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Chegou a hora de participar e escolher os representantes da categoria. Todo associado com seis
meses ou mais de filiação tem o direito ao voto e poderá comparecer ao local de votação mais próximo.
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Editorial

O SINDIFISCAL ES é sinérgico
Recentemente, um presidente de partido
político nos disse em reunião de planejamento de estratégias, para enfrentamento contra
a aprovação do PL 1992/2007 que, afora a FENAFISCO, o Sindifisco Nacional e a ANFIP, ele
não havia percebido ações de outras entidades
de servidores públicos, no Congresso Nacional.
Outra constatação, indubitável, foi a grande movimentação havida pelas redes sociais,
esse magnífico instrumento que nos trouxe
a tecnologia. Até hoje, não havia registro tão
contundente, da mobilização virtual, na Câmara Federal. A afirmação é unânime e feita pelos
parlamentares. O que isso quer dizer, afinal?
No que nos interessa?

dadas com os que têm objetivos comuns e são
incansáveis na busca pela inovação.

e, consequentemente, as oportunidades que
nos podem contemplar com a vitória.

Uma vez estabelecido, o processo sinérgico é capaz de gerar resultados expressivos aos
que se dedicam, realmente, ao alcance do que
foi planejado com a categoria. E, é por isso que
o SINDIFISCAL ES tem na sinergia um de seus
pilares de atuação. Sem a base a apoiá-lo na
sua missão e a alertá-lo, sempre ele, simplesmente, não se justificaria, em sua própria existência.

O resultado dessa linha de ação não é outro
senão a conquista, gradativa, porém segura e
sustentável, dos nossos objetivos.

Tamanha é a consciência que temos de tal
verdade, que trabalhamos para fazer com que
os objetivos do Fisco Capixaba sejam alcançados, simplesmente porque é essa a razão de
A grande verdade, estampada de modo nossa existência. O sucesso do planejamento
límpido, é que o movimento foi fundamental legitimado pela categoria é o que justifica o
para a aprovação da PEC 270/2003. E o movi- nosso mover e os nossos sonhos.
mento tem se avolumado, em face dos demais
Por isso a opção pela adoção de uma esprojetos de interesse do fisco e do serviço pú- tratégia voltada, tanto para os nossos filiados,
blico, antevendo uma revolução nas mobiliza- únicos de per si, quanto para os nossos interções feitas no Congresso Nacional, em defesa locutores, na esfera governamental, únicos endos nossos direitos. Tal manifestação, quando quanto lideranças, mas, alinhados, do mesmo
aliada à estratégia das organizações, é invencí- jeito, a um planejamento que se lhes obriga.
vel. Sua força é devastadora.
Essa aparente dificuldade, na verdade enrique-

E, companheiros, assim como foi unanimemente aprovada a PEC 270/2003, e estão em
vias de aprovação, as PEC’s 555, 443, 89-A,
dentre outras, confiamos que os nossos pleitos
intrínsecos, históricos e tenazmente defendidos, pela via da negociação madura, institucionalmente construída e, sempre, baseada na
lógica argumental não estão longe do atendimento pleno. O exercício da memória de nossas ações nos levará a reconstruir a caminhada
dos últimos anos, as conquistas solidamente
alcançadas e o acerto, na metodologia adotada
para chegar a tal realidade.

Como tem acontecido conosco, na conduta
das estratégias junto ao legislativo federal, também aqui, no nosso estado vemos, como consagradamente próximo, o momento de vermos
os nossos pleitos serem atendidos. As notícias
divulgadas, longe de ser irresponsáveis, ou de
simples alvoroço, são a pura expressão da verA essa união de esforços coordenados, que ce e valoriza o diálogo e obriga ao uso de me- dade. Ainda que alguns teimem em adotar o cevisam atingir objetivos comuns em situações todologias exclusivas para entender pontos de ticismo, o futuro nos acena com clareza cristalidesafiadoras, chamamos sinergia, um proces- vista, analisar oportunidades e conveniências na, a nos indicar os frutos de nossa união.
so que acontece quando as partes são capazes de momento e detectar as melhores abordaEsse é o conceito de sinergia do SINDIFISde multiplicar o que, em tese, poderiam ape- gens, na defesa das reais necessidades de nosnas somar. Ou talvez nem isso… ela pode nas- sa categoria, no que diz respeito a carreira, aos CAL ES. Uma união de esforços permanente,
cer mesmo em meio ao caos, à divergência de salários e ao reconhecimento, pela valorização rumo ao sucesso do Fisco Capixaba, do qual soopiniões e ao conflito de ideias, quando a apa- deles decorrente. Não há lugar, pois, para o mos incansáveis no buscar. Unam-se, pois aos
rência ou os discursos contrários dão a aparên- amadorismo, o passionalismo e, muito menos, nossos esforços. Vamos, juntos, pessoalmente
cia de perda de rumo, desorganização ou mes- para o radicalismo. Apenas, a partir de uma ou pelos caminhos da tecnologia, consolidar o
mo de desacerto nas escolhas feitas. Mas ela análise profunda do momento vivido é que en- caminho da negociação, construtor sério e resacontece inexorável, porque caminha de mãos contramos os gaps que precisam ser superados ponsável de nosso bom futuro.

SINDIFISCAL nas redes sociais

Participe do Ação Fiscal

Depois da reformulação do site, chegou a hora de entrar nas redes sociais.
Por isso se você quer ficar bem informado sobre as ações do sindicato e também
sobre outros assuntos entre nessa rede:

O Ação Fiscal aguarda sua colaboração. Temos um espaço reservado para você!
Envie artigos, crônicas, piadas, poesias, contos, classificados. Participe!

Facebook: Sindifiscal Espírito Santo

Encaminhe seus textos ou sugestões para
jornal@sindifiscal-es.org.br

Twitter: @sindifiscal_es
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SINDIFISCAL entrega documento da
Comissão de Negociação ao Secretário da Fazenda

O

presidente do SINDIFISCAL,
Getúlio
Ramos Pimentel entregou nas mãos do Secretário de Estado da Fazenda, Mauricio Duque, o
documento Dinamização da Gestão
da SEFAZ-ES, em sua última reunião
com a Comissão de Negociação do
Fisco, em 09 de fevereiro.
As sugestões da categoria,
preparadas pela Comissão, servirão
como subsídio para elaboração de
uma Portaria do Governo Estadual
tendo em vista melhorias na carreira.
Por não dispor de tempo em sua
agenda e devido a urgência do pedido, a entrega aconteceu no dia 16/02
durante a solenidade de entrega dos
30 novos veículos que atenderão às
quatro Subgerências Fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo. O evento aconteceu no terreno próximo à
nova sede da Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefaz), que está sendo construída na Enseada do Suá e vai abrigar
toda a parte administrativa do órgão.
Getúlio aproveitou para cumprimentar o governador Renato Casagrande, que em clima de descontração, logo perguntou se o Fisco está
sendo bem tratado pelo Secretário
Maurício Duque.
Na oportunidade, o governador
também visitou a obra da nova sede
da SEFAZ-ES. “Estamos preparando a
nova sede para proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos
servidores, assim como investimos
em tecnologia e no aperfeiçoamento
do trabalho da Fazenda, para termos
mais segurança na arrecadação e, consequentemente, continuar a aplicar os
recursos públicos em favor da sociedade capixaba”, destacou o governador.
Segundo Casagrande, ainda, os
novos veículos cumprirão um papel importante na orientação da população,

pelo Estado”, disse o subsecretário
de Estado da Receita, Gustavo Assis
Guerra.

com eficiência. “As nossas regionais terão o papel fiscalizador reforçado com
os 30 carros entregues hoje e, acima de
tudo, poderão trabalhar a educação fiscal junto aos contribuintes e investidores do Espírito Santo”, explica.
O secretário de Estado da Fazenda, Maurício Cézar Duque, destaca
que os investimentos em infraestrutura, com a construção da nova sede
e aquisição de equipamentos, em
conjunto com a qualificação dos profissionais da Secretaria, trarão resultados importantes.
“Para este ano, estão previstos R$
25 milhões em investimentos na Sefaz,
incluindo a construção da nova sede,
aquisição de equipamentos, veículos e
investimentos em tecnologia da informação”, diz o secretário. Os recursos
vêm do Funsefaz e do Profaz, por meio
de financiamento do BID.
Também estiveram presentes ao
evento o procurador-geral do Estado,
Rodrigo Marques de Abreu Júdice; o
secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Heráclito Amâncio
Pereira Junior; a diretora do Prodest,
Samira Bortolini; o subsecretário de
Estado para Assuntos Administrativos, Silvio Henrique Brunoro Grillo, e

a subsecretária do Tesouro Estadual,
Dineia Silva Barroso.
Veículos
Os 30 novos automóveis servirão
aos auditores fiscais em atuação em
todos os municípios capixabas. Os veículos são do modelo Voyage, versão
1.6, com air bag e freio ABS, e substituirão os carros com maior tempo de
uso. O valor total do investimento é
de R$1.248.999,90.
A entrega das chaves dos veículos foi realizada pelo governador Renato Casagrande e pelo secretário da
Fazenda, Maurício Duque, à gerente
fiscal da Sefaz, Mônica de Araújo Saldanha, e aos subgerentes fiscais Marise Machado Borgo, Geraldo José Pinheiro e Henrique Barros Duarte.
“Essa é uma medida muito importante,
pois estamos reduzindo a média de tempo
de uso dos carros utilizados e aumentando a
segurança dos auditores fiscais. Em muitos
casos, eles têm de viajar com frequência para
cumprir ações fiscais
em vários municípios

