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NOTÍCIAS DO FISCO

A VOZ DO POVO NAS RUAS
Finalmente  vozes isoladas se uniram para gritar 
nas ruas. Gritar para expulsar da garganta o 
inconformismo com tantos problemas com os quais 
convivemos há décadas.

Muitos destes temas, como reforma política ou carga 
tributária, talvez antes parecessem muito técnicos ou 
fora da realidade da maioria dos cidadãos. Mas na 
verdade o que faltava era a oportunidade: a maioria 
dos jovens que foi às ruas nas últimas semanas não 
havia tido incentivos nem fóruns adequados para 
debater estes temas.

Estes temas, no entanto, há anos estão na pauta do 
SINDIFISCO, que reiteradamente os cita na sua 
página na internet, nos eventos e seminários que 
realiza, e mesmo nesta coluna mensal.
São temas ligados ao dia-a-dia das atividades dos 
Auditores Fiscais, e que hoje estão literalmente na 
boca do povo:

     Alta Carga Tributária;
     Pacto Federativo;
      Priorização na destinação dos recursos arrecadados;
     Má gestão dos recursos públicos;
     Fiscalização da sociedade sobre os gastos públicos;
     Lei da Transparência, os altos custos e a péssima 
qualidade dos serviços e obras públicas;
    Educação Fiscal como instrumento de formação 
para  o exercício da cidadania;
     Endividamento Público;
     Respeito ao Contribuinte;
   Conscientização e Mobilização Política como 
forma para debater temas como Reforma Tributária 
e Reforma Previdenciária.

O SINDIFISCO apoia e incentiva o debate destes 
temas, seja nas administrações públicas, nas escolas, 
universidades, ou mesmo NAS RUAS!

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO 
FISCAL

Um dos fóruns ideais para se debater temas 
como estes é o Seminário de Educação Fiscal, 
cuja quarta edição acontecerá no dia 2 de julho, 
das 8h às 17:30h, em Blumenau.

Organizado em parceria pelas secretarias de 
Educação e da Fazenda, o evento será realizado 
no Himmelblau Palace Hotel, no Centro. Na 
oportunidade haverá palestras sobre temas como 
a Transparência, o Combate à Pirataria, o Imposto 
Justo, entre outras.

Além disso, serão apresentados trabalhos 
desenvolvidos por alunos do Programa de 
Educação Fiscal.
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