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GAVAZZONI  VOLTA À FAZENDA

Secretário Antônio Gavazzoni retorna à Secretaria da 
Fazenda e fala, com exclusividade, ao Jornal do Sindifisco
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EDITORIAL

Que seja O ANO!!!

Começamos 2013, um 
ano muito especial para o 
Sindifisco: completaremos 
25 anos de existência.  Uma 
entidade madura, respeitada, 
com credibilidade e bons 
serviços prestados aos seus 
filiados.

Teremos uma série de eventos 
comemorativos desta data.  
Dentre eles destacamos 
um encontro do Conselho 
Deliberativo da FENAFISCO em Florianópolis no mês de 
março, seguido de um Seminário, aberto para toda a categoria, 
sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária.

Já estão abertas as inscrições para o nosso I Concurso de 
Monografias.

Aproveitem,  inscrevam-se!

Faremos também o I Seminário Sindifisco de Boas Práticas 
em Administração Tributária, ou seja,  uma oportunidade 
única para troca e socialização de boas iniciativas no trabalho 
diário que realizamos.

Lançaremos a segunda edição do livro “História do Fisco 
Catarinense – Construindo uma Santa Catarina Melhor”.

Estas são algumas das iniciativas que realizaremos em 2013 
e contamos com a grande participação de toda a categoria.

Estamos trabalhando também para que este seja o ano da 
consolidação de nossas conquistas. Acreditamos firmemente 
que conseguiremos atingir este objetivo com o apoio integral 
de todos vocês.   Participe! Ajude o Sindifisco na concretização 
de nossas conquistas!

Que realmente este seja O ANO de muitas coisas boas em 
nossas vidas:  saúde, prosperidade, amor, família e caridade.

Um grande abraço,

 ___________________________
Fabiano Dadam Nau

  Presidente         
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GINCANA EDUCAÇÃO FISCAL

A Escola Estadual João Widemann 
de Blumenau realizou no mês de 
outubro a Mostra Científica e Cul-
tural 2012, e dentro da programa-
ção, aconteceu o encerramento da 
Gincana de Educação Fiscal. 
O Sindifisco foi parceiro do projeto 
com uma colaboração em relação 
à premiação da equipe campeã. 
O prêmio para os alunos, alunas 
e professores coordenadores do 
evento foi um ingresso para passar 
o dia num grande parque temático 
no município de Penha, com tudo 
incluso: transporte, alimentação, e 
shows. O passeio ocorreu no dia 
8 de novembro. Além desse prê-
mio, o Sindifisco deu a cada um 
dos estudantes e professores um 
exemplar do livro “História do Fis-
co Catarinense”, bem como alguns 
números da revista Visão Fenafis-
co.
Ao todo foram 20 equipes partici-
pantes, envolvendo de forma direta 
330 pessoas, entre alunos, profes-
sores e coordenação da Gincana 
e, de forma indireta, toda a escola, 
que possui mais de 1900 alunos, 
estando envolvidos também seus 

familiares e a comunidade.
A gincana contou com trabalhos 
realizados pelas equipes, desde o 
início do ano letivo de 2012, sendo 
que cada uma das etapas contava 
pontos no placar geral. A temática 
dos trabalhos era ligada a tarefas 
e atividades lúdicas que versavam 
sobre assuntos atuais relaciona-
dos com cidadania, educação fis-
cal, saúde, alimentação saudável, 
antitabagismo, ações sociais, den-
tre outros.
Uma etapa interessante do projeto 
foi a tarefa para as equipes traze-
rem documentos fiscais diversos, 
sendo que levaria a maior pontu-
ação a equipe que encontrasse a 
nota fiscal mais antiga. A ganhado-
ra conseguiu encontrar uma nota 
fiscal emitida no ano de 1959, uma 
verdadeira relíquia de mais de 
meio século. Outra atividade inu-
sitada foi a coleta de alimentos e 
cobertores para doação a institui-
ções de caridade, incentivando os 
alunos a participarem de ações so-
ciais. Uma outra ação bastante in-
teressante foi a análise de contas 
de energia elétrica, no que se re-

