Palavra do Presidente
Fisco faz dever de casa e cobra do Governo
Na reunião com o Secretário de Gestão e Recursos
Humanos. Lembramos ao titular da SEGER o compromisso de cavalheiros, firmado entre o Governador Renato Casagrande e o fisco capixaba.
Esclarecemos que temos cumprido a nossa parte,
com esmero e dedicação. Prova disso é que a receita
total do Estado passou, de 7 bilhões, para 9,112 bilhões
de reais. Tal incremento representa mais de 20,42%,
de janeiro a agosto/11, em relação a 2010. Inclusive,
o anúncio partiu do Secretário de Estado da Fazenda,
Maurício Duque. Foi especial. Parabéns! Fisco do ES.
O cenário que demonstra uma tendencia de queda da
receita pública tem sido objeto de preocupação de todos
nós, atores políticos, da sociedade e do Fisco Capixaba.
Tanto que, antes de empossado o novo Governo, o
Fisco, através do Ofício Sindifiscal 105/2010, apresentou um plano de ação para a Sefaz-ES, em 2011, con-

tendo inúmeras sugestões de medidas, que gerariam
incremento da receita estadual.
Em passado recente, o pronunciamento do Secretário de Estado da Fazenda, Maurício Duque, na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, do Senado Federal,
mostrou como o cenário posto compromete a governança no Espírito Santo.
Os fatos reforçam o que afirmamos e defendemos.
Que o Fisco Capixaba já demonstrou ser estratégico e
fundamental em momentos pretéritos e, hoje, projeta-se
como parceiro indispensável para que as conquistas da sociedade sejam preservadas e ampliadas neste momento.
Ainda no dia 06 de outubro, mostramos a SEGER, que
o fisco irá se aposentar em massa em 2015 e 2019, mais
70% da força de trabalho ativa. O desafio atual é a oxigenação do Grupo TAF, com concursos públicos regulares.
E atrativos. Hoje, a vacância da carreira do fisco é de 155

Auditores Fiscais da Receita Estadual. Também, a idade
avançada do fisco estadual compromete os projetos, de
médio e longo prazo, voltados à autonomia financeira do
ES, como o controle de segmentos estratégicos da receita
estadual como royalties, energia, Simples, etc...
Do concurso realizado, em 2002, a efetiva nomeação dos candidatos somente ocorreu, a partir de 2005
e, dos 115 candidatos chamados via nomeação no DIO-ES, somente 37 permanecem nos quadros do Fisco.
No concurso de 2009, dos 60 candidatos nomeados, somente 27 permanecem nos quadros técnicos da SEFAZ-ES.
Por esse motivo, é válido o alerta do Fisco, para este
cenário. Ele se faz importante no sentido de minimizarmos
todas as tendências negativas e podermos contribuir para
a autonomia financeira do Espírito Santo. Tal condição se
faz sine qua non para o desenvolvimento, sustentado e
sustentável, desta e das futuras gerações de capixabas.

Editorial
Servidor Público Federal pode perder aposentadoria integral
Normalmente, nos editoriais, procuramos levar mensagens de exortação
ao otimismo e à reflexão sobre os rumos
que desejamos tomar. Não acreditamos
em ataques, quando argumentos bem
podem supri-los.
Mas, ante a ultrajante derrota sofrida pelo Brasil, quando da aprovação
do (PL 1992/07) no último dia 31 de
agosto, pela Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público onde
estava parado, desde 2007 e a truculência e o deboche demonstrados com
a causa do serviço público nacional,
não me permite calar.
Da forma como está, o texto cria
a Funpresp (Fundação da Previdência
Complementar do Servidor Público Federal), à qual todos os servidores públicos federais terão que aderir caso queiram receber uma aposentadoria mais
gorda no futuro. Caso seja aprovada, a
norma vai limitar o valor dos benefícios
a R$ 3.689,66 e quem quiser ganhar
mais terá de contribuir com um fundo
de previdência complementar.
Há décadas, nós servidores somos
atacados naquilo que os que nos atacam chamam, com escárnio, de “invejável regalia dos servidores públicos
federais: a aposentadoria integral”.
Nesse novo ataque, os nossos algozes vêm com a ideia de reduzir o
prejuízo causado todos os anos à previdência, segundo o relator do PL, pelas mamatas dos servidores públicos.
E trazem dados do Ministério da
Previdência Social, segundo os quais
os 950 mil servidores públicos federais
geraram rombo de R$ 51 bilhões em
2010. O valor é R$ 8 bilhões superior ao
déficit provocado pelos 24 milhões de
aposentados brasileiros que trabalham
com carteira assinada – chamados celetistas - e que desfrutam do Regime
Geral de Previdência Social, cujo teto é
R$ 3.689,66. O novo regime abrangeria
todos os servidores públicos federais,
titulares de cargo efetivo da União,
suas autarquias e fundações, inclusive
para os membros do Poder Judiciário,
do Ministério Público e do TCU (Tribunal de Contas da União).
Quem optar pelo novo regime vai
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receber dois benefícios complementares quando se aposentar: um do órgão
empregador, até o limite do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social),
e outro da Funpresp, decorrente das
contribuições feitas a partir da adesão.
Nova História do Brasil
Tristemente engraçado é que,
agindo dessa forma, eles reescrevem,
ao seu modo e diletantismo, a própria
história do país. Ficam riscadas da memória nacional as obras custeadas pela
Previdência Social, como Maracanã,
Brasília, Transamazônica, Belém-Brasília, centenas de obras em rodovias e
ferrovias (hoje, na moda novamente)
e abandono, puro e simples, do patrimônio imobiliário do Sistema, de valor incalculável. Por falar em cálculos,
esses “brinquedinhos” sugaram e sugam do RPPS, soma muitas vezes superior a 100 bilhões de reais, segundo
cálculos realizados e divulgados por
pessoas que ajudaram a construir a
Previdência Social, no nosso país.
Ia me esquecendo do FUNRURAL, legítimo e louvável ato governamental de
inclusão do homem e mulher do campo.
Mas, feito “com o dos outros”, mais uma
vez. O RGPS bancando previdência para
quem nunca contribuiu um centavo.
O Cachorro está morto,
vamos chutá-Lo
O relator, Silvio Costa (PTB-PE)
– que também preside a comissão –
acredita que o projeto é o início da
reforma tributária tão aguardada pela
sociedade. Em entrevista ao R7, ele
explicou que a medida não atinge os
funcionários públicos atuais.
Quanto a essa afirmação, dizemos
que não atinge, por enquanto. O governo nos elegeu como o câncer do
déficit e não vai parar por aí.
Continua a lenga-lenga
do Silvio Costa
Segundo ele, a previdência é um
assunto que a gente tem que resolver
urgentemente até para, no futuro, termos caixa para pagar as aposentadorias
desses servidores. O projeto aprovado

não prejudica nenhum atual servidor,
até porque a lei não pode ser retroativa.
Curioso é que nos outros poderes,
oxigenados permanentemente, em
seus quadros, a relação saudável 3 x
1, se mantém e os seus sistemas de
previdência são superavitários, sem
questionamentos.
No executivo, seja o nível federado que for, há muito não se vê concurso público de boa envergadura. A
massa de servidores envelheceu e, ou
está ou vais se aposentar, em breve.
A relação está em cerca de 1 x1. É ou
não é um desmonte?
Emprego Público no executivo –
Quem vai querer?
Defensora do serviço público, a
deputada Andrea Zito (PSDB-RJ) teme
que a medida torne os cargos públicos
menos “atraentes”.
Para ela, ao equiparar trabalhadores do setor privado que não recebem
FGTS -Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, participação nos resultados e
outros direitos trabalhistas dos celetistas, o projeto tornará os cargos públicos pouco atraentes.
Costa, é claro, não concorda. Ele
diz que qualquer trabalhador com carteira assinada trocaria seus benefícios
- como FGTS e participação nos lucros
da empresa – pela estabilidade do serviço público. Por aí se vê que ele nada
entende de serviço público. Quando
muito, sabe-se lá de onde veio, fantasia a estabilidade como algo “do outro
mundo”. E teima em dizer que so servidores federais têm essa regalia da
estabilidade. Entende que não podemos argumentar que a iniciativa privada ganha 40% quando é demitida,
ou que tem FGTS. Ele, de modo simplista, declara que sabemos, ao entrar
no serviço público que, pelo resto de
nossas vidas, não seremos demitidos,
deixando clara a ignorância ante os
temas compromisso cidadão e serviço
ao povo, que são a nossa rotina
Fazemos coro às entidades que são,
radicalmente, contra o projeto de lei.
Há muito assistimos ao achatamento de nossos salários e proventos
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(sabe a diferença dos dois, Costa?) Em
cada crise, até mesmo alienígena, o
governo lança mão de seu poder sobre nós para, simplesmente, nos achatar os salários e, principalmente, os
proventos dos aposentados e pensionistas, que são os que mais têm sofrido com esse governo.
O RGPs é superavitário!
Continuaremos a bradar à exaustão, que discordamos dos dados fornecidos pelo Ministério da Previdência,
manipulados, mentirosos e de duplo
sentido. Continuaremos a afirmar que
não há saldo negativo na pasta e a defender a não usurpação do orçamento
da Previdência Social, pelo orçamento
geral da União.
Nunca houve rombo na previdência. O que existe, há tempos, é má administração. È corrupção. É roubo. Os
inúmeros casos de desvio de dinheiro,
nos assombram pelas mãos das Georginas da vida, ou seus similares machos,
mas rombo, não existe e nunca existiu.
Derrotados todos os destaques
apresentados, o saco de maldades do
governo federal, contendo o maldito
projeto de lei seguirá, agora, para outras três comissões – Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação;
Constituição e Justiça. E, pasmem, irá
seguir, logo após, diretamente para o
Senado, sem precisar passar pelo plenário da Câmara. Caso(?) seja aprovado pelos senadores, será submetido à
sanção presidencial.
Comemorando, entusiasticamente, a sua vitória, o relator, Silvio Costa,
afirmou que o governo é favorável ao
novo regime, ao qual aplaudem em
apoio diversos ministros, entre eles
Garibaldi Alves (Previdência) e Guido
Mantega (Fazenda).
O que nos resta fazer
Lutar, unir forças, divulgar a ceifa
do serviço público. Proclamar a rota
de contramão que o governo está
adotando, ao matar a galinha, como
na fábula, à cata dos poucos ovos que
restam na gestão pública brasileira.
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Afirmação Social e Política
do Fisco Capixaba
A diretoria atual do SINDIFISCAL-ES, prezando pelo engrandecimento de sua categoria vem realizando ações desde sua formação,
para firmar o Grupo TAF como carreira essencial de estado e sustentáculo principal das políticas públicas pela via da garantia progressiva
de arrecadação tributária do Espírito Santo.
Para tanto, foram inúmeros contatos com autoridades executivas, legislativas e judiciárias.
Essa nova face sindical tem garantido ao
Grupo TAF o atendimento de suas solicitações
e sustentações pela via de negociação contínua
e permanente. Tal estratégia elevou nossa categoria e nosso sindicato, que a representa, ao
patamar de reconhecimento pelo governador,
parlamentares e juristas de nosso estado como
co-participe da construção do Espírito Santo e
principal garantidor do bem estar social, objetivo maior do tributo.

Presidente da Comissão de Finanças da ALES,
Deputado Estadual Sérgio Borges, em reunião
com a Comissão de Negociação do Fisco

Prestando Contas II

Retribuindo a visita do Fisco, senadora Ana Rita
participa de reunião na nova sede do SINDIFISCAL

SINDIFISCAL-ES é recebido pela Vice-Presidente da
Câmara, Deputada Federal Rose de Freitas

Governo estreita parceria com Fisco
De 2009 a 2011 a diretoria do SINDIFISCAL-ES
esteve reunida em super agendas com 27 Deputados Estaduais, 12 Federais e cinco Senadores. Foram feitas diversas visitas na Assembléia Legislativa

do Espírito Santo e em Brasília. A pauta principal levada pelos representantes do fisco capixaba foram
o futuro da Carreira do Fisco, a Reforma Tributária e
a distribuição dos Royalties em nosso Estado.

