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A importância dos sindicatos
para a sociedade

C

onvivemos há mais de um ano com uma doença que tem tirado
nosso convívio com familiares, amigos e colegas de trabalho,
além de qualquer outra possibilidade de nos reunirmos em grupo. Nunca antes na história da humanidade tivemos o desenvolvimento de uma vacina tão rápida e segura quanto a que combate
os malefícios do Coronavírus. Um avanço científico e tecnológico fruto
de anos de pesquisa que contribuíram para o progresso que temos hoje.
Mas, se por um lado os cientistas fizeram e ainda fazem a parte deles,
do outro a sociedade, como um todo, também é capaz de contribuir. É o
que tem feito o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do
Paraná (Sindafep), entidade que representa os interesses dos Auditores
Fiscais do Paraná, mas que se propõe ir muito além disso.
Nossa entidade tem um compromisso muito forte com os cidadãos
paranaenses. Buscamos desenvolver projetos que atendam pessoas em
situação de vulnerabilidade social (como o Bebê Solidário), ou mesmo
contribuindo com doações de alimentos, cestas básicas, e tudo que estiver ao nosso alcance. Você terá a oportunidade de acompanhar outros
exemplos nas próximas páginas desta nova edição do Notifisco.

Nenhuma dessas ações realizadas nos últimos meses
seria possível sem sua participação. É você quem faz
o Sindafep mais forte! Nós só existimos por causa
dos nossos filiados. Seja na representação dos seus
interesses, ou seja no apoio à sociedade, seguimos
dispostos a fazer o nosso melhor.
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Mais um ponto de destaque é a nossa
atuação no combate à pandemia no litoral do Paraná. Atualmente, a Prefeitura
de Guaratuba mantém o uso da Colônia
de Férias para realização de exames de
Covid-19. Um local que nos deu e ainda nos dará muitas alegrias. Mas agora
o momento é de termos visão coletiva,
exercermos a cidadania e colocarmos
nossas estruturas à disposição dos guaratubanos.
Nas assembleias do Sindafep, a participação dos filiados não é uma mera
obrigação, mas sim a oportunidade de
ouvirmos você, querido filiado, e de lhe
integrar em nossa gestão. Esta Diretoria
está à disposição de todos. Sempre!
Nenhuma dessas ações realizadas
nos últimos meses, nenhuma delas, seria possível sem sua participação. É você
quem faz o Sindafep mais forte! Nós só
existimos por causa dos nossos filiados.
Seja na representação dos seus interesses — a razão de ser do Sindafep —, ou
seja no apoio à sociedade, seguimos dispostos a fazer o nosso melhor. Sempre…
por você!
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275 filiados participaram da Assembleia Geral
Extraordinária realizada neste sábado, 10 de julho

O

s filiados do Sindicato dos Auditores Fiscais da
Receita do Estado do Paraná (Sindafep) aprovaram neste sábado, 10 de julho, a compra da fração
residual de um apartamento a ser edificado pela empresa
A.Yoshii Engenharia e Construções no terreno da antiga
sede, decorrente de permuta realizada entre o sindicato
e a construtora.
A instalação da assembleia ocorreu em primeira convocação, às 9h30, com a confirmação de presença de 197
filiados. O cadastro e o registro de presença continuaram
abertos até às 18 horas. Ao todo, foram 275 filiados com
presença registrada, com 226 votantes.
A partir do momento da instalação da assembleia, as
discussões no espaço virtual — abertas desde o dia 6 de
julho — prosseguiram até às 12 horas. A votação começou às 12 e encerrou às 18 horas.
Para saber mais sobre o empreendimento, clique aqui.
Leia a ata da assembleia aqui.

COMPRA

154

filiados votaram
pela compra
do imóvel;

VENDA

70

filiados votaram
pela venda
do imóvel;
2 filiados
se abstiveram

O

presidente do Sindafep, Osmar
de Araújo Gomes, e o vice-presidente Sindical, Carlos Alberto Stadler, participaram da 208ª Reunião
Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fenafisco (RECD).
O encontro discutiu as Reformas
Administrativa e Tributária. Durante
a reunião, foi informado que o Fonacate apresentou um substitutivo
ao texto da Proposta de Emenda à
Constituição, a PEC 32/2020 que
trata sobre a Reforma Administrativa.
As entidades também debateram
sobre as propostas de Reforma Tributária. Entidades representativas
do Fisco já apresentaram um quarto
texto, a Reforma Tributária Solidária
que, ao contrário das demais, promove justiça fiscal e pode reduzir a
desigualdade no país.

