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SINDIFISCO entrega
reconstrução de creche

Humor
Notícia Urgente

Segunda - feira, na hora
do rush, Joãozinho gritava
no meio do engarrafamen-

to:
— Extra! Extra! 18 homens são

enganados por um garoto de um
metro e meio!

Aquilo chamou a atenção de um homem que estava
dirigindo — ou melhor, esperando os outros carros an-
darem — e ele chamou Joãozinho:

— Quanto é o jornal? — perguntou ele.
— É cinco real!
— Cinco reais? Um jornal?
— É pegá ou largá! — disse Joãozinho, sem paciência

para pechinchas.
Como o homem já estava curioso com a notícia dos

homens enganados, resolveu comprar.
Joãozinho entregou o jornal e saiu andando. Então o

homem começou a ler e logo gritou:
— Ei, garoto! Esse jornal é da semana passada! Volta

aqui!
Então o semáforo abriu e Joãozinho gritou:
— Extra! Extra! 19 homens são enganados por um

garoto de um metro e meio!

O pinhão é uma comida típica de inverno e tem sua
presença forte na culinária de Santa Catarina. Com a
chegada do frio, selecionamos uma receita que leva
essa delícia:

BOLO DE PINHÃO

Ingredientes :
Para a massa:
- 1 xícara (chá) de manteiga
- 4 gemas
- 1 lata de leite condensado
- 1 pitada de sal
- 1 xícara (chá) de pinhão cozido e moído
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 4 claras em neve

Para a calda:
- 200 g de açúcar
- 1 vidro pequeno de leite de coco
- 1 xícara (chá) de pinhão cozido e triturado
- 4 gemas

Receita
Modo de preparo

Para a massa:
Bata a manteiga até for-

mar um creme. Junte as
gemas uma a uma, o leite
condensado aos poucos, a
pitada de sal e a farinha
de pinhão. Misture a fari-
nha de trigo com o fermen-
to. Junte aos poucos ba-
tendo sempre. Por último, misture delicadamente as
claras em neve. Despeje uma forma com buraco no
meio, untada e enfarinhada, e leve para assar em for-
no médio por cerca de 30 min.

Para a calda:
Misture o açúcar ao leite de coco e leve ao fogo. Dei-

xe ferver e junte o pinhão (tem de ficar em ponto de
fio, escorrendo na colher. Deixe esfriar a calda. Acres-
cente as gemas. Volte ao fogo e deixe engrossar. Des-
peje sobre o bolo com a calda ainda quente.
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O que você gostaria de ver
na próxima edição?

Envie sua sugestão para
nós através do fone (48)
3224-0650 ou para o e-mail:
sindifisco@sindifisco.org.br

Sancionada lei que institui
acordo de resultados

Na manhã do últi-
mo dia 13 de maio,
o Governador Luiz
Henrique da Silveira,
sancionou a Lei Com-
plementar nº 442,
que institui o acordo
de resultados.

O evento contou
com a participação
de mais de 800 pes-
soas, sendo cerca
de 400 filiados do
Sindifisco.

Págs. 10 , 11 e 13

Numa noite emocio-
nante, a Diretoria do
Sindifisco esteve em
Blumenau para a entre-
ga das obras do Centro
de Educação Infantil
Dário João Vieira,
reconstruído a partir de
doações recebidas pelo
Sindifisco.
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Direto ao PontoEditorial

Filiações

O Sindifisco dá boas vindas aos
novos filiados:

Altaneu Bertolin
Amélia Lopes Fernandes
Cacilda da Silva Collaço
Carlos Lívio Winter
Carolina Babiretzki Petters
Danilo Collato
Diva Helena Gesser
Elizabete Alexandre Dutra
Francisca Tives Kuntze
Jaimor Rufino de Souza
Maria Dalva Farias Goulart
Maria de Fátima Meira
Maria de Lourdes Franzoni Dau
Maria Geni Ribeiro
Maria Luiza Alberton
Marlene Maria Beneton Souza
Marlete Garcia
Nelson Sander
Pedro Jacy da Silveira
Renan de Oliveira Remor
Vera Lúcia da S. Pereira
Wanda Koniski Fernandes

Fenafisco assina convênio com
a Ford para aquisição de carro
0km

Os filiados aos Sindicatos que a
FENAFISCO congrega, poderão
adquirir desde já, automóveis
FORD 0km, conforme contrato de
parceria com a empresa, que traz
grandes vantagens, como:

. Descontos exclusivos

. Atendimento personalizado

. Distribuidores Ford em todo o
Brasil

. Entrega do veículo escolhido,
com frete incluso em um Distribui-
dor Ford de sua preferência.

Mensalmente será divulgada a
tabela de preços com descontos
oferecidos nessa parceria.

Para maiores esclarecimen-
tos ,  a FENA FISCO dispon i-
bilizou em seu site um cam-
po com todas as informações
necessárias.  Pela página do
SI NDIF ISCO, o poderá ser
acessado na guia Serviços -
Convênios e Parcerias.

Reunião do Conselho de
Representantes

Acontecida no dia 02 de junho,
no auditório do SINDIFISCO, a reu-
nião tratou de assuntos de interes-
se da categoria.

Encontro de Aposentados da
Affesc

De 18 a 21 de abril, a Affesc re-
alizou em sua sede campestre, o
Encontro dos Aposentados da
Affesc.

