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Nos últimos meses, escrevemos capítulos que 
ficarão marcados para sempre na história dos 
Auditores Fiscais e dos servidores públicos de todo 
o país. Os representantes do Sindafep, da Fenafisco 
e da Pública participaram dos principais atos contra 
a intitulada reforma administrativa.

Em 2021, convencemos os parlamentares a não 
aprovarem a PEC/32, que é extremamente danosa 
para o serviço público e para todos os brasileiros. 
Por outro lado, temos plena consciência de que 
precisamos seguir em alerta e que devemos manter 
a pressão parlamentar.

Agora estamos em ano eleitoral e teremos 
uma das mais importantes eleições desde a 
redemocratização brasileira. Os 12 milhões de 
servidores públicos do país têm o poder e o dever 
de escolher e votar em deputados, senadores, 
governadores e presidente que valorizem o serviço 
público no Brasil. 

Além disso, passaremos por um novo período 
eleitoral da nossa entidade, com a certeza de que 
o próximo ciclo será tão importante quanto o atual. 
Aliás, mesmo com as dificuldades enfrentadas 
durante a pandemia, trabalhamos pelos interesses 
da nossa classe e confiamos que a próxima gestão 
prezará pela continuidade dos trabalhos realizados 
até aqui.

Exerça o seu papel como cidadão e filiado, 
estabeleça bons critérios! Use a representatividade 
do seu voto para selecionar parlamentares 
conscientes e responsáveis. Escolha os Auditores 
Fiscais que estarão a serviço da nossa categoria, 
prezando sempre pelo bem do Fisco do Paraná!

O momento é desafiador: para o Brasil 
e para o funcionalismo

Os 12 milhões de servidores públicos 
do país têm o poder e o dever de
escolher e votar em parlamentares que 
valorizem o serviço público no Brasil. 
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VITÓRIA DA CATEGORIA

O momento é desafiador: para o Brasil 
e para o funcionalismo

Atuação do Sindafep garante 
pagamento de bolões
São os correspondentes ao período de 
outubro de 2003 a setembro de 2009

M uitas são as batalhas que a nossa categoria enfren-
ta para receber verbas salariais que infelizmente 
deixaram de ser pagas no seu devido tempo. No 

mês de dezembro de 2021, foi feito o pagamento do bo-
lão de quotas relativo aos 50% dos bolões corresponden-
tes ao período de outubro de 2003 a setembro de 2009.  
  Trata-se da parcela de 50% dos bolões de quotas dos 
Auditores Fiscais em atividade naquele período, que 
foram retidas pela Secretaria da Fazenda. Na época, a 
Sefa-PR entendia que o bolão de quotas, salvo novo 
entendimento, não seria devido aos inativos. Por esse 
motivo, houve a retenção de 50% daqueles bolões, 
como provisão para eventual pagamento para os inati-
vos da época, caso viesse a ser entendido como devido.        
   Em 2010, com o trânsito em julgado da Ação Coletiva 
nº 824/2005, ficou reconhecido o direito de os inativos 
receber os bolões de quotas por paridade com os ativos. 
Ou seja, de receber parcela equivalente à paga aos ativos 
e não participar da divisão do próprio bolão com os ativos. 

Foi feito o pagamento do bolão de 
quotas relativo aos 50% dos bolões 
correspondentes ao período de 
outubro de 2003 a setembro de 2009

IMPOSTO DE RENDA

A isenção do imposto de renda é um direito 
dos servidores inativos com as seguintes 
doenças graves: “moléstia profissional, tu-

berculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefro-
patia grave, hepatopatia grave, estados avançados 
da doença de Paget (osteíte deformante), contami-
nação por radiação, síndrome da imunodeficiência 
adquirida, com base em conclusão da medicina espe-
cializada mesmo que a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria ou reforma”, previsto no 
artigo 6º, XIV da Lei 7.713/1988.  
   Por outro lado, a isenção da contribuição previden-
ciária é um benefício fiscal concedido apenas àqueles 
que se aposentaram ou se tornaram pensionistas 

Aposentados com doença  
grave têm direito à isenção 
do imposto de renda e da        
contribuição previdenciária

   Com o reconhecimento de que aos inativos o pa-
gamento deveria ocorrer por paridade com os ati-
vos, aquela retenção feita dos ativos, de outubro de 
2003 a setembro de 2009, tornou-se uma retenção 
indevida. Naquele momento, a administração deve-
ria ter realizado imediatamente o pagamento com-
plementar aos ativos, mas não foi o que ocorreu. 
    Em razão disso, a Diretoria Executiva ingressou, no 
início de 2021, com pedido administrativo ao Secretário 
da Fazenda, protocolado sob nº 17.239.810-3, solicitan-
do que fosse realizado o pagamento daqueles valores 
indevidamente retidos a todos os Auditores Fiscais que 
na época se encontravam em atividade. Na sequência, 
houve uma reiteração do pedido formulado, pela Direto-
ria Executiva, via protocolo 17.976.539-0.

A LUTA CONTINUA!
De imediato, o benefício foi concedido apenas aos 
Auditores Fiscais que estavam em atividade no  
período de outubro de 2003 a setembro de 2009 e 
que permaneceram em atividade. Segundo o posicio-

namento da Administração, o pagamento daqueles 
que já se encontram aposentados será viabilizado na 
sequência. A Diretoria do Sindafep continuará atenta, 
para que seja cumprido.

até o dia 04/12/2019 
e que têm as referidas 
moléstias graves elenca-
das no art. 6º, XIV da Lei 
7.713/1988, indepen-
dentemente da data em 
que a doença foi diagnos-
ticada, conforme prevê 
o artigo 129, IV, “b” da 
Constituição do Estado 
do Paraná, com redação 
posterior à EC 45/2019. 
   É importante destacar 
que o rol de doenças pre-
vistas na Lei 7.713/1988 
é taxativo, ou seja, tão so-

mente os portadores das 
doenças ali mencionadas 
expressamente poderão 
ser contemplados com o 
direito à isenção. 
   Portanto, se você é 
aposentado ou pensio-
nista e foi diagnosticado 
com uma das respectivas 
doenças, entre em con-
tato com o nosso Setor 
Jurídico para saber mais 
informações quanto à ob-
tenção de tais benefícios 
fiscais: (41) 3221-5316. 

