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“Estamos nos adaptando a
um novo modo de viver,
separados, mas juntos.”
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CORONAVÍRUS

O MUNDO EM PANDEMIA:
IMPORTÂNCIA SOCIAL
DOS SINDICATOS EM
TEMPOS DE CRISE

Durante a pandemia do novo
coronavírus, entidades
sindicais resgatam a ação
social como um importante
braço do sindicalismo que,
desde o seu surgimento, tem
um papel fundamental no
desenvolvimento e na
proteção de toda a sociedade.
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Mais do que nunca, devemos estar
comprometidos com o Paraná

E

stamos passando por um dos
momentos mais difíceis da história recente mundial. O novo
coronavírus fez com que as
relações pessoais, sociais e profissionais se transformassem. Muitos estão
isolados em casa, com suas famílias,
enquanto que outros estão na linha de
frente do combate à doença. Estamos
nos adaptando a um novo modo de viver, separados, mas juntos.
Desde o início da pandemia, o
Sindafep está comprometido com a
saúde de seus filiados e seus colaboradores. E assim como o trabalho dos
Auditores Fiscais não parou durante

Como Auditores Fiscais, somos
chamados a cumprir nossa atividade
fundamental e garantir o
desenvolvimento do nosso Estado
EXPEDIENTE

Notifisco
O NOTIFISCO É O INFORMATIVO
OFICIAL DO SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA DO ESTADO DO
PARANÁ - EDIÇÃO Nº 225
ESPECIAL ON-LINE
MAIO 2020 - PUBLICADO
DESDE 1983 - ANO 36
EDIÇÃO/JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Luana Agner Dias MTE 7150/PR
COORDENAÇÃO EDITORIAL:
Diulia de Paulo Cardia
REDAÇÃO: Felippe Salles e
Diulia de Paulo Cardia
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO:
Ricardo Humberto
DESENVOLVIMENTO:
Agência Confraria
Comunicação Política
e Corporativa
41 3014.7700

02 | NOTIFISCO | MAI/JUN 2020

a pandemia, o sindicato também continua atuando. Neste período, a DEE marcou presença em inúmeras reuniões
da nossa Federação, a FENAFISCO, para discutir, principalmente, saídas para a crise financeira que se aprofunda no
Brasil à medida que crescem os números de casos e mortes
pela Covid-19. Mais do que nunca, os Auditores Fiscais são
chamados a cumprir sua atividade fundamental para garantir recursos e um desenvolvimento ininterrupto ao nosso
Estado.
Além disso, articulamos doações a entidades sociais da
capital paranaense e estamos intensificando a comunicação do Sindicato por meio do site, redes sociais e, agora,
com a edição virtual do Notifisco. É hora de propagarmos
informação segura para salvarmos vidas.
Não podemos nos deixar desanimar. O momento deve
ser de união em prol do bem-estar de todos. Devemos pensar não só na saúde dos filiados, mas também de toda a sociedade. Essa é a hora de nos unirmos e ajudarmos aqueles
que mais precisam. As ações do Sindafep ressaltam a importância social da nossa instituição, defendendo não só os
interesses da nossa classe. Devemos usar esse momento
para realizar mudanças, prezando pelo bem-estar de todos
e na busca contínua por uma sociedade mais igualitária.
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Falta de informação do
Governo do Estado sobre
a suspensão da validação
prejudica sindicatos
e associações
Nota de esclarecimento sobre validação do
desconto sindical em folha de pagamento

N

o início deste ano, o Governo do Estado publicou
um decreto que obrigava os servidores estaduais com
desconto da mensalidade sindical em folha de pagamento a fazer a validação do desconto junto à Administração. Na ocasião,
o decreto foi objeto de várias
reuniões com o Executivo, pois o
curto prazo estipulado para fazer
a validação acabaria por impedir
o seu cumprimento por diversos
filiados, principalmente aposentados e pensionistas, em face
aos procedimentos burocráticos
que foram exigidos.
No caso do Sindafep, quase
85% dos filiados deveriam fazer
o recadastramento para manter o desconto da mensalidade
sindical na folha de pagamento. Por isso, uma força tarefa foi
montada para garantir que todos
os filiados tivessem o auxílio necessário na hora de fazer a validação. Foram disponibilizados
computadores na sede para
que os funcionários do sindicato pudessem auxiliar os filiados
no processo virtual e também
auxiliar aqueles que não poderiam efetuar a validação dentro
do prazo, encontrando outras
formas de pagamento da mensalidade sindical com vistas a

garantir a continuidade das atividades do Sindicato e os benefícios dos filiados.
Contatamos a PARANAPREVIDENCIA e a Casa Civil, mas
infelizmente não há comunicação formal do Governo do Estado sobre esse assunto. Com
isso, reiteramos que a falta de
informação por parte do Governo do Estado sobre a suspensão
dos efeitos da validação, prejudica sindicatos e associações,
os quais empenharam muitos
esforços no cumprimento do Decreto 3.978/2020, e pedimos a
compressão de todos os filiados
no que diz respeito ao processo
de validação. Havendo novidades na matéria, daremos ampla
divulgação.

