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Tempo de grandes desafios nos
cenários local e nacional

N

os últimos meses, são notáveis os desafios que temos
enfrentado para preservar
o que nos é garantido por direito.
No cenário político nacional impera
um clima no qual o serviço público
é visto como "ineficiente, caro, inflamado, obsoleto e corrompido". A
sociedade, a partir de evidências de
desvirtuamento nos altos cargos
do nosso País, generaliza uma visão
que é incorreta e injusta. O canto de
sereia entoado pelo governo através de reformas desestrurantes
- algumas implementadas, outras
em curso - seduzem a população à
ideia de que o servidor é o culpado
e deve ser responsabilizado por todos os problemas existentes.
Ao mesmo tempo, a proposta
de reforma da Previdência do governo, PEC 06/2019, representa a
destruição do sistema previdenci-

ário brasileiro, prejudicando a todos, especialmente servidores, inclusive os já aposentados e pensionistas. Outra frente
é a reforma tributária, em que uma das tendências limita-se à
mera "simplificação" do sistema, o que seria a perpetuação da
desigualdade social no nosso País e uma grave ameaça às carreiras dos fiscos em todos os níveis.
Em âmbito regional, enfrentamos o desafio do endurecimento do Governo nas negociações, com bloqueio de promoções e pleitos de todas as categorias. A recomposição da
inflação nos nossos vencimentos e aposentadorias têm sido
um esforço constante. O trabalho que o Sindafep vem realizando, através do FASS, mostra que nossa articulação é legítima
e deve ir adiante. Mais uma vez, somos todos chamados a assumir o protagonismo para, juntos, darmos as respostas que a
categoria e a sociedade anseiam.

O trabalho que o Sindafep vem realizando, através
do FASS, mostra que nossa articulação é legítima e
necessária. Mais uma vez, somos todos chamados a
assumir o protagonismo para dar as respostas
que a categoria e a sociedade anseiam
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Sindafep negocia
reajuste com governo
do Estado
Presidente do Sindicato,
Wanderci Polaquini, tem
participado de reuniões da
Comissão como representante do Fórum Associativo Sindical dos Servidores

D

esde abril, o presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini, tem
participado de reuniões de negociação com representantes do governo do Estado, no sentido de recompor os vencimentos da categoria. Nossa
presença na Comissão Paritária se da
como membro do Fórum Associativo e
Sindical dos Servidores (Fass). Já foram
várias reuniões, no Palácio Iguaçu e na
Assembleia Legislativa, com membros
do estado e deputados da liderança do
governo. A iniciativa é importante tanto
para ativos quanto para aposentados e
pensionistas, cujos vencimentos acompanham os do pessoal da ativa.
O principal objetivo da mesa de negociação é recompor o poder de compra. Sem reajuste há três anos, nossos
vencimentos já acumulam perda de
17%.
Nas primeiras reuniões, apresentamos dados econômicos que embasam
a viabilidade da concessão do reajuste
pretendido. O governo, ainda que tenha discordado, ainda não refutou os
números. Diante do impasse na negociação, várias categorias do funcionalismo estadual vêm deflagrando greve no
final de junho.

Assembleia de Auditores
Fiscais da Receita do Estado

Visando dar encaminhamentos relativos a nossa mobilização, o Sindafep
convocou assembleia geral extraordinária para 29 de junho, a ser realizada

em âmbito estadual. Serão em Curitiba/
PR, presencialmente, no Restaurante
Dom Antônio, e on-line, simultaneamente, em todas as regionais do nosso
Sindicato. Neste mesmo dia também
ocorrem assembleias de aprovação
de contas e para compra de imóvel da
nova sede – com início às 9h30.
CRONOGRAMA DA
NEGOCIAÇÃO ENTRE
GOVERNO E SINDAFEP | 2019