Fisco interage com Tribunais, Ministério Público e Procuradoria

Desde o início desta gestão no SINDIFISCAL-ES, uma grande preocupação foi a recuperação da Dívida
Ativa do Estado. Foram realizadas várias reuniões e encontros em conjunto com essas entidades em
busca de uma solução para agilizar o a cobrança. Hoje Fisco, PGE e Tribunal de Justiça comemoram a
digitalização dos processos de execução fiscal.

Secretário Heraclito recebe Comissão de Negociação
e abre discussão sobre carreira do Fisco
No dia 06 de outubro, a Comissão
de Negociação do Fisco foi recebida
pelo Secretário de Gestão, Heráclito
Amâncio Pereira Junior.
A ele foi apresentada a preocupação do fisco capixaba em manter
a autonomia financeira do Estado e
o risco para os projetos de médio e
longo prazos, da Secretaria de Estado
da Fazenda.
Com a reunião, iniciaram-se as
negociações sobre a carreira do fisco.
Estiveram presentes, além do
secretário Heráclito, os assessores
Darcione e Fátima. Pelo fisco, compareceram Getúlio, Herval, Adson,
Luiz Claudio, Marcelo e Jessé. Plena
interação de todos, na defesa das
posições do fisco estadual, focando,
principalmente, o crescimento da
arrecadação, a recuperação da capacidade fiscal e de investimento do
estado, assim como, as novas atribuições do fisco, em relação as receitas
tributárias e não tributárias.
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Exemplificando: Agora, o fisco estadual será diretamente responsável
pelo controle dos frutos da produção
de gás e petróleo, no Estado. Tal tarefa pretende gerar resultados de crescimento arrecadador, ainda maior, do
que os quase 2 bilhões previstos para
2011.
Outro ponto destacado pela comissão foi a carência de pessoal em
todas áreas da SEFAZ. Tal situação cria
riscos para o esforço de consolidação
da autonomia financeira do ES. Lembramos que, em muitos casos,   um
ou dois servidores, controlam áreas
estratégicas, como petróleo e gás,
Simples, Comunicações e Energia Elétrica.
Mostrou-se, também, a preocupação com as aposentadorias em
grande escala, que irão acontecer nos
próximos anos. Em 2015, todas as auditoras fiscais estarão aptas a se aposentar e, até 2019, todos os auditores fiscais, egressos pelo concurso de

1984, o que representa cerca de 85%
do grupo atual. É importantíssimo o
concurso imediato para mais de 155
vagas, exatamente o quantitativo de
vagas existentes, pela legislação que
rege o Fisco Estadual.
Após ouvir, atentamente, o Secretário Heráclito falou da existência de
um grupo de trabalho, da SEGER, que
tem estudado todas as carreiras do
estado, adiantando que o responsável
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se reunirá com o fisco, para discutir
os aspectos da carreira do Grupo TAF.
Na sequência, ele abordou questões
atinentes à valorização da carreira,  a
um sistema de avaliação de desempenho, à implantação da meritocracia,
de metas e, até, em aceleradores. Informamos, por último que a reunião
com o grupo de trabalho da SEGER já
está sendo agendada.
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Os Bastidores da Operação Bafômetro
Para uma operação chegar às ruas é preciso muito trabalho, estudo e investigação.
No inicio de setembro o Fisco Estadual estampou as páginas dos principais jornais e sites de notícias com
a realização da Operação Bafômetro.
Uma ação desenvolvida nas regiões
metropolitana e sul para combater
a compra irregular e a sonegação de

supostamente pelas empresas investigadas. Desse montante o Estado
espera receber R$ 60 milhões em impostos e multas.
O Ação Fiscal entrevistou o Supervisor Regional da Receita da Região Metropolitana, Wadson Lamego Marins, para
conhecer todos os detalhes deste trabalho que
ainda está em execução.

Denúncias

impostos no comércio de cerveja no
Espírito Santo.
Na Grande Vitória a operação envolveu 14 auditores fiscais, oito policiais, seis viaturas da SEFAZ e quatro
viaturas da Polícia Militar. Na região
sul, nos municípios de Castelo, Cachoeiro, Marataízes, Itapemirim, Iconha, os auditores lacraram 6.845 caixas de cerveja, 353 sem nota fiscal e
autuaram oito empresas.
Segundo dados da Secretaria de
Estado da Fazenda, estima-se que R$
100 milhões tenham sido sonegados,

Wadson explicou
que a operação é produto de investigação de irregularidades denunciadas desde 14/06/2010.
A Gerência de Fiscalização recebeu denúncia que algumas firmas
estariam recebendo
cervejas de forma irregular. A partir daí outros estabelecimentos
irregulares foram identificados.
Posteriormente a Secretaria de
Estado da Fazenda recebeu outra
denúncia. Desta vez, de que cerveja
autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para
circular somente no estado do Rio de
Janeiro estaria sendo comercializada
em nosso Estado. A mercadoria foi
identificada pois possuia embalagem
e volume diferenciados.
“Em abril deste ano recebemos
uma solicitação do Fisco do Estado de
Minas Gerais, em relação a uma apreensão de cerveja cujo
destino era o Espírito
Santo e o estado de
origem o Rio de Janeiro”, explicou o supervisor.
O agravante era
que o estabelecimento de origem nem sequer existia, conforme
informações do Sinte-

gra os dois sócios são mineiros,
um com endereço no ES outro
em MG sendo a matriz no estado
mineiro e compras na ordem de
R$ 33 milhões e vendas na ordem
de 17 milhões, (diferença de 16
milhões em estoque).
“Esse estabelecimento foi autuado em R$ 5 milhões em Substituição Tributária e R$ 800 mil, por
falta de registro em nota”, completou Wadson.

A Operação

A partir dessa ação em Minas
Gerais o serviço de inteligência
da SEFAZ-ES começou a mapear
uma área maior de fontes de recepção dessas mercadorias irregulares.
O resultado deste estudo resultou na
Operação Bafômetro.
Além dos estabelecimentos visitados no dia da Operação, segundo
o supervisor, a Receita intimou 3.281
empresas para apresentarem declarações de faturamento pendentes.
Caso contrário estarão sujeitas à suspensão da inscrição estadual e de benefícios fiscais, e impedidas de integrar o cadastro do Simples Nacional,
de obter Certidão Negativa de Débitos e de participar de licitações.
Todo esse esquema para burlar
a fiscalização deve-se a diferença de
tributação da cerveja. Como no estado do Rio de Janeiro a alíquota é menor, o comerciante capixaba deveria
pagar a diferença, o que não estava
ocorrendo.

Pós-Operação

No dia Operação foram realizadas
copiagem de arquivos magnéticos.
Esses dados servem para subsidiar as
ordens de fiscalização e nortear possíveis fontes dessa sonegação.
“O setor de inteligência da SEFAZ
continua o trabalho no sentido de levantar fontes de sonegação. Porem
quando a operação alcança a publicidade o sonegador fica mais precavido, alguns até deixam de operar por
medo”, ressalta o supervisor.
O trabalho continua, a ordem
de fiscalização tem 35 dias para ser
executada, podendo ser prorrogada
devido alguma peculiaridade, como
atraso na entrega de documento por
parte do contribuinte. Após o fechamento deste trabalho serão divulgados os números globais da ação.

Curiosidades
Só para se ter uma idéia das artimanhas utilizadas para burlar o fisco.
Em um município da Grande Vitória, num estabelecimento bem modesto
em um bairro pequeno, foram encontradas notas fiscais com movimentos
de R$ 150 a R$ 180 mil. A notas tinham indícios de circulação de mercadoria e como não houve interceptação, já possuíam solicitação para cancelamento. Nesta firma foi verificada uma diferença de estoque de R$ 300 mil.
Na opinião dos auditores ao desenvolver da tarefa serão encontradas mais
irregularidades e também há a possibilidade desta infração estar maquiando uma sonegação ainda maior.

Local no RJ onde supostamente funcionaria
um grande depósito de cerveja.
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Auditor capixaba é convidado para ministrar
palestra sobre PAF ECF no Amapá
Tratando do tema
PAF ECF, o Fiscal da Receita Estadual capixaba,
Mauro Deserto Braga,
foi convidado para fechar com “chave de
ouro” o I SEMINÁRIO
DO FISCO ESTADUAL DO
AMAPÁ trazendo à assistência os avanços havidos com a implantação e célere ampliação
do sistema de governo
eletrônico
e-govern,
mostrando o avanço
que representa a modernidade em eficiência na administração pública. Segundo Mauro, a palestra vai dar uma idéia dos avanços
tecnológicos do controle do varejo, o
PAC ECF, sua fundamentação legal.
“O foco é permitir que nós audi-

tores fiscais possamos cumprir uma
determinação legal
que é ter um controle sobre aquilo
que é praticado no
ambiente comercial”, disse Mauro.
A platéia permaneceu muito além do
horário, embevecida com as novidades, as quais ao
contrário do que
pregam
alguns,
chegam para dignificar e valorizar o trabalho do fisco,
em todos os sentidos.
Ficou claro que não há a figura do
afastamento do agente, em nenhuma
das fases. O que há é o aprimoramento
constante de ferramentas atualizadas

pela evolução tecnológica sendo
postas a serviço de um fisco, cada
vez mais, eficaz e eficiente no cumprimento de sua missão. Os números e
avanços das arrecadações estaduais e
distritais atestam isso.
O PAF ECF é o Programa Aplicativo Fiscal que faz a interface com
o Emissor Cupom Fiscal. Com esse
programa, o fisco prevê que todas as
empresas fornecedoras de soluções
de automação comercial estejam devidamente homologadas, garantindo
que as transações comerciais que
passem por esses sistemas sejam devidamente apuradas. Ele exige homologação, em todas as UF’s. No entanto

isso tem sido feito em datas diferentes. De todo modo, a homologação é
obrigatória e a rigor desde 26 de dezembro de 2008, os Estados podem
exigir a obrigatoriedade da Lei.
A partir da entrada em vigor da
Portaria SF Nº 061/2010, de 05 de
maio de 2010, que estabelece a obrigatoriedade de registro de programas
aplicativos fiscais para uso em ECF,
por parte das empresas desenvolvedoras de software, assim como da
comunicação por parte dos contribuintes do uso de PAF-ECF, alertamos
a necessidade de cumprimento das
determinações e prazos previstos na
legislação nacional e estadual.

A propósito, é a seguinte, a legislação do PAF ECF:
CONVÊNIO ICMS Nº 15/2008 E ALTERAÇÕES
CONVÊNIO ICMS Nº 09/2009 E ALTERAÇÕES
ATO COTEPE/ICMS Nº 06/2008 E ALTERAÇÕES.

TRIBUTO QUE RETORNA:
Projetos que transformam seu imposto em cidadania
Mão na Roda – Ceturb-GV
Criado em 2000, o Serviço Especial Mão na Roda, foi uma grande
realização do Governo do Estado,
administrado pela Companhia de
Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), que mudou a vida
de pessoas que literalmente precisam
de uma “mão na roda”. O programa
permite aos seus usuários portadores
de necessidades especiais de cadeira de rodas a terem acessibilidade à
transporte, com o objetivo de ajudar
essas pessoas a alcançarem seus sonhos e conquistar novos espaços, seja
no mercado de trabalho, no esporte,
estudos ou no lazer. Muitos dos passageiros mudaram de vida, após os 11
anos de funcionamento do serviço.
Segundo a presidente da Ceturb-GV, Denise Cadete, por mês são be-
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neficiadas 645 pessoas, que ganham
com a possibilidade de se dirigir ao
trabalho, à escola, universidade, médicos e fisioterapeutas, através do
Mão na Roda. “Esse programa permite a seus usuários uma inclusão social
enorme na sociedade, essas pessoas deixam de ser dependentes dos
amigos, da família e passam a traçar
sozinhos seu destino, estudam, trabalham, tem uma vida normal através
do Mão na Roda que os transporta”.
Os dados são animadores, e o
seu tributo é parte dessa história de
superação que transforma vidas. No
ano passado foram investidos cerca
R$4,5 milhões, com a espera de R$5
milhões no ano que vem. A frota do
Mão na Roda conta com 23 carros,
entre 18 microonibus e 7 vans. São
realizadas cerca de 9 mil viagens
por mês, com capacidade de até
12 mil.
A presidente da Ceturb-GV,
ainda ressalta que são 1.382
pessoas cadastradas, entre as
que precisam do serviço permanente e temporariamente (que
estão nessa situação de mobilidade por tempo limitado, acidentados em tratamento, mas
que voltam a andar).
Para o usuário do Mão na
Roda, Carlos José Kulh, o programa é bom, mas ainda tem muito
a melhorar. “Sou usuário do serviço há 5 anos, vou ao médico,

faço fisioterapia, para mim é muito
importante participar do Mão na
Roda, mas é difícil conseguir viagens.
Talvez para quem o usa diariamente

seja diferente. Faltam mais carros
para atender aos que precisam aleatoriamente em consultas e lazer”,
disse Kulh.
Informações Operacionais: Operado por veículos especialmente
adaptados com elevadores hidráulicos, conduzidos por motoristas treinados para realizar o transporte com
conforto e segurança, uma vez que
receberam aulas de direção defensiva, relacionamento interpessoal e
trato com pessoas com deficiência.
Atendimento: o Mão na Roda
realiza as viagens dos usuários cadastrados, mediante solicitação prévia,
funcionando como um serviço personalizado de transporte com desloca-
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mentos residência/destino/residência.
Os usuários podem solicitar viagens
com acompanhantes, caso necessário.

