são chamadas doenças sazonais, que 
são ligadas ao tempo. Nessa estação, ou-
tono, a temperatura cai, temos a falta de 
chuvas e ventos que aumentam a poluição 
do ar, e o tempo fica mais seco. Esses fato-
res potencializam a incidência de doenças 
respiratórias como a gripe, alergias respi-
ratórias, pneumonias, otites (infecção de 
ouvido), resfriados, sinusites, asma, entre 
outras. Essas doenças podem ocorrer em 
qualquer época do ano, mas as característi-
cas do outono e do inverno são ideais para 
a ação desses vilões.

Entre as principais estão a gripe e o res-
friado, que costumam ser confundidas. A 
gripe é altamente contagiosa e causada so-
mente pelo vírus influenza, enquanto os res-
friados, por muitos outros, como o rinovírus.

A prevenção é o melhor método para 
evitar o vírus. As dicas são manter o cor-
po hidratado com a ingestão de bastante 
líquido, evitar ambientes fechados e mal-
ventilados com aglomeração de pessoas e 
ter uma alimentação saudável. As vitami-
nas A e C também são eficazes e de grande 
ajuda para prevenir a doença. Alimentos 
de cor laranja ou vermelha como cenou-
ra, beterraba, tomate, acerola, laranja e 

etc. Caso a gripe bata à sua porta, o 
tratamento recomendado é manter o 
corpo sempre hidratado e em repou-
so. Outro dado importante é evitar a 
automedicação, como gotas nasais e 
xaropes sem consultar um médico.

Idosos e crianças são os mais atin-
gidos e devem ter atenção redobra-
da nessa época do ano. Agasalhar-se 
bem, manter a alimentação balancea-
da e saudável em todas as refeições, e 
manter as vacinas em dia. Caso o idoso 
ou a criança não estejam vacinados, 
devem procurar o posto de saúde 
mais próximo ou um médico. 

Resfriado: Inflamação e infecção aguda do nariz e garganta, causadas por ví-
rus. O contágio pode se dar através de tosse, espirro ou contato pessoal com 
um doente. A baixa resistência do organismo pode predispor ao contágio.

Gripe: Também causada por vírus, a gripe é uma infecção mais grave do 
que o resfriado. Provoca dores musculares, tosse, corrimento nasal, dor 
de garganta, febre alta e inflamação das vias respiratórias. É contagiosa e 
dura em média de quatro a dez dias. Entre as complicações estão a bron-
quite e a pneumonia.

Laringite: Trata-se de uma inflamação da laringe, geralmente causada por 
vírus ou bactéria. Os sintomas são febre baixa ou moderada, rouquidão, 
tosse seca e dor de garganta. Pode fazer parte de vários tipos de viroses.

Asma: Doença pulmonar cujos sintomas são chiado e dificuldade para res-
pirar. Geralmente ocorre um estreitamento das vias respiratórias decor-
rentes da exposição ao fumo, poluentes, ar muito frio ou substâncias que 
causam alergia, como o pólen, certos alimentos, perfumes e outros.

Bronquite: Inflamação dos brônquios, com maior incidência no inverno. 
Os sintomas são tosse persistente com expectoração de catarro. Ocorre 
nas formas aguda ou crônica, sendo que a primeira surge repentinamen-
te e tem curta duração. Os casos de bronquite crônica persistem durante 
anos. Os sintomas podem ser parecidos com os da asma.

Pneumonia: Doença aguda que pode atingir um ou ambos os pulmões, 
que ficam inflamados. Causa febre, dificuldades para respirar, tosse com 
expectoração e dores no peito, palidez e comprometimento do estado ge-
ral. Geralmente é provocada por vírus ou bactérias.

Bronquiolite: Inflamação dos bronquíolos, de origem viral, apresenta-se 
com tosse, chiados e dificuldade respiratória. Os sintomas são parecidos 
com os da asma e acomete as crianças de baixa idade na maioria dos ca-
sos. O Vírus Respiratório Sincicial – VRS, com alta prevalência entre março 
e junho, é uma causa importante da bronquiolite.

Abacate: Excelente para a pele, aju-
da a baixar o colesterol, beneficia o 
sistema imunológico, as glândulas 
endócrinas, os ossos e os dentes.