Diversas modalidades foram dis-
putadas, sendo seus ganhadores:
no Dominó foram Eudo e Luiz
Felipe, na Canastra a dupla
Periollo e Infancia. Já na Bocha

Osmar e Salim. A dupla a receber
Honra ao Mérito foi Lia e Francisca.

SINDIFISCO realiza Assembleia
Geral

O SINDIFISCO realizou no último
dia 27 de abril sua Assembleia
Geral Ordinária, onde na ocasião
foi apreciado e deliberado sobre
a prestação de contas anual e o
relatório anual das atividades da
diretoria. Também foram discuti-
dos assuntos pertinentes a classe.

Fale conosco
SINDIFISCO

Envie sua sugestão,
elogio ou reclamação

Participe através do e-mail:
sindifisco@sindifisco.org.br
ou escreva para Rua Anita
Garibaldi, 79, 12º andar -

Centro - Florianópolis - SC -

Sua participação é muito
importante

“Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias
mais belos foram aqueles em que lutaste”
(Sigmund Freud).

O segundo semestre deste ano foi marcante para o Fisco:

- primeiro, em 15/04, tivemos a aprovação de nosso tão esperado
projeto de organização da carreira, fruto de um trabalho idealizado e
iniciado na gestão de Almir José Gorges, em 2006;

- segundo, em 13/05, num evento singular, foi sancionado nosso
PLC, que transformou-se na Lei Complementar nº 442/09;

- e, em terceiro, em 05/06, o Sindifisco entregou à comunidade o
berçário do CEI Dário João Vieira, em Blumenau, totalmente recupe-
rado.

Estes três fatos mostraram claramente duas coisas: só consegui-
mos vencer quando nos unimos, quando caminhamos numa mesma
direção, buscando o mesmo horizonte e os mesmos objetivos, onde a
persistência aliada ao espírito de equipe são os segredos do sucesso; e, segundo, que jamais podemos nos
esquecer de nosso papel social, que não somos uma ilha. Ao nosso redor pessoas com um pouco de nossa
ajuda conseguirão um futuro melhor.

Após participarmos da reinauguração do CEI em Blumenau, onde várias crianças e pais agradeceram-
nos pelo gesto, fui invadido por gratificante sentimento de realização e confidenciei aos mais próximos, que
só por este momento, os anos de dedicação ao Sindifisco já teriam valido a pena. E é este mesmo sentimen-
to que gostaria de compartilhar com todos que colaboraram para a realização desta obra.

Parabéns a todos nós, porque soubemos ser fortes e sensíveis quando necessário!

Um grande abraço,

Fabiano Dadam Nau



Ação Social

0318

Comemoração

As chuvas ocorridas no Estado de Santa Catarina
no final de novembro passado deixaram rastros
de destruição, ainda hoje possíveis de serem vis-

tos. Diante da catástrofe, o Sindifisco decidiu promover
uma ação social para angariar donativos às vítimas.

O Sindifisco optou por reveter o valor que seria gasto para
realizar a festa de comemoração de seus 20 anos, para
um fundo de ajuda às vítimas da enchente, cuja finalida-
de seria o auxílio na reconstrução de locais atingidos que
trabalhassem com crianças, totalizando um investimen-
to de até R$18 mil.

Ainda no final de 2008, durante CD realizado em Salva-
dor-BA, o presidente do Sindifisco, Fabiano Dadam Nau,
mostrou a situação em que o Estado se encontrava aos
demais sindicatos filiados a Fenafisco, que em mobilização
solidária, deliberaram ajuda à SC por parte de quem ti-
vesse  condições.

Foram mais de R$18 mil vindos de doações dos Sindi-
catos co-irmãos e de pessoas filiadas a estes, os quais
alguns anônimos.

Passada a ameaça das chuvas e com a chegada de
2009, os diretores do Sindifisco se reuniram para escolha
da entidade que seria agraciada com o valor de doação.
Assim, ficou escolhido o Centro de Educação Infantil Dário
João Vieira do Bairro Zendron em Blumenau.

O berçário deste centro educacional que havia sido
desativado em função das diversas rachaduras ocasiona-
das pelas enxurradas, passou por uma reforma geral.

No dia 05 de junho, a Diretoria do Sindifisco se reuniu
em Blumenau, junto a  comunidade, que recebeu ansio-
sa a conclusão das obras.

Entre os presentes, estiveram autoridades municipais,
como o Prefeito João Paulo Kleinubing e o Deputado Esta-
dual Giancarlo Tomelin, o Presidente da Fenafisco Rogé-
rio Macanhão que representou os vários parceiros neste
projeto, bem como alunos que ao final foram presentea-
dos com brinquedos.

So
lid

ar
ie

da
de

:  SINDIFISCO entrega
recuperação de creche  em

Blumenau

Rachaduras e
infiltrações em

toda parte da
parede do berçário

(abaixo),

Antes:

O pátio ao lado
foi interditado por

causa das
rachaduras na

estrutura da
parede

Até parece
que foi ontem,
mas o ano era
1944. Foi no dia
28 de maio, que
o jovem Manoel
Severino da Luz,
levou sua amada
Palmira ao altar.
Desde lá, se passa-
ram 65 anos de união
deste casal que acaba
de completar Bodas de
Diamante.

