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Secretário da Fazenda
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DESAFIADOR
"Nós teremos a necessidade
de fazer um novo concurso.
Ainda não sabemos o montante,
se será para 100 pessoas,
60, 80, ou então fazer um
concurso que entrem em partes”
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Colônia de Férias é utilizada pela Prefeitura
de Guaratuba no combate à Covid-19

Já passou da hora de valorizarmos
o servidor público no Brasil

E

stamos enfrentando no Brasil ataques que há tempos não víamos.
Há em curso um projeto de nação que, se levado adiante, nos colocará em caminhos cada vez mais sombrios. Me refiro aos ataques
aos trabalhadores, em especial aos servidores públicos que, infelizmente, têm se tornado cada vez mais constantes em nosso país. Me refiro
também ao modo como a população mais vulnerável tem sido tratada,
sem ter prioridade no enfrentamento à pandemia que assola o Brasil,
causando não apenas a morte de milhares, mas também o retorno de
milhões de famílias à miséria.
Mas, mesmo em meio ao caos que tem se instalado em nosso país em
muitas áreas, a dedicação e o comprometimento dos servidores públicos
em manter o Brasil nos trilhos têm sido destaque e precisa ser valorizada.
Exemplos dessa boa atuação é o que não faltam, seja na linha de frente
nos hospitais com os heróis do SUS, seja nas áreas administrativas que
continuam fazendo chegar os serviços essenciais para toda a população. Se a vacina tem sido a esperança nesse momento, muito devemos

Precisamos valorizar o servidor público no Brasil,
o que, até agora, não tem ocorrido. Vemos na prática
não só tentativas de descredibilizar a importância
dessa categoria para sociedade, mas também
tentativas de desmontar esta importante
engrenagem no nosso país.
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S I N D A F E P

ao serviço público e seus trabalhadores,
que não medem esforços para que ela
aconteça.
Por isso não custa sempre repetir:
precisamos valorizar o servidor público
no Brasil, o que, até agora, não tem ocorrido. Vemos na prática não só tentativas
de descredibilizar a importância dessa
categoria para sociedade, mas também
tentativas de desmontar esta importante engrenagem no nosso país. Exemplo
disso é a desastrosa proposta de Reforma Administrativa que tentam empurrar a qualquer custo, projeto que não
só trata do desmonte do serviço público
essencial, mas também abre caminhos
para que a corrupção tome conta de vez
da nossa nação. Um país sem servidores
públicos é um país que fica nas mãos de
apadrinhados políticos, comprometidos
apenas aos interesses de quem os colocou no cargo, sem nenhum compromisso em oferecer o melhor à população.
Já passou, portanto, da hora de valorizarmos o servidor público no Brasil!
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Localizado próximo ao
Pronto Atendimento, espaço está recebendo pacientes para coleta de exames

A

Colônia de Férias dos Fiscais
está sendo utilizada pela Prefeitura de Guaratuba, no litoral do Paraná, como Centro de Coleta
para exames de Covid-19. A instalação ocupa uma localização estratégica, próxima ao Pronto Socorro da cidade, que necessitava de um espaço
seguro para desafogar o atendimento
aos pacientes.
Desde o início da pandemia no
Paraná, o Sindafep disponibilizou as
suas instalações para a Prefeitura de
Guaratuba, a Secretaria Estadual de

Saúde e ao Governo do Paraná. Em
2020, o local foi utilizado por profissionais da saúde que foram contratados para reforçar o atendimento e
não tinham residência em Guaratuba.
Agora, o espaço costela fogo de chão
e um chalé estão sendo usados para
realização de exames de Covid-19.
Para o presidente do Sindafep,
Osmar de Araújo Gomes, a cessão
do espaço é uma forma de o sindicato auxiliar no combate à pandemia.
“Nós estamos há mais de 40 anos

