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Em mais uma rodada de visitações aos filiados
pelo Estado, diretoria do Sindifisco percorre 3 mil
quilômetros em sete dias PÁGS 12 A 15

Giro pelo Estado

FILIADO À

ABRIL 2010 867,6 1.133,7

MAIO 2010 794,5 1.072,3

JUNHO 2010 873,8 1.089,4

ABRIL 2009 698,2 924,2

MAIO 2009 705,2 931,1

JUNHO 2009 681,6 980,5

ICMS TOTAL ICMS     TOTAL

Cuide de sua saúde
comendo tomate

O tomate é boa fonte das vitaminas A, B e C, e de sais minerais como
Fósforo, Ferro, Potássio e Magnésio. Contém baixo teor de calorias.

Os tomates são, de longe, a fonte mais rica em Licopeno, poderoso
antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e
pode proteger contra o câncer, inclusive o de próstata.

O licopeno é um carotenóide que confere a cor vermelha ao tomate e
pode ser também encontrado, em menores quantidades, na melancia, na
goiaba, no morango e no mamão. Quanto mais intensa for a cor vermelha
do tomate, mais rico em antioxidante ele será.

Por ser um carotenóide, o Licopeno é melhor absorvido na presença
de gorduras saudáveis. A adição de uma dose moderada de gordura mo-
noinsaturada facilita o transporte, a absorção e a ação do Licopeno no
organismo. Por isso, para tornar sua preparação à base de tomates ainda
mais poderosa e saudável, acrescente 1 fio de azeite de oliva extra-virgem
processado a frio.

O tomate é excelente vigorizador do organismo, purificador do sangue,
combate doenças do fígado, o desgaste mental, perturbações digestivas
e   pulmonares, sendo contra-indicado para pessoas que sofram de fer-
mentações gástricas e acidez no estômago.

Outra característica observada pelos estudos foi que o calor aumenta
a biodisponibilidade do licopeno, ou seja, esse fitoquímico é melhor ab-
sorvido pelo nosso organismo quando os tomates são cozidos. Sendo
assim, capriche nos molhos e sopas de tomate.

É importante mencionar que o processo de industrialização do toma-
te, para a elaboração de molhos prontos, catchup e outros, não destrói o
licopeno, mas... fique de olho nos rótulos e escolha aqueles com meno-
res teores de calorias e sódio.

Além do "superpoderoso" Licopeno, os tomates são também fontes de
Vitamina C e de Potássio, mineral importante no controle da pressão
arterial, nas contrações musculares, na saúde das artérias e na manuten-
ção dos líquidos celulares.

Cem gramas de tomate fornecem 21 calorias.

Colaboração:
José Reinaldo
Figueiredo

Entretenimento

Zezão parou o
caminhão na frente da
loja do turco Kaled
e falou:

- Seu Kaled, tem
aqui um caminhão de
arroz sem nota pela
metade do preço, o
senhor aceita?

- Claro que Kaled
aceita - e vira-se para o
filho. Kaledinho, vai bra
esquina e se abarecer
fiscal vem corendo
avisar babai.

Começam a
descarregar e, no meio,
aparece Kaledinho:

- Babai!... Fiscal vem
vindo.

- Bára tudo e volta
caregar - grita Kaled.

Chega o fiscal:
- Venda grande não é

seu Kaled?
- Ôh ôh, melhor

venda do ano que
Kaled feiz...

- E isso aí tem nota?
- Ainda num tem

nota borquê Kaled está
esberando caregá bra
ver quanto mercadoria
cabe na caminhon...
daí, Kaled tira nota.

- Não pode! diz o
fiscal. A nota fiscal tem
de ser emitida antes
de carregar!

- Ah!...... Antão bára
tudo, que Kaled non
qué brobrema com
receita!  Volta, volta,
descarega tudo
caminhón e guarda lá
dentro do loja!

Humor
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Widomar Pereira Carpes
Suplentes: Carlos Alberto Sirydakis, Helge
Pantzier, Odilo Aloício Pritsch,Carlos Eduardo
Abdom, Ari José Pritsch, Nestor Raupp, Albio
Boing, Soli Carlos Schwalb

CONSELHO DE REPRESENTANTES:
1 - Fpolis: Adalberto Aluizio Eyng
2 - Itajaí: Edson Dalazen
3 -Blumenau: Rui Hinning
4 - Rio do Sul: Jordão Luiz Moratelli
5 - Joinville: Carlos Eduardo Abdon
6 - Porto União: José Nilson Castro
7 - Joaçaba: Nélio Savoldi
8 - Chapecó: Domingos Guimarães
9 - Curitibanos: Felipe André Naderer
10 - Lages: Jorge Henrique Bernardes
11 - Tubarão: Geovane João Elias
12 - Criciúma: Robson Luiz Marcondes
13 - São Miguel: Lucas Pivato
14 - Mafra: João Antônio da Luz
15 - Araranguá: Isaura Maria Seibel
DIAT: Asty Pereira Júnior
CEC: Deonísio Koch
Aposentados: Ney Viana, Antonio Pradi, Alceu
Carvalho de Almeida, Patricio Medeiros e
Edmundo Bittencourt. Godofredo Dorz (suplente)
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O Jornal do Sindifisco é uma publicação do
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Projeto Gráfico, Textos e Edição: SINDIFISCO
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Editorial

Nova forma, mesma união
Caros Colegas,
Nosso jornal está totalmente reformulado, mais boni-

to, didático e fácil de manusear, tudo para melhorar a
comunicação com nossos filiados.

Em julho fizemos um grande giro pelo Estado
conversando francamente “olho no olho” com a
maioria dos filiados e alguns convidados. A im-
pressão que colhemos não poderia ser melhor:

nossa categoria continua  motivada, unida, par-
ticipativa e  quer continuar atuando ativamente

na construção do seu futuro.
Relatamos nossas últimas ações e as estratégias

para  o futuro do Sindifisco. Claro que a sua participa-
ção será o  diferencial para o alcance do sucesso  es-
perado. Lembramos que a Diretoria Executiva  desen-
volve as estratégias para o atingimento daquilo que vo-
cês, através  do Conselho de Representantes, delibera-
rem. Ou seja, todos nós, em conjunto, construímos
nosso futuro e do Sindifisco. É esta a fórmula que tem
nos dado sucesso e reconhecimento.