Na época, com respectivamente 20 e 21
anos, Manoel e Palmira nem imaginavam
que chegariam a tanto, mas deste casa-
mento, nasceram 9 filhos: Regina, Maria Ali-
cia, Miriam, Tales, Maria Gorete, Levi Agos-
tinho, Dante Manoel, Eugênio e Paschoal
José. E com o passar dos anos, essa família
também foi crescendo, vieram então 31 ne-
tos e 15 bisnetos.

Manoel Severino da Luz é hoje fiscal apo-
sentado. Aos 85 anos, com muita energia e
disposição entrega que o segredo para to-
dos esses anos ao lado de Palmira: “É o
amor, a calma e a honestidade”,
explica sorrindo.

O SINDIFISCO parabeniza
o casal!

As Bodas de Diamante de Manoel e Palmira

Fotos: Arquivo Pessoal
Arte: Sindifisco
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 Auditor fiscal lança a 10ª edição do
Dicionário do ICMS

Já está disponivel a
10ª edição do "Dicio-
nário do ICMS - de A a
Z", do auditor fiscal da
Secretaria da Fazenda
Almir José Gorges. Ex-di-
retor de Administração Tri-
butária da SEF, ex-gerente
regional de Blumenau e ex-
presidente do Sindifisco,
Almir, que tem 30 anos de atu-
ação na Receita Estadual, tam-
bém se dedica a ministrar cursos
de Direito Tributário.

A 10ª edição é Fruto de incansá-
vel dedicação à matéria tributária, o
Dicionário do ICMS busca consolidar
e interpretar sistematicamente a Lei, o
Regulamento e as Normas Complemen-
tares, com objetividade e linguagem aces-
sível, atuando como instrumento de con-
sulta procedimental rápida, segura e obje-
tiva para aquelas questões que, normalmente, se re-
corre ao “Plantão Fiscal”.

Não tem a pretensão de esgotar o assunto, porém,
sem menoscabo aos inúmeros eruditos do direito tri-
butário relativo ao ICMS catarinense, é obra que pre-
tende inovar. Com o objetivo de racionalizar os pro-
cedimentos dos usuários tornando-se efetivamente
proveitosa e trazendo credibilidade ao autor, torna-
se imperioso o esclarecimento de que os assuntos
consignados, embora de duração mais perene, es-
tão sujeitos às alterações da legislação, e traduzem
a interpretação do autor com base em disposições
legais, tornando necessária a consulta freqüente aos
dispositivos legais.

O autor, Almir José
Gorges, é graduado em Ad-
ministração de Empresas e
Direito e pós-graduado em
Contabilidade. É também
ministrante de cursos de
Direito Tributário.

É Auditor Fiscal da Recei-
ta Estadual de Santa
Catarina com 30 anos de
experiência na área..

Foi seminarista da Ordem
dos Franciscanos e
Salesianos, é casado e pai
de dois filhos, já teve diversas obras publicadas.

O autor

Novidades da
10ª Edição:

    * Atualizada com todas as
novidades em normas tribu-
tárias relativas ao ICMS
catarinense;

    * Ampliada e com no-
vos assuntos, chegando a
1.176 páginas;

    * Traz o "A a Z" do
Simples Nacional, do
NSU e de diversos ou-
tros assuntos;

    * Seção espe-
cial de "Perguntas e
Respostas";

    * Inúmeros no-
vos verbetes, sendo
mais de 1800 no
total.

Onde comprar:
A aquisição pode ser feita pela Internet,

pelo endereço:
 www.dicionariodoicms.com
ou na Secretaria do Sindifisco

São Paulo
Sinafresp promoverá mais uma
palestra aos aposentados sindi-
calizados

No dia 24 de junho o Sinafresp
realizará uma palestra ofereceu
aos colegas aposentados. O tema
abordado foi “Nutrição e o enve-
lhecimento bem sucedido”, minis-
trado pela nutricionista Evie
Mandelbau.

No encontro, a palestrante abor-
dou as mais modernas tendênci-
as da nutrição e alimentação, com
dicas práticas para o dia-a-dia
sobre como ter uma alimentação
com enfoque na prevenção, pro-
moção e otimização da saúde.

“Falamos dos novos alimentos e
nutrientes que podemos usar
para prevenir e tratar doenças,
otimizar a saúde e um pouco tam-
bém desses nutrientes para a es-
tética e envelhecimento cutâneo”,
explicou Evie.

Mato Grosso do Sul
1º Concurso de Fotografia -
um  resgate a história

Os ATEs e agentes fazendários
do MS, que são amantes da foto-
grafia, poderão exibir seus traba-
lhos no 1º Concurso de Fotografi-
as promovido pelo Sindate. A
idéia é incentivar a arte de foto-
grafar e resgatar a história da fis-
calização de mercadorias em
trânsito, agências fazendárias e
demais unidades da Secretaria de
Fazenda de Mato Grosso do Sul.

Os trabalhos serão classificados
em 3 temas: histórico, com registro
antigo de algo relacionado ao tra-
balho do candidato; atual, imagens
da situação de hoje, e estilo livre.

As fotos passarão por uma sele-
ção prévia nas regionais, sendo
encaminhadas para o Sindate,
onde serão avaliadas por um gru-
po de 5 membros, incluindo um
fotógrafo profissional.