Minha eterna gratidão
à Colônia, que sempre
foi parceira e está nos
ajudando neste momento
crítico da pandemia

em Guaratuba, com o Hotel Rota do
Sol e a nossa Colônia de Férias, e em
um momento de crise na saúde, é de
suma importância que todos nós colaboremos para minimizar os efeitos
da pandemia”, explica Osmar.
“Nós já tínhamos o espaço disponível desde o início da pandemia.
A Colônia sempre foi muito parceira
da Secretaria de Saúde, tanto agora
como antes da pandemia. Com o local disponibilizado para o Centro de
Coleta, nós temos a possibilidade de
deixar os pacientes em um local coberto, amplo e arejado, deixando-os
distantes um dos outros”, destacou
o secretário municipal de Saúde, Gabriel Modesto. “Minha eterna gratidão
à Colônia, que sempre foi parceira e
está nos ajudando neste momento
crítico da pandemia”, agradece.

CAMPANHAS

Sindafep lança
campanha para
incentivar filiados
a se vacinarem
contra Covid-19

N

este momento histórico, o Sindafep quer mostrar para todo o
Paraná que os nossos filiados estão
comprometidos com a vacinação. Por
isso, temos um convite para você!
Tem uma foto ou um vídeo do momento em que você se vacinou contra a Covid-19? Mande para gente
pelo e-mail boletim@sindafep.com.br
ou pelo WhatsApp no número (41)
98458-0491.
Nós iremos montar o “Álbum dos
Vacinados'' no site e também no Facebook com todas as fotos dos nossos filiados que receberam a vacina.
Participe!

Filiadas Joana Costa (esquerda) e Luci Ferreira recebendo a vacina contra Covid-19

“Tomei a vacina e renovei minhas esperanças! Quando chegar sua vez para se vacinar, vacine-se! Isso é um ato de amor
com você mesmo e com todos ao seu redor. ”
Osmar de Araújo Gomes, presidente do Sindafep.
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ENTREVISTA

Renê Garcia Júnior fala
sobre reforma, concurso e
pandemia em entrevista ao
Sindafep

O

secretário da Fazenda do Paraná, Renê Garcia Júnior, concedeu uma entrevista exclusiva ao Sindafep em que fala sobre
a situação financeira do estado no
início de sua gestão, os impactos do
coronavírus no caixa do governo e a
previsão de concurso para Auditor
Fiscal em 2022.
Segundo Garcia Júnior, logo no
início da sua gestão à frente da Sefa
a situação do estado na área econômica era preocupante. “A situação
não era diferente da grande maioria
dos estados brasileiros. Estava em
uma situação de caixa extremamente
frágil, baixa. Na época tínhamos R$
250 milhões em caixa, [além de] um
problema grave de gestão”, explica o
secretário, que está desde o início do
Governo Ratinho Júnior.
Outro problema é a falta de pessoal, destaca o secretário. “A Secretaria da Fazenda do Paraná, a exemplo
de outras no Brasil, apresenta uma
deficiência enorme de pessoal. As
pessoas foram envelhecendo, saindo e não foram substituídas. Há uma
perda de quadros profissionais, de
gente qualificada e a memória vai se
perdendo”, afirma.
Sobre o preenchimento de vagas
na Receita Estadual, o secretário afirma que há um concurso programado
para o próximo ano. “[Cerca de] 45%
dos profissionais, seja Auditor ou
analista fazendário, podem se aposentar, então nós teremos a necessidade de fazer um novo concurso.
Ainda não sabemos o montante, se
será para 100 pessoas, 60, 80, ou
então fazer um concurso que entrem
em partes”, explica.
Com a chegada da pandemia do
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COMBUSTÍVEL

"Chegamos a ter uma
perda de R$ 1,7 bilhão,
sendo R$ 600 milhões
somente por conta
de combustível"

“Estamos pensando

Sobre os impactos do

este profissional

coronavírus no

em qual perfil de
profissional nós
gostaríamos de ter.
Queremos ter uma
segurança de que
terá a capacidade

caixa do governo

de não só entender
a realidade como
também se adaptar
à realidade”