Caqui: É rico em fibras e vitaminas 
A, C, B1 e B2. Tem cálcio e ferro e 
combate os radicais livres relacio-
nados ao envelhecimento precoce 
e alguns cânceres.

Carambola: Rica em sais minerais 
e vitaminas A, B e C, tem baixo va-
lor calórico e seu suco é diurético.

Goiaba: Combate infecções e he-
morragias, fortifica os ossos, os 
dentes e o músculo cardíaco, me-
lhora a cicatrização e a pele, retar-

dando o envelhecimento, regula o 
aparelho digestivo e o sistema ner-
voso e dá maior resistência física.

Pêra: Rica em vitaminas A, B1, B2 
e C, sódio, potássio, cálcio, fósforo, 
enxofre, magnésio, silício, ferro, 
niacina, sódio e fibras. Pode ser 
utilizada para prisão de ventre, 
inflamação intestinal e na bexiga, 
além de auxiliar o sistema nervoso 
e na formação dos ossos e dentes.

Tangerina: Combate infecções e 
aumenta a resistência do organis-
mo. Contém vitaminas A, B e C, 
essenciais para o desenvolvimen-
to de dentes e ossos e para a vita-
lidade dos vasos sanguíneos.

Confira abaixo os benefícios das frutas da estação

Principais doenças respiratórias

Vacinação contra gripe a partir do dia 5 de maio em todo o país
A 14ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe terá 

duração até o dia 25 de maio.
No Espírito Santo, a meta é imu-

nizar no mínimo 80% da população 
estimada em 526 mil capixabas, entre 
idosos, profissionais de saúde, indíge-
nas, crianças de seis meses até meno-
res de dois anos de idade, e gestan-
tes. A ação vai até 25 de maio.

Os grupos escolhidos pelo Ministé-
rio da Saúde para receber a imunização 
são os que têm mais risco de adoecer e 
de desenvolver complicações como as 
infecções respiratórias, principalmente 
os idosos acima de 60 anos e as crianças. 
Segundo a coordenadora do Programa 
de Imunização da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), Marta Casagrande Ko-

ehler, a vacina é a forma mais eficaz de 
proteção contra a gripe e visa reduzir o 
adoecimento, a mortalidade e as inter-
nações causadas pela doença. Assim 
como no ano passado, a vacina este ano 
imunizará contra três vírus da gripe, in-
cluindo o da Influenza A (H1N1). 

Para saber os locais de vacina-
ção, espalhados em todos os municí-
pios capixabas, o cidadão deve entrar 
em contato com a prefeitura muni-
cipal. A estimativa é que no “Dia D” 
da campanha (5 de maio), cerca de 
1.200 postos, entre fixos e volantes, 
funcionem mobilizando aproximada-
mente 3.500 trabalhadores.

PÚBLICO-ALVO - No Espírito 
Santo, os idosos com 60 anos de idade 
são o grupo mais representativo que 
receberá a vacina, seguidos pelas 
crianças com seis meses e menos de 
dois anos de idade e gestantes.

Em 2011, o Estado superou a 
meta estabelecida pelo Ministério da 
Saúde, tendo alcançado uma cober-
tura geral de 89%, acima da cober-
tura nacional, de 84%. Nos grupos 
segmentados, as metas foram alcan-
çadas com exceção da população in-
dígena e gestantes.

A vacina poderá ser aplicada em 
mulheres grávidas em qualquer fase 
da gestação. Já as crianças na faixa 
etária especificada, que nunca a rece-

beram antes, deverão ser imunizadas 
com duas doses, em um intervalo de 
30 dias. Já os profissionais de saúde 
que deverão ser imunizados são aque-
les que trabalham nas unidades que 
fazem atendimento para a influenza. 
A imunização só não é recomendada 
para pessoas com histórico de reação 
alérgica grave à dose anterior desta 
vacina ou que apresentam alergia gra-
ve à proteína do ovo de galinha.