Pará
SINDITAF realiza 2º Encontro Na-
cional dos Aposentados do Pará

A Diretoria do SINDITAF está nos
últimos preparativos do 2º Encon-
tro dos Aposentados do Fisco Esta-
dual do Pará, a ser realizado no dia
19 de junho, em Belém. O encon-
tro tem como finalidade principal
discutir assuntos de interesse dos
aposentados do fisco, além de qua-
lidade de vida e investimentos.

Estão confirmados como pales-
trantes a Drª. Renata Frota, nutri-
cionista; Dr. Walter Amoras, mé-
dico especialista em saúde públi-
ca; Dr. Herick Caafesaque, fisiote-
rapeuta; e a Diretora de Aposen-
tados da Fenafisco, Drª Maria
Cristina Lima de Sousa.

Rio Grande do Norte
SINDIFERN participa de audiência com deputado

O Sindifern, representado pelo
Diretor de Formações Sindicais,
José Vieira de Figueiredo, e a
Fenafisco estiveram em Brasília
no gabinete do Deputado Federal
Henrique Alves (PMDB/RN) para
discutir as PECs 89/2007 – insti-
tui o Teto Único Nacional, 210/
2007 – restabelece adicional por
tempo de serviço como componen-
te da remuneração das carreiras
do ministério público e da magis-
tratura, e 555/2006 – acaba com
a taxação de inativos.

A audiência foi articulada pelos
diretores do Sindifern José Bilro
Machado e José Vieira de

Figueredo. Durante os dois dias de
trabalho também foram visitados
diversos gabinetes. Os fiscais fo-
ram recebidos pelos deputados
Felipe Maia (DEM – RN), Efraim
Filho (DEM – PB), Betinho Rosa-
do (DEM – RN) e Fátima Bezerra
(PT – RN).

Espírito Santo
Mobilização Salarial 2009 -
Reunião Prédio Sefaz

Na reunião realizada no dia 16
de junho, no prédio da adminis-
tração central da SEFAZ, em Vi-
tória, participaram mais de 60
servidores da área TAF, sendo vi-
sível o descontentamento de to-
dos em relação a situação do fis-
co no Estado do Espírito Santo.

A comissão de negociação in-
formou aos presentes os detalhes
da mobilização na Assembleia
Legislativa e dos encontros com
os membros do Governo.

A categoria entende que os ar-
gumentos hoje são sólidos e es-
tão alerta para os próximos pas-
sos e pede que a equipe de ne-
gociação acelere o processo de
decisão junto ao Governo.

O Fisco já fez o seu dever de
casa cabe ao Governo reconhe-
cer isso.



No último  dia 20 de abril,
a diretoria do Sindifisco
esteve reunida com seus

filiados inativos e pensionistas, na
sede da Affesc em Canasvieiras.

Na ocasião, o Presidente do
Sindifisco esclareceu dúvidas re-
lativas ao andamento de algumas
ações judiciais que estão trami-
tando, bem como comunicou e

Sindifisco se reúne com pensionistas e inativos
detalhou a aprovação do PLC nº
6.2/09 pela ALESC no último dia
15.04.

Foi possível sanar todas as ques-
tões abordadas pelos presentes,

tratando deta-
lhada mente
de cada as-
sunto questio-
nado.

Também foi
tratado sobre
o Livro do Fis-
co, publicação
que deverá em
breve ser for-
matada. O Di-
retor de Proje-
tos Especiais
Cidemar José
Dutra falou so-
bre o anda-
mento da cole-
ta das históri-
as, destacan-

do que ainda existe tempo para
enviar relatos.

Após as explicações, os presen-
tes participaram de um Café Co-
lonial oferecido pelo Sindifisco.

0912

Confira na íntegra o discursso
feito pelo Presidente do
Sindifisco, durante o evento:

‘Exmo. Senhor Governador do
Estado Luiz Henrique da
Silveira; Exmo. Senhor Vice-Go-
vernador Leonel Pavan; Exmo.
Senhor Vice-Presidente da
ALESC Dep. Gelson Merísio, que
em seu nome cumprimento aos
demais Deputados aqui presen-
tes; Exmo. Senhor Secretário da
Fazenda Antônio Marcos
Gavazzoni; Exmo. Senhores Secre-
tários de Estado aqui presentes;
Prezados Colegas Presidentes das
entidades representativas dos fun-
cionários da Fazenda; Prezados
Colegas Fazendários que se des-
locaram de todas as regiões de
Santa Catarina.

 Começo relatando um trecho da
entrevista proferida pelo Senhor
Governador no dia 23/11/08,
quando questionado sobre sua
vinda para Blumenau, em plena
catástrofe. Foi mais ou menos o
seguinte comentário:

“Devido ao mau tempo não pude
vir de aeronave, vim de carro, e
chegando próximo a Blumenau

várias barreiras caídas e as má-
quinas abrindo caminho. Fui acon-
selhado por um de meus assesso-
res a não prosseguir a viagem,
pois corríamos o risco de ficarmos
presos na cidade. Então eu disse:
se o nosso povo de Blumenau e
região ficar ilhado vamos ficar
junto com eles, vamos prestar nos-
sa solidariedade e ajudar no que
for possível”.

Ao escutarmos esta declaração
recebemos uma injeção de ânimo
e percebemos que estávamos di-
ante de uma pessoa sensível, que
se abalou profundamente com
tudo o que estava acontecendo
em nosso Estado.