Sede
O prédio com 15 pavimentos proporcionará mais conforto e comodidade não apenas para os servidores,
mas também para os contribuintes.
A nova sede utilizará tecnologia para
diminuir os custos operacionais e proporcionar infraestrutura adequada
para aumentar a produtividade dos
servidores.
A previsão de conclusão da obra,
segundo cronograma apresentado
pelo consórcio que a realiza, é dezembro de 2012. A transferência de todos
os servidores que atuam no Centro de
Vitória para o local está estimada para
o final do primeiro semestre de 2013.
O prédio oferecerá área de vivência para os servidores e auditório com
capacidade para 100 pessoas. Serão
implementados sistema de cabeamento estruturado, ar condicionado
central, piso elevado, forro modulado
e paredes de gesso acartonado – que
faltam à atual sede da Sefaz, o edifício Aureliano Hoffmann, no Centro de
Vitória. Haverá ainda quatro elevadores, sendo um panorâmico.
Fonte: Diretoria de Comunicação
SINDIFISCAL e Assessoria de
Comunicação SEFAZ-ES

SINDIFISCAL participa da assinatura do Convênio
que cria comissões de Execuções fiscais

C

om o objetivo de acelerar os processos que
envolvem ações fiscais
no Espírito Santo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) firmou
parceria com o Governo do Estado e
com a Prefeitura de Vitória para formar as Comissões de Execuções Fiscais Estadual e Municipal.
No evento que aconteceu na
manhã dia 16/02, o SINDIFISCAL foi
representado pelo vice-presidente
Jair Gomes da Silva. Em seu pronunciamento, Jair agradeceu o convite do
www.sindifiscal-es.org.br • Fevereiro 2012 nº 145

presidente do TJES e destacou a satisfação de ver uma sugestão que partiu
do SINDIFISCAL ser colocada em prática. “Bem antes do desembargador
Feu Rosa tomar posse já articulávamos junto à Procuradoria e Secretaria
da Fazenda meios para recuperação
da dívida ativa. O próprio desembargador, hoje presidente, participou de
algumas dessas reuniões”, comemorou o vice-presidente do sindicato.
Para o presidente do TJES, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, o grupo
de trabalho irá possibilitar um “am-
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biente mais justo e igualitário de competição” entre as empresas capixabas.
O chefe da Corte ainda ressaltou que o
índice de impunidade pelos crimes de
execuções fiscais “saltam os olhos”.
“Estamos quebrando vários paradigmas. O primeiro é o da transparência. Como é difícil as instituições entenderem que a população
precisa de informações! O segundo,
da cultura, pois todos os processos
fiscais serão virtuais. E, por último,
o paradigma de perder o sentimento por algo que é público. Não é a
minha Vara ou o meu processo, a
minha área, mas um grupo que trabalha para um bem coletivo maior”,
acrescentou o presidente.

Segundo o procurador-geral
do estado, Rodrigo Júdice, esse é
um “processo de renovação que vai
além da politica pública e da economia”. Para ele, a medida do Judiciário está em consonância com o
momento econômico capixaba: “Segundo dados do Instituto Jones dos
Santos Neves, houve crescimento
de 9,7% da taxa de expansão econômica do Espírito Santo em 2011. No
setor de produtividade, o avanço foi
de 10,54% e nas exportações de 40,
77% em relação ao mesmo período
de 2010”.
O procurador do Município de
Vitória Jader Ferreira Guimarães lembrou que, no ano passado, um acordo

para um acompanhamento das execuções fiscais foi firmado entre a municipalidade e o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
“Essa ação vem em boa hora
para acelerar a apreciação e os julgamentos dos processos. No último
ano assinamos um termo de compromisso com o CNJ para dar celeridade
aos processos de execuções fiscais.
A parceria com o Tribunal de Justiça
vem em boa hora para concretizar o
acordo firmado”, pontuou.
A Comissão
“A instalação da Comissão foi hoje,
mas já estávamos trabalhando deste
dezembro, quando o presidente Pedro

Valls Feu Rosa externou a vontade de
dar mais celeridade aos julgamento
das execuções fiscais”, informou o coordenador do grupo de trabalho, juiz
José Luiz da Costa Altafim.
Os 200 maiores processos de
execução fiscal já foram levantados
nas 1ª e 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória e, juntos, acumulam
mais de R$ 2 bilhões. A ação estava
prevista no protocolo de intenções. A
maioria dessas dívidas são de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS).
FONTE: Diretoria de Comunicação
SINDIFISCAL e Assessoria de
Comunicação do Tribunal de Justiça

Usuários da Unimed deverão providenciar
Cartão Nacional de Saúde
A ANS (Agência Nacional de Saúde) publicou a RN 250 e a
IN DIDES 46 exigindo a inclusão do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) entre os dados cadastrais obrigatórios, a
partir de 6 de junho de 2012. Além disso, as operadoras deverão enviar para a ANS a informação do número do Cartão
Nacional de Saúde de todos os seus beneficiários, titulares
ou dependentes, maiores ou menores de dezoito anos, de
planos individuais ou familiares, coletivos empresariais ou
coletivos por adesão, até a data de 05 de junho de 2012.

Segue abaixo a imagem do Cartão Nacional de Saúde,
que conterá no verso uma etiqueta com todas as
informações do usuário do SUS.

O Cartão Nacional de Saúde é um documento de identificação do usuário 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
permite que o histórico clínico dos pacientes que utilizam
o SUS seja por eles consultado a partir de uma base de dados. 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 postos de saúde, hospitais e clínicas do SUS,
mediante apresentação dos documentos abaixo.
1. Carteira de Identidade (original e cópia);
2. CPF (original e cópia);
3. Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
4. Comprovante de residência (original e cópia) – água, luz
ou telefone.
Ressaltamos que todos os filiados do SINDIFISCAL que
possuem o Plano 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 telefone (27) 3325-3439.
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ES na Fenafisco

Conselho Deliberativo reúne dirigentes
do Fisco na capital federal
sas medidas no Congresso Nacional”,
disse o dirigente sindical.
Ele ainda destacou que as recentes medidas protecionistas adotadas
pelos governos a nível mundial, com
vistas a conter a crise econômica capitalista, ferem diretamente os trabalhadores e os gastos sociais.
José Maria foi candidato à Presidência da República em 1998, 2002 e 2010.

Cerca de sessenta dirigentes do
Fisco Estadual e Distrital participaram
da 145ª Reunião do Conselho Deliberativo da FENAFISCO, realizada nos dias 8
e 9 de fevereiro, em Brasília.
O deputado federal, João Dado
(PDT/SP), esteve presente no início
da reunião e falou sobre a pressão
que assola a Câmara dos Deputados
para aprovar o PL 1992/07, projeto
que institui o regime de previdência
complementar para os servidores públicos através da criação do Funpresp.
Segundo ele, apesar das informações indicarem que a votação do projeto será depois do carnaval, as entidades
devem ficar atentas para a possibilidade de uma antecipação repentina.
Ainda de acordo com o parlamentar, caso a aprovação da proposta seja inevitável, destaques, que são
emendas de plenário, deverão ser
apresentadas. Uma delas é para mudar o item no texto que prevê personalidade jurídica de direito privado à
Funpresp. A emenda será no sentido
de estabelecer personalidade de direito público à Fundação.
FENAFISCO produz material
para a mobilização
Ainda durante a reunião, foi apresentado ao Conselho Deliberativo um

folder produzido pela Comissão de
Reforma da Previdência da FENAFISCO para alertar os parlamentares e a
população dos riscos da aprovação do
PL 1992/07. O slogan da campanha é
“DIGA NÃO À PRIVATARIA DA PREVIDÊNCIA”. O material foi aprovado por
unanimidade pelo Conselho e os dirigentes partiram rumo ao Congresso
Nacional para realizarem uma mobilização contra o projeto. Uma nova articulação parlamentar está marcada
para a próxima semana.
Reforma sindical
O metalúrgico e dirigente do
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), José Maria, foi
convidado pela FENAFISCO para participar da reunião do Conselho, onde
falou sobre Reforma Sindical. As recentes indicações de que o governo
pretende trabalhar projetos nesse
sentido têm deixado as entidades
de servidores públicos apreensivas.
“A PEC 369/05 (reforma sindical) e a
regulamentação da convenção 151
estão pautadas fundamentalmente
para dar mais poder ao governo, o
que significará mais arrocho aos servidores públicos e aos trabalhadores
em geral. O que devemos fazer é nos
unirmos para conter a aprovação des-

Eventos
O diretor para Assuntos Técnicos e
Comunicação da FENAFISCO, Guilherme Pedrinha, apresentou aos dirigentes do Fisco a programação do II Encontro das Assessorias de Imprensa do
Fisco Estadual e Distrital e I Workshop
de Comunicação da FENAFISCO.
O evento contará com palestras
de renomados profissionais da área
de comunicação e permitirá a integração das assessorias dos sindicatos
filiados à FENAFISCO.