fere ao levantamento dos tributos 
e contribuições incidentes sobre 
esse serviço. Enfim, todas as tare-
fas passadas às equipes tiveram o 
objetivo de despertar e incentivar 
o espírito de cidadania e participa-
ção nos jovens.
Essa foi uma pequena ação social 
do sindicato, em apoio ao projeto 
de educação fiscal no Estado. En-
tendemos que há muito ainda por 
se fazer nesse campo. E nós pre-
tendemos cada vez mais trilhar por 
esse caminho.
Para finalizar, agradecemos o em-
penho pessoal dos professores 
que coordenaram esse grande e 
criativo projeto, Professora Rosân-
gela F. Bilbao, Professora Patrícia 
G. Nazário e Professor Ramirez R. 
Souza, que despenderam muitas 
horas de trabalho para que esse 
projeto pudesse se concretizar. 
E, principalmente, parabenizamos 
os alunos e alunas que participa-
ram com grande afinco em todas 
as etapas da gincana. Para o Sin-
difisco foi um grande orgulho ter 
participado de um projeto dessa 
dimensão.

Da esquerda para direita: Eduardo Lobo, Rondinelli Macedo, Werner Dannebrock e Vandeli Dannebrock
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Gente que faz no CONFAZ
Rogério de Mello Macedo da Sil-
va trabalha na Secretaria de Esta-
do da Fazenda há 17 anos. Iniciou 
seu trabalho no fisco catarinense em 
agosto de 1995 e  desde 1997 atua 
com destaque no controle do setor 
varejista. Rogério Mello é o atual 
coordenador do GESAC - Grupo 
Especialista Setorial em Automação 
Comercial, e nos mostra, na coluna 
Gente que faz no CONFAZ, um pou-
co mais de seu trabalho.

JS - Qual sua área de atuação na 
Secretaria da Fazenda?
Rogério: Desde 1997 que atuo no 
controle do setor varejista, implan-
tando o ECF em primeiro momento 
e depois o TEF (dados do cartão de 
crédito) e desde 2008 o PAF-ECF, 
que é o programa que controla toda 
movimentação financeira e fiscal do 
contribuinte. Estou na GEFIS desde 
1997. 

JS - Em qual GT você atua e há 
quanto tempo?
Rogério: Fui convidado por nosso 
representante na COTEPE, Sr. João 
Carlos Kunzler a representar o Es-
tado no GT46 (ECF) em janeiro de 
1998 e desde aquele ano tenho atu-
ado naquele grupo. 

JS - Desempenha ou já desempe-
nhou atividade de coordenação 
neste Grupo Nacional?
Rogério: O GT46 tem coordenação 
a cada reunião e já fui coordenador 
em várias oportunidades. No âmbito 
do GT46 fui o primeiro coordenador 
do grupo de análise funcional do 
ECF, que hoje está sob a coordena-
ção do Auditor Felipe Letsch, tam-

bém da SEF/SC. 

JS - Qual o perfil dos Auditores 
Fiscais que atuam neste grupo?
Rogério:  O GT46 é eminentemen-
te técnico e um dos pré-requisitos é 
gostar de trabalhar com dispositivos 
de hardware e com software. No gru-
po há engenheiros de várias áreas, 
inclusive formados pelo ITA. Mas mi-
nha formação é Ciências Econômi-
cas e Direito. O meu conhecimento 
foi adquirido quando em 1996, na 
USEFI de Xanxerê, realizei a primei-
ra apreensão de um PDV e ali iniciei 
o meu estudo do equipamento.

JS - Que tipo de atividades são de-
sempenhadas neste fórum?
Rogério: O GT46 elabora a legis-
lação do ECF, do PAF-ECF e do 
Cartão de Crédito e dita as normas 
gerais para os controles do setor 
varejista. Nestas atividades o GT46 
trabalha diretamente com a indústria 
dos equipamentos e com os desen-
volvedores dos programas, além de 
trabalhar com as empresas de supri-
mentos, como as bobinas de papel. 

JS - Alguma decisão ou discus-
são neste grupo teve resultado 
positivo em Santa Catarina?
Rogério: Posso afirmar que foram 
muitas, mas as principais foram rela-
cionadas ao recebimento das infor-
mações do cartão de crédito/débito, 
a regulamentação do PAF-ECF e 
os requisitos da Memória de Fita-
-detalhe. Não tenho medo de errar 
na afirmação de que no futuro muito 
próximo teremos os dados do varejo 
sendo recebidos em tempo real, pois 
o GT46 construiu o que há de mais 
moderno e seguro para controlar 
o setor varejista, que é o ECF com 
Módulo Fiscal Blindado e que permi-
te a emissão das informações para a 
base do S@T.