E acredito que foi esta sensibili-
dade que o fez entender a impor-
tância das Leis que acabaram de
ser sancionadas para a Secreta-

ria da Fazenda, e sua relevân-
cia para todos nós fazendários.

Agradecemos a todas as pes-
soas que colaboraram nesta ca-
minhada, em especial ao Secre-
tário da Fazenda, Sr. Antônio
Marcos Gavazzoni, a quem
aprendemos a admirar por ape-
nas uma de suas muitas quali-
dades: palavra empenhada é

palavra cumprida.
Agradecemos aos Senhores De-

putados que entenderam a im-
portância das legislações sancio-
nadas, bem como a todas as de-
mais autoridades que colabora-
ram nesta jornada.

Já sentimos os sinais da recu-
peração financeira do Estado e,
conhecendo o nosso corpo técni-
co, temos a certeza que será um
excelente ano para que a Secre-
taria da Fazenda cumpra suas
missões institucionais.

Assim, Senhor Governador, para
concluir, gostaria de destacar
duas coisas: a primeira é dizer-lhe
que a admiração e respeito que
os Fazendários já tinham por Vos-
sa Excelência aqui se solidifica
ainda mais e a segunda, é para
lhe dizer muito obrigado!’
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Piauí:
Auditores Fiscais anunciam acordo com Governo e greve
está descartada

Alagoas:
Mobilização  contra perseguição
a fiscais

Cerca de 60 fiscais da Fazenda
de Alagoas realizaram no dia 28
de maio, em frente ao prédio do ór-
gão, no Centro de Maceió, uma
mobilização em favor de alguns
integrantes da categoria que estão
respondendo a processos discipli-
nares. Eles alegam que a Correge-
doria Fazendária não vem contribu-
indo com os trabalhos de fiscaliza-
ção e está punindo vários fiscais
indevidamente. A Corregedoria ne-
ga a arbitrariedade e garante que
age dentro dos preceitos legais.

O protesto durou mais de seis
horas, começou na porta da Sefaz
e terminou na ante-sala onde es-
tavam sendo ouvidos os dois fis-
cais que estão sendo investigados
pela Corregedoria. De acordo com
a presidente do Sindicato dos Fis-
cais de Renda de Alagoas, Olga

Miranda, os processos abertos não
teriam ‘fundamentação legal’
para existir. “Estamos aqui repu-
diando os atos da Corregedoria,
que está emperrando o trabalho
dos fiscais e nos denunciando à
secretária sem justa causa. Eles
não podem querer limitar o nosso
trabalho e nem perseguir e intimi-
dar o trabalhador. Ele chega a nos
ameaçar, dizendo que, se não fi-
zermos o que está determinando,
vai abrir processo. Acusam-no do
cometimento de supostas irregu-
laridades, mas nada disso existe”,
reclamava a sindicalista.

Durante Assembléia Extraordi-
nária, ocorrida no dia 1º de junho,
os Auditores Fiscais do Piauí,
aprovaram por unanimidade a
proposta feita pelo Governador
Wellington Dias para o pagamen-
to da gratificação que foi negocia-
da com o Governo Estadual em
2008. De acordo com o Presiden-
te do Sindicato dos Auditores Fis-
cais da Fazenda (Sinaffepi),
Philippe Salha, o Governador pro-
pôs pagar 20% da gratificação em
maio e 80% no mês de agosto.

Wellington Dias havia anuncia-
do que pagaria 20% da gratifica-
ção em maio, 30% em agosto e

50% em novembro, que seria todo
pago no mês de maio. A decisão
provocou a indignação das cate-
gorias dos Oficiais Militares do
Piauí, dos Policiais Civis, dos Bom-
beiros, dos médicos e dos Audito-
res Fiscais da Fazenda, que ame-
açaram entrar em greve caso os
reajustes previstos em lei não fos-
sem garantidos.

No dia 29 de maio o Governa-
dor se reuniu com Salha para
anunciar a proposta e pediu que
a mesma fosse repassada para as
outras categorias. Com a propos-
ta aceita, ficou descartada a pos-
sibilidade de greve.
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Já estão encerradas as inscrições
para a IV Plenafisco – Plenária Na-
cional do Fisco Estadual e Distrital
que será realizado em conjunto com
o SINDIFISCO-MG, que receberá em
Belo Horizonte, fiscais de todo país,
entre os dias 13 e 17 de junho.

A Plenafisco é um evento nacio-
nal realizado a cada três anos, pela
Fenafisco em parceria com os Sin-
dicatos do Fisco Estadual, sendo
uma oportunidade de aprimora-
mento técnico e possibilita uma rica
troca de experiência.

Neste ano, com o tema central Au-

Minas Gerais vai sediar IV Plenafisco
tonomia da Administração Tributá-
ria: Uma Nova Concepção de Esta-
do, questões fundamentais para o
futuro do Fisco serão debatidas.

A solenidade de abertura da IV
Plenafisco será no dia 13 de julho,
às 19 horas, no Grande Teatro do
Palácio das Artes na capital minei-
ra, com o tema “Modernização do
Estado – uma Visão Política”. Du-
rante o evento, já estão confirma-
dos como palestrantes o vice-gover-
nador Antonio Augusto Anastasia,
o deputado federal Ciro Gomes, o
ex-ministro do STJ José Augusto Del-

IV Plenafisco

gado e do professor Antonio Lopes
de Sá e o Secretário da Fazenda de
SC Antônio Marcos Gavazzoni.