Cadastro e solicitação de viagens: Para se cadastrar no Serviço
Especial Mão na Roda, é necessário
que o usuário seja cadeirante e resida nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica ou Viana. O cadastro deve ser feito no Disque Mão
na Roda 0800 038 7077, de segunda a sexta-feira, das 08 às 20 horas.
Uma vez cadastrado, o usuário que
necessitar de transporte deverá efetuar o agendamento pelo Disque Ceturb, no mínimo, 48 horas antes da
viagem e deverá informar os horários
de ida e volta e os locais de partida e
destino. Os agendamentos são feitos
de segunda a sexta-feira, das 08 às
20 horas. O Serviço Especial Mão na
Roda funciona de domingo a domingo e as viagens são realizadas entre
as 5 horas da manhã até meia noite.

5

Fisco em Ação

Fisco se une ao Governo em defesa dos royalties
“É um momento difícil, porém não é hora de choro. É hora de ação!
Que o povo do Espírito Santo vá às ruas clamar por seus direitos.”
Getúlio sobre a última decisão do Senado

Desde o início das mobilizações
dos royalties de petróleo do Espírito
Santo, o fisco capixaba está interagindo e mostrando-se preocupado com
a situação. Tendo em vista a última
decisão do Senado, 19 de outubro, o
SINDIFISCAL-ES faz um apelo as autoridades e a sociedade capixaba para
que atentem a esse recurso pois com
ele nosso Estado tem muito a ganhar
e a perder, se não nos mobilizarmos
para conseguir a verba dos royalties
para os próximos anos.
No dia 29 de agosto, no salão São
Tiago, Palácio Anchieta, foi realizado
um encontro promovido pelo Governo do Estado e Instituto Brasileiro de
Executivos Financeiros – IBEF. O tema
“Direito é pra ser respeitado – Royalties – Em defesa do Espírito Santo”,
foi debatido pelo governador do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, mediados pelo presidente
do IBEF-ES, José Teófilo de Oliveira.
O fisco representado pelo presidente
do SINDIFISCAL-ES, Getúlio Ramos Pimentel, acompanhado por vários colegas da Secretaria da Fazenda, esteve
presente para acompanhar de perto
as perspectivas do Espírito Santo.
Segundo Casagrande e Cabral, o
governo federal deveria assumir imediatamente as negociações em torno
da divisão dos royalties. “O envolvimento da presidente Dilma Rousseffnas negociações é fundamental para

sairmos do impasse e para evitar perdas para os produtores” ressalvou o
governador Casagrande.
Em 17 de outubro, novamente o
SINDIFISCAL-ES se fez presente nas
reuniões do governo a fim de apoiar
e se integrar aos royalties, no Comitê
em Defesa do Espírito Santo, no Palácio Anchieta. Na ocasião, o presidente do SINDIFISCAL-ES, Getúlio Ramos
Pimentel voltou a empenhar o compromisso do fisco às causas maiores
do Estado, em conversa com o governador Renato Casagrande e com o Secretário da Fazenda, Maurício Cesar
Duque.  
Durante a reunião Getúlio concluiu ser notável a preocupação de
todos, quanto ao desenrolar favorável
ao Espírito Santo, nessa questão tão
manipulada e distorcida também nos
demais estados da Federação. O que
ficou patente é que há espaço para a
negociação e que estamos chegando à
reta final das discussões no Congresso
Nacional. Após essas reuniões, o Fisco
do Espírito Santo acredita que o Governo e as autoridades locais precisam
fazer maiores manifestações lutando
até o último momento.
Ficou claro que os Royalties
de petróleo é uma compensação
aos estados produtores, conforme Artigo 20 da constituição
federal, pois as operações de petróleo foram declaradas imunes
no Artigo 155 da constituição federal, para amenizar o impacto.

Senado aprova projeto que tira meio bilhão do ES já em 2012
O Senado aprovou, no dia 19 de
outubro, o substitutivo do senador
Vital do Rêgo que causa perdas de
pelo menos R$ 500 milhões já em
2012 ao Espírito Santo com a nova
divisão das receitas decorrentes da
exploração do petróleo. O Estado
não conseguiu a garantia de receber
em 2012 o mesmo valor deste ano.
A distribuição de percentuais nas
áreas concedidas e no novo modelo de partilha foi aprovada. O texto
segue para a Câmara, onde as bancadas dos Estados produtores Rio de
Janeiro e Espírito Santo conseguiram
do líder do governo prazo maior de
discussão. A expectativa é que a votação na Câmara ocorra no fim de
novembro.
Prejuízo
R$ 1 bi até 2013: Essa é a cifra
que o Estado perde em dois anos
com a aprovação do projeto de lei.
A sessão do dia 19/10 no Senado
começou às 14h e se estendeu até
as 21h, em clima de guerra federativa e com debates acirrados. Entre
emendas rejeitadas e outras manobras regimentais, uma estratégia da
bancada do Rio e do senador Ricardo
Ferraço para votar um outro projeto
na frente do de Vital foi rejeitada por
45 votos contra 20.

Dessa forma, a ameaça para o
Espírito Santo continua, sem garantias de reversão ou interferência do
governo federal para equilibrar o
processo. Ferraço deixou claro no
plenário que o Estado vai recorrer ao
Supremo Tribunal Federal (STF). Para
isso, será preciso aguardar a votação
na Câmara e a sanção da presidente
Dilma Rousseff.
Por um acordo entre líderes, foram retirados da proposta de Vital
dois artigos: o primeiro sobre limite
percentual de óleo excedente repassado à União no novo regime de partilha e o modelo de joint venture; e
o quinto que reconfigurava todas as
fronteiras do pré-sal no mar, fazendo
o Rio perder grandes campos e o Espírito Santo praticamente ser excluído do pré-sal. Estes artigos podem
voltar a tramitar na forma de outros
projetos.
Por acordo proposto à Mesa,
Vital foi à tribuna responder questionamentos das bancadas do Rio e
do Espírito Santo. Ele não conseguiu
convencer os produtores de onde tirou os valores previstos de arrecadação até 2020, superiores ao que prevê o Plano de Negócios da Petrobras,
principal petroleira em atuação.
(fonte Jornal A Gazeta 20/10/2011)

COM UMA PERDA DE R$ 3,4 BI ATÉ 2015, VEJA O QUE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS NÃO VÃO CONSEGUIR FAZER

175.200
Casas Populares

300.000
Salas de Aula

45.000 km
Redes de Esgoto

Comprar 144.000
Carros Populares

Pagar 7.058.820
Salários Mínimos

Comprar 51.000
Ambulâncias

A CONSTRUÇÃO DE UMA CARREIRA DO FISCO FORTE
Com a reunião do dia 02 de setembro, na
SUFIS Metropolitana, o fisco estadual encerrou,
mais uma etapa do trabalho que está sendo realizado para legitimar as proposições da Comissão
de Negociação, criada pela Assembléia Geral de
nossa categoria.
Ocorreram reuniões em todas regionais do
Estado e, em todas, pudemos vivenciar um ambiente de entrosamento e interesse, com a participação em massa da categoria.
Feito um breve relato inicial, foi feita a apresentação do trabalho, pelo presidente do SINDIFISCAL-ES, Getúlio Pimentel.
Os diretores Julio Muniz, Walker Ricardo e
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Guilherme Pedrinha também estiveram presentes e puderam, em várias ocasiões, contribuir com as apresentações, ante as ponderações e questionamentos surgidos.
Foram várias, as sugestões dos colegas do
fisco, para o projeto de lei que trata, em toda
a sua essência, da carreira, da luta por um piso
inicial digno, e do esforço para que fisco não
perca, por falta de atrativos laborais, pessoal
altamente qualificado.
Enfim, o destaque ficou para as muitas
participações e sugestões, em especial, no que
se referem aos aceleradores da carreira do fisco,
voltados a valorizar e promover uma melhor qua-
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lificação do Grupo TAF, como forma de tornar o
quadro apto e ágil e fortalecer, ainda mais, a instituição Secretaria de Estado da Fazenda.
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Presidente do SINDIFISCAL ES apresenta na Assembleia
Legislativa sugestões para o desenvolvimento do Estado
Convidado pelo deputado estadual Sergio Borges, o SINDIFISCAL-ES
esteve presente na Tribuna Popular
realizada no Plenário da Assembleia
Legislativa do Espírito Santo, no dia
05 de setembro.
Por lá, a diretoria do sindicato,
vários colegas da SUFIS-Sul, do edifício-sede da SEFAZ e de outros setores da secretaria, para acompanhar a
apresentação, feita pelo presidente

do SINDIFISCAL-ES, Getúlio Ramos
Pimentel, das propostas já apresentadas ao Governo do Estado, contendo
sugestões para a alavancarem a Re-

ceita do Estado e valorização da carreira do Grupo TAF.
Presentes, também, os deputados Sérgio Borges (proponente), Hercules Silveira, Genivaldo Lievori, José
Esmeraldo, Luciano Resende e Roberto Carlos, sendo que este último presidiu a sessão.
Durante quase meia hora, a explanação foi acompanhada com ouvidos
atentos e acenos de concordância de
deputados, sindicalistas
e auditores fiscais.
Os pontos centrais
dela versaram sobre a
conjuntura estadual,
sua posição no ranking
nacional das economias, o crescimento
havido de 2003 para cá,
as receitas tributárias e
não-tributárias, o difícil
momento que o estado
atravessa, com a questão dos royalties e as
questões que afligem o Grupo TAF,
tais como capacitação, oxigenação
e valorização da categoria, inclusive
salarial. Foi exposta a condição capi-

xaba de possuir um fisco com um dos
menores salários iniciais do país, apesar do esforço do Grupo TAF que, junto com o planejamento do governo,
carreou o nosso estado de 19º lugar,
no ranking de economias federadas,
para hoje ser a sétima economia do
Brasil, no período 2003/2011.
O sindicalista enfatizou a luta pela
digitalização dos processos referentes
à dívida ativa estadual, hoje, superior
a cinco bilhões de reais e pela uniformização dos sistemas e trâmites, no
executivo e no judiciário. Getúlio relatou os diversos contatos mantidos
com a SEFAZ ES, PGE e TJES, nesse
sentido, lembrando que o fisco tem

uma grande responsabilidade, não só
com o Estado, mas, principalmente,
com a sociedade que dele depende,
pela sustentação financeira que dá ao
erário estadual e à execução das políticas públicas.
Ao finalizar a sua apresentação,
o presidente sindical conclamou aos
deputados a somarem forças com
o fisco e com o governo, na luta por
um Espírito Santo forte, sustentável e
garantidor de bem estar para a sociedade capixaba. Acrescentou, ainda,
que o nosso estado tem uma grande
contribuição a dar à República, não
sendo necessário qualquer ataque
aos seus direitos.