DESAFIOS
NO HORIZONTE
Sobre a previsão

de abertura de concurso

“A alíquota dos tributos é a mesma, não alterou.
O preço de referência para efeito de tributação é
que foi atualizado. O preço de referência no
Paraná é o terceiro mais baixo do Brasil”
novo coronavírus (Covid-19), a arrecadação da União, estados e municípios foi profundamente impactada.
“Quando iniciou a pandemia aqui,
a princípio nós não percebemos a
gravidade, ninguém percebeu o impacto que teríamos. Chegamos a ter,
em quatro meses, uma perda de R$
1,7 bilhão, sendo R$ 600 milhões
somente por conta de combustível”,

expõe Garcia Júnior.
Garcia Júnior também destacou o
papel dos Auditores Fiscais durante a
pandemia. “Foi uma grande surpresa,
um ato de grande contribuição neste
período o trabalho de equipe desenvolvido por todos os segmentos, com
os Auditores mais na ponta e a Receita, de tentar identificar situações
em que a arrecadação poderia cair,

como que poderíamos resolver essa
situação e estabelecer programas de
fiscalização”, fala.
Sobre a Reforma Tributária, o
secretário defende uma mudança
ampla e critica a atuação do Governo Federal na condução do tema. “A
PEC 45 e a PEC 110 conseguem, de
alguma forma, o intento de mudar a
realidade da tributação. Infelizmente,
nos parece que o projeto de Reforma Tributária não seja prioridade, até
porque o Governo Federal já deu a indicação de que prefere uma reforma
fatiada, uma só para si e o resto de
lado”, afirma.
A entrevista completa está disponível no site do Sindafep clicando aqui.

“Nos parece que a
Reforma Tributária
não é prioridade, até
porque o Governo
Federal já deu a
indicação de que
prefere uma reforma
fatiada, uma só para
si e o resto de lado”

Altas no preço dos
combustíveis não tem
relação com o ICMS

O

s constantes reajustes no preço
dos combustíveis têm provocado reclamações de diversos setores,
entre eles o de caminhoneiros, que
chegaram a ameaçar uma greve em
fevereiro, o que não ocorreu.
O aumento tem relação com a
política de preços praticada pela Petrobras, que exige a paridade entre
o valor praticado no Brasil e no mercado internacional, aponta o Comitê
Nacional dos Secretários de Fazenda.
“Não houve ou há alteração, por parte
dos estados, na incidência dos seus
impostos ou na política e administração tributária dos combustíveis”, afirma a entidade.
A Fenafisco também culpa a política de preços da Petrobras pelo
aumento no preço dos combustíveis.
“Há vários anos os estados e o DF
mantém inalteradas as alíquotas do
ICMS sobre os combustíveis. Logo, o
porquê desses constantes aumentos
está na política de preços da Petrobras, apoiada pelo Governo Federal”,
esclarece a entidade em nota.
Reduzir a alíquota do ICMS em
um momento de crise fiscal, em que
União, estados e municípios precisam de cada vez mais recursos para
fazer frente aos impactos do coronavírus, não é a solução adequada,
defende o Sindafep.
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CAMPANHA

PARANÁPREVIDÊNCIA

Reforma Tributária deve
promover justiça fiscal

Recadastramento de
aposentados e
pensionistas continua
suspenso em 2021

Nova revista do Prêmio Gestor Público
Paraná é lançada

O

Edição traz os 43 projetos premiados no
VIII PGP-PR, que tinha como tema Empreendedorismo

Sindafep e dezenas de entidades assinam documento
em que cobram do Congresso mudanças efetivas no
modelo tributário brasileiro