JS - Qual a importância tem (ou já 
teve) Santa Catarina neste grupo?
Rogério:O Estado de Santa Ca-
tarina é um dos mais atuantes no 
GT46. Vários cargos imporantes são 
exercidos por Auditores do Estado. 
Hoje o Auditor Valêncio Ferreira da 
Silva Neto é um dos líderes do gru-
po que controla o cartão de crédito, 
além de acumular a função de Pre-
sidente da Comissão Nacional que 
Apura Irregularidades no ECF e no 
PAF-ECF. O Auditor Felipe Letsch é 
o coordenador do Protocolo 41/06, 
cuja função é analisar todos os equi-
pamentos ECF antes de chegar ao 
contribuinte. O Auditor Feitoza, Co-
ordenador do GESSIMPLES, foi co-
ordenador do grupo que desenvol-
veu uma ferramenta de auditoria em 
ECF. O Estado participa de todas as 
análises de ECF. 
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O SINDIFISCO abriu inscrições desde o dia 
01/12/2012 para os trabalhos acadêmicos que 
farão parte do I CONCURSO DE MONOGRAFIAS 
DO SINDIFISCO
O concurso tem como principal objetivo incentivar 
a pesquisa nas áreas de Direito Tributário, Direito 
Criminal Tributário, Assuntos Fiscais da Área de 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização, Educação 
Fiscal e Sindicalismo Público, além de promover a 
capacitação e aperfeiçoamento dos Auditores Fis-
cais da Receita Estadual de Santa Catarina. 
O SINDIFISCO, através deste concurso, pretende 
contribuir para uma gestão eficiente da Administra-
ção Tributária e para a formação de uma consciên-
cia cidadã e tributária da população.
Os autores dos três melhores trabalhos receberão 
prêmios, fixados em:
R$ 3.000,00 para o 1º lugar; 
R$ 2.000,00 para o 2º lugar;
R$ 1.000,00 para o 3º lugar.
 As inscrições começaram no dia 01/12/2012 e irão 
até o dia 15/04/2013, prazo final para a entrega dos 
trabalhos. Lembrando que a participação no con-
curso é exclusiva para os filiados do SINDIFISCO. 
Os vencedores serão conhecidos no final de maio e 
a entrega da Premiação será feita no mesmo mês, 
no I Seminário de Boas Praticas em Administração 
Tributária do SINDIFISCO, cuja programação com-
pleta será divulgada em breve.
Como participar: 

Até o dia 15 de março as monografias devem ser 
remetidas para o SINDIFISCO,  pelo correio, via 
encomenda expressa, ou poderão ser entregues 
diretamente na sede do Sindicato que fica na Rua 
Anita Garibaldi, nº 79 - Edifício Miguel Daux - 12º 
andar – Florianópolis – SC. 
O regulamento completo encontra-se no nosso site: 
www.sindifisco.org.br

ABERTAS  INSCRIÇÕES PARA O 
I CONCURSO DE MONOGRAFIAS DO SINDIFISCO

JS - Qual a importância que você 
vê da participação dos técnicos 
que efetivamente atuam nas áre-
as de discussão em fóruns como 
este?
Rogério: Todos os Grupos Técnicos 
da COTEPE têm muita importância, 
pois funcionam como suporte técni-
co, apoio legislativo e orientação no 

combate à sonegação fiscal. Os re-
presentantes da COTEPE não estão 
vinculados às decisões dos GT, mas 
tem neles um apoio fundamental 
para as tomadas de decisões que, 
ao final, será discutito no âmbito das 
reuniòes do CONFAZ.

Por fim, gostaria de parabenizar os 

gestores da Secretaria da Fazenda 
de Santa Catarina, que não medem 
esforço para que em todas as reuni-
ões de Grupos Técnicos da COTE-
PE tenha pelo menos um represen-
tante, discutindo e propondo normas 
que serão de grande utilidade para o 
controle da arrecadação e do gasto 
público.
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GAVAZZONI REASSUME A SEF

Natural de Xanxerê, graduado em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), mes-
tre e doutorando em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Antônio Marcos 
Gavazzoni reassumiu a Secretaria da Fazenda em 2013, órgão que já havia dirigido de 18 de dezembro de 
2008 a 24 de março de 2010.
Gavazzoni, que também já foi Secretário de Estado da Administração entre 2007 e 2008, havia assumido em 
janeiro de 2011 as presidências da CELESC Holding e das suas subsidiárias integrais, CELESC Distribuição 
e CELESC Geração.