Borges elogia e hipoteca apoio ao fisco Capixaba
O deputado Sergio Borges, ao cumprimentar Getúlio Pimentel pela brilhante exposição feita e declarou aos demais deputados que mantém uma
parceria com o fisco capixaba, por entender e reconhecer os seus esforços e
valor. Que a Secretaria da Fazenda deve estar capacitada, sempre, assim como
equipada, em material de qualidade e pessoas qualificadas e valorizadas, inclusive, na questão salarial para poder cumprir, de forma eficaz e eficiente, o
seu destino institucional.
O deputado afirmou, também, que está junto com fisco, nas questões de
cargos e salários que afligem a categoria.

Educação Tributária: SINDIFISCAL-ES e SEFAZ
se reúnem com Secretário de Educação
Representantes do SINDIFSICAL-ES e da Secretaria de Estado da Fazenda foram recebidos, no dia
28 de setembro, pelo Secretário de Estado de Educação, Klinger Marcos Barbosa Alves, para tratar
sobre assuntos referentes à Educação Tributária.
Participaram do encontro o presidente do sindicato, Getúlio Ramos Pimentel, o diretor de comunicação, Guilherme Frederico Pedrinha de Azevedo,
a Subgerente de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Sefaz, Maria da Penha Zanoni Brito e a
Supervisora de Área Fazendária, Miriam Evangelista
de Oliveira. Também presente, o Sr. Renato Serrano, assessor do Deputado Estadual Sérgio Borges,
que foi responsável pelo agendamento da reunião.
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Guilherme Pedrinha fez um breve histórico da Educação Tributária
capixaba, inclusive seu pioneirismo
no Brasil e lembrou que tramita na
Câmara Federal um projeto que visa
incluir tal disciplina na grade curricular das escolas públicas de todo país.
Pedrinha conclamou o secretário a
adotar uma atitude pioneira antecipando a decisão federal, prevista
para breve.
O secretário foi muito receptivo
e sugeriu a criação de uma comissão
mista com o objetivo de analisar os
conteúdos e incluir, já
no próximo ano, a Educação Tributária no currículo escolar dos estudantes capixabas. A idéia será levada aos assessores
SEDU para estudo de viabilidade.
O presidente do Sindifiscal ressaltou a importância do projeto, tendo em vista que cidadão consciente
é sinônimo de combate a sonegação
e de desenvolvimento para o Estado.
Getúlio lembrou também o trabalho
do fisco na recuperação financeira do
Estado e a preocupação constante da
categoria com a sustentabilidade.
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As representantes da SEFAZ, Maria da Penha
e Miriam, apresentaram os números atuais do
trabalho da Educação Tributária, palestras, treinamentos, projetos e falaram também da parceria de
longos anos entre SEDU e SEFAZ que proporciona a
capacitação de professores e a visita dos auditores
nas escolas. Também reforçaram a importância da
inclusão da disciplina no currículo, proporcionando
o debate do tema durante todo o ano letivo e não
por apenas um curto período.
O secretário agradeceu a visita, ficou muito satisfeito com as propostas e prometeu para breve
uma visita a nova sede do sindicato.
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Rio de Janeiro recebe Comissão Política da FENAFISCO
“Participação política e o futuro do Fisco”
No dia 13 de setembro, na sede
do SINFRERJ, a Comissão de Participação Política da FENAFISCO, representada por Getulio Ramos Pimentel
e Nilson Fernandes foram recebidos
pela Diretoria do SINFRERJ, na pessoa
do Presidente Juarez Barcellos de Sá e
do Vice-Presidente, Ricardo, além da
Diretoria da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio
de Janeiro - AMAFRERJ, na pessoa do
Presidente Savério Oliveto La Ruina.
O objetivo foi discutir sobre a participação política e o futuro do fisco.
A reunião contou com a participação de várias lideranças das diversas
regiões do estado, além de companheiros do fisco federal e municipal,
que exaltaram o movimento, e se colocaram a disposição para o trabalho
em defesa dos interesses comuns ao
fisco brasileiro.
Os palestrantes sobre o tema
“Participação Política e o Futuro do
Fisco” foram o Getulio e o Nilson, que
fizeram uma dobradinha, e mostra-

ram o grande projeto da FENAFISCO,
que já está colhendo frutos, apesar do
funcionamento da comissão ter iniciado em 2009,
com o Workshop, realizado em Brasília – DF, em 07
de dezembro de 2009.
Getúlio destacou que
saltamos da representatividade de apenas um deputado federal, para mais
de treze deputados federais, e mais de cinco senadores. “Em 2011, no Senado Federal, foi lançado
pela FENAFISCO e outras
entidades sindicais, como
a FEBRAFITE, FENAFIM e
SINDIFISCO NACIONAL,   a
Frente Parlamentar por uma Reforma
Tributária Justa, com a adesão de mais
de 230 deputados federais e mais de
30 senadores.”
O Auditor Nilson Fernandes, do
Ceará, mostrou que em todos estados
do País, o tema “Participação Política
e o Futuro do Fisco”
está sendo discutido, com a participação maciça dos colegas, visando uma
carreira de estado
forte. “Temos que
nos preparar para
as eleições de 2012
e 2014, nós precisamos de autoridades
compromissadas
com o fisco brasilei-

ro, em defesa do tributo para o povo
ter mais obras de infra-estrutura, saú-

de, educação e segurança.”
Getúlio mostrou a perda de vários
direitos com o imobilismo do fisco no
passado, e que estamos diante de sérias
ameaças. “O fisco precisa estar atendo aos nossos direitos que estão sendo
ameaçados em Brasília, estão mexendo
na Previdência – entregando a aposentadoria complementar à iniciativa privada; reforma tributária, concentrando
ainda mais a receita na União, acabando
cada vez mais com o federalismo.”
Em 2009, no entanto, a Federação despertou para a necessidade de
ampliar o espaço do Fisco estadual e
distrital na arena política, com a visão
de que grupos organizados e coesos
fortalecem a defesa de seus interesses. “O envolvimento de todos colegas, em especial do Rio de Janeiro é

fundamental. Já passou a hora, estamos correndo atrás do prejuízo”, assegurou Getulio.
Nilson, falou da representatividade dentro do Congresso Nacional. “Nosso Congresso
está cheio de representantes dos banqueiros,
empresários, e poucos
representantes dos trabalhadores. A FENAFISCO tem que se envolver
com política, sim. Quem
não gosta de política é
governado por aqueles
que gostam. Foi uma
atitude corajosa e louvável”, afirmou.
Ele estimulou a criação de grupos de “amigos do Fisco”, a fim de
divulgar as boas práticas e o papel do
Fisco, pensar os caminhos a serem
seguidos para evitar perdas e desengavetar projetos. “É uma mudança de
postura que a gente tem que ter a coragem de assumir”, conclamou.
O Presidente Getúlio do SINDIFISCAL representou também a Comissão
Política da FENAFISCO no Estado de
Rondônia. O evento ocorreu no auditório do Rondon Palace   Hotel, e fez
parte da programação do I CONEFISCO do Sindicato dos Auditores Fiscais
de Tributos Estaduais de Rondônia,
nos dias 22 e 23 de outubro do corrente. O sindicato de Rondônia pediu
ao Getúlio, para falar também sobre a
Política de Subsídio do ES.

Macapá-AP sedia reunião do Conselho Deliberativo
Macapá-AP recebeu nos dias 4 e 5 de outubro a
143ª Reunião do Conselho Deliberativo da FENAFISCO. Dirigentes do Fisco de todo o país participaram
da reunião, que além do objetivo de discutir assuntos internos de cada Sindicato, destinou-se ao debate de questões nacionais relevantes ao Fisco.
Assuntos como a V PLENAFISCO e V CONAFISCO
EXTRAORDINÁRIO; V ENAPE; Mandado de Injunção;
Contribuição Sindical; Pedido de filiação do Sindaftema-MA; entre outros estiveram na pauta dos dois
dias da reunião.
Cada edição tem sido um processo mais complexo para os estados sediarem as Reuniões do Conselho Deliberativo devido ao aumento de participantes. Mas este trabalho de integração é de extrema
importância para obtenção de resultados.
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Amapá – Amor à primeira vista
Por Guilherme Pedrinha

Quando, aqui no sudeste falamos do Amapá as expressões são, invariavelmente de surpresa, desconhecimento e desinteresse. Afinal,
o lugar é longe “prá chuchu”, não é mesmo?
Eu diria que já foi. Hoje, longe não existe.
E, convenhamos, novas descobertas, assim
como chocolate, fazem bem a todos nós. Pelo
menos foi o que eu senti ao conhecer e convi-

ver com o Amapá e seus habitantes.
Gente simples, mas amabilíssima e confiante.
Isso só se vê onde há alegria e esperança de futuro.
Do que vi e vivi, posso afirmar que, lá, o futuro existe, forte como é o búfalo, inexorável
como a Pororoca e auspicioso como os rios piscosos da Amazônia.
A capital, Macapá, ainda em formação

Viver o Amapá é confrontar norte e sul, permanentemente.
Extremo norte - Do Oiapoque ao Chuí.
Poucos conseguiram rodar o pais
de ponta a ponta, mas quem esteve
no começo do Brasil –ou final dependendo do ponto de vista-, teve o
privilégio de conhecer a Amazônia e
a fronteira do pais com a Guiana Francesa. Devido à vizinha Saint George,
uma colônia francesa, os habitantes
de Oiapoque falam, a maioria, o
francês. O município possui vários
atrativos naturais.
Nos vários programas que oferece,
está o passeio pelo
Rio Oiapoque, com
suas
cachoeiras
(destaque para a Grand Roche), balneários e densa vegetação, além do
Vale do Rio Uaçá onde se localizam
as principais comunidades indígenas.
Berço de civilizações indígenas, existem em seu território três grandes
reservas a Galibi, a Juminã e a Uaçá,
com suas respectivas etnias Galibi,
Karipuna e Palikur. Isso mostra que o
Oiapoque é possuidor de importante
área sob o ponto de vista da preservação cultural e ambiental. Vizinha a
Oiapoque está Calçoene, município
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que outrora foi o mais importante do
estado devido à abundância em ouro.
Hoje, com pouco mais de oito mil habitantes, Calçoene oferece opções de
lazer dentro d’água, com mergulho na
Praia do Goiabal. Para apreciar boa
vista, a dica é conhecer a Cachoeira
Grande, com uma vegetação amazônica e uma corredeira com precipitação
que declinam em
uma cascata onde se
pode aproveitar um
verdadeiro banho.
Ainda em Calçoene,
conheça o Parque
Arqueológico
do
Solsticio. No local existe um circulo
de pedras, que se supõe construído
como um antigo observatório indígena. Com escavações feitas desde
2006, já foram encontrados vestígios
de civilizações indígenas. Por fim, Pracuúba, localizado na porção centro-leste do estado. Saindo de Macapá,
ande pela BR-156 e passe pelas paisagens mais bonitas do estado. Uma
vez no local, não deixe de conhecer a
Região dos Lagos e o Projeto Quelônio, do Ibama.

como cidade – na expressão ampla – já se dá
ao luxo de comodidades normais em qualquer
capital. E não pára. Não descansa. Os tempos
de território ainda se fazem sentir, pela forte
presença do governo federal, mas os benefícios têm que ser criados e cultivados pelos
amapaenses, tal qual prematuros que lutam,
desesperadamente,pela vida plena.