22 ABRIL |
Reunião no FASS discute
reajuste dos servidores
29 ABRIL |
Ato unificado Sindafep
com servidores por reajuste
30 ABRIL |
Em reunião com chefe da Casa Civil, Sindafep garante participação
em mesa de negociação
03 MAIO |
Sindafep participa de 1º reunião
da Comissão Paritária no
Palácio Iguaçu
09 MAIO |
Sindafep e servidores apresentam
dados econômicos na
2ª reunião da Comissão
21 MAIO |
3ª reunião da Comissão de
Negociação no Palácio Iguaçu
27 MAIO |
Servidores de diversas categorias
começam a se mobilizar para greve
13 JUNHO |
Sindafep articula na Assembleia
nova reunião com governo
14 JUNHO |
Em 4ª reunião da Comissão,
Governo não apresenta proposta
de índice de reajuste

Ações de quotas:
Mais de 30 milhões
de reais já foram
pagos

O

Escritório Rolim Rosa Sociedade de Advogados, que atua
nos processos de 3.300 quotas de
produtividade, relata os valores do
processo:
a Valores pagos (2011-2019):
R$ 30.706.781,58
a Valor a ser pago nos processos
que estão aguardando o pagamento por conta do depósito judicial (antes da Lei 17.435/2012):
R$ 4.161.065,30
a Valor a ser pago nos processos
que os precatórios foram expedidos
e aguardam pagamento preferencial: R$ 13.189.792,40
Apesar da morosidade processual na Justiça, estamos obtendo vitórias nessa ação. São muitos valores
levantados, outros com pagamentos estimados, e há ainda parte dos
processos de execução em preparação e/ou expedição de precatórios.
Para esclarecimentos individuais,
entre em contato com o Sindafep.

Ações do bolão

Em relação as ações do bolão,
esperava-se que ainda no último
semestre houvesse um desfecho
da questão, já que o Sindicato segue em negociação constante com a
Coordenação da Receita do Estado.
Entretanto, não temos logrado
êxito nas ações em razão, especialmente, da transposição de cargos
(mudança do cargo de Agente-Fiscal para Auditor-Fiscal) que tem dificultado o andamento do processo.
Para mais informações e esclarecimentos, entre em contato com o departamento jurídico do Sindafep.
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TODOS SÃO PREJUDICADOS

Reforma da Previdência
também retira direitos
dos já aposentados
e pensionistas

PEC 06/2019 RETIRA DA CONSTITUIÇÃO
REGRA QUE DETERMINA A
REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO À
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

São três os principais
pontos: fim do reajuste
do valor real, alíquota
progressiva e extraordinária e restrição ao acúmulo
de benefícios

D

iferente do que muitos estão
supondo, aposentados e pensionistas também serão gravemente
prejudicados se a Reforma da Previdência (PEC 06/2019) for aprovada
da forma como foi apresentada pelo
governo.
A medida retira da Constituição
Federal o mecanismo de reajuste
automático do valor dos benefícios;
cria nova alíquota progressiva que
irá reduzir o valor final recebido; abre
espaço para criação de alíquota extra
de inativos e pensionistas e restringe
acumulação de benefícios (pensão e
aposentadoria).
Por conta de tudo isso, o Sindafep

“É hora de nos posicionarmos em relação
à inconstitucionalidade dessa PEC que
veio não para combater privilégios,
mas sim para retirar direitos”
Wanderci Polaquini, Presidente do Sindafep
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tem trabalhado fortemente em uma
série de iniciativas para que a PEC
6/2019 seja alterada na Câmara dos
Deputados. “É hora de nos posicionarmos em relação à inconstitucionalidade dessa PEC que veio não para
combater privilégios, mas sim para
retirar direitos”, comenta Wanderci
Polaquini, presidente do Sindafep.

Fim do reajuste do valor real
Aposentados do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) serão diretamente afetados
pela Reforma da Previdência, já que
a proposta retira da Constituição Federal a regra presente no parágrafo
8º do artigo 40, que determina a reposição da inflação para os benefícios acima do salário mínimo, pagos
a aposentados e pensionistas.
A PEC joga a definição da regra
de reajuste para uma Lei Complementar, que ainda não foi apresenta-

da e abre espaço para que o governo realize o reajuste quando e como
bem entender.