O

Sindicato dos Auditores Fiscais
da Receita do Estado do Paraná
(Sindafep), juntamente com dezenas de outras entidades, lançou uma
carta aberta aos deputados e senadores
em que aponta a necessidade de uma
Reforma Tributária que promova justiça fiscal e reduza a desigualdade social.
A carta foi publicada no jornal Folha de
S.Paulo no dia 1º de fevereiro e alerta
para o momento crítico que o Brasil enfrenta devido à pandemia.
O Brasil, hoje um dos países mais desiguais do mundo, conseguiu minimizar
os efeitos da pandemia com a implementação do Auxílio Emergencial, iniciativa
do Congresso Nacional. Entretanto, com
o fim do benefício, as entidades alertam
para o cenário de extrema pobreza que
deve se instalar no país.
Segundo a carta, a desigualdade social é reforçada pelo nosso sistema tributário atual, regressivo e que prejudica as
camadas mais pobres, fazendo com que

estes paguem mais, enquanto os super-ricos contribuem com pouco em face do
patrimônio que possuem.
Desde 2020, entidades como a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Oxfam Brasil e o Coletivo
de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu), têm apresentado ações no Supremo Tribunal Federal contra o sistema tributário. Elas ajudam “a expor a urgência
de uma reforma que não se limite à mera
simplificação de tributos, mas que resulte
num novo sistema”, explicam.
O Sindafep acredita que é possível
reduzir a desigualdade social com uma
Reforma Tributária de verdade. “Somente com mudanças profundas em nosso
sistema, desonerando os mais pobres e
promovendo justiça fiscal é que teremos
uma sociedade mais justa e com oportunidade para todos”, opina Osmar de
Araújo Gomes, presidente do sindicato.
Clique aqui e veja a carta aberta
completa.

Já é hora dos super-ricos e
grandes corporações contribuírem
para a superação da pandemia,
com foco na recuperação econômica e na garantia de direitos”
06 | NOTIFISCO | JAN-MAR 2021

orgão manteve suspenso o recadastramento de aposentados
e pensionistas para o ano de 2021
até que seja segura a sua realização.
Desta forma, aposentados e pensionistas não precisam comparecer às
unidades de atendimento para realizar a prova de vida e garantir a manutenção dos auxílios. O órgão pede
também que os beneficiários mantenham os dados atualizados por
meio do Programa de Atualização
Cadastral Permanente (PAC-RH), o
que facilita o contato para possíveis
convocações no futuro.
O Sindafep está atento e, assim
que houver um calendário, iremos
divulgar para os nossos filiados em
nosso site e redes sociais.

Sindafep divulga
Balanço de Gestão
2020 on-line

O

Sindafep lançou em janeiro
deste ano o Balanço de Gestão 2020,
documento em que
são apresentados
todos os trabalhos
realizados no primeiro ano da nova
Diretoria Executiva
Estadual (DEE).
2020 - Em um ano completamente tomado pela pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), a atuação do
Sindafep também teve que se reinventar. “Sem dúvidas foi um ano desafiador para todos, inclusive para a
nossa entidade e aos nossos filiados”,
afirma Osmar de Araújo Gomes, presidente do Sindafep.
Para ver o Balanço de Gestão
2020 completo, com todas as atividades desenvolvidas pelo Sindafep,
clique aqui.

A

R E V I S TA
DO VIII
PRÊMIO
GESTOR
PÚBLICO
PA R A N Á
PRÊMIO

nova revista do Prêmio Gestor
Público Paraná já está disponível e traz um conteúdo especial
sobre os 43 projetos premiados no VIII
PGP-PR, que teve como tema “Empreendedorismo: Idealizar, Realizar e
Transformar”. Em um ano marcado pela
pandemia do novo coronavírus, os municípios se adaptaram para continuar
oferecendo atendimento de qualidade
para sua população.
A capa da nova revista destaca os
quatro grandes vencedores de 2020:
Guaíra, com o Troféu Melhor do Ano
pelo projeto Educárius EAD - Inovando
no Ensino Infantil e Fundamental; Ponta
Grossa, com o Troféu Empreendedorismo pelo projeto Voe Aceleradora de Negócios; Marechal Cândido Rondon, com
o Troféu Tecnologia e Inovação pelo
projeto SIG Geo M. C. Rondon; e Nova
Esperança, pelo Troféu Administração
Tributária pelo projeto Transformando
Patrimônio Público em Soluções, Infraestrutura e Qualidade de Vida a Toda
Municipalidade.
Devido ao coronavírus, municípios e
a própria premiação se adaptaram, fato
lembrado pelo presidente do Sindafep,
Osmar de Araújo Gomes. “Ao ler a Revista da 8ª edição, você verá municípios
que se adaptaram ao cenário atual e
que, apesar de todas as dificuldades
que lhes foram impostas, desenvolveram e executaram projetos que beneficiaram seus munícipes”, lembra Osmar.
O Sindafep é a entidade realizadora da
premiação.
Desafios
Um dos desafios enfrentados para
realização do PGP-PR foram as avalia-
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ções dos projetos, que pela primeira vez
foram realizadas por meio virtual. Entretanto, o ineditismo não ficou apenas
com as avaliações. Pela primeira vez a
Cerimônia de Encerramento do PGP-PR
ocorreu de modo virtual, na Câmara Municipal de Curitiba, com prefeitos, secretários, servidores e autoridades participando remotamente.