Em dezembro, dia 12, Gavazzoni foi convidado a participar da Reunião de Representantes Regionais do Sin-
difisco e Coordenadores de GES onde também estavam presentes Almir José Gorges – Secretário Adjunto 
da SEFAZ, Carlos Roberto Molim - DIAT, Francisco Martins - GEFIS, Maria Aparecida Mendes – Coordenado-
ra Geral dos GES e Felipe de Pelegrini Flores – Coordenador do GRAF, oportunidade em que reencontrou e 
recebeu o carinho dos antigos colegas de trabalho. Na ocasião, falou sobre seus novos desafios à frente da 
Secretaria da Fazenda, enaltecendo a importância da parti-
cipação ativa dos Auditores Fiscais para que todas as metas 
sejam alcançadas.
Gavazzoni transmitiu sua peculiar tranqüilidade e confian-
ça, garantindo que se empenhará ao máximo para remover 
todos os obstáculos e preocupações que possam desviar o 
foco dos resultados.

Gavazzoni ainda concedeu esta entrevista ao Jornal do Sin-
difisco:

Experiência na Celesc 
  A Celesc traz a experiência dos dois mundos: público e pri-
vado. Gerenciar a maior estatal catarinense foi uma escola 
inestimável. Pudemos, nesses dois anos, lidar com a com-
plexidade da prestação de um serviço de primeira necessi-
dade, como a energia elétrica; vivenciamos as exigências 
dos órgãos reguladores e as necessidades do consumidor, 
dos empregados, fornecedores, acionistas e, mais uma vez, 
testemunhamos a importância da memória da casa. Os ce-
lesquianos provaram que, quando há um rumo definido, eles 
seguem juntos por uma empresa melhor. 
As experiências anteriores, nas Secretarias de Estado da 
Administração e Fazenda foram fundamentais para o traba-
lho realizado aqui. 
A empresa continuará contando com a participação de al-
guns “velhos conhecidos” da SEF, talentos que angariei nes-

O advogado Antônio Gavazzoni assumiu neste mês de janeiro 
a Secretaria da Fazenda, após 2 anos na CELESC. 
O Secretário já esteve na Fazenda  no período de 2008 a 2010, 
produzindo excelentes resultados. 
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O Auditor Fiscal Carlos Alberto Quaresma foi 
homenageado pelo Sindifisco pelo desempe-
nho exemplar das suas funções de Auditor Fis-
cal.
O Sindifisco pretende render homenagem to-
dos os anos a Auditor Fiscal que tenha se des-
tacado em suas atividades. A escolha deste 
ano foi o Auditor Carlos Alberto Quaresma, que 
foi apontado pelos próprios colegas fazendá-
rios para receber a “Medalha do Mérito Funcio-
nal Alice Guilhon Gonzaga Petrelli”, destinada 
a homenagear servidores públicos que se des-
tacam pela dedicação e presteza na sua área 
de atuação.
A homenagem aconteceu no dia 12 de dezem-
bro, quando Quaresma recebeu a placa das 
mãos do Presidente Fabiano Dadam Nau e do 
então Presidente da CELESC Antônio Gava-
zzoni, que visitava o SINDIFISCO naquele dia.
Na placa, os seguintes dizeres: 

ses últimos anos e que foram figuras imprescindíveis 
nas conquistas que obtivemos para a Empresa e, con-
sequentemente, para o Governo do Estado e para os 
catarinenses.   

Sobre o retorno à SEF 
  Essa nova chegada à SEF vem cheia de expectativas 
boas: reeencontrar amigos e companheiros de tantos 
desafios e conquistas é algo que renova meu ânimo. 
Na Fazenda conheci grandes talentos e será uma ale-
gria reencontrar esses profissionais exemplares. 

Do reencontro com os Fazendários
  Os fazendários já provaram que são muito bons de tra-
balho e foram além: provaram sua lealdade às causas 
por nós defendidas. 