No Tumucumaque
Situada na margem esquerda do
Rio Amazonas, batizada em devoção à Nossa Senhora de Santa Ana,
o município de Santana é o segundo maior em população, com pouco
menos de mil pessoas. As principais
atrações estão nas ilhas que cercam
o local. Não por menos, Santana tem
o maior porto rodo fluvial do estado, onde embarcam e desembarcam
dezenas de pessoas vindas de outras
localidades vizinhas, pelo rio. A mais
bonita e concorrida é a Ilha de Santana, localizada na frente da cidade,
banhada pelo Rio Amazonas. Possui
uma pequena comunidade, matas,
campos preservados e seu acesso é
realizado através de catraias – pequenos barcos motorizados que diariamente fazem o transporte. Totalmente oposto à Santana, Serra do Navio é
um poço de tranqüilidade. Os seus...
mil habitantes não fazem muito barulho, o que permite escutar melhor os
cantos dos pássaros. Com perdão do
trocadilho, apesar de pequena territorialmente (7.000 km2), é grande
em atrativos. Detém densas florestas com inúmeras espécies da flora e
fauna da Amazônia. Banhada pelo Rio
Amapari e seus igarapés, o local tem
rede hidrográfica marcante por se
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tratar de rios com belas corredeiras,
ricos em peixes e recantos naturais
de rara beleza, como os balneários de
Cachaço e Pedra Preta. Sua beleza é
conhecida pelos rios Araguari, Cupixi,
Vila Nova e Matapi, com igarapés que
completam a beleza do local, a flora
com belíssimas paisagens ao longo
das marés, formando locais para o
lazer. A Serra do Navio está inserida
no maior parque de floresta tropical
do mundo, o Parque Nacional Motanhanha do Tumucumaque. E lá, com
um pouco de sorte, você pode encontra o Beija-flor Brilho-de-fogo (topaza Pella),mesma espécie que é marca da escola de samba beija-flor de

Nilópolis,tradicional escola de samba
do Rio de Janeiro. O rio também é
o lugar ideal para a prática da pesca
esportiva do Pirarucu, do Trairão e
do Tucunaré, assim como a prática
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do rafting (descidas de corredeiras em barcos apropriados) e da canoagem.
Além deste, o turista pode desfrutar de outros balneários, como Brasil Tropical, Barreto, Praia Escondida e Central. Por fim, Pedra Branca do Amapari,
um município com aspecto montanhoso e desníveis acentuados. Seu clima é de
montanhas devido a sua localização. Parte de suas terras se encontra dentro do
Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque.

Na área da Pororoca
O pólo que leva o nome não poderia ter outra atração turística mais
importante do que a própria pororoca, fenômeno natural produzido pelo
encontro das correntes de maré com
as correntes fluviais. O fenômeno,
apesar de ter maior amplitude do Rio
Amazonas, também ocorre nos rios
de desembocam no Golfo Amazônico
e no litoral amapaense.
Em Cutias do Araguari já
foram registradas ondas
de até seis metros de altura. Diferentemente de
mar, as ondas são intermináveis. Em Cutia, por
exemplo, duram em média 40 minutos. Para se
ter uma idéia do tamanho, o surfista que a pega
em seu início percorre, no

final, 30 quilômetros. Apesar de ser
conhecida mundialmente, sua aparição é rara-sorte dos moradores da
beira dos rios. É uma onda grande,
forte e previsível. Para “dropá-la”, é
preciso espera pelo período das chuvas de janeiro a março, ou então nos
messes de setembro, sempre durante
as luas novas e cheia.

Macapá, o meio do mundo é aqui!
Se no mundo existe um meio, ele fica em
Macapá. Em poucos lugares você pode se divertir passando metade do dia no hemisfério Norte
e outra metade no hemisfério sul. E para ter certeza que está no lugar certo, ergueu-se no ponto
zero um monumento que se destaca. Esse e outros atrativos você encontra em Macapá, capital
do Amapá.

E você, não quer ousar?
Quer fugir da mesmice. Dos verões iguais e invernos idem? Programe sua ida ao Amapá! É um
bump-jump diário de emoções e
descobertas.
Lembre-se, no entanto, que lá, as
estações são invertidas. Verão aqui,
inverno lá. E por aí segue a coisa.
A chegada, por ar, se dá no AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ. Dúvidas podem ser sanadas pelo
telefone: (96) 3223-4087. Pequeno,
porém confortável, o velho terminal
que fica a 3 km do centro convive
com o esqueleto do novo e moderno, que está com as obras paralisadas a cerca de 03 anos. Estranho isso,
não? Mas, dá conta do recado, aten-

dendo as chegadas pela TAM, GOL e
AIR CARAÍBES ( para quem vem de
Caiena, Guiana Francesa).
Hotel tem para todo o gosto. Desde o antigo Macapá Hotel, inaugurado durante a ditadura militar e situado estrategicamente de frente para o
Rio Amazonas, até o moderno FROTA
PALACE HOTEL, que fica nas proximidades de diversos pontos turísticos,
como a Fortaleza de São José.
Nos sites especializados, a exemplo
do www.hotelinsite.com.br/cidades/
destinos_ap.html, você poderá obter
maiores informações e fazer reservas.
Passeios
Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/
AP/macapa/turismo.htm

Amapá celebra o sucesso do I Seminário do Fisco Estadual
Transparência na Administração Pública

A “capital do meio do mundo” se
esmerou para receber os participantes do I SEMINÁRIO DO FISCO ESTADUAL, comemorativo dos 18 anos do
Sindicato dos Fiscais da Fazenda do
Amapá – Sindifisco/AP, e a 143ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da FENAFISCO, nos dias 03 a
07 de outubro de 2011.
Abordando o tema “Administração Tributária e Responsabilidade Social”, o seminário contou com nomes
de grande expressão no cenário político, administrativo e sindical.
O Presidente da Fenafisco, Manoel Isidro dos Santos Neto saudou os
participantes com declarada alegria
ao encontrar um evento de alto nível,
focado em temas importantíssimos
para toda a nação.
Isidro elogoiou, em especial, a capacidade demonstrada pelo SINDIFIS-
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CO AP, na construção do evento e o
interesse do fisco nos temas.
Referindo-se às autoridades presentes, em agradecimento pelo apoio
demonstrado às nossas causas, Isidro
deixou claro que, juntos, poderemos,
fisco e sociedade fazer um novo Brasil, solidário, equanime e difusor de
bem estar.
Na mesma linha de pensamento,
o diretor para assuntos parlamentares, Rogério Macanhão, externou a
alegria em poder retornar ao Amapá,
num ambiente bastante propício à
discussão dos temas eleitos.
Satisfeito, Anatal Oliveira não escondia o orgulho de ter, com o sindicato que preside proporcionado, à
sociedade macapaense, um evento
de qualidade, voltado aos temas realmente importantes para o fisco e
para a sociedade.

Coube ao senador eleito João Capiberibe abrir as palestras,
falando da lei que leva o seu nome que oportuniza aos administradores públicos mostrarem, de modo claro, a todos os cidadãos, de que forma são feitos os gastos e investimentos públicos. Através da
Lei Complementar 131/2009, várias ações estão
sendo desenvolvidas para que a
sociedade tenha
acesso às contas
públicas.
Para o senador, a transparência na gestão
pública abre um
excelente espaço para o debate
da qualidade do
gasto, do desenvolvimento social
e da credibilidade das instituições democráticas. E Acrescentou
que, mesmo com a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a LC 131-2009 é mais um passo dado, para consolidar a transparência e o controle das finanças governamentais: a
participação da sociedade. Nesse sentido, ele está afinado com
o que defendem especialistas e gestores governamentais.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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Reforma Política e Tributária
Um dueto de excelência foram as palestras do
senador Randolfe Rodrigues e do Deputado Federal João Dado.
Diante do que classificam como manicômio fiscal nascido da arrecadação dispendiosa, da multiforme sonegação e da má gestão do insolvente sistema previdenciário houve consenso de que, para
ser eficaz, qualquer reforma que se pretenda terá
que eleger e tratar da questão da mão de obra –
excessivamente tributada e dos impostos declaratórios, envolvendo as burocracias da obediência,
do fisco e do contencioso. Não poderá olvidar a
tradição cultural nacional
de rebelião fiscal, fruto da
pouca contrapartida dos
serviços governamentais,
assim como das complexidades do sistema e da praga maior que teima em assolar o Brasil: a corrupção.
No campo político, é
patente a necessidade de
uma ampla reforma, havendo dezenas de proposições, sob a análise do Congresso Nacional, inclusive
com subcomissão própria.
A ampliação do debate, acima de interesses
eleitorais apenas, fez sur-

Lei Orgânica da
Administração Tributária
Charles Alcântara, presidente do SINDIFISCO
PA, abordou o tema, em sua palestra.
Ficou claro, na sequencia de sua fala que,
quanto maior a ingerência política no fisco, maior
a injustiça tributária.
A falta de reconhecimento da essencialidade da função, na construção de um estado forte, promotor de bem estar social e os frequentes
ataques sofridos pela administração tributária
pelos mandatários sazonais e, normalmente,
alienígenas aos quadros públicos, traduzidos
pela prática do clientelismo, do patriarcalismo,
do patrimonialismo são vetores de desânimo e
estagnação funcional, além de servirem, exclusivamente, à causa da corrupção e da sonegação.
No ambiente ideal, como fisco protegido de
tais afrontas, veremos ser privilegiada a índole
estatal de suas atividades tornando-o, de fato e
direito, consolidador da plena cidadania, para si e
para toda a sociedade. Nesse caminho se seguem
a justiça tributária, inclusive com a possibilidade
de redução da pesada carga, imposta ao cidadão,
visto o aumento da eficiência e da motivação dos
seus agentes, na função de fiscalizar e arrecadar.
Charles trouxe aos presentes a situação de
seu estado, o Pará, onde o governo acolheu a necessidade e enviou à Assembleia Legislativa uma
mensagem com o projeto de Lei Orgânica, que
está prestes a ser votado, com grande chance de
aprovação. Isso ocorrendo, o Pará segue de perto
o estado do Rio Grande do Sul, pioneiro na adoção de tal brocardo.
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gir a Frente Parlamentar Mista por um Sistema Tributário Justo, que pretende ampliar a participação
popular, no processo.
Além de uma reforma tributária que resulte em
justiça social, Randolfe Rodrigues abordou o ponto
de vista da sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, o senador quer tornar nacionais os critérios de
preservação ambiental na repartição dos tributos.
Exemplo disso é o ICMS verde adotado por alguns
estados brasileiros, inclusive o Amapá. Os municípios que preservam mais recebem mais.
O senador também explicou o Projeto de Lei nº
289, que propõe uma nova
partilha para o Fundo de Participação dos Estados – FPE.
“Não existe sistema tributário
justo se o cidadão não souber
o destino final do que paga”,
disse Randolfe, que integra a
Frente Parlamentar Mista por
um Sistema Tributário Justo.
Segundo o senador, 35% do
Produto Interno Bruto – PIB
no Brasil são comprometidos
com tributos. No entanto,
esse recurso não retorna de
forma equitativa em serviços
para a sociedade.
O deputado João Dado
também entende que atu-

almente temos um sistema que cobra muito de
quem tem pouco e tributa pouco àqueles que têm
muito. Se quisermos um sistema justo, ele tem de
ser cada vez mais progressivo. Defendeu a erradicação do teto do imposto de renda e criticou a
ideia defendida por alguns deputados pela criação
de um novo imposto (o IVA Federal) que, segundo
ele, deve onerar ainda mais as contas do povo. Na
oportunidade estimulou os auditores fiscais a participarem mais ativamente sobre esse debate.

Valores Éticos na Administração Tributária
O professor Valdeblan Siqueira foi a grande
estrela da manhã, quando em sua palestra destacou, que dada à importância da administração
tributária para o funcionamento do estado e para
o estabelecimento da justiça
social, deve manter a máxima
transparência, apostando em
constante aperfeiçoamento do
quadro funcional, no reconhecimento do papel do fiscal e na
premiação pelo mérito, capacitação e honestidade. Disse,
ainda, que é preciso investir
em controles ativos e efetivos
que garantam o funcionamento da administração tributária
dentro dos princípios de fortalecimento do estado e de suas
funções primordiais.
Partindo da premissa de
que a complexidade do tempo que vivemos nos
impõe um novo paradigma de valores e de comportamento ético, não só como pessoas, mas
também como organizações, sociedade e governos e que a clássica e egoística opção de busca

pela felicidade e pela justiça desatende aos reclamos éticos atuais, Valdeblan deixa claro que, os
códigos de ética, por si só, são insuficientes para
nortear os frequentes dilemas que nos traz a ética
e a moralidade, nos seus maiores
aspectos.
Alerta que o fisco e os seus
profissionais devem estar, permanentemente, atentos aos novos
imperativos, não só da ética como,
também, de competência, atinentes ao Estado, à administração pública e, por conseguinte, aos seus
agentes.
Com grande criatividade, Siqueira promoveu um belo momento de reflexão sobre o papel
de cada um de nós, servidores do
fisco, na composição do bem estar
social.
Siqueira é autor do livro homônimo de sua palestra, de grande aceitação pelos leitores. Uma realização da Editora SEFAZ-PE (ISBN: 8560181008)
que pode ser encontrada em várias Livrarias, a
um custo médio de R$ 29,00.