Alíquota progressiva e
extraordinária para o servidor
O servidor público que ultrapassa o teto do RGPS (R$ 5.839,46)
segue contribuindo para a previdência, mesmo depois de alcançar a sua
aposentadoria. Se aprovada a Reforma da Previdência, a alíquota de
contribuição será progressiva e pode
chegar até os 22%, variando de acordo com a faixa salarial.
O servidor público aposentado
entre R$ 5.839,46 e R$ 10 mil, atingiria a alíquota de 11,68% a 12,86%;
entre R$ 10.000,01 e R$ 20 mil, atingiria de 12,86% a 14,68%; entre R$
20.000,01 e R$ 39 mil, atingiria de
14,68% a 16,79%; e acima de 39 mil,
mais de 16,79% (teto do funcionalismo), podendo chegar até os 22%.
A PEC ainda institui uma contri-

buição extraordinária para o servidor
público, caso a receita total da Previdência "não seja suficiente" para
equilibrar as contas do sistema.

Restrições para o acúmulo
de benefícios
Atualmente a pessoa que possui uma aposentadoria e passa a ter
direito à pensão, pode acumular os
benefícios, e vice-versa. A proposta
prevê mudanças nesse regime e o
beneficiário não poderá mais receber
valor integral da pensão mais a aposentadoria.

Se reforma passar,
beneficiário não
recebe mais o valor
integral da pensão
mais aposentadoria

Entenda como fica o
acúmulo de benefícios
se PEC 06-2019
for aprovada:
Inês (caso fictício) é aposentada com
um benefício de R$ 3.500,00 e, posteriormente, passou a receber uma
pensão de R$ 900,00. A nova regra
permite que Inês siga recebendo
integralmente o benefício de maior
valor, mas prevê que o segundo
benefício seja reduzido gradualmente, conforme seu valor, sobrando de 80% a 0%, Veja esta tabela
VALOR DO 2º BENEFÍCIO

% QUE RECEBERÁ

Até R$ 1.000,00
Até R$ 2.000,00
Até R$ 3.000,00
Até R$ 4.000,00
+ de R$ 4.000,00

80%
60%
40%
20%
0%
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DEFESA DE TODOS

Lideranças da Frente têm se reunido desde março na Associação
dos Magistrados do Paraná.

Em Frente de entidades,
realizamos campanha
nacional para mudar
pontos da Reforma

O

Sindafep articulou, por meio de
sua assessoria, a organização de
um grupo de 20 importantes entidades de carreira típica de estado, servidores e iniciativa privada: a Frente Paranaense em Defesa da Previdência. A
iniciativa criada em 2017, retomou as
atividades esse ano.
O plano de ação em combate à
PEC 06/2019 contempla a disseminação de mídias em redes sociais de
alcance nacional através da maior página no Facebook contra a reforma da
previdência, segundo o jornal Folha
de S. Paulo — a Todos contra o fim
da Aposentadoria — que conta com
mais 1.300.000 seguidores, além do
envio de uma carta aos prefeitos dos
munícipios paranaenses, mostrando o
impacto da reforma na economia destes, tema abordado pela Anfip em estudo recente; a veiculação de outdoors
mostrando a posição dos deputados; e
a estruturação de rede de WhatsApp
para disseminação de conteúdos virais
de esclarecimento sobre a Reforma.
Desde março deste ano, as entidades vêm se reunindo na Associação
dos Magistrados do Paraná (Amapar)
para discutir ações para mostrar que
essa não é a reforma que queremos.
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Campanha
articulada pelo
Sindafep conta
com página contra
a Reforma
no Facebook com
1,3 milhão de
seguidores, a maior
do Brasil, segundo a
Folha de S.Paulo.

SINDAFEP LIDERA
CRUZADA PARA
IMPEDIR DANOS
DA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
Visando proteger a
nossa categoria e os
brasileiros, o Sindafep
lidera uma maratona de
ações para impedir os
danos da PEC 06/2019.
Participamos com mais
20 entidades da rearticulação da Frente
Paranaense em Defesa
da Previdência. Também
estamos atuando na
formulação e aprovação
de emendas parlamentares (ver pág.8), na
articulação da Frente
Parlamentar da Previdência, na Câmara
Federal, e no “corpo a
corpo” com deputados,
para obter apoio a mudanças necessárias no
texto da Reforma
proposta pelo governo.