A isenção do imposto de renda é um  
direito dos servidores inativos com             
doenças graves
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Desde que a reforma administrativa foi apre-
sentada, lideranças do funcionalismo pú-
blico se organizaram para barrar a pau-

ta no Congresso Nacional. Neste momento, a 
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição 
32/2020 está parada na Câmara dos Deputados.  
   O entendimento é de que falta apoio dos parlamentares. 
Para aprovação, seriam necessários 308 votos favorá-
veis, em dois turnos, o que de fato não existe. Ainda bem, 
considerando que a medida seria extremamente danosa 
para os servidores públicos e para o serviço público. “A 
proposta abre margem para a corrupção, desvio de recur-
sos e a privatização do serviço público. Se aprovada, será 
extremamente danosa inclusive para a abertura de novos 
concursos públicos. Precisamos continuar pressionando 
os parlamentares”, reforça o Vice-Presidente Sindical, 
Carlos Alberto Stadler, que representou os Auditores Fis-
cais nas reuniões em Brasília com os deputados federais. 
    Uma parte dos deputados federais reconhece a im-
portância do serviço público para a sociedade. Outra 
parte defende a sua aprovação, porque esses parla-

Pressão parlamentar dos servidores 
e importância do serviço público 
são principais responsáveis pela 
paralisação da proposta

mentares não serão prejudicados pela PEC 32/2020.    
    Outro fator que colaborou para o não avanço da proposta 
foi a pressão parlamentar exercida pelos servidores. Hoje, 
representamos mais de 12 milhões de pessoas que vão 
às urnas. Ou seja, muitos parlamentares estão com receio 
de não serem reeleitos caso aprovem a PEC 32/2020. 
    “Nós não podemos deixar em nenhum momen-
to de exercer uma pressão no Congresso, porque a 
PEC está ativa ainda, não foi arquivada, não foi enter-
rada, ela simplesmente não foi votada. Mas a reforma 
administrativa pode voltar à pauta parlamentar e ser 
aprovada em regime de urgência. Então, por essa ra-
zão, os servidores precisam continuar exercendo essa 
pressão e continuar mostrando para os parlamenta-
res o quão ruim para a sociedade essa PEC é”, analisa 
o presidente da Pública Paraná, Wanderci Polaquini.  
 
 
   Durante o trâmite na Comissão Especial, o Vice-Presi-
dente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Pa-
raná (Sindafep), Carlos Alberto Stadler, esteve em Brasília 
para pressionar os deputados em ação liderada pela Fe-
deração Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco). 
   A nossa Federação participou de intervenções urba-
nas, estudos científicos, discussões com parlamentares, 
criação de peças, tudo para combater o texto na forma 
equivocada e, por que não dizer, desvinculada do inte-
resse público, em que foi apresentado ao parlamento. 

Força do funcionalismo público: PEC 32/2020 
está parada no Congresso

REFORMA ADMINISTRATIVA

 
Atuação das nossas lideranças sindicais 
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TRÊS PONTOS 
PREJUDICIAIS 

DA PROPOSTA:

Força do funcionalismo público: PEC 32/2020 
está parada no Congresso

  
  A Pública Central do 
Servidor realizou mobi-
lizações, manifestações 
e muitos atos significa-
tivos que alertaram os 
parlamentares de que se 
votassem favoráveis à 
proposta, estariam preju-
dicando as suas preten-
sões eleitorais em 2022. 
“É visível que o governo 
ainda tem condições for-
mais e intenções de tor-
nar o serviço público em 
algo mais privado do que 
público, que não preste o 
serviço demandado por 
nossa sociedade. Seja o 
que vier, estamos firmes 
para combater”, pontuou 
Celso Malhani, Diretor Ad-
ministrativo e Financeiro 
da Fenafisco.
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Assistente social que completa 40 anos dentro da entidade  
foi homenageada em jantar especial

MÊS DA MULHER

Sindafep celebra 32º Encontro do Dia 
Internacional da Mulher

No dia 18 de março, no Restaurante Madalosso, 
foi realizado o 32° Encontro do Dia Internacional 
da Mulher do Sindicato dos Auditores Fiscais 

da Receita do Estado do Paraná (Sindafep). Depois 
de dois anos de pandemia, retomamos esse evento e 
celebramos essa data tão especial ao lado das amigas 
do Fisco.  
   “Foi uma alegria estarmos juntos novamente, de-
pois de dois terríveis anos em que ficamos afastados. 
Comemoramos a vida, pois é isso o que realmente 
importa. Gostaria de agradecer àqueles que atende-
ram ao meu pedido e confiaram na Diretoria para que 
estivéssemos todos reunidos novamente”, agradeceu o 
presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes.  
   Em todas as edições do encontro, uma mulher é 
escolhida para ser homenageada. Em 2022, aquela que 
representou todas as outras mulheres foi Maria Inês 
Pereira, a nossa querida assistente social que, neste 
ano, completa 40 anos de Sindafep.  
   Essa mulher dispensa apresentações, porque acom-
panhou a trajetória de toda Família Fiscal, estando 
sempre disposta a auxiliar e prestar o apoio necessário. 
Ela é admirada não só por todos aqueles que trabalham 
com ela dentro da entidade, mas também por aqueles 
que exercem suas funções dentro do Fisco.  
 