Continuamos firmes no propósito de construirmos um
sindicato ainda mais forte e representativo através da uni-
ficação de toda a classe.

Assim, mais uma vez, sejam parcei-
ros nos nossos projetos,  porque o re-
sultado é para o coletivo.

Para que um grande projeto seja vi-
torioso são necessários vários ingredi-
entes, mas um é fundamental: a união
de todos!

Um grande abraço,

Fabiano Dadam Nau
Presidente

Duas estradas se bifurcaram
no meio da minha vida,

Ouvi um sábio dizer.
Peguei a estrada menos usada.

E isso fez toda a diferença
cada noite e cada dia.

Larry Norman

“

”

Direto ao ponto

Conhecido, respeitado e admirado pelo
fisco catarinense, Nestor Raupp deixou uma
lacuna, diante da fatalidade que o fez vítima
de um acidente automobilístico no mês
de abril passado.

Seu falecimento foi sentido por todos.
Nestor ocupou no Sindifisco a cadeira de
Diretor de Divulgação e na ocasião era
suplente da atual diretoria.

Em reconhecimento ao colega, o Sindifisco
presta-lhe homenagem póstuma, levando, a partir
de agosto, seu nome à nossa sala de leitura.

Novas
filiações

O Sindifisco registra as

novas filiações de:

Isolina Smaniotto

Marli Guasco

Nelsa Oliveira Damiani

Vilda Maciel Vieira

Sindifisco
homenageia
Nestor Raupp

Claudio Emilio Guasco
Faleceu em 17/04/2010
Nascido em 12/09/1939. Tornou-se Servidor
da Secretaria da Fazenda em 21/11/1960
tendo a função de Fiscal de Tributos
Estaduais. Aposentou-se em 07/08/1989.

Ivan Deeke
Faleceu em 28/04/2010
Nascido em 16/08/1939, tornou-se Servidor
da Secretaria da Fazenda em 25/07/1960
tendo a função de Fiscal de Tributos
Estaduais. Aposentou-se em 30/04/1991
Em 12/07/2004 Auditor Fiscal da Receita
Estadual

Luiz Felipe Silva
Faleceu em 18/05/2010
Nascido em 29/01/1941, tornou-se servidor
da Secretaria da Fazenda em 01/08/1974,
tendo a função de Fiscal de Mercadoria em
Trânsito. Foi vice-presidente da Affesc no
período de 87/89 e 91/93. Sócio-fundador
do Sindifisco. Aposentou-se em
09/06/1995.

Adolar Speck
Faleceu em 04/06/2010
Nascido em 31/07/1921, tornou-se Servidor
da Secretaria da Fazenda em 05/04/1963,
ocupando as funções de Guarda Fiscal,
Agente Fiscal Rodoviário, Auxiliar de
Fiscalização e Fiscal de Tributos Estaduais.
Aposentou-se em 31/03/1982.

Falecimentos
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Sindifisco recebe
candidatos a Governador

O SINDIFISCO teve a honra de receber em sua sede
para um café da manhã, os candidatos ao governo de
Estado, Senador Raimundo Colombo, acompanhado
do ex-secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni, no
dia 11/05 a senadora Ideli Salvatti, no dia 16/06 e a
Deputada Federal Angela Amin no dia 15/07. Além da

Eleições 2010

diretoria, diversos outros convidados participaram das
reuniões. Na oportunidade entregamos aos candida-
tos uma proposta para aperfeiçoamento da Adminis-
tração Tributária. Todos os candidatos tiveram a opor-
tunidade de expor pessoalmente sua visão sobre as-
suntos relacionados à nossa área.

Senador
Raimundo
Colombo
11/05

Senadora
Ideli
Salvatti
16/06

Deputada
Federal
Angela
Amin
15/07
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Homenagem

Homenagem a
Paulo Dall Antonia

Faleceu em 26/07/2010. Nasceu em 06/04/1943.
Tornou-se servidor da Secretaria da Fazenda em 13/09/
1963 como Fiscal de Mercadoria em Trânsito. Foi sócio
fundador do Sindifisco. Presidente da Affesc nos perío-
dos de 2001/2003, 2003/2005, 2005/2007 e 2009 a
26/07/2010. Aposentou-se em 27/03/1980.
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Paulinho Bornhausen
14/06

Encontro com
líderes partidários

Nos meses de maio e junho,
o Sindifisco, juntamente com o
Presidente da Fenafisco esteve
recebendo alguns líderes
partidários da Câmara dos
Deputados que são de Santa
Catarina. O motivo era explicar e
solicitar apoio à PEC 89/07, que
estabelece o teto único nacional
de Ministro do STF. Participaram
nestas conversas o Sindicato
dos Analistas da Fazenda –
Sindifaz, dos Auditores Internos
– Sindiauditoria, representantes
dos contadores, da Associação
de Delegados de Polícia, dos
Funcionários da Udesc e dos
Funcionários da Alesc.

Em 10 de maio a reunião foi
com Fernando Coruja e em 14
de junho com Paulinho
Bornhausen.

Estamos aguardando a visita
do último líder partidário de
Santa Catarina Deputado Federal
João Pizzolatti.

Notícias

Sindifisco em audiência com Governador
O presidente e o vice-presidente do SIN-
DIFISCO, Fabiano Dadam Nau e Eduardo

Lobo, acompanhados pelo presidente da FENA-
FISCO Rogério Macanhão, o diretor da AFFESC
Helge Pantzier e Ari Pritsch , estiveram no dia 18
de maio em audiência com o Secretário da Fa-
zenda Cleverson Siewert e o Governador Leonel
Pavan para tratar de assuntos de interesse da
classe, entre eles a parceria do governo do Esta-
do na realização do XV Conafisco.

Fernando Coruja
10/05

Lançada a 11ª edição
do Dicionário do ICMS

Já está disponível a 11ª edição do livro Dicioná-
rio do ICMS, de autoria de Almir Gorges. São 1430
páginas com que buscam consolidar com objetivi-
dade e linguagem acessível, questões práticas do
dia-a-dia, mormente os procedimentos pertinentes
à legislação acessória, para as quais normalmente
se recorre ao "Plantão Fiscal".