Corpo a corpo
na Câmara
garante apoio
de deputados
a emendas

(Fórum Nacional das Carreiras Típicas
de Estado).
É um trabalho exaustivo e “artesanal”, com ótimos efeitos. “Permite uma
conversa próxima de cada parlamentar, um convencimento, de forma mais
aprofundada. Levamos estudos, análises, ponderações: é um diálogo muito
qualificado”, explica o presidente do
Sindafep, Wanderci Polaquini.

U

m outro importante trabalho que
nosso Sindicato tem realizado é
o corpo a corpo com deputados federais. Um exemplo disso foi a atuação parlamentar liderada pelo auditor
fiscal da Receita Estadual do Paraná
Osmar de Araújo Gomes, em nome do
Sindafep, ao lado de outras lideranças
de entidades importantes do Brasil.
Graças a esse trabalho, conseguimos
o número de assinaturas de deputados suficiente para votação de todas
as dez emendas à PEC 06-2019 que
formulamos no âmbito do Fonacate

Atuação parlamentar liderada pelo Auditor Fiscal Osmar de Araújo Gomes (à direita) obteve
assinaturas para votação das nossas emendas
na Comissão Especial que analisa a Reforma.

Sindafep integra lançamento
da Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Previdência

O

presidente do Sindafep, Wanderci Polaquini e o presidente
do Conselho de Representantes Sindicais (CRS), Osmar de Araújo Gomes, participaram em março deste
ano do relançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência no auditório da Câmara dos
Deputados, em Brasília. A iniciativa,
que existe desde 2016, foi retomada
em 2019 para defender os direitos
previdenciários dos brasileiros.
A Frente conta com parcerias,
apoio e a participação de diversas entidades sindicais e associativas nacionais, estaduais, distritais e municipais
e busca defender a manutenção dos
direitos sociais e uma reforma estrutural na captação de recursos nos termos da legislação atual, com o propósito de garantir a segurança jurídica

e atuarial do sistema de Seguridade
Social Brasileiro. A Frente teve outros
encontros, dos quais o Sindafep vem
participando ativamente.

Wanderci Polaquini esteve presente no
lançamento da Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Previdência, em Brasília.
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NOSSAS PROPOSTAS

OUTRO CAMINHO

Confira as emendas à Reforma que
propomos por meio da Fonacate
Graças a um contundente trabalho parlamentar realizado
a muitas mãos, conseguimos assinaturas suficientes de
deputados em todas essas emendas. Elas foram, então,
para votação na Comissão Especial da Reforma

1
2
3
4
5

IDADE MÍNIMA

Propõe a correção da idade mínima e a revisão do gatilho automático da idade mínima
sem apresentação de proposta
legislativa, conforme quer
o governo.

DIVERSIDADE
DA BASE DE
FINANCIAMENTO

Preserva as fontes de financiamento
da aposentadoria, através do
sistema de Seguridade Social.
O regime de capitalização
proposto pelo governo acaba com o
financiamento existente.

INVALIDEZ
PERMANENTE

Defendemos a manutenção
da aposentadoria por invalidez
permanente que dá a possibilidade da integralidade e paridade a
quem perde a capacidade laboral,
que a PEC propõe retirar.

ACÚMULO DE
BENEFÍCIOS

Resgata a preservação do
benefício de pensão até o limite
do RGPS e mantém a possibilidade de acúmulo do benefício
de aposentadoria do trabalhador
com o benefício de pensão que a
este seja ligado.

NÃO À CAPITALIZAÇÃO

A emenda impede a implantação
do regime de capitalização.
A capitalização integral da previdência colocaria em ameaça a
previdência dos já aposentados.
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6
7
8
9
10

ABONO

Preserva o pagamento integral
do abono equivalente a contribuição previdenciária do servidor
público que já se encontra em
condições de aposentadoria, mas
continua na ativa.

MILITARES

Retira o texto que concede
aos militares da reserva a
oportunidade de ocuparem
qualquer cargo público,
independente da qualificação
exigida para ocupação do cargo.

ALÍQUOTAS
ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

Retira do texto as contribuições
ordinárias e extraordinárias aos
servidores públicos, que autorizam a cobrança de alíquotas
progressivas abusivas.

PEDÁGIO DE 17%

Propõe a aplicação de um
pedágio de 17% do tempo
faltante para que o trabalhador possa se aposentar com as
regras atuais, sem que tenha sua
previdência adiada por até quinze anos com as novas regras.