Sindafep reabre Colônia, Hotel
e chácaras do interior
Funcionamento foi liberado seguindo
regras federais, estaduais e municipais

A

Diretoria Executiva Estadual (DEE) do Sindafep reabriu
as instalações do litoral e do interior do estado. A Colônia de Férias dos Fiscais de Guaratuba, as chácaras de
Cascavel, Londrina e Umuarama, além do Hotel Rota do
Sol, no litoral, estão abertos para receber nossos filiados.
As unidades voltaram a operar após um longo período fechadas, devido às restrições sanitárias estaduais
e municipais vigentes. Com a reabertura, as instalações
passam a receber filiados, cotistas, convidados e público
em geral - para este último grupo, o atendimento volta-se
para as instalações do Hotel. Veja os canais de comunicação
de cada unidade em nosso site.

FAÇA UMA
VISITA!

Nossos(as)
colaboradores(as) estão
prontos(as) para
atender você!
Veja os canais
de comunicação
de cada unidade
e saiba mais no
site do
SINDAFEP.
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SOCIAL

CIDADANIA

Sindafep integra eventos
sobre educação fiscal

PROJETO DE CURITIBA RECEBE 200 CESTAS BÁSICAS DO SINDAFEP E DA ASAFE
Ação faz parte do compromisso social das entidades, principalmente
neste momento de recrudescimento da pandemia
da Covid-19

O

Sindafep e a Asafe doaram 200
cestas básicas para o projeto
SOS Vila Torres, de Curitiba.
A ação faz parte do compromisso social do sindicato que, desde o início da
pandemia, tem realizado projetos que
atendem paranaenses em situação de
vulnerabilidade social.
A entrega foi feita ao padre Joaquim
Parron Maria, da Capela Nossa Senho- "Essa doação é de todos os nossos filiados que
ra Aparecida, localizada na Vila Torres,
em Curitiba. Segundo ele, o número de nos ajudam a promover estas ações sociais”
doações havia caído nos últimos meses. "Estávamos com dificuldade em Osmar de Araújo Gomes, presidente do Sindafep
conseguir doações, mas agora será
possível atender os moradores neste
mês”, afirma Parron.
Para o presidente do Sindafep, Osmar de Araújo Gomes, apesar de singela, a doação é um reforço importante
no estoque de alimentos do SOS Vila
Torres. “A iniciativa do padre Parron é
extremamente importante, sobretudo
quando a doença está ainda mais forte.
Essa doação é de todos os nossos filiados que nos ajudam a promover estas
Maria Luiza Pimpão
ações sociais”, explica Osmar.
Entre outras ações, o Sindafep já
foi uma das benefidoou máscaras para o Asilo São Vicen- ciadas com o enxoval
te de Paulo e para o Pequeno Cotolengo, enxovais para mães em situação de
Nós precisamos de mais costureiras para podermos
vulnerabilidade, oxímetros para a Predividir o trabalho, Se a pessoa tiver uma máquina em
feitura de Curitiba e cedeu a Colônia de
casa, nós levamos o tecido cortado e ela confecciona.
Férias de Guaratuba para o Executivo
Gilmara Albuquerque
do município no combate ao Covid-19.
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Bebê Solidário já
atendeu 80
bebês em 2021

O

Projeto Bebê Solidário realizou
em junho a quarta entrega de
enxovais em 2021. Foram beneficiadas grávidas e mães de recém-nascidos de Curitiba e da região metropolitana. A ação contou com a presença
do presidente da entidade, Osmar de
Araújo Gomes, e das voluntárias do
projeto.
De acordo com a Auditora Fiscal
aposentada e uma das idealizadoras
da iniciativa, Gilmara Albuquerque,
a maior dificuldade no momento é a
falta de voluntários. “Nós precisamos
de mais costureiras para podermos
dividir o trabalho. Temos que fazer
a compra, o corte, então estamos
com dificuldade na mão de obra. Se
a pessoa tiver uma máquina em casa,
nós levamos o tecido cortado e ela
confecciona. Se você puder ajudar
vamos estar de braços abertos”, convida Gilmara.
O Projeto Bebê Solidário tem o
apoio do Sindafep desde 2013. De lá
para cá, já foram atendidas mais de
mil e duzentas famílias com a doação
de enxovais.