>> Idosos (60 anos ou mais) - 364.745
>> Crianças (6 a 23 meses) - 77.192
>> Profissionais de saúde - 43.003
>> Gestantes - 38.596
>> Indígenas - 3.051
Total - 526.587
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Coopfisco

Conselho de Administração
Chapa 1
José Roberto De Martin - Diretor Presidente
Fatima Gouvêa de Azevedo - Diretora Administrativa 
César Milagres Henriques - Diretor Financeiro
Jocimar Pessi Galter - Diretor de Operações
Walker Ricardo Pinto - Diretor de Ouvidoria 
Laerte Nicolau Aroni - (Suplente)
João Batista Guedes Das Neves - (Suplente)

Os 108 cooperados COOPFISCO que participa-
ram da Assembleia Geral Ordinária 2012, realizada 
dia 25/04, conheceram os principais desafios, rea-
lizações e resultados alcançados pela Cooperativa. 
Cada cooperado recebeu um exemplar do Relató-
rio de Gestão 2009-2011 e pôde acompanhar todos 
os números e informações desta gestão.

A prestação de contas do Conselho de Admi-
nistração, realizada pelo Diretor Presidente Joci-
mar Pessi Galter, foi endossada pelo parecer do 
Conselho Fiscal e analisada pela empresa de audi-
toria externa DW Audit. Os cooperados presentes 
aprovaram as informações sem ressalvas.

Sobras 2011 
Ao final do Exercício 2011 a COOPFISCO con-

tabilizou o valor de R$ 405.930,60 em Sobras Lí-
quidas. A destinação aprovada na AGO 2012 foi 
a apresentada pelos Conselhos Administrativo e 
Fiscal, que propôs a destinar 50% para o Fundo de 
Reserva (R$ 202.965,30) e 50% para distribuição 
entre os cooperados – sendo o valor rateado pro-
porcionalmente à utilização dos serviços da Coope-
rativa e depositado em conta corrente.

AGO 2012: cooperativismo se faz com participação
Resultado das Eleições 
Os cooperados presentes na AGO 2012 votaram e elegeram os novos gestores da COOPFISCO. O pro-

cesso eleitoral contou com uma chapa única concorrente ao Conselho de Administração e oito candidatos 
ao Conselho Fiscal. Confira os eleitos:

Conselho Fiscal
Efetivos
1º Airton da Fonseca Castello  
2º Wilson Alves Mauro  
3º Élcio Pedro Uliana  

Suplentes
4º Antônio Hervee Lopes Pereira  
5º Jair Gomes da Silva  
6º Saulo Machado Vianna  

O evento foi encerrado com um café de 
confraternização e sorteio de brindes. Confira os premiados:

Antônio Carlos Frisso - Tablet 
Jacimar Alves de Souza - Tablet
Keyla Machado Sales - Tablet
Tarcy Jose Goulart - Tablet 
Antonio Hervee Lopes Pereira - Tablet 
Nourival Ferreira – Câmera digital 
Vandir de Souza – Câmera digital
Aylton Kennedy Pitanga Costa - Netbook  
Carlos Ayrton Prates – Kit completo de beleza
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Jurídico

R epresentando o Espírito 
Santo, o Vice Presidente do 
Sindifiscal-ES, Jair Gomes da 

Silva, esteve no VIII Encontro dos Asses-
sores Jurídicos do Fisco Estadual e Dis-
trital, que aconteceu nos dias 3 e 4 de 
maio,  com a participação de advogados 
e dirigentes de diversos estados filiados 
à Fenafisco. A Abertura do evento foi 
feita pelos presidentes Manoel Isidro, da 
Fenafisco, e Ricardo Brand, do Sindicato 
do Rio de Janeiro, Sinfrerj.

O primeiro palestrante foi o Pro-
motor de Justiça Rodrigo Molinaro 
Zacharias, que abordou as inovações 
e os pontos polêmicos da Lei Ficha 
Limpa. Já  o Juiz de Direito Luiz Marcio 
Victor Alves Pereira discorreu sobre 
Direito Eleitoral, especialmente os 
temas: propaganda, arrecadação de 
campanha e desincompatibilização. 

Dentre os diversos assuntos de-
batidos, destacou-se a explicação 
do juiz para os Auditores Fiscais que 
desejem se candidatar a cargos po-
líticos, a desincompatibilização seis 
meses antes da candidatura, sem re-
muneração, seria uma causa de inele-
gibilidade inversa, sem previsão legal, 
passível de questionamento.

