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EDITORIAL
Osmar de Araújo Gomes
Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná | Sindafep

A nossa arrecadação transforma o Paraná
Nós temos visto o Paraná trilhar 

um caminho de desenvolvi-
mento e é muito simbólico reconhe-
cer a contribuição que os Auditores 
Fiscais têm nisso. Hoje, o nosso Es-
tado é um dos melhores colocados 
no Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH). 

Isso é fruto do trabalho dos ser-
vidores públicos e dos Auditores 
Fiscais, que sempre tiveram o com-
promisso de garantir a arrecadação 
de recursos para investir em servi-
ços que impactam a vida de mais 
de 11 milhões de paranaenses. 

Os benefícios do nosso trabalho 
não ficam restritos ao âmbito esta-
dual, mas também são estendidos 
a todas as cidades do Paraná. Aliás, 
25% da arrecadação do ICMS são 
destinados aos municípios, enquan-
to 50% do IPVA são atribuídos ao 
município onde o veículo está licen-
ciado, inscrito ou matriculado.

Foram divulgadas as cidades 
com os melhores indicadores en-
tre os 5.565 municípios brasileiros 

analisados pela pesquisa da Austin 
Rating. Com imensa alegria, pode-
mos observar que 51 municípios 
paranaenses constam em pelo 
menos um dos rankings. Os 280 
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Aliás, o principal 
objetivo do nosso 
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revertidos em 

benefícios para a 
sociedade paranaense. 

DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL 
Presidente
Osmar de Araújo Gomes
Vice-Presidente Sindical
Carlos Alberto Stadler
Vice-Presidente de Administração
Carlos Alberto Stella
Vice-Presidente de Finanças
Delson Abreu de Lima
Vice-Presidente de Aposentados e 
Pensionistas
Raul Wellner Filho
Vice-Presidente Jurídico
Lindolfo Timm
Suplentes da Diretoria Executiva
Jorge Naoto Okido
Marcelo Pertile

CONSELHO FISCAL
Agenor Carvalho Dias    
Fernando Takeshi Ishikawa    
Giancarlo Schetini de Almeida Torres    
Odair de Paula Bomfim    
Odair Miguel Belato

Suplentes do Conselho Fiscal
Lídio Franco Samways
Pedro Luís de Paula Neto
Waldir Eduardo Ferro

CONSELHO DE REPRESENTANTES 
SINDICAIS | CRS
Acácio Biu Filho
Andrei Gomes de Almeida
Arnaldo Teles Sobral
Hélio Cleverson Sanches
João Carlos Ferreira da Luz
Jussara Toscan
Marcos Francisco Zavan
Miguel Antônio Ramos
Odair Fernando Swarofsky
Raquel Rodrigues Pinto
Reginaldo de França
Renato José Brisola
Roberto Aparecido Piekarczyk
Rogério de Azevedo Palma
Rosa Fátima dos Santos
Wilson Rogério Krepzs

Suplentes do CRS
Ciro Fernando Cvilikas
Joaquim Antônio da Silva Maia
Jorge de Ávila
Júlio Cesar Stromberg
Luiz Alberto Klein
Maximiano Tucaca Ishida
Willian Paes da Silva

PRESIDENTES REGIONAIS
ASAFE – Agnaldo dos Santos
3ª DRR – Berenice Medeiros
5ª DRR – Luiz Carlos Lucchesi Ribas
6ª DRR – Evandro Cirineu Diniz
8ª DRR – José Americo Silva Pinto
9ª DRR – Marcos Freitas Estela
11ª DRR – Juarez Almeida de Jesus
13ª DRR – Romualdo Carignano
14ª DRR – Ivan de Almeida Guedes

critérios analisados estão ligados à 
qualidade de vida, ao mercado de 
trabalho, à saúde, à educação, à 
presença digital, à inclusão social e 
à governança fiscal. 

Considerando todos os indica-
dores, Maringá (4º lugar), Curitiba 
(6º) e Toledo (20º) estão entre as 
50 melhores cidades do Brasil. A 
capital paranaense tem os melho-
res indicadores econômicos do país 
e a melhor qualidade de vida. Tole-
do também tem os melhores indi-
cadores econômicos entre os muni-
cípios de médio porte e Medianeira 
entre os de menor porte.  