Paralelamente à IV Plenafisco,
acontecerá o IV Conafisco Extraor-
dinário (Congresso Nacional Extra-
ordinário do Fisco Estadual e
Distrital). Como atividades de
integração e lazer dos auditores fis-
cais de todo o país, serão realiza-
dos o II Torneio Desportivo, a II Noi-
te de Talentos e a I Expoarte.

O colega catarinense Joacir
Sevegnani vencedor do 2º Concur-
so de Monografia, apresentará seu

painel durante o
evento (veja matéria
página 08).

Alguns diretores do
Sindifisco, bem como
fiscais interessados
em participar do
evento, partem em
uma delegação no
dia 12 de julho. Serão
cerca de 25 partici-
pantes catarinenses.

Mais informações:
www.fenafisco.org.br/
ivplenafisco.

Amapá:
Firmada parceria entre
FENAFISCO, SINDIFISCO-AP E
Educação Fiscal Estadual

O presi-
dente do

SINDIFISCO-
AP Anatal de

Oliveira, obteve confirmação da
Diretoria de Políticas e Ações So-
ciais da FENAFISCO (Marines
Cortelli) de realizar o Projeto cida-
dão em Ação - Consciência Fiscal,
em nosso estado. Essa ação visa
desenvolver palestras em parceria
com o Grupo de Educação Fiscal
da Secretaria da Receita Estadual
em escolas que educam alunos
das 6ª a 9ª. séries do ensino fun-
damental.

Goiás:
Eleição do Conselho Sindical
mobiliza categoria

O Sindifisco realizou no mês de
maio sua eleição do Conselho Sin-
dical para o Biênio 2009/2010 e
a categoria já conta com novos
representantes em cada unidade
do Estado. Agora a mesa diretora
será escolhida por meio de elei-
ção entre os conselheiros durante
a primeira sessão do ano.
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Confesso que fiquei surpreso com a notícia de que a monografia que
enviei foi classificada para apresentação na IV PLENAFISCO, em Belo
Horizonte. Por outro lado, estou feliz em poder contribuir para a divul-
gação do nível do fisco catarinense, composta por colegas de elevada
qualidade técnica e profissional, como comprovam os resultados co-
lhidos nos trabalhos realizados pelos grupos setoriais, a otimização
das ações de cobrança, o aprimoramento da legislação, a qualidade
das ações de fiscalização, dentre outros exemplos.

A monografia foi resultado, principal-
mente, de uma adaptação do terceiro
capítulo do Livro que trata da resistên-
cia aos tributos no Brasil, com um
enfoque mais objetivo em função da
necessidade de adequação ao núme-
ro de páginas. A exemplo do livro, a
pesquisa teve o propósito de identifi-
car as possíveis causas da relação
conflituosa no Brasil entre a socieda-
de e o Estado, no âmbito dos tributos,
e estabelecer uma reflexão que
oportunize a busca de subsídios que
possam contribuir para a sua supera-
ção. Apesar de tratar-se apenas de um
estudo acadêmico, sem a pretensão de
trazer respostas conclusivas, algumas
questões se apresentam com forte in-
fluência na resistência aos tributos. Se de um lado, podemos destacar,
dentre outras, a baixa qualidade do gasto público como causadora de
indignação no cidadão, do outro, percebemos que a idéia de que o
temor da sanção é o melhor instrumento para reduzir a sonegação,
não é de todo verdadeira. Apenas funciona para os casos extremos. É
neste ponto que a proposta de uma atuação preventiva, adotada pelo
Fisco catarinense, se apresenta como um dos caminhos para reduzir a
resistência fiscal, porque estabelece uma relação voltada à orientação
do contribuinte, mas sem perder o viés do controle da arrecadação. É
evidente que, neste caso, as ações devem estar pautadas pela obser-
vância do princípio da legalidade e sem afastar a prerrogativa funcio-
nal de exigir o crédito tributário nas situações em que o fisco deve agir.
Como é uma nova forma de pensar a atuação fiscal, são naturais e
saudáveis as críticas, pois visam melhorar a eficiência do Fisco e, por
conseqüência, proporcionar mais recursos para o Estado atender as
demandas sociais.

Com o objetivo de fazer com que
estudos, trabalhos e pesquisas so-
bre questões relacionadas aos fiscos
estaduais fossem estimuladas, ten-
do em vista a necessidade de forma-
ção e capacitação dos servidores, a
FENAFISCO lançou a 2ª edição do
Concurso de Monografias.

As incrições encerarram-se em
dezembro passado, tendo obtido
sucesso total. Estiveram concorren-
do monografias de autoria indivi-
dual ou coletiva, produzidas ou
atualizadas para 2008, e que ain-
da não tinham sido apresentadas
em Congressos ou Plenárias reali-
zadas pela FENAFISCO.

As monografias inscritas foram
avaliadas e julgadas por uma co-
missão específica, que elegeu 3
trabalhos vencedores.

E foi com grande satisfação que
o Sindifisco recebeu a notícia que
o  colega Joacir Sevegnani gran-
jeou o primeiro lugar no II Concur-
so de Monografias da Fenafisco.

Com o título: A Relação Confli-
tuosa entre o Estado e a Socieda-
de no Âmbito dos Tributos no Bra-
sil, Joacir venceu e como premia-
ção terá seu trabalho exposto du-
rante a IV Plenafisco que aconte-
cerá entre 13 e 17 de julho em Belo
Horizonte, onde participa de pales-
tra sobre o tema no dia 15.