Dos desafios
  O cenário agora é diferente e os desafios serão tão 
grandes ou maiores do que os já enfrentados. 
Desde já peço a união dos servidores, em especial dos 
auditores fiscais, pois novamente precisaremos nos 
desdobrar para fazer mais e melhor. A SEF já provou 
que é unida e forte. Acredito que nossos melhores dias 
ainda estão por vir! 

SINDIFISCO HOMENAGEIA AUDITOR DO ANO
CARLOS ALBERTO QUARESMA RECEBE PLACA DO SINDIFISCO

Através desta singela homenagem, o 
SINDIFISCO expressa o reconhecimento da 
classe, pelo brilhante e inestimável trabalho 
prestado ao estado de Santa Catarina, no de-
senvolvimento de ferramentas de auditoria, que 
o levaram a ser agraciado com a Medalha do 
Mérito Funcional Alice Guilhon Gonzaga Pe-
trelli, no ano de 2012.
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7 ATITUDES QUE 
CONTRIBUEM PARA 

O FRACASSO DA 
SUA CARREIRA

           É certo que ninguém 
procura intencionalmente o 
fracasso na carreira. Mas du-
rante a trajetória profissional 
alguns aspectos comporta-
mentais podem contribuir para 
o sucesso ou para enterrar as 
chances de alcançá-lo.
Estar há alguns anos sem pro-
moção, não ser chamado a 
fazer tarefas importantes, ser 
excluído de reuniões e confra-
ternizações indicam que algo 
não vai bem no escritório.
EXAME.com consultou espe-
cialistas para levantar quais 
atitudes são as mais perigo-
sas e prejudiciais para a car-
reira no ambiente corporativo. 
O que as pessoas podem es-
tar fazendo de errado e no que 
isso pode resultar em uma cur-
va descendente na profissão? 
Confira o que deve ser evitado 
a todo custo, na opinião dos 
entrevistados:

1) Negativismo
Quem não se lembra da hiena 
Hardy, personagem do clás-
sico desenho animado Leão 
da Montanha, produzido pela 

Hanna Barbera? “Ó céus, ó 
vida, ó azar. Eu sei que não 
vai dar certo”, repetia a    pes-
simista hiena durante boa par-
te da animação.
“É aquela pessoa que só en-
xerga o lado escuro das coi-
sas”, diz Gerson Correia, sócio 
da Talent Solution. De acordo 
com o especialista, é interes-
sante contar com pessoas que 
tragam pontos de vista dife-
rentes, mas que não sejam o 
tempo todo negativas. 
“As pessoas negativas têm di-
ficuldade de ir à frente, são re-
sistentes, têm medo de avan-
çar”, lembra Matilde Berna, 
diretora de transição de car-
reira da Right Management. 
“Os profissionais negativos 
acabam ficando isolados, os 
colegas rejeitam”, diz Correia.
E, se o networking é fator que 
impulsiona a carreira, o iso-
lamento pode minar as suas 
chances de investir na sua 
agenda de contatos. “Essas 
pessoas têm dificuldades com 
a rede de relacionamentos”, 
diz Matilde.

2)  Não cumprir com a pala-
vra
Em ambientes altamente com-
petitivos, dominados por pra-
zos e metas, cumprir o que 
se propõe a fazer é essencial. 
Prometer mas não produzir os 
resultados esperados é algo 
que vai, sem dúvida, minar 
suas chances de sucesso.
“É o profissional que fala uma 
coisa e faz outra. As pessoas 
ficam irritadas com comporta-
mentos deste tipo”, diz Cor-
reia. 
O risco é a falta de confian-
ça que o profissional que não 
cumpre o que diz ou mente 
cria ao redor dele, na opinião 
de Matilde.
“Seja qual for a carreira você 
terá que lidar com clientes, se-
jam eles externos ou internos, 
ou seja, dentro da própria em-
presa, e, para mantê-los, você 
precisa inspirar confiança”, diz 
a especialista.
3) Arrogância
Achar que sempre está cer-
to, não aceitar críticas e des-
prezar as opiniões dos outros 
também um prato cheio para o 

Especialistas consultados citam o que deve ser 
evitado a todo custo por quem está em busca de 
ascensão profissional.
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fracasso, na opinião de Cor-
reia. 
“Ser participativo, envolver 
o grupo, assumir que está 
sempre aprendendo e que 
também pode ensinar é de 
grande importância no am-
biente corporativo”, diz Ma-
tilde.
Julgar-se melhor do que 
seus colegas não vai trazer 
nenhuma vantagem profis-
sional. Pelo contrário, as 
chances de você ganhar uma 
torcida “do contra” são gran-
des. “O comportamento arro-
gante estimula que os outros 
torçam pelo seu insucesso”, 
diz Matilde. 