Em sua 11ª edição, além da atualização de dis-
posições legais, foram acrescentados diversos no-
vos verbetes, especialmente sobre SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA (já de acordo com o Decreto 3.174, de
abril de 2010),com prioridade para a exemplifica-
ção prática.

Também foram dadas novas formas de apresen-
tação aos itens, principalmente através de

gráficos, buscando sempre
maior aproximação do
objetivo básico do Dici-
onário do ICMS: ser
instrumento de con-
sulta procedimental
segura e rápida.

Notícias

Para saber mais
sobre o livro acesse:
www.dicionariodoicms.com.br

Dicionário do ICMS
Almir Gorges – 1.400 páginas

Tudo sobre:
Substituição tributária em SC
Produtos incluídos em maio
Exemplos práticos de cálculo
Preenchimento de notas fiscais
Discussão de temas de plantão
Nota Fiscal Eletrônica
Escrituração Fiscal Digital
Emissor de Cupom Fiscal
Utilização de Cartão de Crédito ou Débito
Operações Triangulares
Tratamentos Tributários específicos
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As bodas de
diamante de
Alceu e Waldiria

Eles se conheceram no ano de 1947 em Rio do
Sul. Alceu Diotallevy se apaixonou por Waldiria Bori-
ni com quem se casou em 06 de maio de 1950.
Desta união vieram seus 4 filhos: Wenceslau, Olin-
da, Vera e Odila e 2 netos: Bruno e Mariá.

Em maio deste ano, Alceu e Waldiria completa-
ram 60 anos desta feliz união, celebrando Bodas de
Diamante numa cerimônia feita pelo padre Márcio
na Paróquia da Agronômica.

Alceu é auditor fiscal aposentado, tem 83 anos e
é voluntário da ACIC – Associação Catarinense de
Integração do Cego. Waldiria é formada em Admi-
nistração, tem 76 anos.

O Sindifisco parabeniza o casal pelos anos de
união, desejando muita saúde e felicidade.

União

1950

1975

2000

2010

XV CONAFISCO
já tem seu
tema central

Já está definido o tema central
do XV CONAFISCO – Congresso
Nacional do Fisco Estadual e Dis-
trital, que acontece em Florianó-
polis de 28 de novembro a 02 de
dezembro. A realização do evento
é uma parceria entre FENAFISCO
– Federação Nacional do Fisco Es-
tadual e Distrital, Sindifisco-SC e
Affesc. O foco do congresso são
assuntos relacionados aos interes-
ses da categoria e da sociedade,

Evento

deliberar sobre temas relevantes,
bem como o posicionamento da
Federação diante dos problemas
nacionais.

O tema do XV CONAFISCO será:
“Um Fisco melhor para um Brasil
maior”. Assuntos específicos re-
lacionados ao tema central serão
desenvolvidos ao longo do even-
to em painéis e palestras com os
seguintes subtemas:
Lei Orgânica da Administra-

ção Tributária e a importância
da  Autonomia do Fisco para
a Sociedade
Desafios do Sindicalismo Públi-

co brasileiro
Perspectivas Político-econômi-

cas para o Brasil
Previdência Social no Serviço

Público – presente e futuro
Transparência na aplicação das

Receitas Públicas como instru-
mento de promoção da cidadania

Acesse a página www.xvconafisco.org.br para mais informações sobre o XV CONAFISCO

Concurso de Monografias: Inscrições encerradas
Foram encerradas as inscrições para o 3º Con-

curso de Monografias da Fenafisco. Os trabalhos ven-
cedores serão apresentados durante o XV CONAFIS-
CO, que acontece em novembro próximo.

Abaixo a relação dos trabalhos inscritos e com os

Novo Enfoque Sobre a Guerra Fiscal no Brasil | Marco Maronni
ICMS: Autolançamento e Crédito Fiscal | Otávio
ICMS: Educação Fiscal, Uma Proposta para o Município de Campina Grande - PB | Lilita
Restrições à Compensação de Tributos com Títulos Precatórios | Águia-Dourada
Estratégias para a Integração do Fiscal de Tributos Nos Ambientes Sociais
do Trabalho, na Perspectiva da Nova Administração Tributária | Castro
A Incompatibilidade à Advocacia Privada para os Ocupantes de Cargos
ou Funções que Tenham Competência de Lançamento, Fiscalização e
Arrecadação de Tributos e Contribuições Parafiscais | Amu Hassem
A Educação Fiscal como Meio de Politização dos Fisco para
Uma Nova Administração Tributária | Zuil Canafístula
A Vida na Fazenda: Sentidos Subjetivos do Servidor Fazendário
Frente à Participação no Trabalho | Henrique Nascimento
Comércio Eletrônico e Tributação: Ensaio Sobre Possíveis Impactos
no Princípio da Justiça Fiscal | Ecommerce2010
Prazo Decadencial para Lançamento Substitutivo àquele Anulado por Vício:
Um Enfoque nos Elementos Essenciais do Auto de Infração | Servidor Oculto
Aprendizagem de Auditores Fiscais no Contexto da Prática Profissional | Argos
Controle Fiscal dos Distribuidores Hospitalares em Minas Gerais | Nestor Augusto

respectivos pseudônimos dos autores.
A Comissão Julgadora é composta pelos seguin-

tes membros: Adriana da Costa Ricardo Schier, An-
tônio Augusto de Queiroz e Manoel Cavalcante de
Lima Neto.
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Notícias

Affesc lança concurso
para novo logotipo

Visando a modernização, a Affesc - Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Santa Catarina está
lançando um concurso para escolha do novo logotipo
da entidade.

O concurso é dirigido aos associados, seus
dependentes e familiares em geral.

Os trabalhos concorrem às seguintes
premiações: 1º lugar R$ 1.000,00 (um mil
reais) e para o 2º lugar R$ 500,00
(quinhentos reais).

A data limite para recebimento dos trabalhos
é 30.09.2010

Maiores informações acesse
www.affesc.com.br ou entre em contato
com a Affesc.

Observatório Social começa atividades
O Observatório Social de Flo-

rianópolis já começou seus tra-
balhos. No mês de maio partici-
pou ativamente de evento reali-
zado no auditório da ESAG, com
expressiva presença dos Estu-
dantes. Na ocasião, foi apresen-
tado o Observatório e suas pers-
pectivas pelo seu presidente o
Prof, Jorge Musse. Foi também
proferida palestra sobre “Estado,
Tributação e Cidadania”.