É por isso que, nos últimos dez 
anos, o Sindafep está comprometi-
do em reconhecer os bons projetos 
desenvolvidos dentro dos municí-
pios paranaenses. Assim, podemos 
acompanhar de perto e celebrar a 
boa aplicação do dinheiro que nós 
arrecadamos. Aliás, o principal ob-
jetivo do nosso trabalho é que os 
recursos sejam revertidos em be-
nefícios para a sociedade.
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No dia 30 de março de 2022, após importante tra-
balho desenvolvido pela Receita Estadual do Paraná 
e pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do 
Estado do Paraná (Sindafep), foi publicada a Lei Com-
plementar Estadual nº 244, que introduziu alterações 
de grande interesse dos Auditores Fiscais na Lei Com-
plementar nº 131, de 2010.

1º - Incorporação da parcela do prêmio de produ-
tividade ao vencimento básico dos Auditores Fiscais: 
denominado de “quotas fixas”, o prêmio compreendia 
um limite máximo de 6.460 quotas, sendo 5.510 fixas 
e 950 variáveis. Com a incorporação, as quotas fixas 
passaram a integrar o vencimento básico do cargo, 
permanecendo sob a rubrica de prêmio de produtivida-
de apenas as 950 quotas variáveis. Essa incorporação 
atendeu a um anseio que, por várias décadas, consti-
tuiu uma das prioridades da carreira. 

2º - Eliminação do rateio de quotas de produtivida-
de, conhecido no meio fiscal como “bolão de quotas”: 
destaca-se a conquista, porque o bolão sempre exigiu 
um rito burocrático e complexo para se chegar ao efe-
tivo pagamento. Tanto é que há vários “bolões de quo-
tas” até aqui não pagos, tanto aos Auditores Fiscais em 
atividade, como aos inativos. 

3º - Acréscimo equivalente a 6,6% no valor da re-
muneração dos Auditores Fiscais: em substituição à 
eliminação desses rateios de quotas (bolões), a partir 
de 1º de junho de 2022 entraram em vigor os Anexos 
III e IV da Lei Complementar nº 244, contemplando o 
acréscimo, compreendendo o vencimento básico, o 
prêmio de produtividade e os adicionais. A eliminação 
dos rateios de quotas (bolões) frise-se, ocorreu a partir 
de 30 de março de 2022, data de entrada em vigor da 
Lei Complementar nº 244. Isso significa que até aquela 
data os bolões são devidos e o respectivo pagamento 
deverá ser realizado.

4º - Definição de valor unitário igual para as quotas 
de produtividade em relação a todos os cargos de Audi-
tor Fiscal, com base no valor atribuído ao Auditor Fiscal I, 
topo da carreira: eliminou-se, assim, a distorção que se fa-
zia presente sempre que Auditores Fiscais de cargos dife-
rentes realizavam atividades fiscais conjuntamente e aca-
bavam por ter premiação de produtividade diferenciada.

CONQUISTAS DA CATEGORIA

Lei orgânica da carreira dos Auditores 
Fiscais tem importantes alterações
Lei Complementar 244 incorpora parcela do prêmio de 
produtividade ao vencimento básico
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Em 2022, 32 professores rea-
lizam o Curso de Capacitação 

para Disseminadores da Educação 
Fiscal. Os profissionais estão lota-
dos em 32 Núcleos Regionais de 
Educação no Paraná. O objetivo da 
iniciativa é formar cidadãos capazes 
de compreender a função social dos 
tributos, entender a importância de 
acompanhar a aplicação dos recur-
sos públicos e motivar os alunos 
para que exerçam a plena cidadania.

“O pagamento de tributos e sua 
importância na disponibilização dos 
serviços públicos está presente no 

CIDADANIA

Paraná abre portas para 
Educação Fiscal nas escolas

cotidiano das pessoas. Está con-
templado na Nova Base Nacional 
Curricular/BNCC junto com a Edu-
cação Financeira, Educação para o 
Consumo e outros temas contem-
porâneos. Daí a importância de um 
curso de capacitação para os pro-
fessores”, relembra a coordenado-
ra do Grupo de Educação Fiscal do 
Paraná (GEFE/PR), Auditora Fiscal 
Nilce Costa Nascentes.