Você sabia que o PGP-PR está nas redes
sociais? Siga agora mesmo e fique por dentro
de todas as novidades da premiação.
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Inscrições 2021
Gestores públicos de todo o Paraná
já podem se inscrever na 9ª edição do
PGP-PR, que tem como tema “Assistência Social: Amparar e Capacitar para
Crescer”. A inscrição é rápida e feita
100% on-line.
Para ver a nova revista do Prêmio
Gestor Público Paraná clique aqui.

/premiogestorpublicoparana
/pgp_pr
NOTIFISCO | JAN-MAR 2021 | 07

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

Idalina Lucy Marques e Silva
27/03/1927
Zoroastro Sabino		
10/06/1932
Nanci Sidor Lascoski		
26/03/1949
Wilson Dias dos Reis Junior
02/09/1942
José Evencio de Carvalho
29/01/1937
Dirceu Lavoratto		
12/10/1946
Iracema Quadros Mendes
17/04/1927
Geamilton Correa Vieira
18/08/1942
João de Souza			
29/06/1926
Leony Lopes Domit		
29/03/1927
Elisabete Camargo Franco
25/03/1934
Homero Vicente de Paula
11/04/1938
Celina Goncalves Pedroso
10/12/1949
Pedro Antonio Valerio		
27/06/1931
Kimiyo Kato			23/02/1943
Abrao Francisco P. dos Santos 04/10/1938
Antonio Masi Neto		
18/05/1940
Decio Brito			31/12/1941
Willy Kipgem			25/06/1956
Yvone Ferreira de Almeida
25/05/1930
Zilah Suely Jenzura Adriano
15/06/1936
Cinira Batista Dias		
02/04/1930
Milton Amorim Rosa		
07/08/1938
Fermino Kovaltchuk		
08/07/1941
Moacyr de Assis		
11/04/1934
Jaime Tondato			21/04/1949
Elia Bueno Da Luz Jardim
11/08/1921
Jucara Mercedes Ferreira
01/11/1942
Vitor Linhares			31/08/1938
Affonso Ciffro			30/05/1927
Osiris Brito			12/03/1942
Durval Martins Teixeira		
21/10/1925
Roberto Luiz Jungbluth		
31/10/1952
Neide Cardoso Bueno Misurelli 06/08/1945
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Falecimento

Nome 			

Nascimento

17/05/2020
04/06/2020
06/06/2020
11/06/2020
14/06/2020
27/06/2020
03/07/2020
04/07/2020
04/07/2020
07/07/2020
09/07/2020
13/07/2020
17/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
22/07/2020
25/07/2020
01/08/2020
02/08/2020
02/08/2020
07/08/2020
08/08/2020
20/08/2020
22/08/2020
02/09/2020
08/09/2020
21/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
27/09/2020
11/10/2020
24/10/2020
27/10/2020
02/11/2020