Ainda no rol dos eventos da FENAFISCO, o diretor jurídico e de defesa profissional, Mauro Roberto,
anunciou aos Sindicatos que o Rio de
Janeiro sediará o VIII Encontro de Assessores Jurídicos do Fisco Estadual
e Distrital. A reunião acontecerá nos
dias 3 e 4 maio. Mais informações serão repassadas posteriormente.
Muitos outros assuntos foram tratados nesta 145ª edição do Conselho
Deliberativo da FENAFISCO. Dentre
eles, o andamento dos trabalhos das
Comissões e as estratégias de Trabalho
no Congresso Nacional em 2012.
Concurso de Monografias
da Fenafisco
Estão abertas as inscrições para o 4º
Concurso de Monografias da Fenafisco.
Será concedida ao autor ou proporcionalmente aos autores, das três
Monografias melhor classificadas

O vice presidente, Jair Gomes da Silva, representou o SINDIFISCAL
na primeira reunião do CD Fenafisco deste ano.

Já a Comissão organizadora da V
Plenária Nacional do Fisco Estadual e
Distrital (V PLENAFISCO) e V Congresso Nacional Extraordinário do Fisco
Estadual e Distrital (V CONAFISCO
Extraordinário) relatou o andamento
dos preparativos para os eventos, que
estão programados para os dias 13 a
17 de agosto em Maceió/AL.

pela Comissão Julgadora, prêmio em
dinheiro, conforme a classificação:
1º lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2º lugar – R$ 3.000,00 (três mil reais).
3º lugar – R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Mais informações e regulamento
no site da Fenafisco:
www.fenafisco.org.br

Dia histórico na Câmara dos Deputados - aprovada a PEC 270/08
O plantão montado pela FENAFISCO, que trouxe à Câmara
dos Deputados, dirigentes sindicais do fisco estadual e distrital
de todo o país, foi recompensado
quando, em sessão extraordinária, foi votada no dia 14/02, em
segundo turno na Câmara Federal, a PEC 270/08, de autoria da
deputada federal Andréia Zito
(PSDB-RJ).
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Uma das bandeiras de luta da
FENAFISCO, A proposta restitui,
aos servidores públicos aposentados por invalidez permanente, os
proventos integrais. Essa condição
lhes havia sido retirada pela EC 41,
em 2003.
Não escondiam a satisfação
da recompensa, pelo trabalho desempenhado, o presidente Manoel Isidro, o diretor de aposentados

e pensionistas Marco Aurélio C.
Garcia e o diretor parlamentar Rogério Macanhão.
Junto com eles, outros dirigentes da FENAFISCO e sindicalistas vindos de Minas Gerais, Ceará,
Mato Grosso do Sul, Tocantins,
Mato Grosso, Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Sergipe e do Distrito Federal convocados, especialmente, para o acompanhamento
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dos projetos.
Dividindo o tempo entre a Câmara e a ANFIP, onde participou de
uma reunião com os membros do
FONACATE, para discutir estratégias relativas ao PL 1992/2007 e a
PEC 443, o presidente da FENAFISCO, Manoel Isidro, externou que
a aprovação mostra que a união
e a mobilização permanente, em
torno das nossas propostas, são
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fundamentais para o êxito da missão maior da Federação Nacional
do Fisco Estadual e distrital que é
a defesa dos interesses maiores da
categoria.
Nesse mesmo sentido, o diretor de aposentados e pensionistas, lembrou a verdadeira via
crucis que empreendeu, por todo
o país, na conscientização e disseminação da importância da aprovação da PEC 270 e outras, para
os aposentados e pensionistas do
fisco estadual e distrital.
Rogério Macanhão registrou
a satisfação do coroamento com
sucesso de todo um trabalho meEm sessão extraordinária e
com a concordância unânime das
lideranças da Casa de Leis, pelo
SIM à matéria, a matéria foi votada (por sugestão do Deputado
Gilmar Tapp), enquanto diversos
parlamentares se pronunciavam.
Elogios à autora e ao Presidente da Câmara, Marco Maia, não foram economizados pelos líderes
de bancadas, tendo como ponto
comum o benefício a milhares, senão milhões de brasileiros beneficiados pela aprovação da matéria.
Cândido Vacarezza (PT-SP), líder do governo considerou a aprovação como uma conquista memorável do Parlamento Brasileiro.
O relator da matéria, deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)
registrou que a aprovação corrige
os absurdos feitos em 2003. O de-

tódico, estratégico, levado a
efeito junto aos parlamentares, para o qual contou com o
apoio de todos os 30 sindicatos filiados a federação, pelo
envio de representantes nas
inúmeras mobilizações de sensibilização dos deputados, na
Câmara Federal. Acostumado
ao trânsito na Câmara, Macanhão liderou um grande número de dirigentes sindicais pelos
extensos corredores daquela
casa, em trabalho voltado à
Pec aprovada.

COMO FOI A VOTAÇÃO
putado tem sido um grande aliado
dos servidores públicos, no Congresso Nacional. Sua atuação e as
teses que defendem, normalmente, fazem a diferença, na hora crucial de decisão.
Em sua fala, Sá agradeceu e
elogiou o intenso trabalho que a
FENAFISCO, junto com outras entidades, tem realizado no Congresso
Nacional dando, inclusive, suporte
técnico aos parlamentares.
Emocionada, a deputada Andréia Zito (PSDB-RJ) declarou que
a vitória não é dela. É dos aposentados por invalidez, no serviço público. Registrou que a mobilização
foi coisa nunca vista e que as redes
sociais foram magnificamente utilizadas, para que se conseguisse a
vitória, hoje alcançada.
A afinidade de Andréia com os

servidores públicos vem de longa
data e se justifica pela sua própria
origem. Ela é servidora pública, no
Estado do Rio de Janeiro.
Sempre atenta e combativa, a
deputada marcou vários pontos,
com a sua argumentação correta,
forte e eticamente justificada, ao
longo da tramitação da PEC 270,
de sua autoria.
Ao final, cerca de uma hora e
meia do início da sessão, a aprovação da PEC 270, na Câmara Federal, se deu por 429 votos a favor,
02 votos contra e 01 abstenção.
Foi aprovada, também, à unanimidade, a redação final da proposta
que, agora, vai ser encaminhada ao
Senado Federal para votação, também, em dois turnos. A tramitação
deverá ser rápida e, da mesma forma, com aprovação unânime.

Parlamentares clamam pela
aprovação das PEC’s 555 e 443
Ivan Valente (PSOL-SP), Alice Portugal ( PCdoB-BA), Cesar
Colnago (PSDB-ES) e Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP) lembraram
que a aprovação da 270 abre
caminho para a aprovação final
das PEC’s 555 (que acaba com a
contribuição previdenciária pelos aposentados, também criada
em 2003) e 443 (que organiza as
Carreiras de Estado). Eles lembraram que, com a aprovação
dessas matérias, a justiça será
feita, finalmente, aos servidores
públicos brasileiros. Esse é um
resgate fundamental da justiça
aos aposentados por invalidez
do serviço público nacional.

FENAFISCO CONCENTRA ESFORÇOS CONTRA O PL 1992/07
O projeto de lei 1992/2007 que
cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) foi aprovado na noite
do dia 28 de fevereiro, no plenário
da Câmara dos Deputados. Junto
com a aprovação, um sentimento de
tensão por parte dos servidores públicos, em especial os do fisco.
A aprovação do PL representa
um grande risco para os servidores,
pois quebra a integralidade da aposentadoria e leva à incerteza quanto
ao valor do beneficio a que terão direito no futuro. Ficou para esta quarta-feira (29), no entanto, a votação
das emendas sobre o Funpresp.
O diretor para Assuntos Parlamentares da Fenafisco, Rogério Macanhão, compareceu ao Congresso
Nacional na luta contra a aprovação
do projeto. Para Macanhão, o dia de
votação da proposta foi muito conturbada. “Bloquearam a entrada de
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servidores públicos na Casa. Alguns
conseguiram entrar, mas com muito
esforço. Realmente uma situação turbulenta e antidemocrática”, afirmou.
Entenda:
Ao apreciar todas as emendas
e destaques que visavam a alterar
o texto básico do projeto de lei que
cria a Fundação de Previdência Complementar para os Servidores Públicos Federais (Funpresp), a Câmara
concluiu a votação da proposta, que
será agora encaminhada à apreciação do Senado. Nas votações a quase totalidade das emendas e destaques apresentados ao texto foram
rejeitados pelos aliados do governo.
Dos 13 destaques e emendas
apresentados apenas uma emenda
foi aprovada pelos deputados. De
autoria do deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR) a emenda proíbe
instituições financeiras diferentes,

e com qualquer ligação societária,
de concorrerem na mesma licitação
para administrar recursos de um dos
três fundos de previdência complementar que foram criados: Executivo, Legislativo e Judiciário.
O projeto aprovado pelos deputados estabelece que os fundos
serão administrados inicialmente
por órgãos públicos como o Banco
do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Posteriormente, pode ocorrer a
abertura para uma licitação de partes de cada entidade para instituições financeiras privadas. O projeto
limita essa participação a 20%. No
entanto, o mesmo fundo pode ser
dividido em pelo menos cinco partes
societárias.
O projeto aprovado pelos deputados inova o sistema de previdência
para os servidores públicos federais
e estabelece um teto de aposentadoria no serviço público equivalen-
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te a R$ 3.916,20, o mesmo previsto
para trabalhadores da iniciativa privada. O texto estabelece que os futuros servidores públicos, que forem
contratados após a sanção da nova
lei, contribuirão com 11% sobre o
teto do Regime Geral da Previdência.
O texto também estabelece
que os novos servidores que quiserem receber um benefício maior
que o teto do Regime Geral da Previdência deverão contribuir para o
regime complementar o que deverá
ser feito em paridade pelo o órgão
governamental. O limite máximo de
contribuição do órgão público será
de 8,5%.
Concluída a votação das emendas da Funpresp na Câmara, o projeto foi encaminhado à apreciação e
votação do Senado. Se for modificado pelos senadores, a matéria terá
que ser novamente apreciada pelos
deputados.
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Seminário Nacional sobre Dívida Pública
O Brasil atingiu o 6º lugar no
ranking das maiores economias
do mundo e é um dos países com
maior disponibilidade de recursos
naturais, como terras férteis, petróleo e matrizes energéticas. Por
outro lado, é o sétimo em distribuição de renda, atrás de países como
Camarões, Madagascar, África do
Sul e Tailândia, além disso, é o 84º
entre 187 países avaliados no Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), conforme mostrou o relatório do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud).
Porque existe esse paradoxo
entre a economia brasileira e a
precária condição de vida da população? Um dos fatores gerador
dessa incongruência é, sem dúvida, a Dívida Pública, que consome
grande parte do orçamento público, compromete o desenvolvimen-

to social do país e retira recursos
de todas as áreas essenciais, como
saúde, educação, segurança e moradia.
Esse nó que amarra o Brasil foi
debatido no Seminário Nacional
sobre Dívida Pública, realizado pela
FENAFISCO e FEBRAFITE, em parceria com a Auditoria Cidadão da