Atividades do
Sindicato seguem
suspensas até nova
decisão da DEE
Desde o dia 23 de março todas as
atividades sindicais do Sindafep
estão suspensas buscando minimizar
qualquer risco à saúde dos nossos
colaboradores, filiados, bem como de
todos os familiares e da sociedade
em geral. A cada 15 dias, a DEE se
reúne para reavaliar a situação e deliberar se há necessidade de prorrogar
a suspensão. Por hora, todas as unidades do Sindafep seguem fechadas
até nova decisão da DEE. Em casos
de necessidade, os filiados e cotistas,
poderão contatar o SINDAFEP via:
E-mail corporativo:
• contato@sindafep.com.br;
• Telefone (41) 3221-5300;
• Whatsapp (41) 98458-0491.
• Celular/Whatspp Inês — assistente social: (41) 99996-1848
Os contatos com a Colônia de Guaratuba e Hotel Rota do Sol, serão
somente via telefone, pelos números: (41) 3221-5348 (Colônia) e
(41) 3221-5346 (Hotel).
Os interessados também poderão
acompanhar qualquer novidade e
informação pelo site:
www.sindafep.com.br
Sindafep disponibiliza Balanço
da Gestão 2017/2019 on-line
A DEE disponibilizou nessa semana em
seu site institucional o balanço da gestão 2017/2019 da entidade. O balanço
apresenta os trabalhos realizados pela
antiga diretoria nos três anos da gestão.
O documento traz informações sobre a
participação da diretoria em reuniões e
eventos importantes para a categoria
que trouxeram avanços e conquistas
para os Auditores Fiscais da Receita
do Estado e para a carreira de auditoria
fiscal como um todo, a nível estadual e
nacional, como por exemplo no âmbito
da Reforma Tributária.
Para conferir o material completo,
clique aqui.
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SERVIÇO À SOCIEDADE

Histórico de ações sociais
dos Sindicatos é resgatado durante pandemia da
Covid-19 com doações e
debates que contribuem
para pensar em um Brasil
pós-coronavírus

AÇÕES DO SINDAFEP REFORÇAM
IMPORTÂNCIA SOCIAL DA
ENTIDADE DURANTE PANDEMIA

O

sindicalismo tem um papel Desde o início da pandefundamental na defesa dos
mia, o Sindafep está cominteresses dos trabalhadores.
Diversos direitos foram frutos da luta prometido em garantir a
sindical, como o Fundo de Garantia saúde de seus filiados e
do Tempo de Serviço, 13º salário, féfamiliares
rias remuneradas e salário mínimo,
conquistas que beneficiam a toda a meados de março, os Auditores Fissociedade. Em momentos de crise cais estão atuando em regime home
como a que enfrentamos devido ao office e todas as unidades do Sindacoronavírus, diversas entidades, en- fep estão fechadas para evitar aglotre elas o Sindafep, têm contribuído merações e proteger os nossos colapara amenizar os efeitos na popula- boradores e filiados. A DEE também
ção.
fez uma doação de 1.800 máscaras
Logo no início da pandemia, o para o Asilo São Vicente de Paulo e,
Sindafep colocou a disposição do em solidariedade aos trabalhadores
Governo suas instalações no litoral e na linha de frente do combate à Cono norte do Estado, entre elas a Co- vid-19, Auditores Fiscais da 1ª DRR
lônia de Férias em
em Curitiba também
Guaratuba,
que Em momentos de
doaram 400 kits com
conta com espa- crise, diversas entidades, água, chocolate e
ço para montaitens de higiene pesgem de 144 leitos. têm contribuído para
soal para caminhoneiros na Páscoa.
Além disso, desde amenizar os efeitos na

população

Representantes da Diretoria do Sindafep e da Pública-PR fazem doação de
máscaras no Asilo São Vicente de Paulo, em Curitiba.
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Pandemia mostra
que é possível
teletrabalho na
Receita

CAMPANHA DA
FENAFISCO PROPÕE
TAXAÇÃO DE
GRANDES FORTUNAS

O

É hora de realizarmos mudanças, prezando
pelo bem-estar da sociedade e na busca
pela redução da desigualdade social

Auditores Fiscais entregam 400 kits com itens de higiene para caminhoneiros na BR 277.