Ademar Martins Vieira		
07/03/1941
Luiz Marques Canto		
10/04/1932
Antonio Martins		
28/04/1927
Luiz Carlos Pete Dos Santos
01/07/1950
José Alfredo Paz de Almeida
30/04/1941
Idalia Batista Caetano		
26/01/1925
Durival Pereira		
23/11/1943
Darcy Leonardi Thiem		
13/03/1933
Antonio Fenille		
09/02/1957
Luiz Gandara			06/04/1931
Jorge Airton Mendes		
10/09/1938
Maria Clara de Bastos		
29/05/1934
Everlindo Henklein		
19/03/1949
Diogenes Caetano Dos Santos 21/12/1932
Helena Zajac Dos Santos
22/08/1946
Catarina Busato Bordignon
13/01/1932
José Flavio de Freitas		
04/10/1946
Ailton Batista Vieira		
15/12/1931
Regina Bueno Dorigon		
06/08/1934
Rosa Maria Burgel		
02/03/1947
Paula Chagas Martins		
06/03/1938
Adilson Simoes Santos		
06/04/1955
Alice Pereira Alves		
02/10/1937
Zulmira Alves Cordeiro		
02/05/1933
Celso Rogerio Sauer		
01/06/1962
Felipe Fernandes Pacheco
26/04/1943
Terva Varotto Machado		
4/10/1931
Ivo Caetano Dos Santos
30/10/1935
Vilma Gallas			17/09/1936
Therezinha de Oliveira Antoni 31/08/1934
Clarice Archarde Goncalves
30/11/1943
Hermenegildo Furlanetto
17/12/1943
Lilia Fernandes Franca		
20/11/1931
Clelia Erzeli Marques Mehl
03/09/1943

Falecimento
12/11/2020
12/11/2020
14/11/2020
18/11/2020
24/11/2020
04/12/2020
12/12/2020
15/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
26/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
04/01/2021
12/01/2021
16/01/2021
24/01/2021
02/02/2021
03/02/2021
07/02/2021
09/02/2021
10/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
01/03/2021
02/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
07/03/2021
09/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
21/03/2021

CHEGOU UM
NOVO BENEFÍCIO
PARA VOCÊ
Produtos e serviços financeiros com o que há de melhor no
mundo dos seguros, previdência, consórcio e investimentos,
com valores especiais para a família do Fisco paranaense

Proteção dos
seus bens e
tranquilidade
para sua família

Unindo a credibilidade e confiança dos mais de 60 anos de
história do Sindafep com a longa experiência em Seguros
da Otium Consultoria e Corretora de Seguros os
filiados do Sindafep e sua família podem ter acesso ao que
há de melhor no mercado de seguros visando sempre a
proteção dos seus bens e a tranquilidadeda sua família.

Para que você siga a sua rotina com segurança, seus automóveis, motocicletas e
residência estarão sempre protegidos. Com o SINDAFEP SEGUROS suas viagens e
equipamentos portáteis como: celular, notebook, smartwatch, câmeras e filmadoras
também podem receber proteção.

SINDAFEP SEGUROS é a tranquilidade de uma vida segura.

SINDAFEP
SEGUROS

FAÇA JÁ SUA COTAÇÃO!
Fone/WhatsApp:

41 98458-0425
41 98458-0349
seguros@sindafep.com.br
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Congresso promove minirreforma
Administrativa com a PEC Emergencial
Entre os gatilhos para contenção de gastos estão veto a reajuste e novos concursos