Dívida Pública no dia 07/02.
O evento aconteceu na sede
da AAFIT - Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal
e contou com a presença de quase
80 integrantes do Fisco de diversos estados.
A abertura do evento foi feita pelos presidentes Manoel Isi-

dro (FENAFISCO), Roberto Kupski
(FEBRAFITE), Jadson Januário de
Almeida (AAFIT), Jomar Mendes
Gaspary (Sinafite-DF) e o vice-presidente do Sindifisco-DF, Antonio
Ribeiro dos Santos. Isidro destacou que a união entre a categoria
e as entidades é fundamental, tanto para se estabelecer uma identidade nacional do Fisco, como para
a mobilização em torno de temas
de relevância social, como é o caso
da Dívida Pública.
Por parte da FENAFISCO, a
idealização e a organização do
evento ficou por conta do diretor
de Formação Sindical e Relações
Intersindicais, Liduíno Lopes de
Brito. Já a apresentação do seminário foi feita pelo Diretor para
Assuntos Técnicos e Comunicação,
Guilherme Pedrinha, que conduziu o cerimonial.

ENTENDA A DÍVIDA INTERNA
Por Fábio Pereira (Mestre em Finanças Públicas pela Fundação Getúlio Vargas)

Real, a dívida pública externa diminuiu, se expressa como percentual
do PIB, mas houve um crescimento
enorme da dívida pública interna,
principalmente do governo federal. O fator que mais impulsionou
esse crescimento não foram novos
investimentos públicos, mas sim as
taxas de juros e os custos da política monetária e cambial.

diferencial de juros entre o rendimento das reservas e a taxa de
juros básica do Banco Central). O
A dívida pública é a soma de
total gasto com juros ultrapassou
tudo aquilo que todos os órgãos
os 250 bilhões de reais nos seis
do Estado brasileiro devem, inanos entre 1994 e 1999.
cluindo o governo federal, estaEssa política de juros altos
dos, municípios e empresas estatambém teve efeitos desastrosos
tais. Mas como o setor público é
sobre as finanças públicas estadutambém um grande credor, tanto
ais e municipais. Como boa parte
de outros órgãos públicos quanto
das dívidas desses governos estaCOMO A DÍVIDA
de entidades privadas, o conceito
va contratada com taxas de juros
INTERNA CRESCEU
de dívida líquida traduz mais claraflutuantes, e que chegaram a mais
O crescimento da dívida in- de 33% ao ano em termos reais em
mente a posição financeira do setor público. Trata-se simplesmen- terna se deu principalmente por- 1995, houve uma explosão dessas
te de abater, do total das débitos, que, com o real sobrevalorizado, dívidas. Foi o caso da dívida de eso Brasil começou a ter grandes tados como São Paulo e Rio Grande
o total dos créditos realizáveis.
A divisão mais comum quan- déficits na sua balança comercial do Sul, forçados depois a renegodo se fala de dívida pública é en- e principalmente nas chamadas ciá-las em termos altamente desfatre a dívida interna, que pode ser transações correntes com os ou- voráveis aos seus interesses.
paga em moeda nacional, e a dívi- tros países, que incluem também
O crescimento da dívida interda externa, que deve ser paga em os juros e serviços e as remessas na não ocorreu devido ao excesso
moeda estrangeira. As duas têm de lucros para o exterior. Para de gastos com funcionalismo, precausas e conseqüências distintas, equilibrar as contas, o país tinha vidência social ou com outros gasembora possam ter implicações que atrair capitais externos de tos em educação, saúde etc., como
curto prazo oferendo taxas de ju- tenta fazer crer o governo FHC e
uma sobre a outra.
ros altíssimas. A entrada desses os profetas do neoliberalismo. Na
ORIGENS DA DÍVIDA
capitais contribuíam para valori- verdade, durante os seis anos do
PÚBLICA INTERNA
zação adicional do real frente ao Plano Real o chamado resultado
A dívida pública interna possui dólar.
primário - diferença entre receitas
três origens principais: o financiaAssim criou-se um círculo vi- e despesas, excluídos os gastos fimento de novos gastos públicos cioso que fez a dívida pública in- nanceiros - foi positivo na média
em bens e serviços ( despesas com terna líquida sair de 20,7% do PIB desse período. Ou seja, houve sueducação, construção de novas em 1994 e chegar a quase 40% perávit primário, e não déficit.
obras etc.) em qualquer nível de do PIB, ou cerca de 400 bilhões
Uma parte também expresgoverno ou entidade pública, os de reais, no final de 1999. So- siva da dívida foi acumulada em
gastos com juros sobre as dívidas mente o custo de acumulação de outras despesas decorrentes da
contraídas no período anterior e, Reservas Internacionais no Banco política monetária e cambial prano caso do governo central, a polí- Central pode ser estimado em até ticada nesse período, bem como
tica monetária e cambial.
76 bilhões de reais, dependendo da disposição do governo de proNo Brasil nos anos recentes, dos parâmetros utilizados (Con- teger a todo custo os interesses
principalmente depois do Plano siderando-se nesse caso todo o do grande capital financeiro. Uma
COMO A DÍVIDA INTERNA
DOBROU DURANTE O PLANO REAL
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dessas fontes foi o Proer. Depois
de negar, contra todas as evidências, que o Proer teria um elevado
custo fiscal, o último balanço do
Banco Central foi obrigado a reconhecer um prejuízo já realizado de
mais de 13 bilhões de reais, valor
esse incorporado à dívida interna.
O ACORDO COM O
FMI E A DIVIDA INTERNA

O acordo assinado entre o
Brasil e o FMI busca assegurar,
além da continuidade do envio
de recursos ao exterior para o
pagamento da dívida externa, a
viabilidade do pagamento dos juros da dívida pública interna aos
grandes bancos e capitalistas nacionais. O ajuste fiscal, sob a ótica
do FMI e de FHC, significa cortar
dos orçamentos todos os gastos
necessários à continuidade do
pagamento das dívidas.
Esse é também o espírito dos
acordos de refinanciamento das
dívidas com os estados e municípios e da Lei de Responsabilidade
Fiscal recentemente aprovada.
O Ministério da Fazenda passa a
atuar, na relação com os estados
e municípios, como a direção do
FMI no acordo entre o Fundo e o
Brasil: é o responsável pela fiscalização do cumprimento das metas, que visam assegurar a tranqüilidade daqueles que, depois
de receber rios de dinheiro como
pagamento de juros nos últimos
anos, se sentiam ameaçados pela
situação pré falimentar em que
se encontram esses governos.
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Eleições

Definidas as chapas para eleição do SINDIFISCAL-ES
Conforme determina o estatuto do Sindifiscal-ES, no dia 06 de fevereiro encerrou-se o prazo de inscrição para as chapas que desejam disputar as eleições sindicais.
Foram inscritas duas chapas: Chapa 1 – Autonomia Fiscal e Chapa 2 – Renovação e Participação.
As eleições acontecem nos dias 02 e 03 de abril do corrente.
Os filiados poderão votar em urnas itinerantes ou fixas. O importante é participar e fazer valer o seu direito de voto.
Confira a seguir a composição das duas chapas inscritas:
CHAPA 1 – Autonomia Fiscal

CHAPA 2 – Renovação e Participação

DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente – Julio Cesar C. Muniz
Vice-presidente – Delio Castelo
Diretor Tesoureiro – Carlos José Martinelli
Diretor Administrativo – Walker Ricardo Pinto
Diretor Jurídico – Manoel Rodrigues Bernardo
Diretor de Aposentados e Pensionistas – Orlando Fernandes Pereira
Diretor de Comunicação e Divulgação – Jesse Lago dos Santos

DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente – Elcio Pedro Uliana
Vice-presidente – Rogerio Zanon
Diretor Tesoureiro – Anthony Fermino R. Lavor
Diretor Administrativo – Adson Thiago Oliveira Silva
Diretor Jurídico – Jair Gomes da Silva
Diretor de Aposentados e Pensionistas – Joel Barcelos Serrano
Diretor de Comunicação e Divulgação – Getulio Ramos Pimentel