Ainda no mesmo mês, esteve
presente no Seminário sobre o
4º Relatório Nacional de Acom-
panhamento dos Objetivos do
Milênio, promovido pelo IPEA.

Em junho participou de even-
to de sensibilização em São Jo-
aquim, com vistas à criação de
um Observatório Social naquela
simpática cidade serrana.

Atenção! O OSF está precisan-
do de voluntários. Os inativos do
Fisco que queiram prestar servi-
ço voluntário à sua cidade são
muito bem vindos ao OSF. A sua
experiência e uma vida inteira de
dedicação ao serviço público são
de um valor inestimável.

Aos inativos das demais re-
giões do Estado, conclamamos
que procurem os Gerentes Re-
gionais e se coloquem a dispo-
sição para criar um Observató-
rio Social em cada cidade de
Santa Catarina.

O Observatório Social visa
acompanhar e controlar os gas-
tos públicos municipais, promo-
ver a educação e a cidadania fis-
cal, valorizar os tributos, buscan-
do assim promover a redução da
carga tributária.

Inativos do Fisco
que queiram prestar
serviço voluntário à
sua cidade são
muito bem vindos
ao OSF; sua
experiência e uma
vida inteira de
dedicação ao
serviço público são
de um valor
inestimável

no amor. Cuidado com todos os seres vivos.
Tem uma frase famosa do filósofo alemão Hegel

que diz: “O homem aprende da história que não en-
tende nada de história, só entende de sofrimento.”
Nesse sentido, Santo Agostinho dizia que os homens
aprendem com o amor e com o sofrimento. É isso,
sofremos com a terra e amamos a terra.

Nesse ambiente conturbado, entendemos que se
abre para o Brasil a possibilidade de ser a potência
dos trópicos. Isso se dará não por que queiramos ou
não, mas sim por estarmos numa encruzilhada da his-
tória. Nós temos água em abundância, florestas tro-
picais a perder de vista, uma riqueza em vida vegetal
e animal sem tamanho, terras para produção alimen-
tar como nenhum outro país. Teremos um lugar de
destaque no futuro, apesar dos nossos muitos car-
mas, por termos sido colônia e por termos escraviza-
do em grande quantidade negros afri-
canos. Isso é um estigma que ficou
gravado em nosso histórico e  deixou
seqüelas. Até hoje nossa sociedade
tem uma grande insensibilidade com
os pobres, negros e índios. Note-se
que no Brasil somente 20 mil famílias
detém 45% da riqueza nacional, uma
das concentrações mais absurdas do
globo. Embora, tenha havido alguns
avanços nos últimos anos, com redução da pobreza
próximo de 17%, em função de políticas sociais como
o bolsa família, crédito consignado, luz para todos,
dentre outros. Isso tudo ajudou na valorização e hu-
manização daqueles mais necessitados, que passa-
ram a consumir.

A terra é um superorganismo que se regula, é a
mãe de todos os seres vivos. Fazemos parte desse
sistema. Visto do espaço, vê-se um só organismo,
azul. Planeta, homem e outros seres compondo
um único ser. E o homem, devido a sua capacida-
de intelectual é elemento essencial para a sobre-
vivência deste ser.

O antropólogo Roberto da Matta em seu livro,
“Por que o Brasil é Brasil”, destaca o comportamen-
to relacional do brasileiro como uma grande quali-
dade desta nação. A capacidade de fazer alianças,
amaciar relacionamentos, desenvolver negociações,
que é muito própria de nosso povo. E no mundo
atual é isso que falta: diálogo e negociação. Vemos
por todos os lados, principalmente no mundo de-
senvolvido uma xenofobia galopante. Na França o
véu islâmico foi proibido nas escolas. Os Turcos con-

tinuam sendo discriminados na Alemanha, e assim
em todos os cantos.

No Brasil, sabemos lidar com culturas diferentes.
No Rio de Janeiro, vemos, na zona comercial do “sa-
ara”, palestinos e judeus negociando. No oriente
médio, esses povos se repelem. Temos aqui pessoas
provenientes de pelo menos 60 países diferentes.
Sabemos conviver também com a diversidade religi-
osa. Como disse o Lula, recentemente, “nós somos
um povo misturado e gostamos de ser misturados.”
Somos um povo criativo, na culinária, na música e
nas artes. Comemos muito, embora não sejam mui-
tos que comam. Temos uma visão mística e encan-
tada do mundo. Um favelado carioca, embora tenha
poucos recursos, faz festa quando seu time ganha,
e comemora, se necessário, com pipoca. Nós cele-
bramos, e isso é a marca da vida. Nós não acredi-

tamos em Deus, nós convivemos
com Ele, diariamente. Notem as ex-
pressões populares:  “vai com
Deus”, Fica com Deus”, “Graças a
Deus”, e assim por diante. Como di-
zia o grande antropólogo Darcy Ri-
beiro, “o Brasil será a Roma dos tró-
picos.” Não a Roma imperial, mas
a Roma criativa, civilização do di-
reito, da tolerância, da latinidade.

E cada um de nós tem que dar uma quota de con-
tribuição nessa construção.

Devemos encerrar a fase da política do ganha-
perde. Chegou o momento do ganha-ganha. Antes a
tônica era gastar, consumir, destruir, usar os recur-
sos naturais. No futuro a palavra chave será: cuidar.
Daí surgem os conceitos de sustentabilidade, enten-
dida de modo amplo. Sustentabilidade na política,
vida, economia, nas relações humanas como um
todo. Sustentabilidade tem a ver com vida. Deve-
mos entender que o cerne não é a economia, mas
sim a vida. Temos que dar centralidade à vida.

Como vocês puderam notar, minha missão não é
tranqüilizá-los, mas sim, angustiá-los. Pois é através
desse sentimento que nós nos movimentamos na
busca de novos caminhos. Eu estou caminhando
pelo mundo como um agitador cultural, tentando
angustiar meus ouvintes, pois assim sairão daqui em
busca de novos paradigmas, pois como diria José
Saramago, “não sou eu que sou pessimista, é a rea-
lidade que está péssima.” Mas eu, particularmente,
não os quero pessimistas, somente angustiados e
buscando novos caminhos.