F

“O nosso
sindicato foi
pioneiro com
a criação da
Vendinhado
Fisco, que
está presente em
todas as
Delegacias
Regionais
da Receita
Estadual."
Carlos
Alberto
Stadler

oi realizado, nos dias 20 e 21 de maio, o “Encontro
de Inovação Digital: Caminhos para a Educação Fiscal”. O evento foi organizado pela Escola Fazendária
do Paraná (Efaz) e teve a participação do Sindafep. O vice-presidente da entidade, Carlos Alberto Stadler, foi um
dos expositores do evento e falou sobre o papel dos sindicatos na promoção da educação fiscal.
Para Stadler, o encontro foi uma oportunidade de
aprofundar a participação do Sindafep nas iniciativas de
educação fiscal no Paraná. “O nosso sindicato foi pioneiro
com a criação da Vendinha do Fisco, que está presente
em todas as Delegacias Regionais da Receita Estadual.
Uma brincadeira criada para os filhos dos Auditores Fiscais nos anos 2000 e que hoje ensina alunos de todo o
Paraná sobre orçamento público, o que é imposto, seu
recolhimento e como ele é utilizado”, lembrou Stadler.
Seminários de Educação Fiscal
O Sindafep também participou, nos dias 21 e 22 de
junho, dos Seminário Nacional de Educação Fiscal, XXII
Seminário Paranaense de Educação Fiscal e o IV Seminário de Educação Fiscal de Goioerê. A Auditora Fiscal e
filiada do sindicato, Rosa Fátima dos Santos, representou
Osmar de Araújo Gomes na abertura do seminário. “É um
prazer o sindicato estar participando deste encontro. Nós
sempre procuramos ser parceiros de eventos de educação fiscal no Paraná por entendermos a sua importância
para o exercício da cidadania fiscal”, ressaltou Rosa.
Ela também integrou o painel “Concurso de Redação
em Cidadania Fiscal”. Os concursos de redação buscam
promover junto à comunidade escolar temas relacionados
à cidadania fiscal e ao controle social dos gastos públicos.
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PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

POLÍTICA

Prêmio Gestor Público Paraná
realiza 9ª edição em 2021
Gestores públicos estão na disputa com projetos desenvolvidos nos 399 municípios do Estado

P

refeitos, secretários, Câmara de
Vereadores, fundações, autarquias e consórcios de municípios
paranaenses já estão inscritos para a 9ª
edição do Prêmio Gestor Público Paraná
(PGP-PR). Na edição deste ano, o tema
é: “Assistência Social - Amparar e Capacitar para Crescer”, mas projetos de
todas as áreas da gestão pública estão
participando.
Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, as ações de
assistência social mostraram-se fundamentais para oferecer melhores condições de vida para as pessoas. Sobretudo,
para aquelas que lidam com situações
de vulnerabilidade - as mais impactadas
por período de distanciamento social.
Neste contexto, o PGP-PR busca incentivar projetos na área da assistência
social que vão além de oferecer o básico
à população mais necessitada. Iniciativas
que visam o desenvolvimento humano e
que ofereçam melhores condições de
vida para a população são o foco da premiação neste ano.

tados parciais passíveis de mensuração.
Cada município inscreveu até cinco projetos.
REVISTA 8ª EDIÇÃO
A revista do Prêmio Gestor Público
Paraná 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. Saiba mais sobre os pro-

jetos premiados em 2020 no site www.
pgp-pr.org.br.
PARCEIROS
O PGP-PR é uma iniciativa do Sindafep e conta com a participação especial
da Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Patrocinam a premiação a
Associação dos Municípios do Paraná, a
Companhia de Saneamento do Paraná, a
Fundação da Universidade Federal do Paraná, o Grupo Datacenso, a Kultivi, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do
Paraná, a Otium Seguros e a Rádio UniFM.
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Você sabia que o PGP-PR está nas redes
sociais? Siga agora mesmo e fique por dentro
de todas as novidades da premiação.