MIGRAÇÃO
PARA O RPC

Prorroga o prazo de escolha dos
trabalhadores do serviço
público pelo Regime de
Previdência Complementar.

Auditores Fiscais
lançam livro sobre
combate à corrupção

J

Wanderci Polaquini e Raul
Wellner Filho
participaram
do lançamento da Frente
Parlamentar
da Reforma
Tributária

Reforma Tributária é a
melhor alternativa para
questão fiscal brasileira

á lançado em Brasília e Londrina,
o livro Carreiras Típicas de Estado
- Desafios e Avanços na Prevenção
e no Combate à Corrupção, apoiado
pelo Sindafep, traz artigo elaborado
pelos Auditores Fiscais Claudio Carlos Welzel, Roberto Zaninelli Covello
Tizon e Sandro Couto. O livro aborda
os avanços de atividades relevantes,
estratégias do combate à corrupção
desde a promulgação da Constituição de 1988 e escândalos que abalaram o Brasil neste intervalo, desde
Collorgate à Operação Lava Jato.

Proposta de Reforma Solidária desenvolvida por
Fenafisco e Anfip é apontada como real solução
para o problema fiscal no nosso País

A

medida em que a discussão sobre a Reforma da Previdência
avança, a busca por alternativas ao
desmonte do sistema previdenciário
também cresce: entre elas, a principal
é a Reforma Tributária. Especialistas
acreditam que a mudança no sistema
tributário é a verdadeira solução para
a questão fiscal no nosso País.
Apoiada pelo Sindafep, a Reforma
Tributária Solidária foi apresentada
pela Fenafisco e pela Anfip em 2018
e elaborada a partir de estudos de 40
especialistas que realizaram profunda análise no nosso sistema tributário a fim de tornar o modelo mais
justo, considerando premissas como
a progressividade; ampliação da tributação direta e redução da indireta;
equilíbrio federativo e aumento das
receitas sem elevar carga tributária.

Outras propostas

Existem outras propostas na
mesa, mais alinhadas com governo,
bancos e Congresso, fundamentadas

em correntes que desconsideram premissas fundamentais para melhorar o sistema
de forma definitiva e buscam
meramente “simplificar” o
modelo com a substituição

Além da nossa proposta,
há outras três em
Brasília, de setores
como governo, bancos
e Congresso
de diversos tributos indiretos
por um Imposto sobre o Valor
Agregado (IVA). A simplificação, além de não enfrentar as
anomalias crônicas do sistema
tributário, tem um agravante
adicional: pode acabar com
as fontes de financiamento
do Estado Social, que é hoje o
principal mecanismo de redução da desigualdade no Brasil.

Vice-presidente do Sindafep, Nilce Nascentes,
presente no lançamento do livro em Londrina.

Em setembro tem
eleições Fenafisco

D

e 24 a 27 de setembro de 2019
será realizado o XVII CONAFISCO - Congresso Nacional do
Fisco Estadual e Distrital, em Ipojuca – Pernambuco. As inscrições já
foram encerradas, mas o Congresso
trará definições importantes para os
presentes, como a eleição da nova
Diretoria e novo Conselho Fiscal
da Fenafisco. Os membros da nova
diretoria serão eleitos para um mandato de três anos. O Sindafep estará
presente no XVII CONAFISCO,
representado por nove delegados.
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PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

SERV IÇO
Obituário

PGP Paraná é tema de
reunião com dezenas de
autoridades em mais de
50 municípios do Estado

Auditoras Fiscais da 9ª DDR Marta Gambini e Rosa de Fátima divulgaram o PGP-PR a
autoridades dos municípios de Maringá e região.