4) Não saber trabalhar em 
equipe
Com as empresas cada vez 
mais multiculturais, com 
pessoas de todos os jeitos 
e costumes, saber trabalhar 
bem em equipe é algo muito 
valorizado pelas lideranças. 
“Quem não trabalha bem em 
equipe acaba criando proble-
ma para a empresa, e em-
presa alguma quer proble-
ma”, diz Matilde.
“Em empresas que têm uma 
cultura de coletividade, de 
um ajudar o outro a pessoa 
que não sabe trabalhar em 
equipe vai fracassar”, diz 
Correia.
Para Matilde, o fato de não 
trabalhar bem em grupo iso-
ladamente, não é determi-
nante para o fracasso. “Mas 
aliado aos outros comporta-
mentos, como a arrogância e 

não cumprir o que promete, 
sim”,diz.

5) Falta de posicionamento
Gerenciar as demandas e, 
muitas vezes, ser realista a 
ponto de saber dizer não é 
outro fator que pode ter como 
resultado o fracasso, segun-
do os especialistas. “Esse 
gerenciamento da demanda, 
da expectativa em relação a 
ela, é uma arte”, diz. 
Quem sempre diz amém 
transmite uma ideia de que 
não tem opinião própria. “É 
importante prestar atenção 
na questão da postura e da 
habilidade de negociação”, 
diz Matilde. Um dos riscos 
deste tipo de atitude é assu-
mir mais do que se é capaz 
de fazer. “A pessoa pode per-
der o foco”.
Mesmo que o profissional dê 
conta de tudo magistralmen-
te, a falta de posicionamento 
pode transparecer fragilida-
de. “E é essa imagem que 
pode destruir a carreira”, diz 
Matilde.

6) Desconhecer seus pon-
tos fortes e fracos
O autoconhecimento é fun-
damental para saber até 
onde você pode chegar e o 
que ainda precisa melhorar. 
“Quem está atento a isso, e 
sabe o que faz bem e o que 
ainda não faz, busca se de-
senvolver”, diz Matilde. 
A atenção deve estar direcio-
nada às suas competências 
e habilidades e também à de-

manda do mercado de traba-
lho, ressalta a especialista. 
“Vemos isso acontecer com 
carreiras e também com em-
presas. A Kodak, por exem-
plo, é uma empresa que de-
morou muito a perceber que 
o caminho era a fotografia 
digital”, diz a especialista ci-
tando a empresa que pediu 
concordata no início do ano 
passado. 

7) Competitividade exces-
siva
O espírito competitivo é na-
tural e saudável para o am-
biente corporativo, mas em 
excesso pode acabar se vol-
tando contra a sua carreira. 
Isso acontece porque o “ven-
cer a qualquer custo” muita 
vezes descamba em uma 
postura antiética.
“A competitividade a ponto de 
ficar puxando tapete dos ou-
tros é muito mal vista e pre-
judica a carreira de qualquer 
profissional”, diz Matilde.

Hiena do desenho animado clássico da Hanna 
Barbera é a expressão máxima do negativismo, 
atitude que prejudica a carreira.

Reprodução: 
Publicado em www.exame.com.br 
em 09/11/2012

9

SE
JA

 U
M

 D
O

A
D

O
R

 V
O

C
Ê 

T
A

M
B

ÉM
. D

O
E 

V
ID

A
!



PERFIL
w

w
w

.s
in

d
if

is
c

o
.o

r
g

.b
r

10
O SINDIFISCO tem publicado char-
ges na sua Coluna mensal do Diário 
Catarinense.  O que poucos sabem 
é que o chargista é colega nosso.

Ricardo Herrera Maiolini é Audi-
tor Fiscal desde 2010, aprovado 
no concurso de 2010, trabalha em 
Joinville – SC, no GESMAC.Antes 
de trabalhar na SEF, Ricardo tra-
balhou de 2009 a 2010 na Receita 
Federal do Brasil, no cargo de ATA 
(Assistente Técnico Administrativo) 
e durante sete anos na iniciativa pri-
vada, trabalhando na área de sua 
formação: Ciências Contábeis. 
A veia artística ele herdou da mãe, 
que sempre teve como hobby o ar-
tesanato.