Projeto que muda as regras do funcionalismo público é analisado por uma Comissão Especial; mudanças no IR estão no novo texto entregue pelo ministro Paulo Guedes

A

Câmara dos Deputados está
analisando as reformas Administrativa e Tributária, que caminham em ritmos diferentes. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
32/2020, que trata das mudanças para
os servidores, atualmente está sendo
analisada por uma Comissão Especial,
tendo como relator o deputado Arthur
Maia (DEM-BA). No caso da Tributária,
o ministro da Economia, Paulo Guedes,
apresentou uma nova etapa da proposta do Governo, alterando o imposto de
renda.

EDIÇÃO 2021
Depois de um ano marcado pela
pandemia do coronavírus e com o segundo maior número de projetos inscritos em sua história, o PGP-PR chega em
2021 com a missão de identificar projetos inovadores na administração pública
municipal.
Os projetos inscritos devem estar em
plena execução, mesmo com prazo inferior a um ano, e devem apresentar resul-

REDES
SOCIAIS

Reformas Administrativa e Tributária
caminham no Congresso Nacional

/premiogestorpublicoparana
/pgp_pr

Administrativa
No relatório feito pela Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania, foram feitas três mudanças no projeto enviado pelo Poder Executivo em setembro de 2020. A primeira foi a retirada do
trecho que proibia servidores públicos
de terem outra atividade remunerada,
como no caso de técnicos que também
atuam como professores. O trecho foi
considerado inconstitucional pelos deputados da comissão.

A segunda mudança foi a exclusão
de novos princípios da administração
pública. O governo queria inserir no artigo 37 da Constituição Federal os termos
“imparcialidade”, “transparência”, “inovação”, “responsabilidade”, “unidade”,
“coordenação”, “boa governança pública” e “subsidiariedade”. A justificativa é
o fato de os termos serem vagos e não
terem conceitos concretos, abrindo margem para a judicialização do tema no
Supremo Tribunal Federal.
A terceira mudança feita é sobre a
possibilidade de o presidente da República extinguir ou fundir, via decreto, órgãos, autarquias e entidades do poder
público. No entendimento dos parlamentares, muitas entidades desempenham
atividades que não são subordinadas
aos ministérios. A retirada do trecho é
uma vitória dos servidores públicos, ante
a possibilidade de, a qualquer tempo,
o presidente extinguir órgãos de forma
unilateral, sem diálogo com a sociedade.

(PP-AL), sobre a extinção da comissão
mista que analisava as propostas de Reforma Tributária, parlamentares já acreditam em mudanças fatiadas no sistema
tributário brasileiro. A justificativa é que
seria mais fácil aprovar projetos separados do que inserir todos em uma única
proposta.
O Governo encaminhou em julho
de 2020 uma proposta que unifica PIS
e Cofins para a crição da Contribuição
sobre Bens e Serviços (CBS). No dia 25
de junho, o ministro Paulo Guedes apresentou mais uma etapa da reforma proposta pelo Executivo, com mudanças no
Imposto de Renda para pessoas físicas
e jurídicas, além de retomar a taxação
de lucros e dividendos. Entre os principais pontos estão mudanças na faixa de
isenção, passando de R$ 1.903,98 para
R$ 2.500, alteração nas faixas e limitação da declaração simplificada para pessoas que ganham até R$ 40 mil por ano.

Tributária
Após o anúncio feito por Arthur Lira

Saiba mais sobre as reformas Administrativa e Tributária clicando aqui.
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COMEMORAÇÃO

APOSENTADOS

ParanaPrevidência
mantém prova de
vida suspensa em
2021
Sérgio
aproveitou a
aposentadoria
para praticar
esportes; Ely
tem o desejo
de morar em
João Pessoa

Sindafep presta homenagem
para filiados aposentados
Dia do Funcionário Público Aposentado serve para
lembrar daqueles que tanto trabalharam e que hoje
desfrutam do merecido descanso