O curso é desenvolvido pela 
Secretaria de Educação do Paraná 
(Seed-PR), em parceria com a Es-
cola Fazendária do Paraná (EFAZ), 

32 professores receberam formação 
teórica sobre o tema e ações práticas 
já estão planejadas

“O Sindafep entende a 
prerrogativa do assunto, 
principalmente no que diz 
respeito à compreensão 
pela sociedade da 
importância social que o 
tributo tem”
Osmar de Araújo Gomes
presidente do Sindafep

sob a coordenação do Auditor Fiscal 
Mário Sérgio da Silva Brito. A capa-
citação é de 120 horas e ocorre na 
modalidade EaD. Agora que foi en-
cerrada a parte teórica, cada parti-
cipante terá que aplicar um projeto 
nas escolas do Estado, entre julho e 
outubro de 2022. 

A Auditora Fiscal Rosa Fátima 
dos Santos, ministrante do cur-
so, relata como é surpreendente 
a iniciativa dos professores, que 
já possuem propostas de trabalho 
prático muito interessantes: “Uma 
professora que leciona para alu-
nos da zona rural propõe trabalhar 
a importância da Nota Fiscal de 
Produtor Rural e os recursos pú-
blicos utilizados na manutenção de 
estradas rurais. Em outra propos-
ta, o professor incomodado com 
excesso de papel acumulado nas 
lixeiras, arrancados dos cadernos 
pelos alunos, propõe trabalhar a ra-
cionalização no descarte de folhas 
de caderno, o impacto financeiro do 
desperdício no orçamento familiar e 
os impostos incidentes sobre mate-
rial escolar”.

32 professores realizam o Curso de Capacitação para Disseminadores da Educação Fiscal 
nas escolas.
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Representado por seu Vice-Pre-
sidente Sindical, Carlos Alberto 

Stadler, o Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita do Estado do Pa-
raná (Sindafep) compõe o Grupo de 
Educação Fiscal do Paraná (GEFE/
PR) e apoia os trabalhos desenvol-
vidos com escolas e universidades, 
por entender a importância do tema 

Nos dias 7 e 8 de junho, o Grupo 
de Educação Fiscal de Marin-

gá esteve no 4° Colégio Estadual 
Militar, realizando atividades com 
cerca de 550 alunos nos turnos da 
manhã e tarde, a convite da direção 

da escola. A Auditora Fiscal Rosa 
Fátima dos Santos participou das 
atividades.

Na ocasião, foram realizadas 
palestras e apresentações culturais 
com viés de cidadania. O objetivo 

foi subsidiar os alunos com conteú-
do para participarem do concurso 
de redação sobre Voto Consciente, 
coordenado pelo Observatório So-
cial de Maringá, com a participação 
das escolas e universidades. 

Sindafep compõe Grupo de Educação Fiscal do Paraná

Auditora Fiscal Rosa Fátima dos Santos participa 
de projeto em Maringá que retoma atividades de 
Educação Fiscal nas escolas

na formação cidadã das crianças e 
jovens. Em junho, o GEFE/PR apre-
sentou os resultados da 1ª fase do 
curso, que encerrou a sua parte teó-
rica no dia 10 de junho.

“O Sindafep é membro do Grupo 
de Educação Fiscal Estadual de lon-
ga data. Entende a prerrogativa do 
assunto, principalmente no que diz 

respeito à compreensão pela socie-
dade da importância social que o tri-
buto tem, para o financiamento dos 
serviços públicos e a importância 
do controle social sobre os gastos”, 
relata o presidente do Sindafep, Os-
mar de Araújo Gomes.

Na reunião, Nilce Costa Nascen-
tes também falou sobre outro pro-
jeto em planejamento, a III Semana 
da Consciência Tributária, que será 
realizada na última semana de ou-
tubro e ofertada para todo o país. O 
Assessor de Gabinete da Superin-
tendência de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Jamil Abdanur Jú-
nior, falou das perspectivas de de-
senvolver ações de educação fiscal 
no ensino superior. Estiveram pre-
sentes na reunião representantes da 
Receita Estadual e Receita Federal 
no Paraná. 

Carlos Alberto 
Stadler, Vice-
Presidente 
Sindical do 
SIndafep, 
participa das 
reuniões do 
GEFE/PR.