CONSELHO DELIBERATIVO:
Altamiro Andre Leal
Francisco Tadeu dos Reis Alves
Angelo Vicente Scalfoni
Francisco de Assis Palitot
Antonio Carlos Cruz

CONSELHO DELIBERATIVO:
Jacques Baiense
Rene Gabriel Junior
Guilherme Frederico P. de Azevedo
Eustaquio Francisco Xavier
Jurema Magalhães

CONPTAF:
Titulares:
Julio Cesar C. Muniz
Eliezer Antônio Libardi
Thiago Duarte Venancio

CONPTAF:
Titulares:
Elcio Pedro Uliana
Ana Maria de Souza Silva
Marcelo Vinicius Borges Amista

Suplentes:
José Lúcio Costa Correia
Wilson Pereira da Silva
Carlos Augusto Alves Dias

Suplentes:
Gilson Siqueira do Nascimento
Carlos Antônio de Oliveira Pinto
Écio Ramos de Souza

ROTEIRO DAS URNAS ELEIÇÃO 2012/2015
As URNAS 01, 02 03, 04 05, 06, 07, 08 e 09, serão INTINERANTES e estarão recebendo votos no dia 02 de abril, de acordo com os roteiros e horários abaixo relacionados.
As URNAS 10, 11, 12, 13 e 14, serão FIXAS e estarão recebendo votos no dia 03 de abril, no horário de 09:00 às 17:00 hs.
URNA 01 (dia 02)
Serra
Vitória
Vila Velha
Guarapari

HORÁRIO
8:30
10:00
13:00
15:00

LOCAL
Agência
Agência
Agência
Agência

URNA 02 (dia 02)
Vila Valério
São G. da Palha
Nova Venécia
Pinheiros
Montanha

HORÁRIO
8:30
9:30
10:30
11:30
14:30

LOCAL
Banestes
Banestes
Agência
Banestes
Banestes

URNA 03 (dia 02)
Ecoporanga
Barra S. Francisco
Mantenópolis
Alto Rio Novo
Pancas

HORÁRIO
8:00
9:00
11:00
14:00
15:00

LOCAL
Banestes
Agência
Banestes
Banestes
Banestes

URNA 04 (dia 02)
Rio Novo do Sul
Itapemirim
Marataízes
Mimoso do Sul
Muqui
Atílio Vivácqua

HORÁRIO
8:30
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00

LOCAL
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes

URNA 05 (dia 02)
Anchieta
Piúma
Iconha
Viana
Cariacica

HORÁRIO
10:00
11:00
13:30
15:00
16:00

LOCAL
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Agência

URNA 06 (dia 02)
Ibiraçu
Santa Teresa
Itarana
Itaguaçu
Baixo Guandu

HORÁRIO
8:30
10:30
11:30
12:00
14:00

LOCAL
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
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URNA 07 (dia 02)
Pedro Canário
Conceição da Barra
São Mateus
Aracruz
Fundão

HORÁRIO
8:30
9:30
11:30
15:30
16:00

LOCAL
Banestes
Banestes
Agência
Agência
Banestes

URNA 08 (dia 02)
Jeronimo Monteiro
Alegre
Guaçuí
Dores do Rio Preto
São José do Calçado
Bom Jesus do Norte
Apiacá
Ponte do Itabapoana

HORÁRIO
8:00
9:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
15:30

LOCAL
Banestes
Agência
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Praça

URNA 09 (dia 02)
Castelo
C. do Castelo
Ibatiba
Afonso Cláudio
Iúna
Muniz Freire
Venda N. Imigrante
D. Martins

HORÁRIO
8:30
9:00
10:00
11:00
13:00
14:30
15:30
16:30

LOCAL
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Banestes
Agência
Banestes

URNA 10 (dia 03)
SEFAZ - VITÓRIA

HORÁRIO
09 ÀS 17 H

URNA 11 (dia 03)
SUFIS - VILA VELHA

HORÁRIO
09 ÀS 17 H

URNA 12 (dia 03)
SUFIS - LINHARES

HORÁRIO
09 ÀS 17 H

URNA 13 (dia 03)
SUFIS - COLATINA

HORÁRIO
09 ÀS 17 H

URNA 14 (dia 03)
SUFIS - C. ITAPEMIRIM

HORÁRIO
09 ÀS 17 H
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Entrevista

Como o Sr. avalia este primeiro
ano à frente da Secretaria de Estado
da Fazenda?
De forma muito positiva. Conseguimos alcançar todos os objetivos
traçados no Planejamento Estratégico do Governo para a nossa Secretaria e avançamos em vários pontos
que já estavam sendo trabalhados em
gestões anteriores, principalmente
no tocante às obras da nova sede e à
licitação de novos sistemas. Acredito
que conseguimos resultados muito
positivos nas duas áreas, quais sejam,
Receita e Tesouro, com pequenos
ajustes organizacionais e também alguns ajustes de legislação. Sendo necessário destacar que fui muito bem
recebido por todos os profissionais
da Fazenda, o que facilitou muito o
nosso trabalho. A equipe é muito dedicada e comprometida com os interesses do Estado.
Quais foram as principais dificuldades?
As dificuldades foram externas
ao ambiente da Secretaria, notadamente as propostas de alterações
nas legislações do ICMS para produtos importados e da distribuição dos
royalties. Essas propostas consumiram um tempo excessivo de nossas
agendas, dificultando o trabalho interno de planejamento e execução de
algumas tarefas. A incerteza gerada

com as possíveis modificações trouxe
muitos incômodos para o Estado e,
por conseguinte, para a Secretaria.
A receita total do Estado nos
dois primeiros quadrimestres de
2011 alcançou um crescimento de
20,42% em relação ao mesmo período de 2010. Na sua opinião, quais os
fatores que contribuíram para este
resultado?
Nós tivemos incrementos importantes no ICMS, principalmente
o ICMS Fundap, e na arrecadação de
royalties. Obviamente, exceção aos
royalties, o crescimento econômico
e o trabalho qualificado da Receita
foram os principais pontos que explicam um resultado tão expressivo.
Quais as metas para da SEFAZ-ES para 2012?
Nós necessitamos de continuar o processo de modernização da
SEFAZ. Em 2012 deveremos concluir
a licitação do novo sistema financeiro, orçamentário e contábil do
Estado e também iniciaremos a licitação para o novo sistema tributário. Ademais, precisaremos adequar
mais alguns pontos da legislação,
como, por exemplo, a nova legislação para reformulação do processo administrativo-fiscal. Também
precisaremos ampliar a fiscalização
em áreas ainda relativamente novas

Romero Mendonça/Secom

Maurício Cezar Duque, Secretário de Estado da Fazenda avalia seu primeiro ano à
frente da pasta. Confiante no futuro e agradecido pela boa receptividade da
categoria, o secretário destaca as conquistas, os desafios e os planos para 2012.
para o Estado, notadamente o setor
de óleo e gás. E, em conjunto com
outras Secretarias, deveremos avaliar constantemente as condições
de competitividade das nossas empresas. O resultado esperado para
2012 será uma SEFAZ mais moderna e crescimento real de arrecadação acima da média nacional. Sendo desnecessário lembrar, mas já o
fazendo, que tais metas não serão
alcançadas sem a qualificação e a
valorização dos servidores da Fazenda.
Royalties e Fundap. Diante do
cenário atual, na sua opinião qual
será o provável desfecho destas duas
questões?
O ambiente não é favorável ao Estado. Existe uma tendência de perda
na discussão dos royalties, que deverá
levar o assunto à esfera do Judiciário, e
também no ICMS FUNDAP, sendo que
neste último deverá haver maior negociação e o Estado deverá conseguir um
tratamento diferenciado. Essa é nossa
expectativa para os dois assuntos. A
nossa esperança é que haja maior racionalidade nas discussões e a União
encontre um ponto de equilíbrio nestas discussões, inclusive ampliando a
agenda tributária para uma discussão
sobre alguns pontos também importantes como o FPE, a revisão da Lei
Kandir, a modificação na tributação no

comércio eletrônico e a renegociação
das dívidas dos Estados.
Concurso Público para Auditores
Fiscais. Existe uma previsão?
O processo administrativo está
aberto e aguardaremos uma avaliação que será feita sobre o plano de
carreira da categoria. Hoje a única dúvida é sobre o quantitativo de vagas a
ser ofertado no concurso, mas, com
certeza, haverá o concurso.
O que a categoria pode esperar da SEFAZ em 2012 em relação às
suas reivindicações?
A Secretaria está avaliando as reivindicações e deverá criar um grupo
de trabalho para apresentar soluções
para a categoria. Tenho o sentimento que podemos avançar em alguns
pontos propostos.