 Antes a tônica era
gastar, consumir,
destruir, usar os

recursos naturais. No
futuro a palavra

chave será: cuidar
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Por uma nova
visão da humanidade

Por Eduardo Lobo, Vice-presidente

Primeiramente, é importante que se frise que de-
vemos ter uma visão sistêmica das realidades e dos
saberes. Hoje não é mais possível isolar um determi-
nado estudo sobre um único país. Estamos vivenci-
ando uma fase de mundialização ou globalização, que
deve, também, ser compreendida num sentido am-
plo, muito maior que um fenômeno estritamente eco-
nômico. No embalo dessa globalização temos a obri-
gação de aprendermos a conviver com a diversidade.
Que tenhamos uma nova visão da humanidade.

O momento é dramático, conforme se pode abs-
trair de um documento muito importante redigido
há alguns anos, e do qual tive a honra de dar uma
pequena colaboração, que é a “Carta da Terra”. Ali
fica explícita a necessidade de fazermos um pacto
para cuidarmos uns dos outros, ou então as conse-
qüências serão trágicas. Tivemos o cuidado de en-
caminhar tal carta a diversos institutos de ciência,
um deles o Instituito Max Planck da Alemanha, para
que avaliassem se estaríamos contemplando algu-
mas hipóteses errôneas em nosso documento. Es-
tas entidades confirmaram nossas premissas.

Uma constatação importante contida ali: a terra
pode perfeitamente continuar sem nós, no entanto,
não podemos continuar a vida sem ela. O homem
tem sido extremamente agressivo com o planeta. Ano
a ano pioram as condições dos solos, climas, águas
e relações sociais entre os homens.

Um estudo apresentado no ano passado concluiu
que a acumulação de dióxido de carbono aumenta-
rá a temperatura da terra em aproximadamente dois
graus, em curto prazo. De 5 a 7 anos deveremos ter
um contingente aproximado de 2 bilhões de seres
humanos na situação de desabrigados climáticos,
que são aquelas pessoas que emigrarão pelo globo
em virtude de secas, e intempéries das mais diver-
sas. Hoje se calcula que o total de emissão de gases
do efeito estufa ao ano gire em torno de 21 bilhões
de toneladas.

E como o sistema terra assimila tudo isso? A res-

Sintaf CE

posta é simples: não assimila. Impossível a absorção
dessa quantidade imensa de lixo.

Outra questão alarmante é a situação da água.
Sabemos que somente 3% da água terráquea é doce.
E somente 10% desse estoque é utilizado para con-
sumo humano e animal. Grande parte dessa riqueza
vem sendo degradada. Acredita-se que dentro em bre-
ve teremos três bilhões de pessoas sem acesso à água
potável. Essa equação de escassez de água mais au-
mento da temperatura do sistema pode resultar em
grandiosa calamidade. Por outro lado, sabemos que
o Brasil é uma grande potência das águas. E também
uma potência em termos de terras agricultáveis. Se-
remos, com certeza o celeiro do mundo.

Outra questão vital é o pouco uso de fontes inte-
ligentes de energia, quais sejam, aquelas com um
baixo potencial de agressão ao meio ambiente.

Outra questão preocupante, a militarização mun-
dial, principalmente por ingerência dos grandes im-
périos. Noticiou-se recentemente que ocorrem apro-
ximadamente 30 suicídios ao mês em divisões do
exército norte-americano estacionados no Iraque e
Afeganistão, por absoluta falta de ideais e de espe-
rança nessas tropas. A invasão ao Iraque mostrou-
se uma operação desastrosa sob todos os pontos
de vista. A razão principal alegada, que era a existên-
cia de arsenal atômico, absolutamente não se com-
provou. Este é um caminho perigoso, o da atuação
dos superimpérios e da superviolência.

A terra não tolera mais esse ritmo de crescimento
econômico. O homem tem se mostrado o satã da
terra. No entanto, pode perfeitamente transformar-se
em anjo. O capitalismo tem em seu âmago a tendên-
cia suicida. Há uma outra leitura que seria sob a ótica
da crise civilizatória. Entretanto, esses momentos de
crise têm sido importantes, uma vez que os homens
têm saído dessas situações muito melhores. Talvez,
ante a essa crise sistêmica, possamos encontrar uma
forma mais conveniente de sobrevivência no glo-
bo. Não somente explorando o capital material,
mas desenvolvendo nosso capital espiritual, este
sim, ilimitado. É a construção do mundo embasado

Síntese da palestra de Leonardo Boff no Congresso do Sintaf CE

Notícias

Fenafisco e Sindifisco participam
de Audiência com Ministro
do STF sobre a Dívida Pública

A FENAFISCO, como entidade
integrante da Auditoria Cidadã da
Dívida, participou de uma audiên-
cia com o Ministro do Supremo
Tribunal Federal – STF, Carlos Ayres
Britto, relator da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) nº 59, interposta
pela OAB, reivindicando que o
Congresso Nacional realize a Au-
ditoria da Dívida prevista na Cons-
tituição Federal de 1988.

Participaram da audiência re-
presentando a FENAFISCO, Ma-
noel Isidro dos Santos Neto, Vice-

informações recolhidas pela Audi-
toria Cidadã para servir de fonte
na elaboração de seu relatório.

A FENAFISCO está na luta com
a Auditoria Cidadã da Dívida para
que Congresso Nacional realize
uma Auditoria da Dívida, comple-
ta e aprofundada. Os representan-
tes da FENAFISCO aproveitaram a
ocasião, e convidaram o Ministro
Carlos Ayres Britto para participar,
como palestrante do XV CONAFIS-
CO, que será realizado em Santa
Catarina entre os dias 28 de no-
vembro e 2 de dezembro.

FENAFISCO defende auditoria pelo Congresso Nacional
Presidente da Federação, Antônio
Mendes Patriota, Diretor Jurídico
e de Defesa Profissional da FE-
NAFISCO, Fabiano Dadam Nau,
Presidente do Sindifisco SC e Ca-
roline Sena, Assessora Jurídica da
FENAFISCO.

A Auditoria Cidadã da Dívida
entregou ao Ministro uma cópia
do Voto em Separado do Deputa-
do Ivan Valente, que foi apresen-
tado na Comissão Parlamentar de
Inquérito da Dívida Pública. Além
deste documento, o Ministro Car-
los Ayres Britto solicitou as outras
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Cleverson Siewert:
Equilíbrio financeiro é a meta

Entrevista

souro Estadual, atuando na supervisão, fiscaliza-
ção, planejamento e controle financeiro de todas
as contas estaduais.

