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DEE e CRS se reúnem com  
direção da Secretaria da  
Fazenda e Receita Estadual
Reunião foi solicitada pelo Sindafep para  
debater projeto de Reestruturação da Carreira 
dos Auditores Fiscais 
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A Diretoria Executiva Esta-
dual (DEE) e o Conselho de 
Representantes Sindicais 

(CRS) do Sindafep reuniram-se no 
dia 31 de julho com o diretor-geral 
da Secretaria da Fazenda (Sefa), 
Eduardo Castro, e o diretor da Re-
ceita Estadual do Paraná, Roberto 
Zaninelli Covelo Tizon. A pauta da 
reunião foi o Projeto de Lei de Re-
estruturação da Carreira dos Audi-
tores Fiscais.

A reunião foi solicitada por meio 
de ofício à Secretaria da Fazenda 
após a DEE e o CRS entenderem 
que o projeto de Reestruturação 
da Carreira, da forma como estava 
sendo encaminhado, não atendia 
as demandas dos Auditores Fiscais. 
Durante a reunião, foi apresentado 
o histórico da construção do projeto 
de lei, que teve ampla participação 
da categoria. Foi lembrando tam-
bém que um grupo de estudos ha-
via sido formado com a participação 
da Receita na época, juntamente 
com o Sindafep e Auditores Fiscais, 
mas com a troca nas administra-

ções o grupo acabou desfeito.
O diretor-geral da Sefa explicou 

que o projeto de lei ao qual ele teve 
acesso já constava com algumas 
alterações, mas que é possível re-
tomar alguns pontos. Para o presi-
dente do Sindafep, Osmar de Araú-
jo Gomes, o resultado da reunião foi 
positivo. “Foi uma oportunidade de 
entendermos o que motivou as mu-
danças no texto do projeto que nós 
apresentamos e discutirmos quais 
serão os próximos encaminhamen-
tos”, avalia Osmar.

O vice-presidente jurídico, Lin-
dolfo Timm, tem estudado o texto a 
ser discutido com o CRS e que pos-
teriormente será apresentado para 
a Sefa.

A Fenafisco, em parceria com ou-
tras entidades e com apoio do 

Sindafep, lançou em agosto o docu-
mento “Tributar os Super-ricos para 
Reconstruir o País”, com propostas 
que podem aumentar a arrecadação 
em R$ 292 bilhões ao ano. O texto 
apresenta medidas tributárias para 
que o país consiga superar a crise 
provocada pelo coronavírus e com-
bater a desigualdade social, causada 
pelo sistema regressivo de tributação 
brasileiro.

Entre as propostas estão o trata-
mento isonômico na tributação sobre 
as rendas e maior progressividade do 
Imposto de Renda de Pessoa Física, 
a regulamentação do Imposto sobre 
Grandes Fortunas, aumento da alí-
quota da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido e a criação da Con-
tribuição Social sobre Altas Rendas. 
Para saber mais sobre as propostas, 
entidades signatárias e o potencial 
de arrecadação de cada medida,  
clique aqui.

Sindafep apoia  
proposta de tributa-
ção dos super-ricos 
para país sair da crise

Modelo econômico 
brasileiro é tema de 
campanha apoiada 
pela entidade

A Auditoria da Dívida Cidadã, com 
apoio do Sindafep e Fenafisco, 

lançou a campanha “É hora de vi-
rar o jogo!”, que tem como objetivo 
mostrar à sociedade que o modelo  
econômico implementado no Brasil é 
prejudicial para a classe mais pobre. 
“O Brasil é muito rico, mas infeliz-
mente essa riqueza está nas mãos de 
poucos. Precisamos de mudanças ur-
gentes e a campanha é fundamental 
para mostrarmos à população que é 
possível mudarmos esse país”, opina 
Osmar de Araújo Gomes, presidente 
da entidade, sobre a importância da 
campanha. Veja o vídeo da iniciativa e 
saiba mais clicando aqui.

E
stamos passando por um dos 
momentos mais difíceis da his-
tória recente mundial. O novo 
coronavírus fez com que as 

relações pessoais, sociais e profissio-
nais se transformassem. Muitos estão 
isolados em casa, com suas famílias, 
enquanto que outros estão na linha de 
frente do combate à doença. Estamos 
nos adaptando a um novo modo de vi-
ver, separados, mas juntos.