A Auditora Fiscal 
Rosa Fátima 
dos Santos 
participou das 
atividades com 
cerca de 550 
alunos.



6 | NOTIFISCO | ABR/JUN 2022

Em maio, o Sindicato dos Audito-
res Fiscais da Receita do Esta-

do do Paraná (Sindafep) retomou o 
Projeto Tertúlia. Desta vez, o destino 
foi a cidade de Tijucas do Sul e cer-
ca de 70 pessoas foram desfrutar 
de um belo passeio e conhecer os 
pontos turísticos da cidade. Na oca-
sião, estavam presentes o Vice-Pre-
sidente Sindical do Sindafep, Carlos 
Alberto Stadler; o Vice-Presidente 
Jurídico, Lindolfo Timm; o prefeito de 
Tijucas do Sul, José Altair Moreira; e 
o Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Oliveira. 

“Nós ficamos dois anos sem po-
der realizar o projeto e essa é uma 
atividade muito bacana que o Sin-
dafep desenvolve para os nossos 
filiados. Gostaria de agradecer a re-
ceptividade do prefeito de Tijucas 
do Sul, estamos muito felizes com o 
passeio”, enalteceu o Vice-Presiden-
te Sindical, Carlos Alberto Stadler. 

Os viajantes visitaram a Paróquia 
Nossa Senhora das Dores; o Par-
que Recanto do Saltinho, que pos-
sui trilhas para caminhar em meio à 
natureza, uma extensa área verde 
arborizada e uma cachoeira encan-
tadora; a Capela Nossa Senhora dos 
Milagres – Gama; e desfrutaram de 
um almoço caseiro feito no fogão a 
lenha, em um restaurante que fica 
localizado na beira do lago. Na par-
te da tarde, realizaram um passeio 
no museu de Arte Sergius Erdelyi e 
uma visita no AJR Morangos.

VIAGEM COM AMIGOS

Projeto Tertúlia reúne cerca de 70 
pessoas em passeio para Tijucas do Sul
Auditores Fiscais conheceram os principais pontos turísticos da cidade

“Eu sou participante 
assíduo do Projeto 

Tertúlia, gosto muito 
e sou fã. O passeio de 
hoje me surpreendeu 

positivamente”
Francisco Assis Lamy,

Auditor Fiscal aposentado

“Eu estou muito feliz 
em estar aqui, o lugar 

é lindíssimo. Muito 
obrigada por esta 

oportunidade”
Gilmara Albuquerque,

Auditora Fiscal aposentada

Neste ano, retomaremos o Encontro dos 
Fiscais Aposentados (EFA) e Pensionistas 
para você reencontrar os amigos do Fisco e 
desfrutar de um tempo de confraternização 
na Colônia de Férias de Guaratuba. O evento 
será realizado de 7 a 11 de setembro. 

ANOTE ESSA DATA!
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Entre os dias 10 e 12 de junho, foi realizado o tra-
dicional final de semana de Dia dos Namorados 

no Hotel Rota do Sol. Na ocasião, Auditores Fiscais, 
familiares e convidados aproveitaram a Noite do Bo-
teco, realizada na sexta-feira, e a Noite Italiana com 
baile, no sábado.

“Nós ficamos dois anos sem poder realizar a con-
fraternização do Dia dos Namorados. Essa é uma 
ocasião para festejar o amor, a paz, a harmonia, pois 
isso é o que realmente importa. Quero agradecer a 
presença de todos vocês e convidá-los a continuar 
prestigiando esse evento que teve início no ano de 
2010”, agradeceu o presidente do Sindafep, Osmar 
de Araújo Gomes. 

Em abril, maio e junho foram realiza-
das as Reuniões de Aposentados e 

Pensionistas, no Café Colonial Merano 
Gastronomia, em Santa Felicidade. Os 
filiados mataram as saudades dos ami-
gos, depois de dois anos sem o encontro, 
devido à pandemia da Covid-19. Nas re-
uniões, advogadas do escritório de advo-
cacia do Dr. Rolim estavam à disposição 
para esclarecer dúvidas sobre quotas. 