I

mportante ferramenta de propagação da boa imagem da nossa carreira e também meio de aprimoramento
das instituições, o Prêmio Gestor Público PR tem sido assunto de dezenas de reuniões com autoridades nos
últimos meses.
Em abril e maio, o auditor fiscal
e avaliador do PGP-PR, Acir Ribeiro
Esturaro, e a vice-presidente do Sindafep, Nilce Costa de Oliveira Nascentes, percorreram várias regionais
do nosso Estado para encontros com
autoridades a fim de divulgar as inscrições do PGP-PR 2019. Ao todo,
foram 57 municípios visitados e mais
de 3.000 kms percorridos.
As Auditoras Fiscais da 9ª DDR –
Regional de Maringá, Marta Gambini
e Rosa de Fátima, também estão fazendo a divulgação do PGP-PR junto
a autoridades dos munícipios da re10 | NOTIFISCO | JUN/JUL 2019

gião, como Marialva, Paranavaí e São
José do Ivaí.
O PGP PR 2019 também tem sido
divulgado em importantes eventos
e reuniões em todo o estado, como
por exemplo a Expoingá 2019, o II
Fórum de Turismo Metropolitano e a
Reunião Ordinária da Comunidade
dos Municípios da Região de Campo
Mourão (Comcam).

Auditor Fiscal Acir Ribeiro Esturaro (ao centro)
percorreu mais de 3 mil quilômetros e reuniu-se
com autoridades em 57 municípios do Paraná.

Fechada parceria
com Associação
de Municípios
do Paraná

D

o início de abril, o
Prêmio Gestor Público
Paraná (PGP-PR) firmou
parceria com a Associação
dos Municípios do Paraná (AMP). A colaboração
estratégica ajuda a promover o PGP-PR junto aos
prefeitos de todo o Paraná.
A AMP representa os interesses de todos os municípios do Estado - uma
articulação estratégica para
o desenvolvimento
do Prêmio.

F

ruto de parceria entre
Associação das Emissoras de Radiodifusão do
Paraná (Aerp) e o Sindafep, o Bom Gestor Público
divulga iniciativas de sucesso premiadas no PGP-PR. É enviado semanalmente pela AERP a mais
de 300 rádios do Paraná, e
passará a ser enviado pelo
Sindafep também para
emissoras de todo o Brasil,
valorizando a iniciativa do
Prêmio e fortalecendo o
nome da nossa categoria.

Nome 				Nascimento Falecimento

esde o início do ano, o Sindafep negocia um reajuste no
valor da mensalidade do convênio
firmado com a Unimed. Inicialmente, o sistema de saúde havia
pedido 15,07% de reajuste.
A diretoria do Sindafep conseguiu negociar com a empresa
um valor mais baixo, deixando a
porcentagem de reajuste sobre a
mensalidade e sobre o limite da
coparticipação em 6%. O limite
passou a ser de R$60,15 tanto
para filiados quanto para dependentes.
O Plano de Saúde SINDAFEP/
UNIMED Curitiba tem cobertura
nacional e está disponível com
coparticipação de 50% para cada
procedimento de exames, consultas e terapias. Para verificar a
tabela de valores da Unimed e outras informações sobre o convênio,
acesse: www.sindafep.org.br

N

Bom Gestor
Público:
o programa
de rádio
do PGP-PR

Fisco Saudades

Alterações
no convênio
Unimed-Sindafep

Paranaprevidência
inicia recadastramento
de beneficiários

A

partir do dia 10 de junho, a Paranaprevidência está atualizando seu banco de dados para garantir
uma comunicação mais efetiva com
os beneficiários, verificar a regularidade no pagamento dos benefícios e
a agilidade na concessão de eventuais benefícios de pensões. O recadastramento é obrigatório e deve
ser realizado no mês de aniversário
do servidor. Não sendo realizada a
atualização dentro do prazo, o benefício será bloqueado até que o caso
seja regularizado. Para mais informações, acesse: www.sindafep.org.br
ou ligue diretamente no Sindicato.

Tereza Kasteller Batista
Celso Garcia Pereira
Gilberto Basilio De Oliveira
Marina Costa Borelli
Adolfo Kerusauskas 		
Dalton Fonseca Belem
Gonçalves Rissato 		
Luiz Celso de Matos 		
Roberto Keniti Oyama
Ana Maria Moreira Cortes
Adelino Canal			
Manuel Antônio de Oliveira
Maria Valquiria Schimidt
Acir Tedeschi 			
Oriete Ribeiro Lima		
Milton Pisseti Abreu		
Edirce Silveira Lopes		
José Monteiro
Laurindo Miguel Dezanet
Valdecir Bertaglia
Luiz Eduardo C. de Andrade
Marlene Helena do Valle