   Inês iniciou sua carreira no Sindafep aos 18 anos 
de idade e, desde então, encanta a todos com a sua 
simpatia, receptividade e palavras de apoio. Com sua 
imensa sabedoria, a assistente social sabe todas as 
histórias da nossa entidade, conhece como ninguém 
nossos queridos filiados e sempre está disposta a aju-
dar quem precisa.  
   “Eu fiquei muito feliz e surpresa com a homenagem. 
Eu não esperava, quando escutei meu nome, minhas 
pernas ficaram bambas. Eles prepararam tudo e até a 
minha família estava presente, eu não sabia de nada”, 
explicou Inês emocionada.

“A data significa a valorização da mu-
lher. É um dia para destacar o quanto 
somos importantes e para comemorar 
a nossa liberdade.”  
Marta Gambini
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“O Dia Internacional da Mulher significa o início de uma luta que 
ainda está muito longe de terminar. A mulher já subiu alguns  
degraus, ocupando espaços antes somente masculinos e já  
desbravou caminhos que antes não eram permitidos.  
Entretanto, ainda há muitas batalhas a serem conquistadas em 
todas as áreas, seja para as atividades de execução ou para as 
de gerência, sem entrar no campo econômico e político que é 
quase zero a presença de mulheres. Podemos presenciar o dis-
pêndio de energia das mulheres para se manter nas posições 
políticas seja em âmbito municipal, estadual ou federal e em  
posições gerenciais, como presidentes de grandes empresas. 
Penso que não devemos desistir de continuar lutando, pois  
mudanças estruturais na sociedade são gradativas e leva-se mui-
to tempo para a efetiva mudança de comportamento.” 
Nilce Nascentes

Fotos do 32º Encontro do Dia Internacional da Mulher.
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IMPOSTOS

Reforma Tributária: esperança de retomada 
da economia brasileira
Com a aprovação da proposta, o 
crescimento do PIB pode chegar a 12%

O sistema tributário brasileiro é um dos mais caros do 
mundo. Segundo dados da Receita Federal, a carga 
tributária no país ultrapassa o percentual de 32% 

do Produto Interno Bruto (PIB). São mais de 60 encargos 
cobrados no Brasil e a burocracia tributária consome cerca 
de R$ 150 bilhões das empresas e dos cidadãos por ano, o 
equivalente a 1,5% do faturamento. Por isso, simplificar o 
sistema tributário é o principal desafio da Reforma Tributária.  
 
Mas o que propõe a PEC 110/2019?
 
   A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019 
propõe extinguir tributos como o PIS, IPI, ICMS e ISS por 
um Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS). 
A reforma busca modernizar a arrecadação de tributos, 
impostos e promover a competitividade das empresas. 
   Um dos fatores positivos da PEC 110/19 está 
ligado à transparência. A população saberá quanto 
paga de imposto por produto e serviço. Um estudo 
feito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) indica que com a Reforma, o crescimento 
adicional do PIB pode chegar a 12% em 15 anos. 
   “A Reforma Tributária será a grande ferramenta para 
reconstruir a economia brasileira. Com ela, o Brasil voltará 
a ser uma grande potência, pois a PEC proporcionará a 
volta da competitividade e, com isso, promoverá a geração 

de empregos. Teremos melhoria dos salários, do lucro das 
empresas e, como consequência, a expansão da economia. 
O poder de compra de milhões de brasileiros também será 
melhorado. É um círculo virtuoso de ganha-ganha”, afirmou 
o consultor parlamentar da Fenafisco, Luiz Carlos Hauly.  
 
Atuação da Fenafisco 
 
    Durante o ano de 2021, a Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e o Pacto de Brasília 
promoveram articulações voltadas ao aperfeiçoamento 
da PEC 110/19. A emenda construída contempla pontos 
fundamentais para o Fisco: a Lei Orgânica, a previsão de 
teto remuneratório com subsídio de 100% do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e o cargo exclusivo de Estado.  
     “Lembramos que a PEC 110 apresenta em seu todo 
pontos que impactam diretamente os servidores da 
Administração Tributária, como o teto remuneratório 
e a Carreira Típica de Estado”, afirmou o Diretor 
Administrativo e Financeiro da Fenafisco, Celso Malhani. 
    A Reforma Tributária precisa inibir as desigualdades 
sociais. “Nós precisamos, enquanto país e sociedade, 
observar os modelos que estão dando certo ao 
redor do mundo e aplicá-los em nosso país para 
reduzir as desigualdades sociais”, afirmou o Diretor 
de Formação Sindical e Relações Intersindicais da 
Fenafisco, Francelino das Chagas Valença Junior. 
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 A PEC 110/2019 já rece-
beu 252 sugestões, das 
quais 68 foram aceitas total 
ou parcialmente. A princi-
pal mudança da PEC 110 é 
a instituição de um modelo 
dual do Imposto de Valor 
Agregado (IVA). O IVA será 
composto pelo Imposto de 
Bens e Serviços (IBS), re-
sultado da fusão do ICMS 
e do ISS. Já o IVA Federal 
será formado pela Contri-
buição sobre Bens e Servi-
ços (CBS), que unifica os se-
guintes tributos federais: IPI, 
Cofins, Cofins-Importação, 
PIS e Cide-Combustíveis.   
   A votação da PEC esta-
va prevista para acontecer 
no dia 6 de abril de 2022, 
mas, por falta de quórum, 
foi adiada pela terceira vez.       
   A Fenafisco e o Sindafep 
seguem acompanhando a 
votação da Reforma Tribu-
tária na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) do 
Senado.

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF);

Programa de Integração Social (PIS); 

Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep);

Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins);

CIDE - Combustíveis, contribuição incidente 
sobre aimportação de comercialização de 
combustíveis;

Salário-Educação, contribuição social para 
financiamento de programas e projetos de 
educação pública;

Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços (ICMS);

Imposto Sobre Serviço (ISS).