Fique por dentro
STJ confirma direito a vencimentos integrais a servidor do fisco que concorrer a cargos elegíveis
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Castro Meira, relator
do recurso especial nº 1.20.255 – SE, que recorre contra a exclusão
dos valores propter laborem, da composição dos vencimentos, quando do afastamento para fins eleitorais, de servidores do Grupo TAF
confirmou, em sua decisão, o direito de percepção dos vencimentos
integrais. Veja trecho da decisão:
“É possível a percepção de vencimentos integrais por agente
fiscal de rendas durante o período de afastamento para concorrer a
pleito municipal. A única restrição é que durante o período de afastamento para concorrer a cargo eletivo, os servidores públicos não
têm direito ao recebimento de gratificações de natureza propter laborem que, por serem devidas apenas ao servidor que efetivamente
presta a atividade pertinente ao cargo ou prevista na lei, não se
enquadram no conceito de vencimentos integrais previsto na Lei
Complementar nº 64/90”.
Embora tenha sido negado o recurso, a decisão vem corrigir a
grande distorção havida entre os servidores do fisco e os demais servidores públicos, fazendo retornar a isonomia no tratamento daqueles que queiram se candidatar a cargos elegíveis, em todo o país.
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Declarações de rendimentos estão disponíveis na internet
As declarações de rendimentos relativas ao ano de 2011 dos aposentados e
pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social (ES-Previdência), para fins
de Imposto de Renda, já foram enviadas para a residência dos mesmos, via Correios, e estão disponíveis no site do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado (IPAJM) www.ipajm.es.gov.br.
Outra opção para obter esse documento é comparecer à Central de Atendimento
do Instituto, munido de um documento de identificação com foto e CPF.
Para obter o comprovante via web, o beneficiário deve acessar a página do
Instituto, no link Informe de Rendimentos, digitar o seu login (que é o número
funcional) e senha e, por fim, clicar no botão enviar.
Senha
Caso o segurado tenha esquecido a senha e queira criar uma nova, ele deve
digitar apenas o número funcional no campo intitulado “Nº funcional” e clicar em
“Criar/Lembrar Senha”.
Nessa situação, para que o beneficiário consiga receber a senha por meio de
seu e-mail é necessário que este se encontre cadastrado no SIARHES, que é o Sistema de Administração de Recursos Humanos. Dessa forma, para efetuar cadastro
de e-mail, ele deve procurar a Central de Atendimento do IPAJM ou encaminhar
solicitação, por meio de mensagem, para sct@ipajm.es.gov.br, na qual deve constar
o número funcional e vínculo do aposentado e/ou pensionista.
Servidores Ativos
A Declaração de Rendimentos dos servidores da ativa está disponível no site:
www.servidor.es.gov.br

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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ES na Fenafisco

Sindifiscal-ES no II Encontro das Assessorias de
Imprensa dos Fiscos Estaduais e Distrital da FENAFISCO
O Sindifiscal-ES vai estar presente no II Encontro das Assessorias de Imprensa dos Fiscos Estaduais e Distrital e I Workshop de
Comunicação da FENAFISCO, que acontece em Brasília nos dia 28,
29 de fevereiro e 1º de Março. A jornalista Karina Salvador irá representar nosso sindicato.
“É muito importante essa interação com as assessorias dos sindicatos fiscais dos outros estados. O mais interessante será a troca
de conhecimentos sobre práticas de assessoria sindical, assim contribuímos com nossas ferramentas comunicacionais e nos tornamos
aprendizes das ações dos demais sindicatos”, disse a jornalista.
Adriana Nobre, assessora de comunicação do SINDIFISCAL, afirma
que eventos como este são essenciais para comprovar que o trabalho
da assessoria é fundamental para qualquer entidade. “Hoje o filiado
quer informação, quer saber das ações do sindicato e também o que
acontece nos outros estados em relação à sua carreira. Esperamos,
neste encontro, criar essa interação com os demais sindicatos e a federação”.

V PLENAFISCO e
V CONAFISCO Extraordinário
A PLENAFISCO é uma Plenária estatutária formal promovida pela
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital e os trabalhos nela
efetivados compreendem várias atividades, como, apresentações de
trabalhos técnicos, debates, palestras, painéis, atividades de integração, entre outras. Todas as apresentações são voltadas para assuntos de interesse dos Servidores Públicos Fiscais Tributários e têm
como objetivo reunir os integrantes do fisco estadual e distrital para
discutir as teses de interesse da categoria, por meio da análise das
principais questões políticas atuais, que repercutem direta ou indiretamente, tanto na vida do fisco, quanto na da sociedade, como um
todo. Sua realização é conjunta com o CONAFISCO Extraordinário.
Este ano será realizada a V Plenafisco e o V Conafisco Extraordinário, em agosto, na cidade de Maceió. Em breve divulgaremos a
programação completa e detalhes sobre a viagem.

II WORKSHOP DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DO FISCO ESTADUAL E DISTRITAL
Nos dias 29 e 30 de março a Fenafisco promove o II
Workshop de Participação Política do Fisco Estadual e Distrital com o tema Participação política: bom para o Fisco,
bom para o Brasil.
O evento será realizado no Hotel Sonata de Iracema em
Fortaleza-CE e tem por objetivo possibilitar a troca de experiências e a definição de diretrizes conjuntas de atuação.
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Definir missão, visão, características e estratégias de atuação dos grupos estaduais
de participação política, tendo em vista os
desafios presentes e futuros. Além disso, o
evento visa oportunizar a troca de experiência entre os grupos, possibilitando o relato sobre como os diversos Estados têm agido, a fim de construir uma orientação geral.
Inscrições no site da Fenafisco
(www.fenafisco.org.br); São garantidas 03
(três) vagas por sindicato. Participe! Seu
sindicato não pode ficar de fora.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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Sociais

VI Desconcerto
A sexta edição do Desconcerto foi realizada no balneário de Marataízes.
Muita música, poesia e teatro. Um sucesso!
A próxima edição será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Aguardem!

O Happy hour está de volta!
Quem estava com saudade de ouvir uma boa música e colocar o papo em dia
com os amigos pode ficar tranqüilo. O happy hour está de volta.
Em março, na última quinta-feira (dia29), você tem um encontro marcado.
Em breve divulgaremos a atração musical.
Os encontros acontecem na Sede Social de Vila Velha e o couvert artístico
será de R$ 8,00 (oito reais) por pessoa. Participe!

Balancete Outubro 2011
Saldo anterior
Caixa				
5.284,91
Banestes Cta 1.702.554			
22.430,47
Banestes Cta 6.193.023			
825,38
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)		
21.210,54
Aplicação Coopfisco		
416.494,18
TOTAL...................................................................................466.245,48
RECEITA OPERACIONAL					
RECEITA EFETIVA					
Ativos (Outubro)			
110.210,00
Outras Receitas				
2.234,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras		
3.743,89
Receita C/Associados				
5.175,91
TOTAL............................................................................................. 121.364,40
DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA		
		
Acesso a Internet			
87,00
Adiantamentos e vales			
Assistência Contábil			
1.060,00
13º Salario.				
Brindes				
Combustível				
2.993,28
Condomínio				
3.428,99
Contribuição Sindical			
Contribuição Fenafisco			
4.866,69
Cópias e Autenticações			
8,20
Correios			
Cursos e Instruções 			
747,10
Despesas Bancárias			
495,21
Despesas Diversas			
388,90
Despesas C/Estacionamento		
44,00
Despesas C/Estagiários			
500,00
Despesas C/Gráficas			
Despesas c/ Pedágio			
95,10
Despesas C/Veiculos			
50,00
Energia				
94,86
Eventos				
2.335,40
F.G.T.S.				
1.894,73
Festividades e Confraternizações		
Férias				
1.359,22
Hospedagem			
4.563,68
I.N.S.S.				
7.545,26
I.N.S.S. S/NFS			
1.417,35
I.R.R.F. S/Salários			
2.233,17
I.R.R.F. S/NFS 			
128,85
I.S.S. 				
569,25
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PIS/COFINS/CSLL			
599,15
Impostos e Taxas			
325,29
Instalações				
Equipamentos			
999,00
Limpeza / Conservação			
225,80
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
3.831,41
Máquinas e Equipamentos		
Material de Higiene e Limpeza		
Material de Consumo		
451,32
Material de Escritório 			
297,27
Material Fotográfico			
Móveis e Utensílios			
Plano de Saúde - Assistência Médica		
1.612,60
Propaganda e Publicidade		
1.275,12
Pis S/Folha de Pagamento		
236,84
SUB TOTAL .............................................................. .46.760,04

Energia				
657,25
Instalações				
Jornais e Revistas			
41,30
Limpeza / Conservação			
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Material de Consumo			
6.275,84
Material de Escritório			
Material de Higiene/Limpeza		
4.270,00
Multas				
Plano de Saúde			
92,48
Pedágio				
Telefone				
415,15
Uniformes e Acessórios			
Vale Transporte			
Viangens e Estadas			
500,00
SUB TOTAL ............................................................... 12.784,02

Refeições e Lanches			
392,55
Repasse Coopfisco			
1.271,99
Seguros				
301,98
Salários				
16.872,22
Serviços Prestados - PJ			
Telefone				
1.086,58
Uniformes e Acessórios			
Vale Refeição			
6.433,15
Vale Transporte			
833,20
Viagens e Estadas			
50,62
TOTAL .....................................................................74.002,33
				
DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA		
		
Água e Saneamento			
775,05
Assinatura SKY			
144,46
Energia				
2.522,34
Instalações				
58,00
Manutenção Máquinas e Equipamentos
Material Higiene e Limpeza		
Serviços de Manutenção Sede Social		
11.657,95
Telefone				
186,27
TOTAL ..................................................................... 15.344,07
				
DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO		
		
Aluguel 				
464,00
Condomínio 			
48,00
Combustivel				
20,00
Condução 				
Despesas diversas			
-

				
142,31
Reembolso Despesa			
Refeições 		
Vale Transporte			
Viagens e Estadas			
TOTAL..................................................................... 12.926,33

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

Saldo Banco/Caixa
Caixa				
3.786,92
Banestes Cta 1.702.554			
35.753,09
Banestes Cta 6.193.023			
4.348,53
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )		
21.304,18
Aplicação Coopfisco			
420.144,43
				