Encerrando a parte da manhã, a 
advogada e Mestra em Direito, Daniela 

Muniz Bezerra de Melo, explanou sobre 
os Juizados de Fazenda Pública e a exe-
cução contra este órgão. Ela esmiuçou 
algumas leis e decretos, suas doutrinas 
e normas, problemas, perspectivas e al-
gumas soluções neste âmbito.

À tarde, a Auditora Fiscal da Re-
ceita Federal Clemilce Carvalho, tra-
tou de maneira brilhante o tema da 
atualidade “Previdência Complemen-
tar do servidor público”. Ela falou so-
bres as desvantagens da criação do 
Fundo de Previdência com a aprova-
ção do PL nº 1992/2007.

“O Funpresp será um plano de 
contribuição definida, mas o servidor 
não saberá o valor do benefício que 
irá receber. Tudo dependerá da ges-
tão dos valores. Este modelo de pre-
vidência, a meu ver, serve muito bem 
para empresas privadas. Veja o exem-
plo da Enron, gigante de energia dos 
Estados Unidos, que arrasou fortunas 
constituídas e agravou a crise finan-
ceira no país iniciada em 2008. Só 
porque o plano é bom para um, não 
significa que seja bom para outro. Se 
sabemos que não é bom, não deve-
mos implantar” disse.

Encerrando as apresentações do 
primeiro dia, o Desembargador do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mar-

co Aurélio Bezerra de Melo, falou sobre 
as questões previdenciárias diante dos 
novos modelos de família. Ele citou ca-
sos de alienação parental, união homo-
afetiva, e fez um paralelo entre a famí-
lia brasileira da década de 50 do século 
passado até os dias de hoje. Ao final, 
esclareceu as dúvidas dos presentes.

No último dia do evento, os As-
sessores Jurídicos se reuniram para 
debater os temas do dia anterior, dis-
cutir teses apresentadas e elaborar 
um documento contendo propostas 
de futuras atuações e sugestões para 

os próximos encontros.
O encontro foi uma realização 

conjunta da Fenafisco e o Sinfrerj. O 
Diretor Jurídico da Federação, Mauro 
Roberto, a assessora jurídica Caroline 
Sena e advogada do Sinfrerj, Fernan-
da Guerra, que trabalharam muito no 
evento e avaliaram positivamente o 
resultado final.

- A troca de experiências nesse 
encontro é fundamental para aprimo-
rar o trabalho dos departamentos ju-
rídicos de cada entidade filiada à Fe-
nafisco. - afirmou Fernanda Guerra.

Sindifiscal-ES no VIII Encontro dos Assessores 
Jurídicos no Rio de Janeiro
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Especial

E m cerimônia de posse ocorrida 
no dia 28 de março, no Palácio 
Anchieta em Vitória, o deputa-

do estadual Sérgio Borges recebeu do 
governador Renato Casagrande a lide-
rança do governo. O Sindifiscal-ES foi 
representado pelo presidente Getúlio 
Ramos Pimentel e os membros da Co-
missão de Negociação Adson Thiago e 
Bruno Nardotto.

Sobre as demandas com a categoria 
do fisco, o novo líder Sérgio Borges afir-
mou que o governo já está vendo com 
carinho essas questões. “O governo está 
fazendo reuniões, mas são assuntos que 
não se resolvem rapidamente. Estamos 
criando oportunidades para que sejam 
solucionadas o mais rápido possível. O 
Fisco é muito importante para o gover-
no, é essencial”, afirmou.

O deputado também esclareceu 
que irá ajustar o trabalho das procu-
radorias do Legislativo e Executivo 

para afinar a definição de vetos – o 
que vem causando insatisfações em 
plenário. “Assim iremos melhorar 
o relacionamento com o governo e 
aumentar a qualificação da Assem-
bleia”, disse Borges.

Casagrande 
“Nós, na Assembleia, só quere-

mos aprovar projetos através do con-
vencimento”, disse Casagrande, des-
tacando que os deputados auxiliam 
na melhoria de propostas do Execu-
tivo ao sugerir emendas e discussões.