A PROPOSTA PREVÊ 
A UNIFICAÇÃO E A 
SUBSTITUIÇÃO DE 
9 TRIBUTOS:

Entenda os próximos 
passos
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FISCO LITERATA

A escrita como hobby: Auditores Fiscais 
lançam obras literárias

O Sindicato dos Audito-
res Fiscais da Receita 
do Estado Paraná (Sin-

dafep) apoia todos os tipos 
de intervenções culturais. Em 
nosso site, você encontrará 
uma aba chamada “Fisco Li-
terata” que consiste em divul-
gar livros escritos por nossos 
queridos Auditores Fiscais. 
No mês de março, conversa-
mos com os escritores Nel-
son Zanetti e Isabel Foggiatto 
para conhecer um pouco mais 
sobre suas obras. Confira: 
    Isabel Foggiatto sempre gos-
tou muito de ler e quando jo-
vem escrevia poesias, mas com 
o passar do tempo acabou dei-
xando esse hobby de lado. Em 
2020, o sonho voltou à tona e 
ela lançou a obra “Vidas em mo-
vimento”, uma série de contos 
com histórias curiosas e reflexi-

Nelson Zanetti e Isabel Foggiatto têm a 
paixão por livros em comum

vas, que fazem da autora a pro-
tagonista na maioria das vezes.  
   Frutos da sua imaginação, 
os contos são sobre assuntos 
variados, como a relação entre 
mãe e filha, a vida em um or-
fanato, lembranças da infância 
e acontecimentos traumatizan-
tes. São relatos que demons-
tram, de maneira detalhada, 
os percalços e coisas boas da 
vida. Impossível não se encan-
tar com cada conto e cada “vida 
em movimento” desse livro. 
   Uma curiosidade é que a 
maioria das histórias do livro 
foram contadas pela avó da 
Isabel, que infelizmente faleceu 
no ano 2000. A obra é uma ho-
menagem de Isabel à sua que-
rida avó.
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   Em março, Nelson Zanetti 
lançou o livro “Se eu morrer no 
inverno, volume 2’’. O Auditor 
Fiscal aposentado sempre 
teve o desejo de escrever fic-
ção, mas nunca havia se aven-
turado por esse mundo. Sua 
primeira obra foi uma autobio-
grafia, que conta sobre como 
era o seu dia a dia no Fisco, 
lugar onde trabalhou durante 
anos até sua aposentadoria.  
   Um livro sobre ficção não era 
a ideia inicial. Zanetti começou 
a escrever sobre atualidades, 
contando os principais fatos 
e crises que acontecem pelo 
mundo. “Quando eu estava 
na metade do livro, começou 
essa crise de calamidade pú-
blica - pandemia do corona-
vírus - e tive que incluí-la na 
obra. Eu comecei a fazer um 
acompanhamento da pande-
mia mundial, mas o livro só 
poderá ser concluído com a 
vacinação terminada”, explica 
Zanetti. A partir disso, surgiu 
a ideia de escrever uma ficção: 
“Foi a minha esposa que su-
geriu que eu retomasse esse 
projeto e comecei a escrever”.

Se eu morrer no inverno - Volume 2
“Se eu morrer no inverno’’ conta a inexplicável saga de Maximiliano Martins, o pas-
sageiro do tempo, que desperta perdido em um mundo utópico 319 anos atrás 
do seu tempo. Sua história começa no ano de 1701, passando pelo Brasil Colônia 
do final do ciclo da cana-de-açúcar, o início e o fim do ciclo do ouro no século XVII, 
atravessando todas as fases do ciclo do café no século XVIII. A descoberta sur-
preendente de possuir o poder de não envelhecer, não ficar doente e se recuperar 
de qualquer tipo de ferimento - até mesmo mortais - , força-o a viver uma vida de 
segredos e o obriga a não poder permanecer em uma mesma região por muito 
tempo. Transformado em um personagem andarilho e prisioneiro do tempo, assis-
te à História do Brasil sendo revivida em tempo real. Cruzou o tempo histórico de 
parte do Brasil Colônia e a íntegra do período do Brasil Império e Brasil República.

Poder e Patriotismo em Tempos de Crise: 
Parte I
Zanetti também lançou o livro “Poder e Patriotismo em 
Tempos de Crise: Parte I” - uma abordagem simples do 
cotidiano social dos povos sobre as bases legais estabe-
lecidas e dos aspectos diferenciados entre as formas de 
governo do passado e do presente. As principais formas 
de poder aplicadas nas sociedades modernas, especial-
mente no Brasil.

Títulos curtos, escritos no formato de matérias jornalísti-
cas com o intuito de deixar a leitura suave. Sem jargões 
técnicos ou abrangentes, para facilitar o entendimento do 
leitor em cada um dos temas abordados.

Destacando as formas de poder aplicadas na socieda-
de. Comentários curtos e sucintos quanto ao alcance dos 
atos praticados pela administração pública, cidadãos ou 
grupos, no que se refere às crises gerais e ao patriotismo 
decorrente das ações, bem como destaques negativos 
quando da prática constante de atos antipatrióticos que 
prevalecem nas sociedades em geral.
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Aproveite as instalações do Sindafep na 
Baixa Temporada

O Sindicato dos  Auditores  Fiscais da Receita do Es-
tado do Paraná (Sindafep) convida você para apro-
veitar as melhores opções de lazer e descanso na 

Baixa Temporada. Os valores desse período serão aplica-
dos entre os dias 4 de março e 20 de dezembro de 2022.  
 