TOTAL ................................................................... 485.337,15
TOTAL ................................................................. 587.609,88

587.609,88
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Finanças
Balancete Novembro 2011
Saldo anterior
Caixa					
3.786,92
Banestes Cta 1.702.554				
35.753,09
Banestes Cta 6.193.023				
4.348,53
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )			
21.304,18
Aplicação Coopfisco				
420.144,43
TOTAL ..............................................................................................485.337,15
					
RECEITA OPERACIONAL					
RECEITA EFETIVA					
Ativos (Novembro)				
110.737,61
Outras Receitas				
2.284,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		
126,89
Receita C/Associados			
3.570,25
TOTAL ............................................................................................. 116.718,75
DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA		
		
Acesso a Internet			
252,22
Adiantamentos e vales			
Assistência Contábil			
2.120,00
Assistência Juridica			
5.000,00
13º Salario.				
11.375,13
Combustível				
1.956,02
Condomínio				
1.657,32
Contribuição Sindical			
Contribuição Fenafisco			
913,82
Cópias e Autenticações			
Cursos e Instruções 			
708,25
Despesas Bancárias			
393,69
Despesas Financeiras			
3.863,75
Despesas Diversas			
800,00
Despesas C/Estacionamento		
301,00
Despesas C/Estagiários			
500,00
Despesas c/ Pedágio			
32,00
Despesas C/Veiculos			
875,69
Energia				
484,00
Eventos				
6.139,65
F.G.T.S.				
1.945,04
Festividades e Confraternizações		
Férias				
1.853,76
Hospedagem			
4.737,68
I.N.S.S.				
7.809,55
I.N.S.S. S/NFS			
1.417,35
I.R.R.F. S/Salários			
2.222,66
I.R.R.F. S/NFS 			
128,85
I.S.S. 				
658,64
Jornais e Revistas			
41,30

PIS/COFINS/CSLL			
599,15
Impostos e Taxas			
84,89
Instalações				
Equipamentos			
Limpeza / Conservação			
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
5.108,66
Máquinas e Equipamentos		
Material de Higiene e Limpeza		
Material de Consumo			
542,86
Material de Escritório 			
169,00
Material Fotográfico			
Móveis e Utensílios			
Plano de Saúde - Assistência Médica		
1.629,18
Propaganda e Publicidade		
6.350,71
Pis S/Folha de Pagamento		
243,13
SUB TOTAL ............................................................. 72.914,95
				
Refeições e Lanches			
189,21
Repasse Coopfisco			
1.271,94
Seguros				
624,02
Salários				
17.891,63
Serviços Prestados - PJ			
Telefone				
1.538,61
Uniformes e Acessórios			
Vale Refeição			
6.419,25
Vale Transporte			
589,60
Viagens e Estadas			
TOTAL ..................................................................101.439,21
				
DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA		
		
Água e Saneamento			
783,12
Assinatura SKY			
144,66
Energia				
2.236,37
Instalações				
Manutenção Máquinas e Equipamentos
Material Higiene e Limpeza		
436,62
Serviços de Manutenção Sede Social		
10.818,00
Telefone				
187,79
TOTAL .................................................................... 14.606,56
				
DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO		
		
Aluguel 				
464,00
Condomínio 			
55,00
Combustivel				
Condução 				
Despesas diversas			
150,00

Energia				
479,68
Instalações				
6.823,20
Jornais e Revistas			
41,30
Limpeza / Conservação			
950,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
65,00
Material de Consumo			
270,59
Material de Escritório			
6,50
Material de Higiene/Limpeza		
Multas				
Plano de Saúde			
92,48
Pedágio				
Telefone				
410,19
Uniformes e Acessórios			
Vale Transporte			
166,84
Viangens e Estadas			
SUB TOTAL ............................................................... 9.974,78
				
Telefone				
Reembolso Despesa			
Refeições 				
Vale Transporte			
Viagens e Estadas			
TOTAL .......................................................................9.974,78
				
Saldo Banco/Caixa
				
			
Caixa				
1.399,86
Banestes Cta 1.702.554			
28.434,75
Banestes Cta 6.193.023			
4.188,95
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )		
25.702,53
Aplicação Coopfisco			
416.309,26
TOTAL ...................................................................476.035,35

TOTAL ...................................................................602.055,90

602.055,90

Balancete Dezembro 2011
Saldo anterior
Caixa					
1.399,86
Banestes Cta 1.702.554				
28.434,75
Banestes Cta 6.193.023				
4.188,95
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )			
25.702,53
Aplicação Coopfisco			
416.309,26
TOTAL ............................................................................................. 476.035,35
RECEITA OPERACIONAL					
RECEITA EFETIVA					
Ativos (Dezembro)				
217.765,00
Outras Receitas				
5.097,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		
3.909,90
Receita C/Associados				
4.998,92
TOTAL ............................................................................................. 231.770,82
DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA		
		
Acesso a Internet			
22,22
Adiantamentos e vales			
4.003,17
Assistência Contábil			
Assistência Juridica			
5.000,00
Associação de Classes			
282,00
Abono Salarial			
2.200,00
Brindes 				
1.000,00
13º Salario.				
9.552,27
Combustível				
1.938,12
Condomínio				
1.683,84
Contribuição Sindical			
Contribuição Fenafisco			
9.829,08
Cursos e Instruções 			
708,25
Despesas Bancárias			
497,02
Despesas Financeiras			
34,31
Despesas C/Estacionamento		
118,00
Despesas C/Estagiários			
577,70
Despesas c/ Pedágio			
Despesas C/Veiculos			
375,69
Energia				
214,85
F.G.T.S.				
2.924,41
Festividades e Confraternizações		
5.848,83
Férias				
Hospedagem			
I.N.S.S.				
15.955,65
I.N.S.S. S/NFS			
1.417,35
I.R.R.F. S/Salários			
2.323,12
I.R.R.F. S/NFS 			
128,85
I.S.S. 				
644,25
I.P.T.U.				
84,89
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Jornais e Revistas			
1.340,00
PIS/COFINS/CSLL			
Impostos e Taxas			
Instalações				
Limpeza / Conservação			
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
1.374,97
Máquinas e Equipamentos		
Material de Higiene e Limpeza		
148,55
Material de Consumo			
13,74
Material de Escritório 			
347,69
Móveis e Utensílios			
Pedágio				
112,00
Plano de Saúde - Assistência Médica		
1.845,95
Propaganda e Publicidade		
Pis S/Folha de Pagamento		
251,80
SUB TOTAL ............................................................. 72.798,57
				
Refeições e Lanches			
182,79
Repasse Coopfisco			
1.279,02
Seguros				
322,10
Salários				
17.440,14
Serviços Prestados - PJ			
Telefone				
1.388,42
Uniformes e Acessórios			
Vale Refeição			
7.829,06
Vale Transporte			
3.497,01
Viagens e Estadas			
TOTAL ................................................................... 104.737,11
				
DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA		
		
Água e Saneamento			
1.141,97
Assinatura SKY			
144,66
Energia				
2.101,53
Instalações				
Manutenção Máquinas e Equipamentos
Material Higiene e Limpeza		
639,00
Serviços de Manutenção Sede Social		
10.377,30
Telefone				
188,15
TOTAL .....................................................................14.592,61
				
DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO		
		
Aluguel 				
464,00
Condomínio 			
55,00
Combustivel				
Condução 				
Despesas diversas			
-

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

Energia				
659,70
Instalações				
1.995,60
Jornais e Revistas			
82,60
Limpeza / Conservação			
770,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
200,00
Material de Consumo			
8,92
Material de Escritório			
Material de Higiene/Limpeza		
Multas				
Plano de Saúde			
92,48
Pedágio				
Telefone				
467,71
Uniformes e Acessórios			
Vale Transporte			
96,80
Viangens e Estadas			
45,52
				
SUB TOTAL ...............................................................4.938,33
				
Telefone			
Reembolso Despesa			
Refeições 				
Vale Transporte			
Viagens e Estadas			
TOTAL .......................................................................4.938,33

Saldo Banco/Caixa

				
				
Caixa				
1.774,16
Banestes Cta 1.702.554			
56.956,13
Banestes Cta 6.193.023			
78.928,45
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )		
25.820,78
Aplicação Coopfisco			
420.058,60
TOTAL ................................................................... 583.538,12

TOTAL ...................................................................707.806,17

707.806,17
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Coopfisco

Portabilidade: escolha ter mais vantagens
Vantagens da Portabilidade
Serviço

Com Portabilidade

Normal

Restituição do Imposto de Renda

2,2%

2,4%

Antecipação de 13º Salário

2,3%

2,5%

Cheque especial

5,0%

5,95%

Empréstimo (13 a 48 parcelas)

1,70%

1,76%

1,80%

------

3,0%

3,5%

Empréstimo (48 a 60 parcelas)
Exclusivo para cooperado com portabilidade
Empréstimo desconto de cheques (factoring)

O cooperado COOPFISCO pode optar por transferir o crédito do seu
salário para sua conta corrente na Cooperativa.
Confira as vantagens:
Solicitar a Portabilidade é fácil. Basta:
1) Imprimir o formulário, em duas vias, disponível em www.coopfisco.org.br.
2) Preencher os dados solicitados.
3) Procurar o gerente da sua conta atual e entregar o pedido por escrito.
4) Entregar a segunda via do documento, assinado e carimbado, na COOPFISCO.