Sindafep tem contribuído,
por meio de propostas, com
o debate acerca da crise pós-pandemia nos âmbitos social e
econômico. Uma das propostas
é a taxação de grandes fortunas,
cujo valor arrecadado poderia
ser utilizado para compor um
Fundo Nacional de Emergência
(FNE). A medida beneficiaria a
todos, principalmente as classes
mais baixas, que sofrem com a
regressividade do sistema tributário no país. Com a taxação de
grandes fortunas, seria possível
arrecadar cerca de R$ 40 bilhões
para os cofres públicos.
Outras propostas, como a
criação da Contribuição Social
sobre Altas Rendas de Pessoas Físicas, uma alíquota extraordinária temporária de 30%
da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido e a revogação da
isenção de lucros e dividendos
distribuídos no Imposto de Renda são algumas das alternativas
apresentadas pela Fenafisco,
com o apoio do Sindafep, para
comporem o FNE. Saiba mais
sobre todas as propostas clicando aqui.

Márcio Trentin, Auditor Fiscal da 3ª DRR, em
home office.

D

esde 2016, o Sindafep tem
realizado esforços para que o
teletrabalho seja uma alternativa definitiva para a classe. Em 2018,
a entidade apresentou uma proposta
de alteração da Lei Complementar
131/2010, prevendo a possibilidade de realização do trabalho remotamente. Por conta do coronavírus,
Auditores Fiscais estão atuando no
regime home office, mostrando que é
possível que a modalidade seja adotada no âmbito da Receita Estadual.
A medida busca melhorar o bem-estar dos Auditores Fiscais, aumentar a produtividade e proporcionar
àqueles que estão próximos da aposentadoria, a permanência na ativa
por mais tempo, devido ao quadro
reduzido de servidores.
Com a adoção de regras e metas
de produtividade, o servidor e toda a
sociedade se beneficiam por meio da
redução de gastos do poder público
e também com servidores mais motivados para realizarem seu trabalho.
Muito mais que uma tendência, o teletrabalho já é uma realidade que está
modernizando as instituições públicas e privadas.
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SOCIAL

PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

Projeto Bebê Solidário ultrapassa marca
de 1000 enxovais doados
Mesmo em meio a pandemia, projeto apoiado pelo
Sindafep continua os trabalhos e realiza a entrega
da milésima doação
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Nova revista do Prêmio Gestor Público
Paraná já está disponível
Com formato mais
moderno e inovador, revista homenageia vencedores
da 7ª edição

O

projeto Bebê Solidário realizou,
no mês de abril, a milésima doação de enxovais para gestantes carentes. Em meio a pandemia do
novo coronavírus, as voluntárias do
projeto apoiado pelo Sindafep entenderam que as gestantes continuam
em situação de necessidade e por
isso decidiram continuar os trabalhos
de casa. Hoje são ao todo mais de
1.020 doações realizadas, beneficiando mães e filhos de Curitiba e Região
Metropolitana.
O Bebê Solidário existe há sete
anos e foi idealizado pela Auditora
Fiscal aposentada Gilmara Albuquerque. Todos os meses são selecionadas cerca de 20 gestantes para receber as doações, que apresentam suas
necessidades através de um formulário do Google criado pelas voluntárias. As voluntárias do projeto foram
inclusive as mulheres homenageadas
no Encontro do Dia Internacional da
Mulher deste ano, realizado no dia 07
de março.
Bruna Aparecida Lima da Luz, 24
anos, está na 32ª semana de gestação
e foi quem recebeu a milésima doação.
Ela ressalta a importância da existência de projetos como esse, lembrando
que ficou muito feliz e também aliviada com a doação. “Eu encontrei o projeto no Facebook enquanto fazia uma
pesquisa sobre doações para recém-nascidos. Não tinha nada de enxoval,
agora tenho fraldas, roupinhas, meias
e sapatinhos também. Fiquei muito
feliz e tenho certeza que todas as mu-

Presidente do
Sindafep entrega a
milésima doação à
Bruna Aparecida.

Gilmara Albuquerque e Maria Sizue com a
invenção que facilita a vida de costureiras.