Administração Tributária e avanços Tecnológicos
Coube ao Auditor Fiscal da Receita Estadual capixaba, Mauro Deserto Braga fechar, o I SEMINÁRIO DO FISCO ESTADUAL . Braga discorreu sobre a legislação, convênios e protocolos que versam sobre
o novo ECF, operado pelo PAF-ECF, com grande ganho de qualificação
da gestão pra enfrentar os desafios das demandas sociais.
A plateia permaneceu muito além do horário, embevecida com as
novidades, aas quais, ao contrário do que pregam alguns, veem para
dignificar e valorizar o trabalho do fisco, em todos os sentidos.
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11

Especial

II Encontro de Aposentados e Pensionistas
do Fisco Estadual
“Foi um sucesso”, essas são palavras de todos que estiveram presentes no II Encontro de Aposentados e Pensionistas realizado no dia
16 de setembro na Sede Social de Vila Velha. É sempre bom rever os
colegas, colocar o papo em dia e se manter informado sobre saúde,
carreira, aposentadoria e todos os assuntos que envolvem o fisco.
Os participantes foram recebidos com um delicioso café da
manhã e pela equipe do programa Viver Unimed. Em seguida, foi
composta a mesa de abertura com as presenças do presidente do
sindicato, Getúlio Ramos Pimentel, do Diretor para Assuntos Parlamentares da Fenafisco, Rogério Macanhão, do Diretor de Aposentados e Pensionistas da Fenafisco, Marco Aurélio Cavalheiro Garcia,
do Diretor de Aposentados e Pensionistas do SINDIFISCAL-ES, Joel
Barcelos Serrano e o presidente da Coopfisco, Jocimar Pessi Galter.

Palestras
A primeira palestra do dia foi
sobre Participação Política. Rogério
Macanhão, diretor para assuntos
parlamentares da Fenafisco, falou da
importância da atuação dos representantes dos sindicatos junto com a
Fenafisco no Congresso
Nacional e na Câmara
Federal para sensibilizar
e garantir andamento
nos projetos de interesse da categoria.
Macanhão lembrou
que a Comissão de Participação Política da Fenafisco surgiu em um
workshop realizado pela
federação em Brasília
no dia 07 de dezembro
de 2009. De lá pra cá, o
trabalho nas bases tem
surtido efeito, pois nas
últimas eleições o fisco
saltou de apenas um
representante da Câmara Federal para mais de
treze deputados federais e cinco senadores.
Rogério fez questão de ressaltar
também o apoio dos deputados federais que, mesmo não fazendo parte da
categoria, apóiam a causa e procuram
a federação sempre que precisam de
alguma orientação sobre matérias tributárias. É o caso do deputado federal capixaba César Colnago um grande parceiro do fisco na Câmara.
Além de falar sobre o andamento
das principais PEC´s em andamento,
Macanhão conclamou a todos a participação ativa em todas as discussões
promovidas pelo sindicato ou federação e principalmente empenho para
que nas eleições de 2012 e 2014, o fisco possa eleger autoridades compromissadas com a categoria e em defesa
do tributo.
Dando continuidade a fala de Macanhão, Getúlio lembrou que a perda

12

de vários direitos da categoria deve-se ao imobilismo do fisco no passado. “Hoje estamos diante de sérias
ameaças à nossa carreira com as Reformas da Previdência - entregando
a aposentadoria complementar à ini-

programação e falou da importância
do evento.
Marco Aurélio falou também sobre o trabalho da diretoria de aposentados e pensionistas, principalmente
a atuação junto a deputados e sena-

ciativa privada - e Tributária - concentrando a receita na União e acabando
com o federalismo. Daí a importância
de representantes de nossa categoria
na Câmara Federal e no Senado.”
“Nosso Congresso é formado por
várias bancadas: banqueiros, empresários, ruralistas e tantos outros. Precisamos formar a bancada do Fisco, pois
quem não gosta de política é governado por aqueles que gostam. Não podemos deixar que os outros decidam por
nós!”, enfatizou o presidente.
Em seguida, foi a vez da palestra
de Marco Aurélio Cavalheiro Garcia,
diretor de aposentados e pensionistas da Federação. Inicialmente o diretor apresentou o V ENAPE – Encontro
Nacional de Aposentandos, Aposentados e Pensionistas do Fisco Estadual
e Distrital que será realizado de 30 de
novembro a 02 de dezembro em Ponta Porã-MS. Garcia apresentou toda

dores para garantir o andamento das
PEC´s de interesse da categoria. São
elas a PEC 89/2007, que estabelece o
mesmo teto remuneratório para qualquer que seja a esfera de governo; PEC
555/2006, que revoga o dispositivo
da Reforma da Previdência que instituiu a cobrança de
contribuição para
os inativos; PEC
270/2008, que garante ao servidor
que aposenta-se
por invalidez permanente o direito dos proventos
integrais com paridade. Marco Aurélio informou que
todas essas PEC´s
estão aguardando
votação, já possuem requerimen-
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to de deputados solicitando a inclusão
na Ordem do Dia. Por isso é importante a mobilização, para que esses pedidos sejam acatados e as PEC´s entrem
enfim em votação.
Durante a palestra do diretor
Marco Aurélio, o Deputado Federal
César Colnago chegou e foi convidado
a compor a Mesa.
Em sua saudação, o deputado
falou de sua atuação na Câmara e
da dificuldade dos deputados colocarem um assunto em pauta, pois
as Medidas Provisórias sempre são
prioridade. Lembrou que esteve no
encontro do ano passado, ainda estava em campanha eleitoral. “Hoje
estou aqui para agradecer o apoio de
todos vocês e dizer que é uma honra
ser um defensor do fisco na Câmara”,
ressaltou o deputado. Colnago falou
de sua preocupação com as necessidades de nosso Estado nas áreas de
saúde, educação e segurança, com a
perda de recursos dos royalties, Fundap e Reforma Tributária. Reafirmou
seu compromisso com o Fisco e diz
que torce para que o Governador Casagrande faça um bom trabalho.
Após as palestras todos participaram do almoço e visitaram os stands do
Viver Unimed, Coopfisco e Forever Life.
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Especial
Viver Unimed
Juntos há mais de 10 anos, a Unimed e o SINDIFISCAL-ES estão cada
vez mais aprimorando a parceria que
cuida do que temos de mais importante em nossas vidas, a saúde. E não poderia ficar de fora do nosso encontro.
Com uma equipe preparada, o

Viver Unimed desenvolveu uma série de exames e orientações a todos
que estavam presentes. Foram feitos
exames de pressão, peso, testes de
glicemia e muitas orientações para
uma saúde impecável aos filiados do
Sindifiscal-ES.
O Viver é uma novidade preparada
por esses profissionais da saúde, que
vem para cuidar, prevenir, informar e
principalmente reeducar nossos hábitos que desencadeiam doenças e mal
estar que podem sim ser evitados, tratados e principalmente mudados.
Aliado ao stand da saúde, o Viver
trouxe a palestra motivacional “Fábrica de Vida”, ministrada pelo Dr.

Jorge Miranda.
A palestra foi logo após o almoço.
Dr. Jorge deu um show, interagiu com
o público trazendo muita animação
em forma de informações valiosíssimas para a saúde. Com um humor
impecável, o médico arrancou gargalhadas de todos os presentes. “O que
você tem de mais valioso na sua vida?
A saúde! Você a vende? Quanto vale
sua saúde? Acho que não tem preço
e não a vendemos por nenhum”, brincou Dr. Jorge.
Dr. Jorge Miranda é Clínico Geral há
30 anos, Pós Graduado em Medicina
do Trabalho, Medicina Psicossomática,
Saúde Coletiva e Psicologia Junguiana.

Coopfisco
Apresentando seus trabalhos, a Coopfisco esteve presente em nosso encontro.
O stand Coopfisco foi responsável por fazer
novas inscrições de filiados e um sorteio de
brindes como bolsas para viagem, kit de beleza da Forever Life. A cooperativa também
trouxe ao evento uma idéia refrescante
e deliciosa, o projeto “A sobremesa é por
nossa conta”, com a distribuição de picolés
após o almoço.
Segundo a gerente da Coopfisco, Ana Lúcia, foi muito importante a participação da
cooperativa no encontro. “Estamos juntos
com o Sindifiscal-ES há muitos anos, quem não conhece nosso trabalho precisa
se informar e fazer o cadastro, estamos aqui por vocês, para ajudar, é uma aliança
construída na base de confiança e credibilidade”.
Agradecemos aos parceiros e colaboradores pelo sucesso do evento. Aos
aposentados e pensionistas nosso agradecimento pela participação e por fazer deste encontro uma grande festa!

Programação Especial para o 21º aniversário
do SINDIFISCAL-ES
Para comemorar o 21º aniversário
do SINDIFISCAL-ES e o Dia do Auditor
Fiscal, a diretoria do sindicato está preparando uma programação especial.
Nos dias 08 e 09 de novembro
será realizado no Auditório I da Assembléia Legislativa o II Seminário
Rumos do Fisco. O evento debaterá
temas como Ética no Serviço Público
e Administração Tributária e Avanços
Tecnológicos.
Além do Seminário, no dia 08 o
Fisco será homenageado na Sessão

Solene em comemoração ao Dia do
Auditor Fiscal. E para fechar a noite,
um coquetel no Salão Nobre da Casa.
A diretoria já solicitou ao Secretário a liberação dos auditores para participarem do seminário. É importante
que os interessados, manifestem-se
desde já. As inscrições podem ser encaminhadas para o e-mail jornal@sindifiscal-es.org.br, informando nome,
telefone e local de trabalho.
Confira a programação e participe. Esta festa é sua!

II Seminário Rumos do Fisco
Local: Auditório I da Assembléia Legislativa
Dia 08 de novembro – Terça-feira
8h30
Credenciamento e Café da Manhã
Abertura (saudações) Getúlio Ramos Pimentel – Presidente do SINDIFISCAL-ES
9h00
Autoridades e Entidades presentes
Reforma
Tributária. Riscos do Espírito Santo.  
9h30
Palestrante: Maurício César Duque - Secretário de Estado da Fazenda
10h30

Panorama orçamentário do Estado do Espírito Santo frente aos novos desafios –
Uma visão parlamentar
Palestrante: Deputado Estadual Sérgio Borges – Presidente da Comissão de Finanças da Assembléia Legislativa do Espírito Santo.

14h00

Novo Processo Administrativo Fiscal SEFAZ
Palestrante: João Antonio Nunes da Silva – Presidente do Conselho Estadual de
Recursos Fiscais – CERF

15h00
16h00
17h00
19h00
20h00

Reforma Política.  Problemática. Direito do cidadão
Palestrante: Desembargador Pedro Valls Feu Rosa – Presidente do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo
Administração Tributária e Avanços Tecnológicos
Palestrante: Mauro Deserto Braga – Auditor Fiscal SEFAZ-ES
Encerramento
Sessão Solene em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal
Coquetel comemorativo ao 21º aniversário do SINDIFISCAL-ES e
ao Dia do Auditor Fiscal

www.sindifiscal-es.org.br • Set/Out 2011 nº 142

É também autor dos livros “Fábrica de
Vida”, “Stress - O Jogo da Vida” e “Saúde não é o mais importante: é tudo”.
Ao final da palestra, o médico deixou exemplares de seu livro “Fábrica de
Vida” para serem sorteados entre os
participantes.