JS: Ricardo, de onde vem seu in-
teresse pelo desenho?
Ricardo: Minha mãe costumava 
desenhar e contar histórias quando 
eu e meus irmãos estávamos muito 
eufóricos (risos), isso nos hipnoti-

zava, eu achava incrível. Comecei 
tentando copiar os seus desenhos e 
depois fui buscando criar os meus. 
Eu não ficava só no papel, gostava 
de desenhar nas paredes e móveis 
da casa, pois eu gostava da textura, 
que davam um efeito legal ao dese-
nho. Mas isso, é claro, incomodava 
aos meus pais, principalmente mi-
nha mãe (risos).
“Rick! Você desenhou na parede de 
novo?” esbravejava a Sra. Cleuza 
Herrera Maiolini (mãe) lá da cozi-
nha, na pequena cidade de Altônia, 
no Paraná, há uns 25 anos atrás.
 “Acabei achando uma solução para 
que ele não pintasse as paredes da 
casa toda, deixei que ele desenhas-
se na parede, sim, porém, atrás dos 
armários”, sorri a mãe de Ricardo. 
Ele sempre gostou de desenhos, 
e foi muito estimulado pelos pais. 
“Meu pai trazia as folhas e minha 
mãe deixava as canetas sobre a 
mesa” lembra. Desenhou muito na 
infância e adolescência, “adorava 
desenhar fazendas, cavalos, casas, 

tênis e personagens que eu mes-
mo inventava. Nunca gostei de co-
piar desenhos já prontos, criava os 
meus. Depois comecei a desenhar 
coisas relacionadas às bandas de 
rock que ouvia. Passava horas de-
senhando. Minha mãe também nos 
deixava colar alguns de nossos de-
senhos na parede”, recorda Maioli-
ni.
Claro, não posso deixar de mencio-
nar os desenhos que me impressio-
navam e inspiravam. Dos animados 
da Walt Disney, Warner Bros,e ou-
tros, aos de histórias em quadrinhos, 
como os da DC, Marvel(dirigida por 
décadas pelo mestre Stan Lee), 
Turma da Mônica, do grande Maurí-
cio de Sousa e de chargistas como 
Paulo e Chico Caruso, Ziraldo, den-
tre outros excepcionais artistas.

JS: Onde você busca inspiração 
para seus desenhos?
Ricardo: Em tudo a minha volta, 
tudo é desenhável e pode virar HQ, 
tirinha, charge, etc.

JS: Você já trabalhou na área das 
charges, caricaturas ou carto-
ons?
Ricardo: Infelizmente, não. Como 
morei grande parte da minha vida 
em cidades pequenas, não via 
grandes perspectivas para poder 
trabalhar na área, então, sempre 
levei como um hobby e fazia dese-
nhos pelo simples fato de me sentir 
bem desenhando. Ainda assim, fa-
zia, esporadicamente, um ou outro 
desenho para eventos da Escola, 
da Faculdade e algumas vezes a 
pedido de meu irmão Rodrigo, que 
é publicitário em Maringá – PR, mi-
nha cidade natal, para suas campa-
nhas.

CHARGES NAS HORAS LIVRES
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JS: Como você vê o trabalho do 
chargista?
Ricardo: Sempre o vi com admiração. 
É uma forma inteligente e bem humora-
da de expressar uma opinião a respeito 
de assuntos polêmicos, e, para a ale-
gria dos chargistas, polêmica é o que 
não falta nesse mundo.

JS: Você tem algum plano para de-
senvolver seu hobby?
Ricardo: Nada planejado, apenas al-
gumas ideias. Sempre sonhei em tra-
balhar com desenho animado, mas 
isso vai ter que ficar pra depois, no mo-
mento não tem jeito (risos).