“O governo não é o dono da verda-
de. Eu não sou autoritário”, disse ele. O 
socialista destacou o trabalho dos líderes 
que, pelo diálogo, conseguem a aprova-
ção das matérias do governo.

Liderança
Sérgio Borges vinha ocupando 

o cargo de vice-líder de Governo há 

pelo menos quatro anos. Conhecido 
por sua postura equilibrada e tom cal-
mo, assumiu interinamente a lideran-
ça na última terça-feira (20), quando 
da saída do deputado Marcelo Coe-
lho (PDT).

Marcelo foi eleito 1º vice-presi-
dente da Casa, cargo da Mesa Diretora 
que ficou vago com a eleição do de-
putado Theodorico Ferraço 
(DEM) como presidente da 
Assembleia. O pleito foi re-
alizado por causa da renún-
cia de Rodrigo Chamoun 
(PSB), que assumiu o cargo 
de conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE).

Vice-liderança
A vice-liderança de 

Governo ficou com o de-
putado linharense, Atayde 
Armani, do partido Demo-

cratas. O deputado salientou o seu 
papel em orientar e apagar possíveis 
incêndios entre a Assembleia e o 
Executivo. Para ele, é preciso manter 
o entendimento e a harmonia entre 
os poderes. “Dessa forma, a socieda-
de capixaba vai sair ganhando sem-
pre”, frisou.

Feitas de restos de madeiras usadas em marcenarias, as belís-
simas esculturas do artesão Wantuil Gomes, são um dos destaques 
de Araguaia, uma aconchegante vila localizada no município de Ma-
rechal Floriano. 

O artesão foi indicado pela colega Lenita Ana de Nadai, que vi-
veu em Araguaia, e tem um elo muito forte com o vilarejo do qual 
seu pai era agricultor de café e marceneiro, João de Nadai.  

A vila
Originada há quase duzentos anos atrás, antes mesmo de Ven-

da Nova ter seu comércio, os primeiros imigrantes Italianos funda-
ram Araguaia, começando sua colonização no solo Espírito Santen-
se.  Com 1500 habitantes a vila de Araguaia é um refúgio para quem 
busca um ambiente calmo, bonito, aconchegante e natural.

Enderço: Rua Uliana, nº 136, Araguaia 
Telefones: (27) 9821-0373 / (27) 9970-1542 

e-mail: arteemmadeiraaraguaya@gmail.com

Sindifiscal-ES presente na posse da liderança de governo 
da Assembleia Legislativa pelo deputado Sérgio Borges

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo 
aprovou reajuste de 4,5% nos salários dos servi-
dores públicos estaduais, em sessão realizada no 
dia 17 de abril de 2012. O aumento será contabi-
lizado nos salários dos servidores do Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

O Presidente da Comissão de Finanças e líder 
do governo na Casa, deputado estadual Sérgio 
Borges (PMDB) afirmou que o aumento é justo 

e está dentro do planejamento anual, apesar das 
ameaças à economia do Espírito Santo com pos-
sibilidades de mudanças na arrecadação do Im-
posto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e na partilha dos royalties de petróleo.

“Esse é o aumento anual de 4,5%, acorda-
do com todos. É o aumento que nós estamos 
podendo pagar. O governo tem a manutenção 
do orçamento real como um projeto prioritário 

e esse aumento vai manter o aumento real in-
tacto, dentro de uma condição que o governo 
possa honrar os compromissos com os servido-
res do Estado”, afirmou.

O percentual de 4,5% será aplicado sobre os 
salários dos servidores da ativa, inativos e pen-
sionistas dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público e Tribunal de 
Contas do Estado.

Reajuste nos salários dos servidores públicos

Aos sábados e domingos  sai um trem  da cidade de Viana que 
percorre as montanhas,  parando em Araguaia.

Arte 
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FALECIMENTO
É com grande pesar que comunicamos o falecimento de:

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.

Vende-se Apartamento em Guarapari
Prédio alto padrão, sol da manhã, projeto de decoração interior 
incluso, totalmente escriturado e liberado para financiamento–

Parque da Areia Preta
Tratar com Zuleide / Almir–3227-2238 / 9982-4139

Drogaria Opção
 Avenida João dos Santos Neves , Bairro Santo Antônio–Cachoeiro de Itapemi-

rim (ao lado do Supermercado Perim–de cima)
Telefone: (28) 3521.0401 – Desconto Especial para filiados do SINDIFISCAL-ES!