O Sindifisco parabeniza o cole-
ga Joacir por este grande feito, que
orgulha a toda categoria.

Em 2007 o filiado do Sindifisco-
SC, Ernesto Hermann Warnecke
expôs seu trabalho “Documento
Eletrônico - um novo paradigma”,
durante o XIV Conafisco, realizado
em Aracaju.

Joacir Sevegnani vence II Concurso de
Monografia da Fenafisco

Sensibilizados pelo quadro
caótico pelo qual o Nordeste se
encontra em decorrência das
chuvas que causaram destrui-
ção em vários Estados, o
Sinafite – Sindicato dos Funci-
onários Integrantes da Carrei-
ra Auditoria Fiscal do Tesouro
do Distrito Federal, está coor-
denando uma campanha de
arrecadação de colchões para
as vítimas desabrigadas.

Assim como a campanha fei-
ta em solidariedade pelas víti-
mas das enchentes de SC, o
Sinafite expôs para todos os

SINDIFISCO doa colchões às vítimas
das águas no nordeste

125º CD é realizado em Brasília

Fotos: Fenafisco

Nos dias 27 e 28 de maio, foi re-
alizado em Brasília a 125ª Reu-
nião do Conselho Deliberativo da
Fenafisco, onde estiveram presen-
tes, representando o Sindifisco, o
presidente Fabiano Dadam Nau e
o diretor administrativo Widomar
Carpes.

Durante o encontro os represen-
tantes do Sindifisco participaram

do debate para a reforma do Es-
tatuto da Fenafisco, visando
melhorias e atualizações.

Também estiveram presentes, o
presidente da Affesc Waldemar
de Souza e o associado Helge
Detlev Pantizier, abordando sobre
o tema Tributação dos Planos de
Saúde.Helge Pantizier, Rogério Macanhão, Waldemar

de Souza, Widomar Carpes e Fabiano Dadam Nau,
durante visita a Fenafisco

Sindicatos filiados
à Fenafisco, a situ-
ação que os ir-
mãos nordestinos
se encontram, so-
licitando aos sindi-
catos que colabo-
rassem com a do-
ação de cotas con-
tendo 10 colchões
ao valor unitário
de R$45,00 cada.

Em seu papel
social, o Sindifisco aplaudiu a
idéia abraçando a causa, colabo-
rando assim com 2 cotas, sendo

20 colchões, num valor total de
R$900,00, que foram repassa-
dos ao àquele sindicato.
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Ofícios

Andamento e entrega da reforma

Em 08 de abril, o Sindifisco protocolou ofício à SEA, solicitando esclarecimentos a respeito da concessão
da Licença Prêmio em virtude da Publicação da Lei Complementar nº316/05. Estamos no aguardo de
resposta da Secretaria.

Licença Prêmio
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Concurso Público e Plantão Fiscal
Preocupado com a arrecadação tributária o

Sindifisco elaborou duas propostas e encami-
nhou-as pessoalmente ao Secretário de Estado
da Fazenda, Sr. Antônio Marcos Gavazzoni e ao
Diretor de Administração Tributária, Sr.
Anastácio Martins.

A primeira, diz respeito à modificação do plan-
tão diário realizado nas Gerências Regionais.
Procurando um maior número de fiscais atuan-
do na atividade fiscal e tendo em vista a plena
informatização porque passa a Secretaria da Fa-
zenda, entendemos que se poderia estipular os
mesmos dias de plantão, a exemplo do que ocor-
re na Receita Federal do Brasil, apenas duas tar-
des por semana.

A segunda, é sobre a realização de novo con-
curso público para AFRE, tendo em vista que o
último foi há 11 anos. As propostas foram bem
recebidas pelos representantes da Fazenda e es-
peramos um desfecho positivo o mais rápido pos-
sível. Ao lado podem ser visualizadas as íntegras
dos ofícios encaminhados.

Reprodução do quadro, feito por alunos do CEI
Dário João Vieira, em agradecimento à doação

“Para-
benizo o

Sindifisco,
o Presi-
dente e

toda classe fiscal, da qual meu
avô Honorato Tomelin, também
fiscal, muito se orgulhava, pela
iniciativa e execução da creche

em Blumenau. São exemplos
como esse que mantém acesa a

chama da solidariedade e a
responsabilidade social.”

Giancarlo Tomelin
Deputado Estadual - PSDB

“A gente conseguiu
reformar com a ajuda

do Sindifisco. Esse
espaço estava sem

nenhuma utilidade e o
nosso berçário ficou

uma das situações mais
difíceis porque ele foi interdi-

tado. A gente não pode deixar
passar esse momento para

agradecer em nome de todos
os pais e de todos os educado-

res e principalmente em
nome de todas as crianças

que é por eles e para eles que
a gente ta aqui.”

Priscila Leite
Diretora do CEI

“Eu venho de Brasília
com uma alegria de ver
em primeiro lugar um
sindicato com uma
postura diferente, um
sindicato que não se
preocupa tão só com o

aspecto da sua categoria, que
não se preocupa tão só com o
seu umbigo. Eu venho aqui
feliz de ver um sindicato
preocupado com a sociedade,
preocupado com a comunida-
de e preocupado com uma
cidade que precisou de um
auxílio.”