Todos os meses são
selecionadas cerca de
20 gestantes para
receber as doações.
lheres que receberam antes de mim
também ficaram mais felizes e seguras para receber seus bebês”, lembra
Bruna.
O presidente do Sindafep, Osmar
de Araújo Gomes, esteve presente na
realização da milésima doação e destaca o envolvimento do Sindicato com
projetos de cunho social: “É importante que os nossos filiados saibam que
além da parte sindical e associativa, o
Sindafep está envolvido com projetos
sociais como o Bebê Solidário. Indiretamente, todos os Auditores Fiscais
filiados estão envolvidos e comprometidos com esse projeto".

Invenção para
auxiliar na costura

P

ensando em facilitar a confecção
dos enxovais para o projeto Bebê
Solidário, a idealizadora do projeto
também criou uma “bandeja de cones”, que evita que a linha para costura arrebente quando a máquina está
sendo utilizada. A novidade busca facilitar os trabalhos de costureiras e irá
promover uma fonte de renda a mais
para ser investida no projeto.
As bandejas são feitas em MDF,
possuem vários modelos de estampa
e já estão disponíveis para venda pelo
valor de R$ 35,00. Os interessados
podem entrar em contato com Gilmara pelo telefone (41) 99135-9542.
Empresas também podem encomendar bandejas personalizadas com o
logotipo.

O Prêmio Gestor
Público Paraná agora
está no Instagram!
Siga-nos: @pgp_pr
e acompanhe as
novidades da
premiação!

A

nova revista do Prêmio Gestor
Público Paraná já está disponível no site da premiação e
também no site do Sindafep. Com um
formato mais moderno e inovador, a
revista homenageia vencedores da
7ª edição e traz informações também
sobre os Auditores Fiscais que fazem
o PGP-PR acontecer.
A nova revista foi pensada para
valorizar mais os projetos vencedores
e dar reconhecimento ao trabalho dos
36 Auditores Fiscais voluntários que
fazem parte da equipe do PGP-PR, os
quais são essenciais para que o prêmio continue crescendo e ganhando a
credibilidade que lhe é merecida.
O Auditor Fiscal e avaliador do
PGP-PR, Osni Vito, analisa a importância da premiação: “Os desafios na
gestão pública municipal são imensos
e as excelentes ideias dos gestores
municipais e suas equipes, apaixonadas pelo que fazem, só nos reforça a
certeza de que estamos no caminho
certo na busca de boas práticas administrativas para a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos. Nas visitas
a cada projeto municipal, nós também
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Revista do VII Prêmio Gestor Público Paraná apresenta
todos os 52 projetos coroados na edição 2019.

Caminho certo na busca
de boas práticas da gestão pública paranaense

miação, direto na página do projeto
em questão. Assim, ele pode conhecer
mais detalhes dessa iniciativa e, quem
sabe, replicar em outros municípios.

aprendemos e propiciamos uma bela
troca de informações para enriquecimento do trabalho de avaliação e do
próprio projeto”.

EDIÇÃO 2020:
EMPREENDEDORISMO
O tema desse ano é o “Empreendedorismo – Idealizar, realizar e transformar”. Serão premiadas a criatividade e a inovação na gestão pública, por
meio de iniciativas que melhorem a dinâmica de trabalho dos servidores e o
dia a dia de toda a sociedade, tornando o serviço público empreendedor e
eficiente. Entretanto, devido aos impactos e restrições do novo coronavírus, a 8ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná, que está com inscrições
abertas até dia 30 de junho de 2020,
poderá ter seu cronograma alterado.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
O mundo digital está ganhando
cada vez mais espaço. E como não é
possível colocar dentro de uma revista todos os detalhes desses ótimos
projetos premiados, integramos cada
um dos projetos ao mundo virtual.
Em cada página dos projetos na revista, existe um Código QR no canto
superior que redireciona o leitor para
o Banco de Projetos do site da pre-

PA R C E I R O S P G P - P R
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

O PROGRAMA DE RÁDIO
DO GESTOR PÚBLICO!
Conheça o programa:
www.bomgestorpublico.org.br

Trilha de cursos: JORNADA EMPREENDEDORA
Inscreva-se em: www.pgp-pg.org.br
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ESCOLA FAZENDÁRIA