Desde o início da pandemia, o 
Sindafep está comprometido com a 
saúde de seus filiados e seus colabo-
radores. E assim como o trabalho dos 
Auditores Fiscais não parou durante 

a pandemia, o sindicato também continua atuando. Nes-
te período, a DEE marcou presença em inúmeras reuniões 
da nossa Federação, a FENAFISCO, para discutir, principal-
mente, saídas para a crise financeira que se aprofunda no 
Brasil à medida que crescem os números de casos e mortes 
pela Covid-19. Mais do que nunca, os Auditores Fiscais são 
chamados a cumprir sua atividade fundamental para garan-
tir recursos e um desenvolvimento ininterrupto ao nosso 
Estado.

Além disso, articulamos doações a entidades sociais da 
capital paranaense e estamos intensificando a comunica-
ção do Sindicato por meio do site, redes sociais e, agora, 
com a edição virtual do Notifisco. É hora de propagarmos 
informação segura para salvarmos vidas.

Não podemos nos deixar desanimar. O momento deve 
ser de união em prol do bem-estar de todos. Devemos pen-
sar não só na saúde dos filiados, mas também de toda a so-
ciedade. Essa é a hora de nos unirmos e ajudarmos aqueles 
que mais precisam. As ações do Sindafep ressaltam a im-
portância social da nossa instituição, defendendo não só os 
interesses da nossa classe. Devemos usar esse momento 
para realizar mudanças, prezando pelo bem-estar de todos 
e na busca contínua por uma sociedade mais igualitária.
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Mais do que nunca, devemos estar  
comprometidos com o Paraná 

Como Auditores Fiscais, somos  
chamados a cumprir nossa atividade 
fundamental e garantir o  
desenvolvimento do nosso Estado
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No início deste ano, o Go-
verno do Estado publicou 
um decreto que obriga-

va os servidores estaduais com 
desconto da mensalidade sindi-
cal em folha de pagamento a fa-
zer a validação do desconto jun-
to à Administração. Na ocasião, 
o decreto foi objeto de várias 
reuniões com o Executivo, pois o 
curto prazo estipulado para fazer 
a validação acabaria por impedir 
o seu cumprimento por diversos 
filiados, principalmente aposen-
tados e pensionistas, em face 
aos procedimentos burocráticos 
que foram exigidos. 

No caso do Sindafep, quase 
85% dos filiados deveriam fazer 
o recadastramento para man-
ter o desconto da mensalidade 
sindical na folha de pagamen-
to. Por isso, uma força tarefa foi 
montada para garantir que todos 
os filiados tivessem o auxílio ne-
cessário na hora de fazer a va-
lidação. Foram disponibilizados 
computadores na sede para 
que os funcionários do sindica-
to pudessem auxiliar os filiados 
no processo virtual e também 
auxiliar aqueles que não pode-
riam efetuar a validação dentro 
do prazo, encontrando outras 
formas de pagamento da men-
salidade sindical com vistas a 

garantir a continuidade das ati-
vidades do Sindicato e os bene-
fícios dos filiados. 

Contatamos a PARANAPRE-
VIDENCIA e a Casa Civil, mas 
infelizmente não há comunica-
ção formal do Governo do Es-
tado sobre esse assunto. Com 
isso, reiteramos que a falta de 
informação por parte do Gover-
no do Estado sobre a suspensão 
dos efeitos da validação, preju-
dica sindicatos e associações, 
os quais empenharam muitos 
esforços no cumprimento do De-
creto 3.978/2020, e pedimos a 
compressão de todos os filiados 
no que diz respeito ao processo 
de validação. Havendo novida-
des na matéria, daremos ampla 
divulgação. 
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SERVIÇOS

Atividades do  
Sindicato seguem 
suspensas até nova 
decisão da DEE
Desde o dia 23 de março todas as 
atividades sindicais do Sindafep 
estão suspensas buscando minimizar 
qualquer risco à saúde dos nossos 
colaboradores, filiados, bem como de 
todos os familiares e da sociedade 
em geral. A cada 15 dias, a DEE se 
reúne para reavaliar a situação e deli-
berar se há necessidade de prorrogar 
a suspensão. Por hora, todas as uni-
dades do Sindafep seguem fechadas 
até nova decisão da DEE. Em casos 
de necessidade, os filiados e cotistas, 
poderão contatar o SINDAFEP via:

E-mail corporativo: 
• contato@sindafep.com.br;
• Telefone (41) 3221-5300;
• Whatsapp (41) 98458-0491.
• Celular/Whatspp Inês — assis-
tente social: (41) 99996-1848

Os contatos com a Colônia de Gua-
ratuba e Hotel Rota do Sol, serão 
somente via telefone, pelos núme-
ros: (41) 3221-5348 (Colônia) e 
(41) 3221-5346 (Hotel).