São três ótimas opções para você 
aproveitar com a família

COLÔNIA DE FÉRIAS DE GUARATUBA
Localizada em Guaratuba, a Colônia de Férias coloca à 
disposição 120 apartamentos e 24 chalés. A estrutura 
é completa para você que pretende descansar, mas que 
também busca diversão. O ambiente conta com três pisci-
nas, campos de futebol suíço, canchas de bocha e malha, 
quadras de vôlei de areia, sala de jogos e churrasqueiras. 

Faça sua reserva
Telefones: (41) 3442-1585 / (41) 3221-5348
WhatsApp: (41) 98801-4840
E-mail: colonia@sindafep.com.br

   São ótimas as opções de lazer e descanso, com lin-
das belezas naturais e grandes estruturas. A Colô-
nia de Férias de Guaratuba, a Colônia de Porto Rico e 
o Hotel Rota do Sol estão prontos para receber você, 
sua família e seus amigos durante o ano de 2022. 
Que tal escolher a melhor opção para você?

Piscina da Colônia de Férias de Guaratuba.
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HOTEL ROTA DO SOL
De frente para o mar de Guaratuba, o Hotel Rota do Sol 
possui 48 apartamentos amplos, com instalações mo-
dernas e aconchegantes. Se você procura conforto, saiba 
que os cômodos do Hotel são equipados com TV, frigo-
bar e ar-condicionado. O lazer também é garantido! A 
estrutura inclui piscina, sala de jogos e espaço recreativo 
para crianças.

Faça sua reserva
Telefones: (41) 3443-1313 / (41) 3221-5346
WhatsApp: (41) 98458-0498
E-mail: hotel@sindafep.com.br

COLÔNIA DE PORTO RICO
Próxima das águas calmas do Rio Paraná, a Colônia de 
Porto Rico é essencial para você que pretende descan-
sar. Com oito apartamentos disponíveis, as instalações 
são modernas e completas, com 1 cama de casal, 1 de 
solteiro e 1 beliche. Os cômodos são equipados com 
televisão, ar-condicionado, geladeira, fogão e panelas de 
cozinha.

Faça sua reserva
Telefones: (41) 3221-5349 / (41) 98458-0320
WhatsApp: (41) 98458-0320
E-mail: portorico@sindafep.com.br

Hotel Rota do Sol tem acesso exclusivo para praia.

Colônia de Férias de Porto Rico é uma ótima opção para toda a família.
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JURÍDICO

REGIONAIS

Sindafep mantém desconto das 
mensalidades em folha de pagamento

Regionais ganham espaço exclusivo no site 
do Sindafep

Por meio do Decreto 
9.220/2021, o Gover-
no do Estado do Paraná 

determinou que os filiados de 
Associações e Sindicatos de-
verão, anualmente, renovar 
a margem de consignação 
relativa à autorização para o 
desconto em folha das men-
salidades de natureza asso-
ciativa ou sindical, conforme 
disposto no art. 5º, inciso 
VI, do Decreto 9.220/2021. 
 Contudo, tanto a Lei 
13.740/2002 quanto a Lei 

Temos uma novidade no site do Sindicato dos  
Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná 
(Sindafep): as regionais ganharam uma aba exclu-

siva para divulgar cursos, eventos, ações, mobilizações e  
assuntos que interessam a categoria. Essa foi uma forma 
que a Diretoria encontrou de divulgar e enaltecer o traba-
lho que é realizado dentro das seguintes regionais:

Entidade entrou com ação judicial para suspender o 
Decreto 9.220/2021

20.740/2021, que estabeleceram as 
normas relativas ao desconto e con-
signações em folha de pagamento, não 
determinaram limite temporal para va-
lidade das consignações autorizadas. 
   Por isso, o Sindafep, entendendo que a 
medida ofende os interesses de seus filia-
dos, impetrou ação judicial com pedido de 
tutela antecipada em caráter anteceden-
te, com vistas a suspender os efeitos do 
Decreto supracitado, com fundamento na 
tese de que, se as mencionadas leis não 
estabeleceram limite temporal para os 
descontos autorizados pelos filiados, não 
poderia o Decreto 9.220/2021 fazê-lo. 
 

   O pedido de tutela antecipada do 
Sindafep foi atendido pelo juízo sin-
gular, e o agravo de instrumento inter-
posto pelo Estado do Paraná, pedindo 
liminarmente a cessação dos efeitos 
da tutela antecipada, foi indeferido. 
   Com isso, mantém-se o desconto 
das mensalidades em folha de paga-
mento, sem a necessidade de se efe-
tuar, neste momento, a renovação da 
margem de consignação exigida pelo 
Decreto 9.220/2021.

ASAFE – Curitiba
AFFISPONT – Ponta Grossa
AFFUV – Guarapuava/União da Vitória
AFISJAC – Jacarezinho
AFFEP – Londrina
AFFISMAR – Maringá
AFFISUM – Umuarama
ASFUVEL – Cascavel 
AFFISP – Pato Branco 

Filiados podem acompanhar 
notícias exclusivas da 
sua região
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PGP-PR

Iniciativa do Sindafep valoriza as boas práticas 
da gestão pública e aproxima entidade das 
principais lideranças do nosso Estado

Abertas inscrições para 10ª edição do Prêmio 
Gestor Público Paraná

Está aberto o período de inscrições para a 
10ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná 
(PGP-PR). Além de valorizar as boas práti-

cas da gestão pública municipal, como idealiza-
dor do evento, a premiação aproxima o Sindafep 
das principais lideranças do estado do Paraná.  
   A nossa entidade acredita que os proje-
tos implementados nos municípios paranaen-
ses participantes podem servir de inspiração 
para administradores públicos de todo o Bra-
sil. A mudança no nosso país passa pela ga-
rantia de que os recursos estão sendo bem apli-
cados, porque é por meio deles que é possível 
realizar aquilo que a população realmente merece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     “Alguns podem achar estranho um sindicato 
de Auditores Fiscais estaduais promover um prê-
mio para gestores municipais. Mas costumamos 
esclarecer que, além da vinculação derivada da 
participação do município na arrecadação dos 
impostos estaduais (o ICMS e o IPVA), que natu-
ralmente aproxima as duas administrações e os 
seus servidores, o nosso sindicato se autointitula e 
trabalha como um sindicato cidadão. Isso significa 