“Este é um momento de muita ale-
gria para todos nós, que passamos por 
momentos difíceis. Com a pandemia 
perdemos amigos, colegas de trabalho, 
familiares, mas estamos aqui firmes e 
fortes para continuar nossa jornada até 
quando Deus permitir”, reforçou o pre-
sidente do Sindafep, Osmar de Araújo 
Gomes, no primeiro encontro. 

Em abril, a doutora Haylleen Rocha 
alertou os filiados sobre as constantes 
tentativas de golpe dos precatórios. Em 
maio, a nutricionista Aline Mazetto e a 
enfermeira Luana Germano, represen-
tantes da Unimed Curitiba, tiraram dú-
vidas relacionadas à saúde. Em junho, o 
encontro contou com uma ação solidá-
ria em prol do projeto Bebê Solidário e 
comidas típicas de festa junina. Partici-
pe da próxima reunião, que acontece na 
última quinta-feira do mês!

RETOMADA DOS EVENTOS

Auditores Fiscais aproveitam Dia dos 
Namorados no Hotel Rota do Sol

Sindafep retoma Reunião de 
Aposentados e Pensionistas

Noite do Boteco e Noite Italiana 
marcam evento

Nos últimos três meses, Auditores Fiscais se 
confraternizaram no Café Colonial Merano 
Gastronomia

“Essa é uma ocasião para festejar o amor, 
a paz, a harmonia, pois isso é o que 
realmente importa”
Osmar de Araújo Gomes, presidente do Sindafep

A cada mês de Reunião de Aposentados e Pensionistas, uma novidade! Em abril, a 
retomada do encontro. Em maio, uma conversa com o pessoal da Unimed. Em junho, 
comidas típicas de festa junina.
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O Presidente do Conselho de Representantes Sindicais - CRS do Sin-
dicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, na 

forma do disposto no Art. 53 do Regimento Interno aprovado em 16 de 
julho de 2004, e para dar cumprimento às decisões tomadas unanime-
mente pelo plenário do CRS na Reunião Extraordinária (virtual) realiza-
da em data de 9 de junho de 2022, conforme Edital de Convocação nº 
02/2022, RESOLVE:

Art. 1º. Ficam postergadas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
de 09 de junho de 2022, as reuniões ordinárias do Conselho de Repre-
sentantes Sindicais - CRS e do Conselho Fiscal, bem como a Assembleia 
Geral Ordinária do SINDAFEP, previstas estatutariamente para o corren-
te exercício, sendo:

I - Reunião ordinária do CRS prevista no art. 29, I, “a” do Estatuto, 
para apreciar o Balanço Patrimonial, o resultado do exercício e as demais 
contas de receitas e despesas, bem como o relatório de desempenho da 
DEE e o relatório da empresa de auditoria, relativos ao exercício de 2021.

II - Reunião ordinária do Conselho Fiscal, prevista no art. 49, I, do 
mesmo Estatuto, para a apreciação dos balancetes mensais relativos ao 
exercício de 2021;

III - Assembleia Geral Ordinária do SINDAFEP, prevista no art. 14, I, 
da mesma norma estatutária, para deliberar sobre a prestação de contas 
da Diretoria Executiva Estadual e o balanço anual do ano de 2021.

Art. 2º. Fica a Diretoria Executiva do SINDAFEP autorizada a con-
ceder à Regional Sindical de Pato Branco o empréstimo no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) para atendimento de situação emergencial, 
em decorrência de exigências impostas por órgãos de segurança. O em-
préstimo terá a carência de 6 (seis) meses, e o pagamento dar-se-á em 
parcelas mensais, no valor de R$ 1.000 (um mil). 

Curitiba, 13 de junho de 2022

Reginaldo de França - Presidente do CRS

No dia 21 de junho, a Direto-
ria Executiva Estadual (DEE) 

entregou o Balanço Patrimonial 
relativo ao exercício de 2021 
para apreciação do Conselho 
Fiscal.

Nos últimos meses, o sindi-
cato alertou sobre novas 

tentativas de golpes. Golpistas 
estão ligando e enviando men-
sagens para filiados se passando 
pelo escritório Bacellar & Andra-
de Advogados e pela Doutora 
Fernanda Presente Ferreira do 
escritório do Doutor Rolim Rosa. 
Caso suspeite de algo, entre em 
contato com os escritórios pelos 
telefones:
• Escritório Bacellar & Andrade 
Advogados: (41) 3352-0716.
• Escritório do Rolim Rosa 
Advogados: (41) 3085-8430 ou 
(41) 99702-5720.