O

Congresso Nacional sancio- dades representativas dos servidores mica, o Ministério da Economia está
nou em março a Proposta de públicos, entre elas a Fenafisco e Pú- trabalhando em um projeto que posEmenda à Constituição (PEC) blica Central do Servidor, a proibição sibilite o desligamento de servidores
186/2019, conhecida como PEC de promoção e progressões ficou fora por baixo desempenho. A medida poEmergencial. O projeto promove uma do texto, juntamente com a redução derá valer tanto para os futuros quansérie de mudanças no serviço público, de jornada e salário em caso de crise to para os atuais servidores. Paulo
instituindo mecanismos para controle econômica.
Guedes fez várias críticas ao funcionade gastos. A medida foi vista como
Mesmo com a vitória em alguns lismo desde o início da pandemia, em
um teste
para LISBOA
a aprovação
da- AERP,
Reforcampos,
perspectiva
não é-boa
para que
servidores
seriam
“parasitas”,
MELANIE
TRICHES
DYLLIARD
ALESSIa- ALEP,
LUCAS RIBEIRO
ASSESPRO-PR,
EROSos
AUGUSTO
VICENTE
DE BRITO
ma Administrativa,
que
já tramita
naBITTENCOURT
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públicos.
A CARMEN
ReformaGRAMMS
sugando
todos
osPARICE
recursos
do Estado.
CELEPAR, CARLOS
MAGNO
ANDRIOLI
- CORECON-PR,
LORENA
- CRA-PR,
NOEDY
MENDES
CâmaraBERTAZZI
dos Deputados.
propõe
o COUTO
fim daDE CRISTO
O -Sindafep
estáESTEVÃO
trabalhando
- DETRAN-PR, JACKSON GOMESAdministrativa,
JUNIOR - FUNPAR, que
VIVIANE
DUARTE
OAB-PR, DÉCIO
DO junto
Entre
os pontos- PGP/UTFPR,
que afetam
dire-HILÁRIO
estabilidade
para
novosJULIANA
servidores,
à Fenafisco
e à Pública
paraDOS
frear os
NASCIMENTO
DANIELA
FIORAMOSCA
- SANEPAR,
MARINA SCHVENGER
- SEBRAE,
JOSÉ AYRES
tamente
os servidores
públicos estão
facilita
demissões
acaba- SINDAFEP,
com o Reretrocessos
que serão
causados com
SANTOS
JUNIOR - SEFA/RECEITA
ESTADUAL,
OSMAR
DE ARAÚJO e
GOMES
CELSO MALHANI
DE SOUZA
- SINDIFISCO-RS,
a suspensão
aumento,
reajuste
ou- TCE-PR
gime Jurídico Único, já está tramitando a possível aprovação da Reforma AdRAFAEL de
MORAIS
GONÇALVES
AYRES
adequação de remuneração de mem- na CCJ. A presidente da comissão, de- ministrativa. Entretanto, precisamos
bros de Poder ou órgãos. Este é um putada Bia Kicis, é favorável ao texto.
que a classe também participe dessa
dos gatilhos fiscais caso as despesas
Ainda no contexto de crise econô- luta, seja em eventos sobre o tema
cheguem a 95% da receita corrente.
ou com o engajamento junto aos parCaso estados e municípios não adolamentares para que eles votem contra
tem as medidas de contenção de gasas medidas que prejudicam não só o
tos quando chegarem a 95%, serão Após articulação das
servidor público, mas toda a população.
aplicadas sanções, como a proibição
“Devemos articular junto a Fenade contratação de empréstimo tendo entidades representativas
fisco e a Pública maneiras de frear
a União ou outro ente federado como dos servidores públicos,
as medidas que visam prejudicar os
fiador.
servidores públicos, alertando a poentre elas a Fenafisco e
Estão proibidas também a criação
pulação sobre o quão prejudicial sePública
Central
do
de cargos ou empregos públicos que
rão as medidas que estão na Reforma
resultem em aumento de despesa, Servidor, a proibição de
Administrativa”, afirma Carlos Alberto
juntamente com a reestruturação de
Stadler, vice-presidente Sindical do
carreiras que impliquem em aumento promoção e progressões
Sindafep. As mudanças da PEC Emerde gastos. Após articulação das enti- ficou fora do texto
gencial já estão valendo.

COMISSÃO JULGADORA

82 | REVISTA
VIII PRÊMIO
GESTOR PÚBLICO DO PARANÁ | 2020
10 | NOTIFISCO
| JAN-MAR
2021

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A M PA R A R E C A PA C I TA R PA R A C R E S C E R

Gestor público,
inscreva o seu projeto
no PGP-PR 2021!

INSCRIÇÕES

ATÉ 16/07/2021

www.pgp-pr.org.br

Projetos de todas as áreas da administração pública municipal podem ser inscritos