Farmácia Canela Verde
Cosméticos e perfumaria em Geral. Toda linha genérica. Parce-
lamos em 4x sem juros em todos os cartões de crédito ou 3x no 

cheque especial. Disk entrega grátis!
(27) 3229-8235 / 3339-4086 / 3319-0039

Rua Santa Terezinha, nº 533 – Glória – Vila Velha-ES

Tá estressado, o corpo está ruim?
Faça uma massagem! Massoterapia profissional!

Atendemos em domicílio, empresas e hotéis.
Contato Alberto (27) 3039-4693 / 9995-9752

Assistência Técnica em Informática
Instalação e gerenciamento de redes, manutenção em

computadores e notebooks, recuperação de dados.
Edson Almeida

3332-3240 / 9979-4146
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 IGOR GABRIELLI

“Garantindo a tranqüilidade e o sucesso do seu evento”
(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

Classifisco

Vende-se ótima casa com 480m² de terreno e 230m² de 
área construída, no Condomínio Vila das Palmeiras–Laran-

jeiras II–Serra–ES. Fica pertinho dos hospitais Metropolitano 
e Dório Silva,

Shopping Laranjeiras e Carone Mall. 
Ver fotos no site da Evandro Imóveis :

http://eievandroimoveis.com.br/cgi-bin/principal.asp 
Tel: (027) 3019-5030 / (027) 9875-0845 

 
Gabriel Colchões

Av. Jerônimo Monteiro, 439 – Centro – Vila Velha-ES
(27) 3289-0451 

Pescados Ibiza
Trabalhamos com todos os tipos de mariscos e peixes

Flávio Dias: (27) 9802-3530 ou (27) 8153-6706 

RAÇÕES IBIZA
Rações, acessórios e venda de animais.

Rua Papa João XXIII, nº 586, Cobilândia, Vila Velha-ES
Disk entrega: 3084-8856 ou 9777-5890

N o início do mês de maio, o colega aposentado, Odenir José 
César, esteve no Sindifiscal em uma conversa pra lá de des-
contraída e interessante. Em seu tempo de ativa, Odenir 
trabalhou nos postos fiscais de Alegre, Pequiá, Dores do Rio 

Preto e Vitória – logo quando abriram o Posto Fiscal de Areinha.
São trinta e dois anos trabalhados no estado, muitos de fronteira, e mui-

ta história para contar. “Certa vez eu estava fiscalizando em Alegre, e pas-
sou um Jipe, carregado de mercadorias, arroz, açúcar e etc. Mas sem nota. 
Passou uma vez por mim, tudo bem, pedi que na próxima vez trouxesse a 
nota, e passou na segunda vez e nada, na terceira eu multei. E o rapaz fez 
uma pressão com seus irmãos para mim, e depois comprou até uma arma 
para me intimidar. Para minha sorte foi montado o 3º Batalhão da Polícia, 
e fazendo vistoria na rua tomaram a arma dele. Hoje em dia nós somos até 
amigos” contou sr. Odenir.

O aposentado também mantêm uma criação interessante, o passarinho 
Combate, da raça Trinca Ferro. Segundo sr. Odenir, há alguns exemplares 
que chegam até R$500 mil reais. No dia 9 de setembro, na UFES em Vitória, 
terá um torneio nacional ,onde os pássaros são classificados pelo tempo e 
quantidade de canto. 

Visita ao Sindifiscal-ES

O aposentado Paulo Valiate Pimenta e família, visitam o Sindifiscal-ES Thomé Gilson Brandão e esposa com Getúlio Ramos Pimentel

Getúlio Ramos Pimentel e Odenir José César

Adair Vieira Ramos, aposentado, em 04/01/2012
Mozart Geaquinto, aposentado, em 18/03/2012 
Nair Couto Covre, pensionista, em 06/04/2012 

Ana Melo de Queiroz, pensionistas, em 20/04/2012 
Roberto Prattes Alavarenga, aposentado, em 22/04/2012 