“Abraçaram essa missão dezenas 
de Auditores Fiscais, residentes 
em todas as regiões do Estado do 
Paraná, que assumem o seu papel 
voluntariamente, durante todo o 
ano.”  Osmar de Araújo Gomes

TEMA DO ANO
 
   O tema deste ano é a 
“Energia Sustentável – 
Garantia do Amanhã”. 
Serão premiadas as ini-
ciativas que atendam às 
necessidades do presen-
te, sem comprometer a 
capacidade das gerações 
futuras, isso passa por 
racionalizar o consumo, 
preservar, estimular o uso 
de fontes alternativas e 
melhor aplicá-las.
   A energia limpa e 
acessível é um dos pila-
res dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU), que abordam os 
principais desafios de de-
senvolvimento enfrenta-
dos por pessoas no Brasil 
e no mundo.
   Ainda assim, projetos 
de todas as áreas da 
gestão pública podem 
ser inscritos e premiados 
em outras categorias: 
Administração Tributária, 
Tecnologia e Inovação 
e Melhor do Ano.

que entendemos a importância 
de a nossa entidade influenciar 
positivamente a sociedade”, 
explica o presidente do Sinda-
fep, Osmar de Araújo Gomes. 
 
                                                              
 
  Desde 2013, foram 1230 pro-
jetos homologados e 353 pre-
miados. A premiação já está 
consolidada como uma das mais 
importantes desse segmento 
no país. Além do contato que 
existe com prefeitos e secre-
tários, também inscrevem pro-
jetos Fundações e Autarquias 
Municipais, Empresas Públi-
cas e Sociedade de Economia 
Mista, Câmaras de Vereadores 
e Consórcios de Municípios. 
 “Abraçaram essa missão de-
zenas dos nossos associados, 
Auditores Fiscais residentes 
em todas as regiões do Estado 
do Paraná, que assumem o seu 
papel voluntariamente, duran-
te todo o ano. Então, a todos 
que se dedicam a esse Prêmio, 
os nossos agradecimentos”, re-
força Osmar de Araújo Gomes.  
 

Prestígio da premiação
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EVENTOS

Depois de dois anos de pandemia, entidade terá um ano 
cheio de cerimônias

Alegria no Fisco: Sindafep retoma 
eventos tradicionais

Nos últimos dois anos, devido à pandemia da Covid-19, o Sindicato 
dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep) 
não realizou os tradicionais eventos da categoria. Em março, o 

presidente da entidade, Osmar de Araújo Gomes, anunciou o retorno das 
atividades. 
   “Estamos vacinados, usando máscara e tendo todo o cuidado neces-
sário. Gostaria de informar a volta de todos os nossos eventos.  Vivam a 
vida com segurança e vamos nos divertir”, discursou o presidente no 32º 
Encontro do Dia Internacional da Mulher.  
 
Encontro de Aposentados e Pensionistas: O nosso amado encontro está 
de volta e o primeiro depois da pandemia será na quarta-feira, 27 de abril. 
Participe, assim, podemos matar a saudade de tomar um café da tarde 
com os amigos e discutir assuntos importantes para a nossa categoria.  
 
Projeto Tertúlia: É um programa que proporciona aos seus filiados mo-
mentos de lazer, recreação, práticas esportivas, comemorações, viagens 
turísticas, festividades sociais e culturais. O evento acontece uma vez por 
mês. Em breve, será divulgada a data e o destino da próxima viagem. 
 
Encontro dos Fiscais Aposentados e Pensionistas (EFA): Todos os anos, 
no feriado do dia 7 de setembro, aposentados e pensionistas se reúnem 
na Colônia de Férias de Guaratuba para conversar, participar de competi-
ções esportivas, bater um papo com a Diretoria, recreação e tantos outros 
momentos divertidos. Estamos ansiosos para a 30ª edição! 
 
Fiscalíada: A nossa querida Fiscalíada está marcada para o mês de no-
vembro, entre os dias 11 e 14. O evento é realizado na Colônia de Férias 
de Guaratuba e promove competições esportivas entre as regionais, desfile 
de delegações e momentos de diversão com os amigos do fisco. Reserve 
na sua agenda para estar presente na 35ª edição do evento!

PATRIMÔNIO

Comissão também é integrada 
por representantes da DEE

CRS cria Comissão 
Especial para analisar 
patrimônio do Sindafep

Conforme Resolução CRS 
nº 05/2021, o Conselho 
de Representantes Sin-

dicais (CRS) criou uma Comis-
são Especial para a realização 
de estudos e levantamentos 
relativos aos bens patrimo-
niais do Sindafep. 
    A comissão é integrada pelo 
presidente do Sindafep,  Os-
mar de Araújo Gomes; o Vice-
-Presidente de Aposentados 
e Pensionistas, Raul Wellner 
Filho; e três membros do CRS: 
Jussara Toscan, Marcos Fran-
cisco Zavan e Romualdo Ca-
rignano.

“Vivam a vida com segurança 
e vamos nos divertir.”  
Osmar de Araújo Gomes
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SINDAFEP
S E G U R O S

UM ANO DE SINDAFEP 
SEGUROS: O MELHOR 
PARA VOCÊ E PARA 
SUA FAMÍLIA

Proteção dos  
seus bens e  
tranquilidade  
para sua família

Há um ano, em abril, o Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita do Estado do Paraná (Sindafep) lançou um grande 
benefício para os filiados da entidade: o Sindafep Seguros. 