30/08/1948
17/07/1936
15/04/1938
05/07/1934
01/05/1934
22/07/1933
05/02/1938
05/12/1941
10/02/1955
02/05/1949
27/06/1937
14/02/1943
04/10/1942
22/03/1932
03/10/1940
23/07/1943
13/05/1943
16/07/1943
29/09/1939
12/11/1951
11/07/1924
01/08/1936

04/01/2019
19/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
02/02/2019
07/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
15/02/2019
03/03/2019
04/03/2019
06/03/2019
15/03/2019
16/03/2019
30/03/2019
31/03/2019
05/04/2019
17/04/2019
14/05/2019
29/05/2019
10/06/2019
11/06/2019

FESTA DO DIVINO
EM GUARATUBA
Venha curtir suas férias de julho
e a tradicional FESTA DO DIVINO
com o Sindafep em Guaratuba!

PREÇOS ESPECIAIS
DE BAIXA TEMPORADA

De 12 a 21 de julho

Uma celebração religiosa com
show de prêmios, churrasco,
pescaria e muita diversão!

Informações e reservas:
Hotel Rota do Sol
(41) 3221-5346
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SOCIAL

ertúlia
PROJETO

Próximo Tertúlia
será em
Guaratuba, na
Festa do Divino

A
Aposentados e pensionistas participam da primeira viagem do Projeto Tertúlia para a feira de
malhas em Imbituva, com direito a café colonial em Witmarsum.

Projeto Tertúlia
promove o encontro
entre amigos do Fisco!
Viagens curtas e passeios uma vez por mês:
confraternização e bons momentos na família fiscal

O

Projeto Tertúlia promove o
convívio fraterno entre os filiados do Sindafep, através de
atividades de lazer, recreação, práticas esportivas, comemorações, viagens turísticas, festividades sociais
e culturais. Isso é a melhor idade! A
iniciativa surgiu a partir do apelo dos
filiados, que acharam interessante a
possibilidade de existirem encontros
mais frequentes entre os amigos do
Fisco.
Em 1997, quando ocorreu a unificação do Sindicato dos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais do Estado
do Paraná (SAFITE) e da Associação
dos Funcionários Fiscais do Estado
do Paraná (AFFEP), dando origem
ao atual Sindafep, construímos a visão de que não trabalhamos apenas
como um sindicato, mas que também
12 | NOTIFISCO | JUN/JUL 2019

exercemos a função de associação:
que se preocupa com meios de ofertar aos seus filiados melhores condições de vida.
Lançado em maio, o projeto já realizou duas viagens: A primeira foi
para a Feira de Malhas em Imbituva,
a maior feira da moda tricô do Paraná, com direito a um delicioso café
colonial em Witmarsum; e a segunda para Cave Colinas de Pedra em
Piraquara, um ótimo passeio para
conhecer mais sobre o processo de
maturação da bebida e degustação
de espumantes.

Lazer, recreação, práticas
esportivas, comemorações,
viagens turísticas e culturais
integram o Tertúlia

próxima viagem do
Projeto Tertúlia já tem
data, programação e
todos os detalhes definidos.
Será realizada em Guaratuba,
no litoral paranaense, durante
a tradicional Festa do Divino,
uma celebração religiosa com
show de prêmios, comida típica, apresentações, shows e
muito mais.
O Sindafep montou um
pacote especial para esta viagem que inclui todas as refeições, translado saindo da sede
do Sindicato, duas diárias em
apartamento duplo na Colônia
de Férias, um tour pelos principais pontos turísticos do município e um passeio de barco
pela baía de Guaratuba.
O valor do pacote é de R$
390,00 e as reservas podem
ser feitas pelos fones: (41)
3221-5320 ou (41) 9 99961848. A viagem somente será
realizada se atingido o número mínimo de 30 participantes
e as reservas podem ser feitas
até dia 08 de julho.

SERVIÇO:
FESTA DO DIVINO
COM O TERTÚLIA

Data: 12 a 14 de julho
Local: Guaratuba-PR
Quanto: R$390,00
Mais informações: (41) 3221-5320
ou (41) 9 9996-1848