GASTRONOMIA
O oriente é aqui
Costumo dizer, por onde vou,
que Vitória está, cada vez mais, parecida com Hong Kong. Seja pela
topografia, seja pela concentração
de empresas de comércio exterior,
conseqüência natural para uma cidade sede do maior complexo portuário da América Latina.
Na gastronomia não poderia
ser diferente. Aos poucos, grandes
restaurantes vão reconhecendo o
potencial de nossa ilha e, por aqui,
vão se instalando.
Vitória ganha, ainda neste mês
de outubro, uma filial do famoso
TAJ BAR, um dos points gastronômicos mais badalados de Curitiba
(PR) e Balneário Camburiú (SC).
Local onde será o TAJ BAR
Situado na Rua Joaquim Lyrio,
nº 76 na Praia do Canto (próximo
ao Day by Day), o local está sendo construído para oferecer aos
capixabas o exato espaço e clima
característico do exótico oriente.
A expectativa dos proprietários,
os “Gustavos’ Ferreira e Andrade.
Só para se ter uma idéia, o TAJ de
Curitiba foi eleito, em 2010, como o
segundo melhor bar do Brasil, pela
Cool Awards.
Pude freqüentar o TAJ de Curitiba e comprovar a excelência que
o envolve, nos tons, nas cores, na
organização e atendimento e, principalmente, nos sabores. Uma viagem sensorial pelos mistérios do
oriente. Uma concessão ao prazer
que, só vivenciando, para entender.
Diferenciado pela decoração
contemporânea, pelos detalhes ornamentais e pela culinária oriental,
o TAJ Bar mistura cultura e diversão
a frequentadores. Dividido em seis
ambientes característicos e harmoniosos, o Taj Bar transporta seus
clientes para a cultura oriental de
forma confortável e aconchegante,

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

com o objetivo de mantê-los sempre bem atendidos e à vontade.
Inspirado pela região da Indochina, com condimentos e ritmos
de países como Laos, Camboja,
índia e Tailândia fortemente representados nos seus numerosos
detalhes, o Taj Bar está sendo feito,
sob medida, para a cidade de Vitória.
Possui desde sanduíches e
petiscos até os pratos mais elaborados da gastronomia asiática. São
admiradas diversas composições,
entre elas o Maharajah Prawn Curry (camarões selecionados cozidos
em molho à base de iogurte e especiarias indianas, servido com arroz aromático) e o Sweet and Sour
Duck (peito de pato marinado em
molho à base de Melado de Cana,
Tamarindo e Gengibre, e grelhado ao ponto, servido com salada
Oriental Garden). E você não paga
mais por isso. No TAJ BAR,ospreços
variam de R$ 50 a R$ 100 reais.
O estabelecimento contará,
ainda, com espaços reservados e
mesas ao ar livre, vallet park, DJ –
embora faça questão de frisar: não
é boate – e acesso para cadeirantes.
Aceita, também, reserva para
eventos e cobra consumação, além
da taxa de serviço. Todos os cartões
são aceitos.
Serviço de qualidade, feito por
quem sabe fazer. Ação FISCAL recomenda.
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Coopfisco
Cooperado em foco

Coopfisco no Encontro dos Aposentados e
Pensionistas do SINDIFISCAL - ES

Rico Caipira ganha prêmio de qualidade
na produção de queijos
Nesse trimestre nosso destaque é o cooperado Ricardo Sobreira. Ricardo, junto com sua família, é proprietário da Fazenda Rico Caipira. A propriedade foi vencedora, em duas categorias, do 1º Concurso Estadual de
Queijos do Espírito Santo. O evento de premiação aconteceu no último dia 12 de agosto e reuniu fazendas, restaurantes e pousadas que oferecem aos visitantes contato direto com a natureza.
Os queijos especiais do Rico Caipira deixaram 27
concorrentes para trás. Durante a seleção, foram observados atributos como apresentação, cor, textura,
consistência e paladar, bem como apresentação, criatividade e sabor. Parabéns!

Fazenda Rico Caipira
É uma fazenda aberta a visitação para grupos de terça
a sexta e sábados, domingos e feriados para público em
geral. Possui restaurante, loja da fábrica e atividades como
passeio a cavalo, charrete, caiaque, bicicleta aquática, pedalinho, pula-pula e fazendinha com pequenos animais.

Informações

Barra do Jucu – Vila Velha/ES
(27) 3244-4404 / 3244-5913
http://www.ricocaipira.com.br

No dia 16 de setembro a Coopfisco marcou presença
no II Encontro de Aposentados e Pensionistas do Fisco
Estadual, realizado na área de lazer do Sindifiscal. Além
de fornecer a sobremesa e sortear brindes, a Coopfisco
montou um posto de atendimento no evento para que
os cooperados pudessem realizar serviços e tirar dúvidas. Incentivados pelos colegas, seis participantes do
evento aderiram à Cooperativa.

Sejam bem-vindos à Coopfisco:
Amorilda Bolzan – Pensionista
Ananias dos Santos Pimentel – Aposentado
Carmelia Moraes Thiebaut - Aposentada
Luiz Gonzaga de Freitas Machado – Aposentado
Odenir José César – Aposentado
Zilda Salaroli Gomes – Pensionista
Parabéns aos sorteados que ganharam uma bolsa de
viagem Coopfisco: Ananias dos Santos Pimentel, Delio
Castello, Diná Menezes, Nair Rosa, Odenir José César.

1º Encontro Cooperado Coopfisco - Sul

Está chegando a vez da região Sul receber o Encontro Cooperado Coopfisco. Um evento de integração entre cooperados, servidores públicos e seus familiares.
Fique atento à nova data: 03/12/2011 e participe com a
família Coopfisco! Mais informações 27 3200-3989.

21º Aniversário do SINDIFISCAL-ES
Esta festa é sua
II Seminário Rumos do Fisco
Local: Auditório I da Assembléia Legislativa
Dia 08 de novembro – Terça-feira
8h30

Credenciamento e Café da Manhã

9h00

Abertura (saudações) Getúlio Ramos Pimentel – Presidente do SINDIFISCAL-ES
Autoridades e Entidades presentes

9h30

Reforma Tributária. Riscos do Espírito Santo.  
Palestrante: Maurício César Duque - Secretário de Estado da Fazenda

17h00

Panorama orçamentário do Estado do Espírito Santo frente aos novos desafios – Uma visão parlamentar
Palestrante: Deputado Estadual Sérgio Borges – Presidente da Comissão de Finanças da Assembléia
Legislativa do Espírito Santo.
Novo Processo Administrativo Fiscal SEFAZ
Palestrante: João Antonio Nunes da Silva – Presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais – CERF
Reforma Política.  Problemática. Direito do cidadão
Palestrante: Desembargador Pedro Valls Feu Rosa – Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Administração Tributária e Avanços Tecnológicos
Palestrante: Mauro Deserto Braga – Auditor Fiscal SEFAZ-ES
Encerramento

19h00

Sessão Solene em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal

20h00

Coquetel comemorativo ao 21º aniversário do SINDIFISCAL-ES e
ao Dia do Auditor Fiscal

10h30
14h00
15h00
16h00
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Balancete Julho 2011
Saldo anterior
Caixa
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Aplicação Coopfisco

323,78
79.425,68
11.874,03
364.790,15

TOTAL.............................................................................................. 456.413,64
RECEITA OPERACIONAL
RECEITA EFETIVA
Ativos (Julho)
Outras Receitas
Rendimentos de Aplicações Financeiras
Receita C/Associados

110.985,00
775,00
3.529,49
4.265,55

TOTAL ............................................................................................ 119.555,04
DESPESAS ADMINSTRATIVAS DE VITÓRIA
Acesso a Internet
Assistência Contábil
Assinatura Sky
Acordos e Quitações
13º Salario.
Brindes
Combustível
Condomínio
Contribuição Sindical
Contribuição Fenafisco
Cópias e Autenticações
Correios
Cursos e Instruções
Despesas Bancárias
Despesas Diversas
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Estagiários
Despesas C/Gráficas
Despesas C/Veiculos
Doações
Energia
Eventos
F.G.T.S.
Festividades e Confraternizações

139,22
1.114,00
1.800,71
2.496,94
33,82
4.880,09
2.613,65
598,85
499,81
5,50
1.000,00
1.800,00
9,30
534,47
600,00
1.844,00
-

Férias
I.N.S.S.
I.N.S.S. S/NFS
I.R.R.F. S/Salários
I.R.R.F. S/NFS
I.S.S.
PIS/COFINS/CSLL
Impostos e Taxas
Instalações
Jornais e Revistas
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Máquinas e Equipamentos
Material de Higiene e Limpeza
Material de Consumo
Material de Escritório
Material Fotográfico
Móveis e Utensílios
Plano de Saúde - Assistência Médica
Pis S/Folha de Pagamento
SUB TOTAL ............................................................

1.698,29
7.549,24
1.851,85
2.212,05
168,35
833,40
782,82
1.196,30
140,00
600,31
684,31
634,02
11.700,00
1.612,64
230,50
51.864,44

Pedágio
Parcelamento FGTS/Impostos/CONAD
Propaganda e Publicidade
Refeições e Lanches
Reembolso de Despesas
Repasse Coopfisco
Seguros
Salários
Serviços Prestados - PJ
Telefone
Uniformes e Acessórios
Vale Refeição
Vale Transporte
Viagens e Hospedagens / Passagens

35,30
13.525,40
21,79
1.269,97
302,03
18.743,81
1.316,47
6.413,85
773,34
5.637,81

TOTAL ................................................................... 99.904,21
DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA
Água e Saneamento
Assinatura SKY
Energia
Instalações
Manutenção Máquinas e Equipamentos
Material Higiene e Limpeza

399,23
189,70
2.051,16
35,00
906,60

Serviços de Manutenção Sede Social
Telefone

14.745,65
247,76

TOTAL .....................................................................18.575,10
DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO
Aluguel
464,00
Condomínio
55,00
Combustivel
Condução
Energia
485,48
Instalações
4.373,50
Jornais e Revistas
41,30
Limpeza / Conservação
1.865,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
110,00
Material de Consumo
40,50
Material de Escritório
148,10
Material de Higiene/Limpeza
88,94
Multas
Plano de Saúde
92,48
Telefone
488,56
Vale Transporte
118,00
Viangens e Estadas
SUB TOTAL ...............................................................8.370,86
Telefone
Reembolso Despesa
Refeições
Vale Transporte
Viagens e Estadas

-

TOTAL .......................................................................8.370,86

Saldo Banco/Caixa
Caixa
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Aplicação Coopfisco

1.100,45
18.978,60
20.719,82
408.319,64

TOTAL .................................................................. 449.118,51
TOTAL ...................................................................575.968,68

575.968,68

Balancete Agosto 2011
Saldo anterior
Caixa
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Aplicação Coopfisco

1.100,45
18.978,60
20.719,82
408.319,64

Salários
Uniformes e Acessórios
Vale Transporte
Vale Refeição

16.628,30
325,50
887,64
6.419,35

TOTAL ...................................................................26.390,45

TOTAL .............................................................................................449.118,51

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS
Serviços Prestados Assist. Contábil
Serviços Manutenção Sede Social

RECEITA OPERACIONAL

TOTAL ...................................................................15.480,61

RECEITA EFETIVA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Acesso a Internet
Água e Saneamento
Assinatura Sky
13º Salario.
Brindes
Combustível
Condução
Condomínio
Contribuição Sindical
Contribuição Fenafisco
Cópias e Autenticações
Correios
Cursos e Instruções
Despesas C/Estacionamento
Despesas C/Graficas
Despesas Diversas
Despesas C/Veículos
Doações
Energia
Eventos
Festividades e Confraternizações
Instalações
Impostos e Taxas
Jornais e Revistas
Limpeza / Conservação
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Material de Higiene e Limpeza
Material de Consumo

Ativos (Agosto)
Outras Receitas
Rendimentos de Aplicações Financeiras
Receita C/Associados

110.425,00
1.597,00
4.316,04
4.776,23

TOTAL ............................................................................................121.114,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
I.N.S.S.
I.N.S.S. S/NFS
F.G.T.S.