Essa é uma parceria com a Otium Consultoria e Corretora de 
Seguros, empresa parceira para oferecer os seguintes serviços:  

F o n e / W h a t s A p p :  

seguros@sindafep.com.br 

FAÇA JÁ SUA COTAÇÃO!

41 98458-0425  

41 98458-0349 

SINDAFEP SEGUROS

Conheça cinco opções que garantem segurança 
e tranquilidade

    Seguro de Vida: Diante de alguns imprevistos, como morte, aci-
dente ou uma doença grave, o planejamento financeiro de toda a 
família pode se desequilibrar. O seguro existe justamente para au-
xiliar nos momentos difíceis em que você possa precisar de dinheiro 
para manter a sua qualidade de vida e proteger o seu patrimônio. 
Seguro Auto e Motocicleta: É uma proteção indispensável para a 
garantia de seu patrimônio, bem como no amparo em casos de aci-
dente, roubo ou pane de seu veículo. Você conta ainda com serviços 
emergenciais, como socorro mecânico, troca de pneus, pane seca, 
guincho, carro reserva, entre outras assistências. 
Seguro Portáteis: Você escolhe as coberturas conforme a neces-
sidade e garante mais segurança para aproveitar tudo o que o seu 
smartphone, notebook, tablet, smartwatch, câmera fotográfica e 
outros equipamentos podem oferecer. 
Seguro Residencial: Assegura os bens em caso de incêndio, queda 
de raio e explosão, podendo contratar coberturas adicionais e as-
segurar seu patrimônio contra furtos, enchentes, quebra de vidros, 
aparelhos eletrônicos e outras assistências. 
Seguro Viagem: Sinta-se seguro para explorar o Brasil e o mundo 
com tranquilidade! Já pensou programar uma viagem e ser surpre-
endido com a necessidade de cuidados médicos ou sua bagagem 
extraviada? Imprevistos acontecem e, nesses momentos, esse 
seguro garante a sua tranquilidade e evita gastos excessivos.

  “Acreditamos que o Sindafep Seguros 
veio para ficar, porque além da saúde 
dos filiados, queremos também cuidar 
das suas vidas e dos seus bens, tendo 
a certeza de que os serviços oferecidos 
são de confiança”, pontua o presidente 
do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes.  
     A escolha da Otium Consultoria e Corretora 
de Seguros foi pensando na  melhor opção 
de seguradora para atender à cotação de 
seguro que o filiado pretende. Se a entidade 
ficasse restrita a apenas uma seguradora, 
o associado não teria a possibilidade de 
considerar outros prestadores de serviços. 

  Um dos diferenciais do 
Sindafep Seguros é a 
possibilidade de não só 
os filiados contratarem o 
serviço, mas também que 
seus familiares possam ser 
beneficiados. Basta que 
ele indique seu familiar e 
pronto: ele poderá fazer 
uma cotação com a equipe 
do Sindafep.
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CONVÊNIOS

Conheça agora os convênios que o 
Sindafep firmou e aproveite!

SAÚDE
PLANO DE SAÚDE UNIMED CURITIBA
Tem cobertura nacional e está disponível com coparticipação de 50%, limitado a R$ 71,75 
por procedimento de exames, consultas e terapias. 

DENTAL UNI
O plano odontológico oferece as melhores condições para você e para sua família. Confira o 
preço da mensalidade:

Titular: R$ 15,60
Dependentes cônjuge e filhos: R$ 15,60
Dependente neto: R$ 23,20

EDUCAÇÃO
ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL (ABDCONST)
Você tem direito a 10% de desconto no programa de pós-graduação. O benefício vale para 
as mensalidades dos cursos de Direito Constitucional; Direito Empresarial; Direito e Processo 
Tributário; Direito Penal e Processual Penal; Direito das Famílias e Sucessões; O novo direito 
e Processo do Trabalho e Direito Processual Civil.

UNIVERSIDADE POSITIVO
Garante 10% de desconto nas mensalidades dos cursos oferecidos pela instituição 
para associados e dependentes diretos (cônjuges e filhos). 

COLÉGIO POSITIVO
Filiados terão até 10% de desconto no valor da mensalidade dos 
serviços educacionais ofertados.

UNIVERSIDADE UNINTER
Direito ao desconto de 10% para os cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, 
sobre o valor líquido das mensalidades pagas em dia.

UNICESUMAR
Até 50% de desconto no valor da mensalidade dos serviços educacionais ofertados 
pela Instituição de Ensino.

UNICURITIBA
20% de desconto em cursos tecnólogos, bacharelado e licenciatura e 25% nos 
cursos de pós-graduação lato sensu.
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Obituário

F i s c o  S a u d a d e s

Pedro Correa                                   09/10/1923          09/08/2021

Gerson Scarpim  23/10/1932 06/09/2021

Marly Cabral Prado Lopes 17/02/1940 06/09/2021

Rosilda Joanita P. Klank  16/08/1944 28/09/2021

Durval Jorge Filho                    31/12/1932 17/10/2021

Jose Zelio da Cruz  19/03/1935 25/10/2021

Maria Rocha Cidade         25/07/1925 22/11/2021

Geraldo Odair Possetti     09/03/1960 03/12/2021

João Henrique de Paiva  23/09/1929 04/12/2021

Nome              Nascimento        Falecimento 

Airton Teixeira Ferreira  24/03/1940 06/12/2021

Jayme Pradi                      02/03/1924 13/12/2021

Lea Dutra De Medeiros Fabrizzi 23/02/1925 04/01/2022

Mario Kiyohiko Adaniya  27/06/1960 10/01/2022

Benedito Hoffmann  18/06/1928 24/01/2022

Terezinha Correia de Souza 19/04/1931 23/02/2022

Sergio Eduardo G. S. da Silva 28/04/1935 01/03/2022

Sebastião Luiz Leindorf  23/01/1962 02/03/2022

Nome              Nascimento        Falecimento 

SERVIÇO

OBITUÁRIO

Unimed tem reajuste anual e mudança importante 
do SOS Unimed

Unimed garante assistência médica para 
dependentes após falecimento de titular

M esmo após o falecimento do titular do plano de saú-
de, a Unimed garante assistência médica para os 
dependentes legais. Desde que as faturas estejam 