Entre os dias 27 e 30 de setembro, realizaremos as eleições da Diretoria 
Executiva Estadual (DEE); do Conselho Fiscal; do Conselho de Represen-
tantes Sindicais (CRS); e das Diretorias Executivas Regionais e Conselhos 
Fiscais das Regionais Sindicais de Londrina, Umuarama e Cascavel.  

Como as eleições de 2022 serão feitas de modo on-line, é muito impor-
tante que cada filiado confirme os seus dados cadastrais até o final de agos-
to. Nos próximos dias, os funcionários do sindicato entrarão em contato para 
fazer a devida confirmação. Se preferir, você pode confirmar pelo:
• WhatsApp da Suellem: (41) 9 8801-8859
• Site da entidade: www.sindafep.com.br 

CRS

BALANÇO PATRIMONIAL

TENTATIVAS DE GOLPES

RESOLUÇÃO CRS Nº 02/2022

Confirme seu cadastro para votar 
nas eleições do Sindafep

DEE entrega 
Balanço 
Patrimonial 
ao Conselho 
Fiscal

Sindafep 
alerta filiados 
sobre novas 
tentativas de 
golpes

Lei Complementar 244 incorpora parcela do prêmio 
de produtividade ao vencimento básico

A confirmação pode ser feita pelo telefone, WhatsApp ou site

É importante que não 
sejam passados dados 
pessoais e nem reali-
zadas transferências 
bancárias
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Em abril, Marlúcia Paixão assumiu 
a presidência da Federação Na-

cional do Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco), em virtude do licencia-
mento de Charles Alcantara, que 
se afastou das atividades sindicais 
para possibilitar sua participação no 
processo eleitoral de 2022, confor-
me imposição da legislação eleitoral. 

Marlúcia já era a primeira mulher 
a ocupar o cargo de Vice-Presidente 
da entidade e sempre incentivou as 

Entre os dias 21 e 22 de junho, a 
advogada do Sindicato dos Au-

ditores Fiscais da Receita do Estado 
do Paraná (Sindafep), doutora Aline 
Benção, participou do V Encontro 
Jurídico e do XIII Encontro dos As-
sessores Jurídicos do Fisco Estadual 
e Distrital, em Brasília. O evento fo-
mentou o debate de assuntos que 
desafiam o cotidiano político, jurídico 
e sindical dos filiados.

FENAFISCO

Marlúcia Paixão assume 
presidência da Fenafisco

Sindafep participa do V Encontro Jurídico e o XIII Encontro 
dos Assessores Jurídicos do Fisco Estadual e Distrital

Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo da entidade

Entidade foi representada pela doutora Aline Benção

Auditoras Fiscais do Paraná a parti-
ciparem dos principais debates na-
cionais. Ela assume o compromisso 
de fomentar o debate sobre a repre-
sentatividade e paridade de gênero 
em cargos de direção no movimento 
sindical, na administração pública e 
no mundo do trabalho.

“Ocupar cargos de diretoria propõe 
pluralidade, democratização das rela-
ções sindicais, ambientes equilibrados, 
mais equidade e menos hierarquia. 

No dia 29 de abril, o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita do Estado do Paraná (Sindafep), Osmar de Araújo Gomes, e o 

Vice-Presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, participaram da 213ª edi-
ção da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo (CD). Na ocasião, 
representantes do Fisco de todo o país trataram:
• das principais pautas em discussão no Congresso Nacional (PL 

3723/2019 – Porte de armas, reforma tributária, reforma administrativa);
• da importância da participação política de representantes do Fisco;
• do Atlas da Dívida Ativa;
• do Conafisco 2022;
• de outras pautas internas.

Diretoria do Sindafep participa de Reunião Extraordinária 
do Conselho Deliberativo da Fenafisco

Principais pautas do Congresso Nacional são debatidas

Nós pretendemos promover medidas 
que incluam e proporcionem às servi-
doras a tomada de consciência de que, 
sendo elas cidadãs e trabalhadoras, 
podem ingressar e ascender neste ter-
ritório”, reforçou Marlúcia Paixão, que 
dará continuidade aos trabalhos de: 
• Aperfeiçoamento da administra-

ção tributária;
• Justiça fiscal;
• Fortalecimento do serviço público;
• Teto remuneratório. 