Os interessados também poderão 
acompanhar qualquer novidade e 
informação pelo site:  
www.sindafep.com.br

Sindafep disponibiliza Balanço  
da Gestão 2017/2019 on-line

A DEE disponibilizou nessa semana em 
seu site institucional o balanço da ges-
tão 2017/2019 da entidade. O balanço 
apresenta os trabalhos realizados pela 
antiga diretoria nos três anos da gestão. 
O documento traz informações sobre a 
participação da diretoria em reuniões e 
eventos importantes para a categoria 
que trouxeram avanços e conquistas 
para os Auditores Fiscais da Receita 
do Estado e para a carreira de auditoria 
fiscal como um todo, a nível estadual e 
nacional, como por exemplo no âmbito 
da Reforma Tributária. 
Para conferir o material completo, 
clique aqui. 
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Em 2020 temos diante de nós um 
dos maiores desafios da história 
recente: manter o desenvolvimen-

to ininterrupto do Paraná, para que o 
estado possa garantir Saúde, Seguran-
ça e Educação da mais alta qualidade 
aos seus cidadãos. Como servidores 
públicos e, sobretudo, como Auditores 
Fiscais da Receita do Estado do Paraná, 
temos em mãos esta importante mis-
são. 

Por isto, nestes mais de seis meses 
enfrentando a presença do vírus na 
nossa realidade, arregaçamos as man-
gas e fomos ao trabalho. Sabemos que 
nossa missão não é simples, mas, pou-

co a pouco, estamos superando cada degrau desta jornada. 
Um bom exemplo disso é a arrecadação do ICMS registrada 
em setembro no Paraná, a maior desde o início da pandemia. 
O bom trabalho dos Auditores do Fisco, aliado a retomada 
do comércio no estado, fez com que o Paraná desse mais 
um passo para superarmos os desafios impostos por este 
momento. 

Sabemos bem que é preciso ainda mais, mas temos a 
certeza de que, com o comprometimento dos Auditores Fis-
cais e dos demais servidores do Paraná, iremos sair ainda 
mais fortes desta pandemia! 

No Sindafep também seguimos firmes. Sempre compro-
metidos com a categoria, mantivemos a distância, mas não 
paramos o trabalho! Demos continuidade nas pautas impor-
tantes, como a discussão do projeto de reestruturação da 
carreira com a Sefa. O nosso respeitado PGP-PR, que em 
2020 chega a sua 8ª edição, também segue a pleno vapor. 
Neste período, o trabalho social da nossa entidade também 
foi reforçado. Aproveitamos ainda o fechamento temporário 
das nossas estruturas para uma repaginada total, tornando-
-as ainda melhores para quando pudermos estar juntos de 
novo. 

Nas próximas páginas deste Notifisco você vai encontrar 
tudo isso e muitas outras boas novidades. Boa leitura!

Atuação dos Auditores Fiscais do Paraná  
se destaca em meio à pandemia

Temos a certeza de que, com o  
comprometimento dos Auditores  
Fiscais e dos demais servidores  
do Paraná, iremos sair ainda mais  
fortes desta pandemia! 

A reunião foi solicitada 
por meio de ofício após  
a DEE e o CRS entende-
rem que o projeto não 
atendia as demandas  
dos Auditores Fiscais

http://www.sindafep.org.br/?area=ver_noticia&id=60827
http://www.sindafep.org.br/?area=ver_noticia&id=60849
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Sindafep reabre  
instalações no litoral  
e interior para alta 
temporada

As reservas para as instalações 
do Sindafep, tanto das colônias 

de Guaratuba e Porto Rico quanto do 
Hotel Rota do Sol, já têm data para 
começarem: 29 de outubro para filia-
dos e 9 de novembro para convenia-
dos, cotistas e convidados. Para ter-
ceiros, as reservas poderão ser feitas 
a partir de 16 de novembro.