Para obter mais informações sobre os benefícios e como transferir o crédito do seu salário
para a COOPFISCO, fale com nossa gerente ou ligue 27 3200-3989.
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Saúde do Fisco

Cuidados básicos pós verão:

fazem a diferença na sua saúde

S

ol, praia, alimentação desequilibrada e calor,
muito calor! Todos esses fatores são grandes inimigos
da saúde. Por isso, depois de
uma temporada de férias, os
estragos com a desidratação
do corpo, desencadeiam vários vilões da saúde.
São pequenos cuidados
que fazem uma grande diferença para o seu bem estar.
Segundo a dermatologista,

Dra. Denise Kunsch, nessa
época do ano pessoas de 25
a 65 anos procuram com frequência o consultório queixando-se principalmente de
insolação e ardência da pele.
“Os idosos devem ter cuidados redobrados, pois a espessura da primeira camada
de pele, a derme, ao passar
dos anos, fica mais fina, resultando uma pele mais sensível,
principalmente à exposição
ao sol. Essas pessoas tem que

usar bastante creme hidratante com filtro solar em alto
fator, no mínimo acima de
30FPS” orienta Dra. Denise.
Os cuidados com o corpo
nessa época, vão dos pés à
cabeça. Divida-se por partes,
começando pela boca: beba
bastante água, nosso corpo
é mais de 70% composto por
água. A alimentação também
deve ser leve, escolha frutas,
verduras e hortaliças para recompor as vitaminas que o

corpo necessita.
Repousar também é preciso: descanso, evitar o desgaste
físico nesse momento é imprescindível para a saúde, pois
o corpo debilitado de sol e atividades que não estamos habituados, precisa de repouso. É
importante também o uso de
óculos de sol para proteção dos
mesmos. Recomenda-se também o uso de hidratantes, para
auxiliar na elasticidade da pele,
evitando uma pele ressecada.

O verão acabou, mas o sol continua forte
Verdade. A dica é não se descuidar e continuar seguindo
as medidas básicas de proteção solar.
- Evitar a exposição corporal no período de maior radiação
(normalmente entre 10h manhã e 16h da tarde);
- Vestir roupa protectora de cor clara e de algodão, de preferência, e usar chapéu com abas que resguardem não só a
cabeça, mas também a face, as orelhas e a nuca;
- Usar protector solar com um factor de protecção a partir
de 30 FPS;
- Ingerir muita água para evitar desidratação
Jaqueline Canal protegendo a pequena Catarina com filtro solar enquanto curte
uma manhã de sol no Clube do Sindifiscal-ES de Vila Velha
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Eo
verão foi

movimentado

nos clubes

Especial
Os Clubes do Sindifiscal-ES de Cachoeiro de
Itapemirim e Vila Velha, estiveram lotados
nesse verão. Segundo Ayrton Castelo, gerente dos clubes, cerca de 200 pessoas ao
dia passaram por lá nos finais de semana de
janeiro e fevereiro. “Em Vila Velha, as áreas
de churrasco estiveram todas ocupadas, o
movimento foi intenso. Cachoeiro de Itapemirim também foi bem aproveitada pelos associados”, disse Ayrton.

Diversão com segurança:
salva vidas nos clubes

Durante todo ano os fins de semana
dos clubes do Sindifiscal-ES, estão
guardados por salva vidas nas piscinas.
Prioridade, a segurança das crianças e
adultos estão garantidas para uma diversão tranquila e resguardada.
www.sindifiscal-es.org.br • Fevereiro 2012 nº 145
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Aconteceu há cinco anos - fevereiro de 2007 ......
No Sindifiscal

No Estado

Projeto de Lei nº 46/2007: Inscrição da Dívida Ativa
A diretoria do Sindifiscal manifesta sua preocupação em relação ao Projeto de Lei nº
46/2007, em tramitação na Assembléia Legislativa, que introduz alterações na Lei nº
7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS, atribuindo à Procuradoria Geral do Estado a
competência para inscrever em dívida ativa os créditos tributários. Atualmente, essa
competência pertence à Secretaria de Estado da Fazenda.
Eleições no SINDIFISCAL
Duas chapas inscritas para concorrer às eleições do Sindifiscal para o biênio 20072009. É o fortalecimento da democracia em nossa casa!
Mutirão comemora ótimos resultados no segundo ano de atuação
No segundo ano de atuação junto ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), à
Procuradoria Geral do Estado (PGE) e à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), o Serviço de
Cooperação Regional, conhecido por “Mutirão” para a recuperação da Dívida Ativa no
Estado conseguiu aumentar em mais de 70% os parcelamentos em relação ao primeiro ano dos trabalhos, que acumulou um resgate de 443.292.3300 em VRTE (Valor de
Referência do Tesouro Estadual).

No Brasil
Senado deve criar este ano Comissão para avaliar Sistema Tributário
Tão logo retome os trabalhos, depois do Carnaval, o Senado deverá iniciar o estudo
de projeto destinado a criar uma comissão para avaliar a funcionalidade do Sistema
Tributário Nacional. Na opinião do presidente do Senado, Renan Calheiros, a carga
tributária brasileira inibe a produção, sendo necessário um sistema mais justo, que
diminua seu peso sobre estados e municípios. A soma da arrecadação de todos os
tributos federais, estaduais e municipais é hoje de 40% do Produto Interno Bruto (PIB).
Polícia Federal prende em São Paulo 12 de 61 procurados por fraude fiscal
A Polícia Federal de São Paulo prendeu na manhã de hoje (15) 12 pessoas das 61 acusadas de manobras para recebimento ilegal de benefícios fiscais administrados pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
Auditores da Receita param hoje por 24 h
Os auditores da Receita Federal fazem hoje(08) paralisação de 24 horas em protesto
contra a decisão do órgão de reduzir as gratificações dos servidores porque as metas
de aumento de arrecadação não foram atingidas.
Menino João Hélio morre arrastado no Rio
O menino João Hélio Fernandes, 6 anos, morre ao ser arrastado num
carro roubado por bandidos na zona norte do Rio de Janeiro. A criança, a irmã e a mãe estavam no veículo quando foram abordadas por
bandidos no bairro de Osvaldo Cruz. Os ladrões ordenaram que os
três saíssem do carro. Os bandidos, no entanto, arrancaram com o
veículo antes que a criança fosse retirada. O menino ficou pendurado e foi arrastado por 7 km.

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

Deputados estaduais continuam sem acesso ao Siafen
Mais uma vez os deputados cobram a senha do Siafen, sistema que mostra a movimentação financeira do Executivo. Primeiro foi a ex-deputada Mariazinha Vellozo
Lucas (PSDB), que muito reclamou no ano passado, o fato de os deputados não terem
acesso ao sistema. Agora foi a vez de Cláudio Vereza (PT/foto) cobrar a senha que deve
ser fornecida pelo governo do Estado.
Presidente da Nestlé nega manobra para prejudicar Garoto
O presidente da Nestlé Ivan Zurita esteve em Vitória nesta quarta-feira (14) para a
devolução de um terreno que já abrigou uma unidade fabril da Empresa ao município
de Nova Venécia (norte do Estado). À tarde, ele reuniu a imprensa para falar sobre
as denúncias publicadas no jornal Valor Econômico, de circulação nacional, de que a
Nestlé estaria em campanha para desvalorizar a maca Garoto, adquirida pela multinacional em 2002.
Lucro de R$ 133,83 milhões pode ser um convite à privatização do Banestes
O valor atraente obtido pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) em 2006
- 74% maior em relação a 2005 - é sinal de que a instituição continua muito bem financeiramente e, portanto, não há por que o governo concretizar as intenções de venda.
Mas o sucesso pode ser usado como estratégia para transformar o Banestes numa
vitrine das empresas interessadas na compra.

No Mundo
Massacre no Iraque:
Em 3 de fevereiro, um camicaze fez saltar seu caminhão carregado com uma tonelada
de explosivos em um bairro popular xiita de Bagdá, causando ao menos 130 mortos e
305 feridos. Foi o segundo maior atentado no Iraque após a invasão do país em março
de 2003, quando foram mortas 202 pessoas na Cidade de Sadr em novembro de 2006.
Portugal aprova descriminalização do aborto
Os eleitores portugueses aprovam em referendo, por uma maioria de mais de 59%,
a descriminalização do aborto nas dez primeiras semanas de gravidez, segundo os
resultados oficiais publicados. O referendo foi marcado por forte abstenção.
Projeto europeu desenvolve robôs com emoções
Cientistas em seis países da Europa unem esforços
para desenvolver os primeiros robôs com a habilidade de interagir emocionalmente com os humanos.
O projeto, chamado Feelix Growing, envolve 25 profissionais, entre especialistas em robótica, psicólogos e neurocientistas, e prevê um investimento de
2,3 milhões de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) em
três anos.

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 Itapemirim (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. Parcelamos 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

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

FALECIMENTO

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de:

Enedir Moreira Marçal Tatagiba, aposentada, em 21/11/2011;
José Pirola, aposentado, em 09/12/2011;
Nilson Martins de Souza, aposentado, em 11/12/2011;
Acrisio Drasto Bonfim, aposentado, em 11/12/2011;
Sebastião José do Carmo, aposentado, em 10/12/2011;
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Djamé Gomes Vaz, pensionista, em 29/12/2011;
Eldemar D´Almeida Lucas, aposentado, em 31/12/2011;
Carlos Urbano Gonçalves Ferreira, aposentado, em 27/01/2012;
Sebastião de Mattos Soeiro, aposentado, em 30/01/2012.
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