Este conhecimento alcançado nas diferentes fun-
ções e no assessoramento direto aos Secretários de
Estado – e ao próprio Governador – me trouxe segu-
rança para hoje estar na importante missão de con-
duzir a Secretaria da Fazenda.

Tem alguma conquista em especial que gostaria
de destacar ao longo destes anos trabalhando na
SEFAZ?

Julgo que nossa maior conquista neste período
foi o saneamento das contas, o alcance do equilí-
brio financeiro. Por conta deste trabalho de gestão,
nosso Estado tem sido reconhecido por financiado-
res internacionais, pela União e por outros Estados,
que freqüentemente vêm a Santa Catarina estudar
modelos pioneiros de inovação na área de adminis-
tração tributária, fiscalização e controle interno.

O melhor resultado disso são alguns dos melho-
res índices nacionais em áreas prioritárias, como saú-
de, educação, segurança, qualidade de vida. Estes
resultados finalísticos certamente são resultado de
uma boa gestão meio.

O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Si-
ewert, é engenheiro civil de formação, tem 33 anos
e é solteiro. Natural de Joinville, onde ocupou car-
gos na empresa Tigre, Siewert está na SEF desde
2003. Conheça um pouco mais sobre as ideias e
planos do responsável pela condução das finanças
do Governo do Estado.

O senhor construiu uma sólida trajetória dentro
da SEFAZ até chegar ao cargo de Secretário. Quais
foram as atividades desempenhadas ao longo des-
tes anos dentro da secretaria?

Minha trajetória na Secretaria da Fazenda come-
çou em 2003, quando a convite do Governador Luiz
Henrique, ingressei na SEF como assistente do dire-
tor geral, na época o sr Lindolfo Weber. Em seguida,
assumi as funções de Consultor de Planejamento/
Consultor de Assuntos Econômicos, atuando nas
áreas de desenvolvimento organizacional, econômi-
co, financeiro e administrativo.

A partir de 2007, passei a ser Secretário Executi-
vo de Gestão dos Fundos Estaduais, atuando na su-
pervisão, fiscalização, planejamento e controle finan-
ceiro dos fundos estaduais.

Em 2008 acumulei o cargo de Diretor do Te-

VI CONEFAZ

Por uma nova estruturação
da administração tributária

A tarde do segundo dia do VI CONEFAZ – Con-
gresso Estadual dos Fazendários do Ceará (Conefaz),
evento promovido pelo Sindicato dos Fazendários
do Ceará (SINTAF-CE) – foi reservada às discussões
sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária.
Deputado federal Décio Lima (PT-SC) foi o conferen-
cista do painel, tendo como debatedores o advoga-
do constitucionalista Valmir Pontes, o presidente da
OAB-CE, Valdetário Monteiro, e o presidente da Fe-
nafisco, Rogério Macanhão. O diretor de Assuntos
Funcionais e Jurídicos do SINTAF, Dário Salmito, ou-
sou afirmar que a administração tributária terá duas
fases: antes e depois da Lei Orgânica.

Em sua fala, o deputado Décio Lima afirmou que
os sindicatos fazendários estão atuando além do seu
papel, na busca pela construção de um país diferen-
te. “No que se refere à PEC 186 (Lei Orgânica), o
trabalho que vocês realizam é fundamental para o
sucesso dessa luta”, ressaltou. Para ele, a receita
não pode ser objeto de proselitismo político, o que
é pernicioso para qualquer Estado ético, sério e res-
ponsável. “A receita é uma atividade inerente ao Es-
tado. O gasto – este sim – é objeto do debate demo-
crático”, afirmou, ao defender a PEC 186.

Já o advogado Valmir Pontes concordou que deve
haver uma carreira específica para a administração

VI CONEFAZ promove debate sobre a Lei Orgânica
tributária – já que hoje essa atividade se desenvolve
de forma autônoma nos municípios, estados e na
Federação. “Mas essa organização deve ser feita por
outro caminho que não a PEC, se formos observar à
risca os princípios constitucionais”, apontou.

O presidente da OAB-CE, Valdetário Monteiro,
conclamou a busca por soluções jurídicas. “Nós pre-
cisamos de uma norma tributária nacional – seja Lei
Orgânica ou Lei Complementar – para que a admi-
nistração fazendária nacional se liberte das peculia-
ridades e politicagens locais”, destacou. De acordo
com Monteiro, o fazendário precisa exercer sua car-
reira sem medo e intranquilidade. “A luta pela Lei
Orgânica não é específica dos auditores do Estado
do Ceará, mas de toda a sociedade”, afirmou.

Rogério Macanhão, presidente da FENAFISCO, re-
cordou que os debates em torno da Lei Orgânica se
iniciaram há seis anos com o objetivo de mudar a
história não só do Fisco, mas do Estado. Segundo
Macanhão, para um desfecho vitorioso não há ou-
tro caminho senão o da mobilização. “No Congres-
so, que só funciona sob pressão social, vamos bus-
car parlamentares que têm visão de Estado para se-
rem grandes parceiros nesta luta”, afirmou.

Autoria: Sintaf CE
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Notícias

Para celebrar
Os Auditores Fiscais da Recei-

ta Estadual mais uma vez tem o
que comemorar. Novamente su-
peramos os valores orçados para
a arrecadação do mês de junho.
Foram quase 1,1 bilhão de reais
de arrecadação, totalizando no
primeiro semestre quase 6,4 bi-
lhões de reais, um incremento de
15,4% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Sem dúvida esses expressivos
números são resultado de vári-
os fatores, entre eles o aqueci-
mento da economia, mas espe-
cialmente pela forma de traba-
lho realizada na Secretaria da Fa-
zenda, onde duas grandes ações,

nascidas no seio da categoria fis-
cal, foram aplicadas. Primeira, o
sistema de fiscalização organiza-
do de acordo com a importân-
cia do movimento econômico
através dos Grupos de Especia-
listas Setoriais e, segunda, o Acor-
do de Resultados implementado

Senado autoriza US$ 30 milhões
para Profisco em SC

A Comissão de Assuntos Econômicos do Sena-
do aprovou na quarta-feira (07/07) o empréstimo
de US$ 30 milhões ao estado de Santa Catarina
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID), para o financiamento parcial do Programa
de Gestão Fiscal do Estado (Profisco). O emprésti-
mo foi aprovado também em plenário.