Efaz oferece
formação a
distância para
servidores
A modalidade já está
disponível e a novidade é
o curso de Auditoria
Contábil Aplicada à
Fiscalização de Tributos
A Escola Fazendária do Paraná
(Efaz) lançou o curso a distância “Auditoria Contábil Aplicada à Fiscalização de Tributos”, em parceria com o
Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário. O curso apresenta
instrumentos técnicos que auxiliam o
combate à sonegação fiscal, reduzindo os índices de corrupção e fazendo
com que o Estado consiga atender
as demandas da população de forma
mais eficiente, como a saúde, principal
setor afetado durante a pandemia do
coronavírus.
Devido às medidas de restrição
por causa da doença, os cursos presenciais tiveram que ser suspensos.
Entretanto, o curso de auditoria contábil não é o único disponibilizado na
categoria de Ensino a Distância (EaD).
A Efaz conta com outros 24 cursos
disponíveis na plataforma, frutos de
parcerias com outras Secretarias da
Fazenda de todo o país. Entre as modalidades de formação disponíveis
estão fiscalização, tributação, gerencial, comportamental, comunidades e
outras áreas.
Para poder realizar os cursos, é
necessário a utilização de um login e
senha, que são os mesmos de acesso
do Expresso, plataforma utilizada pelos Auditores Fiscais. Caso o servidor
não possua um endereço de e-mail da
Secretaria da Fazenda, ele deve entrar em contato com a Efaz para ver
a disponibilidade de cadastramento e
acesso aos cursos.
A Escola Fazendária foi criada em
1975 para capacitar os servidores
da Secretaria da Fazenda e oferecer
educação fiscal, além de auxiliar na
gestão de conhecimento na área tri08 | NOTIFISCO | MAI/JUN 2020

Obituário

Fisco Saudades
A dor da partida não há de se comparar com a felicidade
do convívio com aqueles que se foram. Somos gratos pelo tempo
em que tivemos tantos nomes ilustres compartilhando conosco
os desafios dessa vida. Desejamos conforto aos corações
de suas famílias e descanso para aqueles que partiram
com a certeza de missão cumprida.

Nome 				

Nascimento Falecimento

Yolanda Fassi Gomes Amorim
17/11/1922
Luiz Adalberto Cherpinski		
18/11/1950
Jair Cardoso Coelho			
06/08/1944
Anezia Rosignoli Cayres		
20/01/1927
Luiz Carlos Giaretta			
17/06/1953
Geny Rogeski				28/10/1939
Uriel Bianchini				09/05/1936
Dione Corcini Oliveira			
24/08/1929
Hermes Luiz de Barros		
07/09/1943
Luiz Carlos Bernardino da Silva
10/12/1958
Azaury Mares de Souza		
03/04/1929
Adil Maciel Mourela			
01/06/1947
Araredes Araujo			31/05/1930
Alexandra Konopka Kaminski		
26/02/1929
Pedro Renato do Nascimento
29/12/1931
Antonio Marcuz			12/06/1955
Caio Marcio Calvetti			
05/10/1935
Ordaliza Silva da Luz			
28/03/1941
Maria Leda Bandeira Sedor		
03/05/1944
Nilson Brasilio Coleto			
20/02/1938
Luiz Antonio Guarise			
09/06/1952
Emilia Kennerly de Castro		
24/01/1934
Eleonete Greca Porto			
10/06/1923
Veronica Nascimento Michaili		
31/07/1927
Astolpho Souza Cavallin		
01/05/1941
Elly Enny Furquim Stocchero		
28/11/1931
Antonio Caldereli Castilho		
15/07/1944
Mario Bagatim				01/02/1930
Georgete Nassar Toledo		
31/01/1930
Itauby Cerqueira Leite			
15/10/1933
Silvia Justino Lino			
16/06/1941
Julieta Moreira Engroff		
29/12/1929
Tereza de Carvalho			
19/05/1927
Agnor Minari				15/01/1942
Francisco Carlos Pereira dos Santos 01/01/1953
Jeanette Thadeo da Rocha		
04/12/1932
Leoni Clementina Dias Ramos
14/11/1947
Jocelia Lima Augusto			
16/07/1967
13/03/1933
Jose Correa Alves			

08/08/2019
27/08/2019
30/08/2019
10/09/2019
12/09/2019
22/09/2019
28/09/2019
29/09/2019
06/10/2019
11/10/2019
18/10/2019
23/10/2019
09/11/2019
10/11/2019
12/11/2019
19/11/2019
01/12/2019
04/12/2019
06/12/2019
07/12/2019
19/12/2019
04/01/2020
05/01/2020
09/01/2020
12/01/2020
15/01/2020
21/01/2020
23/01/2020
02/02/2020
11/02/2020
19/02/2020
24/02/2020
14/03/2020
21/03/2020
21/03/2020
22/03/2020
28/03/2020
06/04/2020
25/04/2020