O

Dia do Funcionário Público
Aposentado, celebrado no
dia 17 de junho, é uma data
escolhida para homenagear aqueles
que tanto trabalharam por um país
cada vez melhor. Os funcionários
públicos são essenciais para que o
Estado possa funcionar e oferecer à
população serviços indispensáveis.
Depois de uma vida dedicada a
servir o público, nada mais merecido que a aposentadoria para poder
iniciar novas jornadas, como praticar
um esporte, abrir o próprio negócio,
curtir os netos ou até mesmo viajar. É
o caso da Auditora Fiscal Ely do Carmo Oliveira Gomes, filiada ao Sindafep e que se aposentou em março de
2021. Ela tem o sonho de morar em
João Pessoa, mas a pandemia atrasou
o plano. “Nas minhas férias de 2014
passei uma semana lá e me apaixonei
pelo lugar, que é lindo demais”, contou
Ely.
O Auditor Fiscal aposentado Sérgio Evaristo Machado também teve
que adiar alguns planos devido ao coronavírus. “A minha ideia era descansar, fazer algumas viagens. Contudo,
quando eu ia começar a planejar, veio
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a pandemia", afirma. Entretanto, a culinária tem sido cada vez mais presente
na vida de Sérgio. “Eu já cozinhava um
pouco, então com a pandemia tenho
comido sempre em casa. Uma das
coisas que eu não sabia e aprendi a
fazer é pão”, ressaltou.
O Sindafep tem em sua base de filiados um grande número de aposentados que, durante anos a fio, construíram uma instituição sólida. Nossa
entidade é fruto do trabalho realizado
nos últimos 60 anos, quando foi fundado, em 1958, o Centro de Assistência aos Funcionários de Rendas
do Estado do Paraná.
O sindicato parabeniza todos os
nossos filiados aposentados, Esperamos que logo seja possível nos
encontrarmos presencialmente e,
assim, retomar nossos projetos voltados aos nossos aposentados.

Seja a auditoria fiscal, os
profissionais da saúde e
da educação ou qualquer
outra área: cada servidor
é essencial.

A

ParanaPrevidência manteve a
suspensão do recadastramento
de aposentados e pensionistas para
o ano de 2021, devido à pandemia
do coronavírus. Segundo o órgão, não
há, até o momento, segurança para a
realização do procedimento.
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), para facilitar o contato diante de possíveis
convocações no futuro.
O Sindafep está atento e, assim
que houver um calendário, irá divulgar as informações aos filiados no site
da instituição e nas redes sociais.

JURÍDICO

Sindafep alerta
filiados sobre
tentativa de golpe

O

setor Jurídico do Sindafep alerta
seus filiados sobre uma tentativa de golpe envolvendo um suposto
“Plano de Aposentadoria Complementar”. Um filiado da entidade, que
não foi identificado por questões de
segurança, recebeu uma carta do
“Sindserv Federal”, orientando sobre
como deveria prosseguir para receber valores retroativos à "operadora
de assistência previdenciária Família Bandeirante”. Trata-se de golpe!
Caso você tenha recebido material parecido, entre em contato
com o departamento Jurídico do
sindicato pelo telefone (41) 32215328 ou pelo WhatsApp para assuntos jurídicos (41) 98458-0430.

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 			
Agenor de Muzio			
Alfredo Manoel de Campos		
Evaldo Ernesto Casagrande
Ione Cunha da Silva		
João Ceolin			
Joao Jorge de Pontes Vieira Filho
Luiz Barbosa Lemes		
Maria Estelita de Moraes		

Nascimento
01/03/1927
09/07/1937
27/02/1940
11/01/1922
24/07/1941
15/06/1926
07/12/1934
30/01/1939

Falecimento

Nome 			

Nascimento

Falecimento

31/05/2021
18/03/2021
28/04/2021
24/05/2021
27/04/2021
30/04/2021
08/05/2021
08/04/2021

Maria Luiza Franco Veiga
Sebastiana Ermelina C. Paisani
Terezinha Feriato Prado
Vadislau Grenteski
Valdevino Silva
Vanderlei Carlos do Nascimento
João Almir Celezinsky
Etelvina Teixeira M. Venancio

06/05/1923
18/04/1927
18/01/1948
31/03/1923
11/11/1928
08/05/1942
28/02/1958
14/12/1942

09/06/2021
08/05/2021
17/02/2021
03/06/2021
06/05/2021
14/05/2021
29/06/2021
14/03/2021

UM BENEFÍCIO PENSADO PARA VOCÊ!
Que tal ter um seguro de qualidade,
mais barato e com a credibilidade
que só o Sindafep tem?
O Sindafep Seguros oferece
diversas opções para proteger
você e sua família:

• Seguro Auto e Motocicleta;
• Seguro Portáteis;
• Seguro Residencial;
• Seguro Viagem;
• Seguro Vida.
FAÇA JÁ SUA COTAÇÃO!

41 98458-0425
41 98458-0349

seguros@sindafep.com.br
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