Os próximos passos são
a publicação pelo Senado
da resolução no Diário Ofi-
cial da União e a prepara-
ção do processo pela Pro-
curadoria Geral da Fazen-
da Nacional para assinatu-
ra do Contrato de Emprés-
timo e de Garantia. "Esses
passos são rápidos, em bre-
ve deveremos ser chamados para assinar em con-
junto com o BID, muito provavelmente em Brasí-
lia", comemora o secretário de Estado da Fazenda,
Cleverson Siewert.

Santa Catarina está entre os dez primeiros esta-
dos do país a receber financiamento, e é o primeiro

do Sul do país. O programa irá consolidar o pro-
cesso de modernização da gestão fiscal, com o uso
intensivo das novas tecnologias e dentro do con-
ceito de Governo Eletrônico. Além das Secretarias
de Fazenda, Administração e Planejamento, o Pro-
fisco inclui a Procuradoria Geral do Estado.

No total, foram aprovadas dez operações de cré-
dito externo, no valor total de
US$ 1,66 bilhão. Seis delas
beneficiam o estado de São
Paulo; duas, o estado de San-
ta Catarina; uma, o estado do
Piauí; e uma, o município de
Curitiba.

Santa Catarina, com seus
programas de gestão fiscal e de
integração regional (PIR), rece-

berá um total de US$ 62,55 milhões. A primeira fase
do PIR vai beneficiar a região Norte do Estado, com
infraestrutura de ligação ao novo porto de Itapoá e à
Baía da Babitonga.

Fonte: SEF

em maio de 2009.
Esta é mais uma demonstra-

ção de que quando se quer fa-
zer algo diferente e que dê re-
sultados, o administrador públi-
co não precisa buscar consulto-
rias milagrosas. Basta um pou-
co de sensibilidade para utilizar
os recursos humanos disponíveis
ao seu alcance.

O ano de 2010 será surpreen-
dente em termos de arrecadação.
O resultado de todo este trabalho
tem um destinatário certo: o ci-
dadão catarinense. O que se es-
pera é uma boa gestão dos recur-
sos públicos onde se privilegie
sempre a sociedade.

2010 será
surpreendente em

termos de arrecadação.
O resultado desse

trabalho tem
destinatário certo: o
cidadão catarinense

O senhor encontra uma secretaria bem estrutu-
rada e com aprovação do antecessor, isso torna
o desafio ainda maior?

Acredito que a boa situação construída pelo ex-
secretário Antonio Gavazzoni ajuda – e muito – na
condução dos trabalhos. Conseguimos – todos nós,
servidores – resolver algumas pendências históricas
nas questões remuneratórias dos servidores e estru-
turamos nossos setores de fiscalização e controle
interno. Nosso empenho é em man-
ter essas conquistas – o que requer
muito trabalho – e avançar ainda mais
em alguns índices.

Quais são os novos projetos agora
comandando a principal Secretaria
do Governo?

Este ano nossa principal missão é
fechar o caixa do Estado com equilí-
brio, já que estamos vindo de um pas-
sado recente de grandes perdas na
arrecadação. A instituição da meritocracia, pelo meu
antecessor Antonio Gavazzoni, foi uma decisão acer-
tada que certamente irá nos ajudar nesta meta.

Outro projeto importante é o nosso planejamen-
to estratégico, que vai nos permitir arrumar a casa,
no sentido de identificar claramente as principais
necessidades e os ajustes necessários. Estamos
muito perto de assinar o contrato de financiamento
do BID, para implantação do Profisco, que vai in-

O Sindifisco
tem participado

diretamente no
processo de

profissionalização
pelo qual a SEF
está passando

tensificar nossa política de modernização dos ser-
viços ao contribuinte e dar melhores condições
de trabalho aos nossos servidores. Por tudo isso,
estamos otimistas em fechar um grande ano.

Qual a mensagem que deixa aos filiados do Sin-
difisco?

O Sindifisco vem sendo um parceiro constante
da nossa Secretaria, nos ajudando sempre que pre-

ciso a mobilizar a categoria em tor-
no de objetivos comuns. O Sindi-
cato tem participado diretamente
no processo de profissionalização
pelo qual a SEF está passando, e é
esse processo que vai nos levar a
uma interação maior entre as esfe-
ras pública e privada, proporcionan-
do entendimento entre os papéis de
um e outro.

Importante lembrar que esse
processo de profissionalização da

gestão precisa ser constante, e que precisaremos
sempre nos antecipar aos desafios que as mu-
danças econômicas e conjunturais apresentarão
à fiscalização. Por conta disso, gostaria de lançar
programas de planejamento para os próximos
anos, estudos sobre os benefícios fiscais, por
exemplo. Acredito que os fiscais possam partici-
par com ainda mais efetividade nesse planejamen-
to futuro.
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Notícias

PRIMEIRA REUNIÃO
O primeiro encontro do presi-
dente do SINDIFISCO Fabiano
Dadam Nau e do vice-presi-
dente Eduardo Antônio Lobo
com o novo Secretário da Fa-
zenda Cleverson Siewert foi no
dia 19 de abril. Fabiano e
Eduardo foram cumprimentá-
lo pela pasta recém ocupada
e falar sobre assuntos perti-
nentes a classe fiscal.

Secretário recebe Sindifisco para
tratar do concurso de Auditor Fiscal

O Presidente do Sindifisco,
Fabiano Dadam Nau, e o vice-
presidente, Eduardo Lobo acom-
panhados de uma comissão for-
mada pelos aprovados no último
concurso, estiveram reunidos
com o secretário de Estado da
Fazenda, Cleverson Siewert, no
dia 22 de julho.

O SINDIFISCO defende a nome-
ação imediata dos primeiros 65 co-
locados no certame, conforme pre-
vê o Edital e solicitou estudos da
Secretaria para preenchimento de
todas as vagas existente na carrei-
ra, como forma de aproveitar ao
máximo o resultado do concurso
realizado recentemente. “Isto é
necessário em virtude do não cos-
tume da realização periódica de
concurso para AFRE, onde o últi-
mo aconteceu há 12 anos, sendo
a renovação constante dos nosso
quadros algo saudável e necessá-
rio”, disse Fabiano Nau.