rigorosamente em dia na data do óbito, os dependentes 

Valor ajustado de 8,73% foi aplicado em março

Conheça mais sobre o Plano de Extensão Assistencial (PEA)

têm direito gratuito aos serviços prestados no plano em 
que estiverem inscritos, pelo prazo de até cinco anos, con-
tados da data do óbito (importante observar as condições).

Em março, a Unimed aplicou o reajuste anual de 
8,73% nas mensalidades dos planos de saúde. 
A coparticipação permanece de 50% para exa-

mes e consultas, limitado a R$ 71,75 por procedimento. 
          Sobre o atendimento domiciliar em casos de urgência e 
emergência, o SOS Unimed, o benefício segue abrangente 
nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais e Araucária. 
    Contudo, para os beneficiários das demais cidades an-
tes atendidas pelo SOS Unimed, houve a migração para o 
Unimed Fone, serviço que presta auxílio médico a distância 

e está disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, 
em qualquer parte do país. 
Para utilizar, ligue para o 
telefone: 0800 942 0000. 
   Em caso de dúvidas so-
bre as mudanças, os filiados 
podem entrar em contato 
com o Sindafep:

Telefone: 
(41) 3221-5317
WhatsApp: 
 
(41) 9 9973-5226 
  
(41) 9 9996-1848 
E-mail: 
saude@sindafep.com.br

INÊS

FERNANDA
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SOLIDARIEDADE

Projeto Bebê Solidário completa 9 anos

Criado em 2013, pela Auditora Fis-
cal Gilmara Maria Albuquerque, 
o projeto Bebê Solidário benefi-

cia famílias que vivem em situação de 
vulnerabilidade social em Curitiba e na 
Região Metropolitana. Em março, a ini-
ciativa completou nove anos de doações 
para grávidas e bebês recém-nascidos. 

Iniciativa já ajudou mais de 1400 bebês

“Um legado que foi mantido nesta gestão foi a 
nossa atuação como um sindicato cidadão. Isso 
significa que entendemos a importância de a nossa 
entidade influenciar positivamente a sociedade.”  
Osmar de Araújo Gomes

   Tudo começou no ano de 2012. Com 
quatro máquinas de costura empres-
tadas, Gilmara abriu sua própria casa 
para a confecção das peças de vestuá-
rio e enxovais que são doados para as 
mães dos bebês. No ano seguinte, fo-
ram distribuídos os primeiros enxovais. 

  Em 2014, o Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita do Estado do Paraná 
(Sindafep) disponibilizou uma sala, na an-
tiga sede da entidade, para ser utilizada 
como ateliê de costura. A ajuda do sin-
dicato foi muito importante para a conti-
nuidade da confecção, já que a Auditora 
Fiscal estava mudando de residência e 
sua nova casa não tinha espaço suficien-
te para as máquinas de costura. Com essa 
novidade, o projeto teve continuidade. 
   O Bebê Solidário já beneficiou mais de 
1.400 bebês em toda a sua história. Todos 
os meses são doados 20 kits para as fa-
mílias beneficiadas. Os enxovais são com-
postos por roupas, fraldas, itens de higie-
ne, manta, brinquedos e tudo que possa 
ser utilizado pelas crianças. As mães ou 
familiares que vão retirar as doações tam-
bém recebem um auxílio para o transporte 
e um docinho para deixar o dia mais feliz!  

Casal realiza 
chá de bebê em 
prol do projeto

Ações também são realiza-
das para que o projeto pos-
sa continuar existindo. No 

mês de fevereiro, Priscila Delevali 
e Henrique Almeida conheceram a 
iniciativa. Na época, eles estavam 
esperando o “Baby Z”, que é como 
chamam carinhosamente o filho.  
    Felizmente, o casal já tinha todos 
os itens necessários para a chegada 
da criança e, por este motivo, deci-
diram transformar o famoso chá de 
bebê em um ato de solidariedade, 
arrecadando recursos para o projeto 
Bebê Solidário. Eles lançaram uma 
lista de presente, na qual os amigos 
puderam comprar todos os itens 
necessários para um enxoval e aju-
dar o projeto a continuar existindo.  
   “Apenas estamos fazendo chegar 
até vocês um pouquinho mais de re-
cursos para que possam seguir im-
pactando tão positivamente a vida 
das mães, pais e bebês, que tanto 
precisam. Parabéns pelo projeto in-
crível que desenvolvem. Esperamos 
conhecer vocês, em breve”, escre-
veu o casal na página do projeto.

 
 
   O nosso sindicato se autointitula 
e trabalha como um sindicato cida-
dão. Isso significa que entendemos a 
importância de a nossa entidade in-
fluenciar positivamente a sociedade. 
Por isso, ajudamos cedendo o espaço 
para a entrega dos enxovais e na di-
vulgação da iniciativa, para que outras 
pessoas possam conhecer e colaborar.  
   O Bebê Solidário é feito por pessoas 
que querem ser voluntárias e que pos-
sam ajudar na confecção dos enxovais, 
na parte de doações, na lavagem das 
peças de roupa ou de qualquer outra 
maneira. Para isso, basta entrar em 
contato com Gilmara pelo telefone: (41) 
99135-9542. Seja um voluntário!

Saiba como ajudar com 
o projeto