Presidente e Vice-Presidente Sindical do 
Sindafep representaram a instituição em 
reunião da Fenafisco. 

A advogada do Sindafep, doutora Aline Benção, representou o Sindicato no encontro 
jurídico da Fenafisco.   
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UNIMED

Conheça os 
programas 
oferecidos pela

Pensando em melhorar a qualidade 
de vida dos seus clientes e auxiliá-los 
nas importantes fases da sua 
vida, a Unimed realiza uma série 
de programas que entram como 
benefício do plano de saúde. 
Conheça-os e participe!

Quer mais informações sobre os programas e conhecer os demais?
Acesse: www.sindafep.com.br/?pagina=convenio-unimed

Desenvolvido para os benefi-
ciários que fazem uso de tabaco 
e que desejam parar de fumar e/
ou evitar recaídas. Inicialmente 
é realizada uma entrevista in-
dividual com psicólogo respon-
sável, com duração de aproxi-
madamente 20 minutos. São 
realizados sete encontros sema-
nais com acompanhamento de 
uma equipe multidisciplinar.

PROGRAMA
VOCÊ SEM CIGARRO:

Uma equipe multidisciplinar 
auxilia os maiores de 60 anos 
a preservar a capacidade fun-
cional, melhorar o bem-estar e 
a qualidade de vida, prevenir 
doenças, incentivar a indepen-
dência para executar atividades 
do dia a dia, além de desenvolver 
iniciativas para reabilitação e ofi-
cinas de memória e meditação.

PROGRAMA
MAIS VIDA:1

É voltado para acolher os pa-
cientes com câncer e seus fami-
liares. O programa oferece supor-
te multidisciplinar, com equipe 
formada por assistente social, 
enfermeiros, fisioterapeuta, mé-
dicos, nutricionistas e psicólogos 
que prestam atendimento, orien-
tação e auxílio no enfrentamento 
dos desafios dessa fase.

PROGRAMA
ESTAMOS COM VOCÊ:4

Tem o objetivo de estimular 
uma vida mais ativa e saudável, 
melhorando ou mantendo a boa 
aptidão física. Profissionais de 
educação física conduzem aulas 
de Aeromix, Funcional e Power 
Balance. Os encontros aconte-
cem duas vezes na semana, com 
duração de aproximadamente 
45 minutos, transmitidos ao vivo 
pela plataforma Zoom. 

PROGRAMA
SAIA DO SOFÁ:2

Feito para beneficiários que 
possuem interesse em reduzir 
o seu peso efetivamente, com o 
auxílio de uma equipe composta 
por profissionais da psicologia, 
nutrição e educação física es-
pecializados no tratamento de 
redução de peso e promoção de 
mudanças de hábitos. É realiza-
do por meio de encontros em for-
mato virtual.

PROGRAMA
VIVA LEVE:5

É destinado para beneficiá-
rios de Curitiba que possuem 
alguma doença crônica diagnos-
ticada (hipertensão, diabetes 
tipo I e II, dislipidemia, cardiopa-
tias em geral, doença pulmonar 
obstrutiva crônica ou asma). O 
programa promove o controle 
da doença, o autocuidado e mu-
danças dos hábitos para uma 
vida saudável.

PROGRAMA
BEM-ESTAR E SAÚDE:3

6
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Em junho, o Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Receita do Estado do Paraná (Sindafep) 

firmou parceria com o Instituto de Oftalmologia 
de Curitiba (IOC), que está presente em Curiti-
ba há 27 anos, sempre investindo no que há de 
mais moderno no campo da oftalmologia.

O IOC conta com um corpo clínico altamen-
te especializado, equipe multiprofissional trei-
nada, assim como um centro cirúrgico próprio, 
inaugurado há 2 anos, proporcionando maior 
segurança e qualidade nos resultados cirúr-
gicos. Agora, os filiados e dependentes têm 
condições especiais de desconto para:
• Consultas eletivas: 10% de desconto para a 

consulta particular com pagamento à vista.
• Exames não liberados pelo plano de saúde 

e/ou particular: 10% de desconto do valor, 
se pago à vista ou possibilidade de parcelar 
em 3 vezes.