O secretário Siewert apoiou as
propostas e adiantou que o cha-
mamento dos primeiros 65 colo-
cados acontecerá em breve. “Para
o início do próximo ano, confor-
me o governante que assumir, há
planos para preenchimento das
outras 35 vagas. O pleito do ca-
dastro de reserva também é jus-
to. Investimento no quadro de
pessoal da Fazenda é retorno ga-
rantido para Estado”, disse.

Odair José Gollo, um dos fis-
cais aprovados presente a reu-
nião, aproveitou a ocasião para
entregar ao secretário, ao dire-
tor de Administração Tributária,
Edson Fernandes e ao presiden-
te da comissão do concurso,
Carlos Molim, um estudo sobre
o fisco e a conjuntura econômi-
ca catarinense.

“A reunião foi proveitosa. Só
o apoio do secretário na nomea-
ção imediata dos primeiros 65

Proposta é preencher totalidade de vagas existentes na carreira AFRE

aprovados e a possibilidade de es-
tudo do chamamento dos demais
aprovados até o número de va-
gas existentes já é um grande âni-
mo para nós”, completou o pre-
sidente do Sindifisco.

Também estiveram presentes
no encontro os aprovados no con-
curso Rosimeire Celestino Rosa e
Julio Alfredo Wanderer.

TUBARÃO

ITAJAÍ

FLORIANÓPOLIS,
DIAT E TAT

MAFRA E
PORTO UNIÃO

BLUMENAU
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Iniciamos o giro pela
regional de Rio do Sul no
dia 05 de julho, passamos
em seguida por Chapecó,
contando com a presença
dos colegas de São
Miguel do Oeste, Joaçaba,
Lages, Criciúma, Tubarão,
Itajaí, Florianópolis (com
os colegas da DIAT e do
TAT), Mafra (com os
colegas de Porto União),
Joinville e finalmente
concluímos o trajeto em
Blumenau no dia 13 de
julho à noite.

Agradecemos o
empenho de todos os
filiados e não filiados que
prestigiaram nossas
reuniões e enriqueceram
os debates com críticas e
contribuições diversas.

Agradecemos
especialmente os
representantes regionais
do Sindifisco que
convocaram e
organizaram com maestria
os encontros em cada
uma das regiões.

Valeu à pena mais essa
rodada de conversações
com os filiados!

JOINVILLE 

Visita às regionais

Sindifisco prestigia
posse de Conselheiro
do Tribunal de Contas
O Presidente Fabiano Dadam Nau
representou-nos na posse do
conselheiro Adircélio de Moraes
Ferreira Junior em sessão especial de
posse no Tribunal de Contas no dia 13
de maio. Adircélio foi um dos
aprovados no concurso de auditor
fiscal em 1998.

Unificação sindical é possível
A existência de dois sindicatos era justificável

ante as divergências  reinantes dentro de nossa
categoria nestas duas últimas décadas. A partir
da consolidação da carreira AFRE elas foram sen-
do superadas. Atualmente nossa realidade não
mais comporta esta divisão sindical, haja vista
que os interesses são comuns e as recentes con-
quistas foram obtidas quando nossas duas enti-
dades olharam para um só lado.

Agora estamos todos engaja-
dos num processo de unificação.
Todos sabemos que não é uma ta-
refa fácil, pois implica abandonar
algumas convicções e centrarmos
nossos esforços para um só obje-
tivo – nossa classe.

Ambos os lados devem vir à dis-
cussão de maneira franca, aberta
e desarmada. Há inúmeras vanta-
gens, que vão desde a uniformi-
zação de procedimentos, de co-
mando, de ações, além é óbvio, da economia
de recursos.

O nosso vizinho Rio Grande do Sul nos dá
um exemplo de superação, conforme notícia en-
viada pelo nosso DIAT e colega Edson Fernan-
des dos Santos:

“Unificados a contragosto na carreira de agen-
te fiscal, os ex-auditores e os ex-fiscais da Secre-
taria da Fazenda deixaram as divergências de lado
em nome dos interesses da categoria e, em bre-
ve, se unirão também no âmbito sindical, por
meio do Sindifisco-RS. O calendário da fusão das
entidades atuais foi deflagrado, com data mar-

cada para a posse da primeira dire-
toria unificada: 29 de novembro. O
Sindifisco-RS substituiu o antigo Sin-
taf-RS, que abrigava os ex-fiscais. Os
ex-auditores formam o Sindaf-RS. A
união parecia impossível quando o
ex-secretário da Fazenda Cézar Bu-
satto criou o cargo de agente fiscal.
Até sabotagem em fechadura houve
na Fazenda. Os fiscais eram os mais
resistentes e a questão foi parar na
Justiça. Pode ser a paz na Fazenda,
desde que a ascensão dos técnicos

à carreira de nível superior não deflagre proces-
so semelhante ao que criou o cargo de auditor
fiscal. Começou pela unificação de diferentes car-
reiras e chegou aos salários. Sempre mais altos,
evidentemente.”

Nossa realidade
não mais comporta
a divisão sindical. O

processo de
unificação não é
uma tarefa fácil,
mas há inúmeras

vantagens
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Diretoria do Sindifisco
conclui giro pelo Estado

Foi com grande
satisfação que a
diretoria do Sindifisco
concluiu mais uma
rodada de visitações
aos filiados do interior
Estado. Foram quase 3
mil quilômetros
percorridos em
sete dias e
aproximadamente 250
colegas contatados.

Nos acompanhou
nos encontros o
presidente da
Fenafisco, Rogério
Macanhão. O maior
objetivo destas visitas
foi atualizar os filiados
a respeito de nossas
atividades à frente
da entidade,
principalmente sobre
as ações judiciais,
sobre o XV Congresso
Nacional do Fisco
Estadual e Distrital –
Conafisco e sobre o
processo de fusão das
entidades sindicais.
Todos sabemos que
a informação é
melhor assimilada
quando passada
diretamente por
aqueles que
a vivenciam.

 CONTINUA

Visita às regionais

 RIO DO SUL

LAGES

CHAPECÓ E
SÃO MIGUEL
DO OESTE

JOAÇABA

CRICIÚMA E
ARARANGUÁ
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