Rogério Macanhão
Presidente da Fenafisco

Os números da doação

O SINDIFISCO agradece a
todos que colaboraram

para que essa ação pudes-
se se tornar realidade.

Cada gesto de doação foi
importante e fez a diferen-
ça para a concretização da

obra entregue.

“A espe-
rança

para a
reconstru-

ção,
depois da tragédia que abalou

nosso estado, veio de iniciativas
como a do Sindifisco, que come-

morou seus 20 anos de forma
diferente. Que no lugar de festa,

comemorou estendendo sua
mão, levando um gesto de
esperança para a cidade.”

João Paulo Kleinubing
Prefeito de Blumenau
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Mais de de 800 pesso-
as lotaram o Teatro Pedro
Ivo – na sede do governo
– no último dia 13 de
maio.  O Governador Luiz
Henrique da Silveira faria
a sanção das leis que ins-
tituem o acordo de resul-
tados entre o Governo e
os fiscais e analistas da
Fazenda. Dos presentes,
cerca de 400 eram filia-
dos do Sindifisco.

A cerimônia teve início
quando o Secretário da Fazenda,
Antônio Marcos Gavazzoni, falou
da gratificação a ser recebida
com a assinatura do PLC 6.2/
2009. Gavazzoni fez questão de
ressaltar que “trata-se de
‘meritocracia’: os servidores só
irão ganhar se mostrarem resul-
tado. “Temos que recuperar os
mais de R$ 400 milhões em per-
das e ainda arrecadar cerca de R$
1 bilhão a mais que em 2008.
Mas com essa presença maciça
e o comprometimento de equipes
competentes, tenho certeza que
conseguiremos”, disse. E ainda
garantiu que todo o trabalho será
executado “sem caça às bruxas”.

Chegou então o momento espe-
rado, Luiz Henrique da Silveira
falou com os presentes sobre mu-
danças e benfeitorias, lembrando
que alguns sistemas pioneiros de-
senvolvidos na Fazenda e que já
estão em pleno funcionamento e
que a idéia é fazer com que todo
governo, a exemplo da Fazenda,
seja eletrônico. Sobre o acordo de

Governador sanciona lei que institui acordo de resultados

resultados, salientou que é uma
grande mudança operada pelo go-
verno. “Se estamos ganhando a
batalha contra a crise, é por conta
dos guerreiros da Fazenda”, disse.

O vice-governador do Estado,
Leonel Pavan, reforçou salientan-
do que  o desempenho do Estado
vem sendo surpreendente, apesar
dos cenários de crise . “Estamos
conseguindo cumprir nossos com-
promissos graças à equipe da Se-
cretaria da Fazenda”, comentou.

Os presentes também puderam
conhecer as linha gerais do
Profisco, um programa de gestão
fiscal financiado pelo BID e que a
partir deste ano, até o final de
2011, deverá injetar US$ 45 mi-
lhões na modernização de toda a
gestão financeira do Estado, por
meio de novas tecnologias, equi-
pamentos e capacitações, bem
como assistir ao vídeo institu-
cional do Governo, incentivando o
turismo às terras catarinenses.

(Vide discurso do Presidente do
Sindifisco na página 12)

Entenda

A partir de agora, fiscais
e analistas terão oportu-
nidade melhorias salari-
ais de acordo com a evo-
lução da arrecadação. De
novembro de 2008 até
abril deste ano, o estado
sofreu perdas de R$ 410,5
milhões na arrecadação.
As leis já aprovadas pela
Assembléia Legislativa,
foram sancionadas pelo

governador Luiz Henrique em
frente aos servidores e aos pre-
sidentes dos sindicatos que re-
presentam as categorias atin-
gidas pelo acordo.

Aos cerca de 600 analistas da
Fazenda, a principal missão
será recuperar valores devidos
por meio do contato direto com
o contribuinte. A meta é efetu-
ar 150 mil contatos telefônicos
este ano e recuperar R$ 420 mi-
lhões, principalmente da dívi-
da ativa.

Para os Grupos Especialistas
Setoriais, que monitoram 18
grandes setores da economia
que respondem por 85% da ar-
recadação de ICMS, a meta é
crescer 12% este ano, indepen-
dente dos prejuízos já causa-
dos pelas crises econômica e
ambiental. Este percentual
equivale a R$ 8,7 bilhões que
devem ser alcançados por meio
do combate à sonegação e ao
monitoramento preventivo dos
principais contribuintes.

Cronologia PLC:

07/04/2009 – Aprovado pela Co-
missão de Constituição e Justiça;

08/04/2009 -  Aprovado pela Co-
missão de Finanças e Tributação;

14/04/2009 - Aprovado pela Co-
missão de Trabalho, de Administra-
ção e de Serviço Público;

15/04/2009 - Aprovado em plená-
rio em dois turnos, com 28 e 25 vo-
tos favoráveis, respectivamente;

23/04/2009 - O Presidente da
ALESC, Deputado Jorginho Mello,
autografou o PLC 006.2/2009 e o
enviou para sanção do Governador;

13/05/2009 – Sancionado pelo
Governador Luiz Henrique da
Silveira;

14/05/2009 - Publicado no Diário
Oficial do Es-
tado receben-
do o seguinte
nº: Lei Com-
plementar nº
442, de 13 de
maio de 2009.

(Fonte: SEF)