7.528,86
1.851,85
1.890,93

TOTAL ...................................................................11.271,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS
IRRF S/Sálarios
IRRF S/NFS
PIS S/Salários
ISS S/ Serviços
PIS/COFINS/CSLL

2.222,67
168,35
236,37
841,75
782,82

TOTAL .....................................................................4.251,96
DESPESAS C/PESSOAL
Assistência Médica
Acordos e Quitações
Despesas C/Estagiários
Férias

1.629,66
500,00
-

Tá estressado, o corpo está ruim?
Faça uma massagem! Massoterapia profissional!
Atendemos em domicílio, empresas e hotéis.
Contato Alberto (27) 3039-4693 / 9995-9752
OPTIMUS TEC – Assistência Técnica em Informática
Instalação e gerenciamento de redes, manutenção em
computadores e notebooks, recuperação de dados. Ainda
oferecemos: Serviço Express e Plantão Optimus.
Av. Paulino Muller, 161 – Ilha de Sta. Maria – Vitória-ES
3019-7208 / 3056-0086 - WWW.optimusonline.com.br
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
www.sindifiscal-es.org.br • Agosto 2011 nº 141

1.060,00
14.420,61

464,00
2.168,42
451,21
103,07
1.794,64
45,72
2.545,34
33,82
5.619,24
2.204,25
937,91
127,23
2.628,05
5.167,00
303,28
411,00
720,00
1.075,14
37,36
1.096,62

Material de Escritório
Material Fotográfico
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Multas
Pedágio
Refeições e Lanches
Repasse Coopfisco
Propaganda e Publicidade
Seguros
Telefone
Viagens e Hospedagens/Passagens

636,00
5.850,00
116,60
29,16
1.271,94
4.231,32
301,98
2.378,20
4.143,56

TOTAL .................................................................46.892,06
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
Despesas Financeiras

538,23
-

TOTAL .......................................................................538,23

Saldo Banco/Caixa
Caixa
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )
Aplicação Coopfisco

1.594,08
25.994,00
5.184,07
20.000,00
412.635,68

TOTAL ............................................................................... 465.407,83

TOTAL ................................................................ 570.232,78

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

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

570.232,78

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
RACÕES IBIZA
Rações, acessórios e venda de animais.
Rua Papa João XXIII, nº 586, Cobilândia, Vila Velha-ES
Disk entrega: 3084-8856 ou 9777-5890
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Fisco & Cultura
Numa demonstração de que texto com alguma pretensão literária estabelece, não raro, um diálogo com um outro, a presente crônica,
além de ser uma menagem ao ícone Árvore e ao seu consagrado Dia
(21 de Setembro), é, no mínimo, uma tentativa de estabelecimento de diálogo intertextual com Garcia Lorca, Vinicius de Moraes, Tomás Antônio
Gonzaga, Jean de La Fontaine, entre outros. Também uma alusão à cinematográfica morbidez, hitchcokiana, está nele presente. Confiram.
O autor é o mais novo membro da Academia Espírito-santense de Letras (AEL)

Uma folha que cai
Logradouro que, de há muito, pelo
povo é denominado Rua das Mangueiras, nele assisto e tenho própria
morada. Outrora sita ali próspera chácara em que, aquelas, as havia, e numerosas. Ainda hoje ostenta duas ou
três, frondosas e centenárias. Quando
época própria, no verão, passantes
disputam os frutos que delas caem. Estudantes, se passam, se fruta madura
vêem, logo lhe arremessam pedras. E,
ávidos, saboreiam o apetitoso troféu.
São mangas robustas, pesando, algumas, sem exagero, quase quilo e tanto.
Descrentes disso poderão lá ir comprovar e até provar o doce de suas fibras
amarelas. Se outono é, revestem-se, as
tais, de folhas novas, verdes --- que verdes as quero ver. Florezinhas brotadas
adornam-lhe toda a copa. São, por fim,
quinze metros, em vertiginosa altura,
de puro espetáculo vegetal.
Perto de uma dessas mangueiras
moro, justo da que, mui peculiar, grande raiz serpentuosa e exposta, quase
invade metade da rua, fazendo veículos dela desviarem. Uma intrusa, uma
estranha no ninho, dirão. Ou seriam
os outros os intrusos, uma vez que ela
ali já estava, estática, mesmo antes de
chegar a expansão imobiliária, a urbanização, o tal progresso, o processo
civilizatório? Ao dia, nela cantam uns
pássaros; outros fazem ninhos. Insetos
borboleteiam-na. Se noite, esvoaçam
frutívoros morcegos. Certa vez, em
caça, nela subiu um gato que não mais
pôde descer. Supersticiosa serviçal do
vizinho nele viu bruxaria obrada, por
preto ser. Por dias bichano miou. Dizem
que, morto, caiu. Ou morrera pela queda.
E, em morte falando, morreu-me
hoje esse vizinho. Padecia de um linfoma, uma espécie de câncer originário
na medula óssea. Vinha ele seguindo
peregrinação de hospital em hospital.
Um ótimo vizinho. Simpático, respeitador, laborioso, enfim, um próximo meu
de causar inveja a muitos que reclamam de por perto terem não um vizinho, mas um inimigo declarado. Esse,
não. Operoso era ao extremo. Sim, comum era vê-lo no constante labor domiciliar, fosse dia santo, feriado fosse.
Ora pintava a casa, ora o chão varria e,
depois, até o lavava, no esmeroso afã

de sob caprichosa aparência manter
o lar, doce lar. E conseguiria isso em
plenitude, não fossem numerosas as
folhas secas que, ano todo, se desprendem da mangueira à rua. E, não raro,
nas suas conversas comigo, esse morador adjacente sempre fazia a obsessiva menção a cortar a árvore que, no
seu quintal, e à frente deste, de folhas
inundava. Argumentava eu que, embora fosse mesmo aborrecedor, um privilégio era termos a verdura sem par de
uma árvore assim, quase uma relíquia
nos dias de hoje, tanto pelos predicativos visuais quanto, pelo fenômeno da
fotossíntese, um elemento renovador
de oxigênio ante tão poluída atmosfera.
Infrutíferos todos os meus argumentos, parecia o vizinho à sua habitual moderação renunciar. Contra todos
da genealogia de quem ali a tivesse
plantado bradaria, pudesse identificá-los. Falasse ele em recorrer à Prefeitura, ao Corpo de Bombeiros, enfim, às
autoridades constituídas, crescia-lhe a
artéria do pescoço, ares de orador oposicionista assumia, alteava a voz, muito
gesticulava. Mesmo usando de lógica,
podando-lhe as razões, em vão eu o
contrapunha. Em dado dia argumentei
o benefício das folhas, se recolhidas e
usadas como adubo, fertilizante, no
nosso próprio quintal. As folhas, apodrecidas por um processo de decomposição bioquímica, talvez ao solo fartos nutrientes propiciassem. E aquele,
por sua vez, adubaria a outras plantas
frutíferas que cultivássemos. Enfim,
da morte de um ser, embora vegetal,
dotar-se-ia de mais vida a outrem. Mas,
em cortar toda ou, ao menos, grande
parte da árvore estava obcecado o rapaz. Elaborava secar-lhe a última seiva,
ceifar-lhe qualquer resquício de vida.
Só isso, no outro, era, para mim, motivo de aborrecimento. E eu, sedento de
justiça pela plena vida vegetal, engolia
a mágoa qual engasgado por um caroço
da grande manga. Mangueiras, melhor
não tê-las, encerrou com pá de cal.
Olhos fechou hoje, para sempre,
esse meu vizinho. Quem, por último, o
viu, segredou que não mais vivia: vegetava. Jamais, de novo, pisaria a terra a planta de seus pés. Neoplasia em metástase,
qual erva daninha, a então circulante seiva da vida sugou-lhe toda. Notícia cedo

chegou. Mesma doença que, antes, já lhe
enterrara tio, mãe e sobrinho. Na árvore
genealógica mal já enraizado. Vinham
com o estigma os ramos. Sentiu-se muito. Em prantos, angustiados com a partida sem volta, a sua mulher e os filhos
ainda pequenos. De minha escada próxima ao muro limítrofe pude vê-los por uns
momentos. Desconsolados, soluçantes,
trêmulos os troncos. Quem se consola
diante da morte? Maior a árvore (e árvore paterna), maior o tombo. Por osmose, chorou a minha mãe, chorou a minha
irmã Rosa (esta, já sempre chorosa) e
choraram quantos em minha casa tivessem chegado. Eu próprio umas lágrimas
confesso, as quais, sigiloso, com manga
da camisa logo tratei de dissipar. Então
seca a garganta, à copa fui e sucessivos
goles d água ingeri. Era ele, indubitavelmente, um ótimo vizinho, sim. Até os cachorrinhos de estimação, deles, sempre
a latir, agora silenciaram. Também o meu
cão algo no ar farejou. Um único e estranho latido emitiu. Talvez um uivo. À hora
aziaga cães pressentem e até sentem.
Estava agora todo silencioso o prédio. Para tomar as providências cabíveis, os da família dele ausentaram-se.
Cabia-lhes velar o corpo, zelar o corpo,
chorar o morto, vivenciar os últimos
instantes de juntos. Espiei melhor o
casarão. Todo pintado. A cor amarela e
verde, da última Copa do Mundo, parecia, com a mangueira defronte, mudo
diálogo travar. Amanhã cedo sepultado será o dono da casa adjacente. Se
ao pó voltará o que, antes, pó era, não
terá sido inútil a sua existência. Deixara

duas sementes,
aliás, dois brotos.
Varria o quintal.
Mantinha limpa
a casa. Fazia feliz
a mulher. Amava
os filhos. Afora
aquela ideia fixa
qual um caule
firme, jamais incomodava a vizinhança.
Era um homem bom. Não terá sido de
modo algum, inútil a sua existência. Assim como inúteis não são as folhas após
mortas. Estas,adubam, revigoram outras
folhas, fazem árvores gerar bons frutos.
Enfim, sempre a vida, mesmo putrefata,
entre odores e organismos, a perpetuar-se, mesmo anulado o ser.
Ainda que perto dos olhos meus, de
mulher do próximo não almejo usufruto: do marido, mal esfriado o cadáver,
ave de rapina não me arvoro. Nunca
hiena que à desgraça alheia ri. Jamais
raposa de esposa. No entanto, preocupam-me, agora, as possíveis paixões
da então nova viúva ainda verde. Temo
germine logo cedo, em seu peito solo, o
grão do acasalamento, pois nas sinuosas
ramificações daquele ora triste coração,
fértil terreno, é que, afinal, traçado está
o destino da manguífera árvore. E, haja
vento ou não, haja chuva, ou não, uma
folha cai, e outra, e mais outra.

Marcos Tavares, natural de Vitória-ES, é autor de “No Escuro, Armados”
(contos) e GEMAGEM (poemas).

Um imortal no Fisco
O colega Marcos Tavares convida a todos para sua posse na Academia
Espiritosantense de Letras. A Cerimônia será no dia 27 de outubro às 19h
na Biblioteca Pública Espírito Santo. Logo após será servido um coquetel.

Ao mundo
No último dia 15 de setembro na Livraria Logos foi lançado o livro de
poemas “Ao Mundo”. O autor é o jovem poeta capixaba Augusto Barros, filho de nosso colega Almino Franklin Mendes. Parabenizamos o pai Almino
e desejamos muito sucesso ao filho Augusto.
Abaixo quatro poemas que estão no livro e foram escolhidos pelo colega Marcos Tavares. “Alguns estão inseridos no rol de poemas-minuto, concepção de Oswald de Andrade, depois retomada por Paulo Leminsky. Já o
último é uma quadra bem próxima da trova”, explica Tavares.
À Flor da Pele
Tomou-se de ódio
Nem mais um pio
Só mais um ópio
Apocalipse
Antes de dois mil e doze
Acabou o mundo
Aqui, duas mil e doze horas
Acabaram com o meu mundo

Cela
Você pode até negar,
Você pode até correr,
Mas não há como fugir
De algo dentro de si.
Suicídio 2
Das coisas de que falo
Uma não é a esmo:
O meu erro foi te amar
Mais que a mim mesmo.

FALECIMENTO

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de:
Manoel Luiz Fonseca de Rezende, aposentado, em 30/06/2011
Ilza Rodrigues Teixeira, pensionista, em 26/08
José Nilo Coradini, aposentado, em 27/08
Miguel Ribeiro, aposentado, em 29/08
Fernando Alves Paiva, aposentado, em
Ewerton Grillo, pai da colega Edinete Grillo, em 06/09/2011
Elzira Bustamante de Oliveira, pensionistas, em 11/09/2011
Nazir Mattos, aposentado, em 27/09/2011
Ana Maria Supelete, aposentada, em 06/10/2011
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Nelson Barbosa da Silva, irmão do colega Leonor

Rodrigues da Silva, em 10/10/2011

Zilar da Silva Albuquerque, pensionista, em 08/10/2011
Ivanilze Torres Monteiro, esposa do colega

Ronaldo Monteiro, em 16/10/2011

Sedalia Murno de Aquino, pensionista, em 04/10/2011
Gilson Leão Borges, esposo da colega Alva Fernandes

Leão Borges, em 18/10/2011

Sebastião Ribeiro Pinel, aposentado, em 18/10/2011

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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