• Procedimentos cirúrgicos particulares ou 
parte de custos não cobertos pelo plano de 
saúde: 10% de desconto do valor, se pago 
à vista ou possibilidade de parcelar o valor 
em 3 vezes.

Apoiado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do 
Estado do Paraná (Sindafep), o Bebê Solidário continuou 

ajudando mães que estão em situação de vulnerabilidade so-
cial. No último semestre, o projeto já entregou 102 enxovais. 

NOVO CONVÊNIO

SOLIDARIEDADE

Sindafep firma convênio 
com Instituto de 
Oftalmologia de Curitiba

Bebê Solidário chega à 
marca de cem enxovais 
no ano

Filiados terão condições 
especiais nos procedimentos  

Todos os meses, pelo menos 20 kits 
são entregues

Obituário  

Fisco Saudades
Nome Falecimento 

Terezinha Correia de Souza 23/02/2022
Mario Francisco de Barros 21/03/2022
Yosodhara Carvalho de Mello Muniz 28/03/2022
Carlos Alberto Cantarino Marques 04/04/2022
Renato Pazzanese 05/04/2022
Egmar Ramon de Almeida Doepfer 08/05/2022
Melchiades Celson Mulhenhoff 18/05/2022
Eidit Turra Villa Nova 20/06/2022
Nelson Pires da Silva 01/07/2022

SERVIÇO

Saiba mais sobre as regras para os 
pagamentos parcelados no site do Sindafep 
ou entre em contato pelo: Telefone:
(41) 3322-2020 | E-mail: ioc@ioc.med.br

Presidente do Sindafep assina convênio com o Instituto 
de Oftalmologia de Curitiba.
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O Auditor Fiscal Ademir de Andra-
de é frequentador assíduo da 

Colônia de Férias de Porto Rico e pos-
sui um grupo de pescadores formado 
pelos Auditores Fiscais da 8ª DRR de 
Londrina: Divaldo de Andrade, Luiz 
Alves de Oliveira e Luiz Antônio Be-
larmino. Juntos, todos os anos eles 
realizam pescarias na cidade. 

No último passeio, Ademir pes-
cou um peixe com mais de oito qui-
los. “O Piauçu tinha cerca de 8,5 

Os Auditores Fiscais, avaliadores 
do Prêmio Gestor Público Para-

ná (PGP-PR), Acir Ribeiro Esturaro, 
Carlos Alberto Stadler, Carlos Alber-
to Stella, Celso Luiz Schlichta, Gus-
tavo Leo Puchalski, Isaias Ribeiro de 
Andrade Neto, José Carlos Guidotti, 
José Antônio Corrêa Neto, Luiz Au-
gusto Antunes Vidal, Marta Gam-
bini, Moacir Borges da Silva, Osni 
Vito, Reginaldo de França, Roberto 
Pizzatto, Rosa Fátima e Wagner de 
Faria Lima divulgaram a 10ª edição 
do PGP-PR. Cento e sessenta e um 
municípios receberam a visita de um 
dos avaliadores, que apresentaram 
a premiação, entregaram a revista e 
o folder da edição anterior.

PORTO RICO

PGP-PR

Auditor Fiscal pesca peixe 
de 8kg em Porto Rico

Avaliadores do PGP-PR divulgam premiação 
em mais de 150 cidades do Paraná

quilos, tivemos que soltar o barco 
e ir em direção a ele até ele cansar, 
para depois tirá-lo da água. Segun-
do o piloto, este foi o maior que ele 
viu pescar na região, um monstro”, 
contou o Auditor. 

Conheça a Colônia de Porto Rico: 
muito próxima das águas calmas do 
Rio Paraná, a Colônia oferece insta-
lações modernas e completas, que 
proporcionam bons momentos de 
descanso. 

Piauçu tem 75 centímetros de comprimento e 
foi o maior pescado na cidade

10ª edição da premiação 
conta com apoio de vários 
Auditores Fiscais

Quer aproveitar uma ótima viagem em família?
Faça sua reserva: (41) 3221-5300 ou (41) 98725-8257

Auditor Fiscal Ademir de Andrade é 
frequentador assíduo da Colônia de Férias 
de Porto Rico. 