JS: Quais outros hobbies você tem?
Ricardo: Tenho um em especial, a mú-
sica. Fiz aula de violão clássico dos 7 
aos 9 anos, mas nessa época eu só 
queria saber é de jogar futebol, andar 
de bicicleta e brincar pelas ruas, e hoje, 
não sei mais absolutamente nada de 
violão clássico. Mas aos 14 anos decidi 
que queria tocar baixo, não parei mais. 
Toquei na minha primeira banda aos 16 
anos e daí pra frente toquei em outras 
bandas e tive a oportunidade de conhe-
cer muita gente legal, e, em especial, 
a mais legal de todas, a minha esposa 
Grazi.
Tenho um carinho especial pela banda 
“A Inimitável Fábrica de Jipes (AIFJ)”, 
encabeçada pelo amigo Rafael Souza, 
da qual participei na fabricação de al-
gumas músicas do primeiro CD, com 
o título “O Dia em Que Seremos Todos 
Felizes!” (2006), do DVD “Inimitável Ao 
Vivo no SESC Vila Mariana” (2010) e, 
por último, participei da fabricação de 
todas as músicas do terceiro CD da 
banda, que recebeu o nome “Quando 
o Caos é a Regra e a Ordem Exceção” 
(2012). Aos amigos que quiserem co-
nhecer esses trabalhos, é só acessar 
a página da banda www.inimitavel.com

Giro ao Estado
Na terça-feira dia 23 de outubro, o Presidente 
do Sindifisco, Fabiano Dadam Nau, e os dire-
tores Rondinelli Borges, Renato Lacerda e Iri-
neu Giombelli visitaram       colegas Auditores 
Fiscais das Gerências      Regionais de Rio do 
Sul e de Lages.
Na quarta feira dia 31 de outubro foi a vez de 
Criciúma ser visitada pelo Presidente, pelo 
Vice presidente Eduardo Antonio Lobo e pe-
los diretores Cidemar José     Dutra e Rondi-
nelli Borges.
Foram feitos relatos detalhados das últimas 
atividades desempenhadas pelo   Sindifisco e 
sobre o andamento dos processos que tratam 
sobre o teto remuneratório.
As visitas fazem parte do roteiro do Giro ao 
Estado, pelo qual o Sindifisco pretende visitar 
os colegas das Gerências Regionais. 
As visitas foram bastante proveitosas, pela 
oportunidade de rever os colegas, atualizá-los 
sobre as últimas notícias e também para con-
cretizar a filiação de novos Auditores Fiscais.

Visita do SINDIFISCO 
aos Auditores Fiscais 
de Criciúma.

Visita aos Auditores 
Fiscais de Lages 
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O SINDIFISCO NÃO PARA DE CRESCER.
SEJAM BEM-VINDOS NOVOS FILIADOS!
* Delírio Jocondo Cesa
* Denir Constância Bortoluzzi Serafim
* Júlio Pacheco de Souza
* Paulo Roberto Alves
* Silvia Ornelia Reckziegel
* Soraya Massignan

AGENDA DE EVENTOS  2013 
07/03/13 e 08/03/13 - Curso de Formação Política e Sindical em Criciúma
13/03/13 e 14/03/13 - Conselho Deliberativo da FENAFISCO em Florianópolis
15/03/13 – Seminário LOAT – AFFESC
21/03/13 e 22/03/13 - Curso de Formação Política e Sindical em Chapecó
27/03/13 – 28/03/12 – Treinamento Negociação e Gestão de Conflitos
15/04/13 - Prazo entrega trabalhos Concurso de Monografias
04/04/13 e 05/04/13 - Curso de Formação Política e Sindical em Mafra
24/05/13 - Divulgação dos trabalhos vencedores do I concurso de Monografias do Sindifisco                          
                 e Seminario de Boas Práticas em Administração Tributária (data prevista)

FISCO SOLIDÁRIO
DOAÇÃO “PROJETO ALÉM DA PELE”

No mês de outubro o Sindifisco doou a quantia de R$6.960,00 (seis mil  novecentos e sessenta reais) 
ao Projeto Além da Pele. O Projeto é uma iniciativa dos acadêmicos do curso de Administração Em-
presarial, ESAG/UDESC. O Além da Pele foi criado com o objetivo de agilizar o tratamento de crianças 
de zero a quinze anos que sofreram queimaduras de terceiro a quarto grau e estão internadas na Ala 
de Queimados do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Florianópolis/SC. Você também pode ajudar! As 
doações ao projeto são aceitas através do Banco do Brasil.
Agência: 3420-7   -   C/C: 156064-6
Titular: Associação Além da Pele
CNPJ: 16.829.018/0001-30