Para garantir a saúde dos visi-
tantes, o Sindafep obedecerá às leis 
municipais e estadual que orientam 
as medidas de enfrentamento à Co-
vid-19. O período de alta temporada 
começa no dia 19 de dezembro e se-
guirá até fevereiro, após o carnaval. 

Colônia de Férias de Guaratuba
Telefone: (41) 3442-1585  
  (41) 3221-5348
WhatsApp: 
  (41) 98801-4840
E-mail: colonia@sindafep.com.br

Hotel Rota do Sol
Telefone: (41) 3443-1313  
  (41) 3221-5346
WhatsApp: 
  (41) 98458-0498
E-mail: hotel@sindafep.com.br

Colônia de Férias de Porto Rico
Telefone: (41) 3221-5300
WhatsApp: 
  (41) 98725-8257

O Sindafep, com o objetivo de 
oferecer a melhor estrutura 
aos seus filiados, está pro-

movendo uma série de reformas na 
Colônia de Férias dos Fiscais e no 
Hotel Rota do Sol, ambos em Gua-
ratuba. Devido à pandemia do co-
ronavírus, as atividades foram sus-
pensas em março para atender às 
exigências dos órgãos sanitários e 
garantir a saúde de seus colabora-
dores e filiados. Com a proximidade 

Objetivo é oferecer a me-
lhor estrutura aos filiados 
e visitantes na alta tem-
porada 2020/2021

Estamos comprometidos 
em oferecer a melhor 
estrutura aos nossos 
filiados e visitantes  
neste verão

da alta temporada e a liberação para 
funcionamento, as instalações pode-
rão receber visitantes na alta tempo-
rada.

COLÔNIA 
A Colônia de Guaratuba, a poucas 

quadras da Praia Central, está sen-
do totalmente repaginada. Pintura 
de blocos, melhorias nas calçadas 
e rede de esgoto são algumas das 
reformas realizadas durante a pan-
demia. O telhado, danificado pelo 
ciclone bomba em junho, foi trocado. 
A equipe de funcionários da Colônia 
também realizou o Curso de Atendi-
mento e Retomada das Atividades 
de Hotelaria Durante a Pandemia, 
ministrado pelo Sebrae.

ROTA DO SOL 
O Hotel Rota do Sol, que conta 

com localização privilegiada a bei-
ra mar, também está passando por 
uma série de modernizações. A co-
zinha do restaurante foi reformada e 
ampliada, com instalação de portas 
de alumínio e substituição da câma-
ra fria. Móveis, portas e paredes de 
apartamentos foram pintados. Lim-

peza de carenagens internas e fil-
tros de ar-condicionados, podas de 
árvores, troca de telhas quebradas e 
dedetização do hotel foram algumas 
das melhorias já efetuadas. Também 
foram instalados ar-condicionados 
na sala de TV e no restaurante.

Estruturas Sindafep
No litoral paranaense, a Colônia 

de Férias de Guaratuba é uma ótima 
opção para quem quer descansar e 
se divertir. São 120 apartamentos e 
24 chalés com uma estrutura com-
pleta. São oferecidas três piscinas; 
playground; canchas de futebol, vô-
lei, malha e bocha; sala de jogos com 
carteado, ping pong, pebolim e sinu-
ca; Wi-Fi gratuito; restaurante; chur-

rasqueiras; sala de TV; e espaço para 
costela de fogo de chão.

O Hotel Rota do Sol possui insta-
lações modernas e aconchegantes. 
São 48 apartamentos amplos, aten-
dendo toda a família. Para a estrutura 
de lazer, são oferecidas duas piscinas 
(adulto e infantil); sala de jogos com 
cartas e sinuca; playground; espaço 
kids; Wi-Fi gratuito; bar e restaurante.

Já no interior do Paraná, a Colônia 
de Porto Rico é ideal para o descanso. 
A estrutura dispõe de piscina; sacada 
com churrasqueira, contendo grelha, 
espetos, mesa e cadeiras. Há também 
estacionamento e lavanderia coletiva 
com tábua e ferro de passar roupa.

CO
LÔ

NIA DE FÉRIAS DO SINDAFEP

CO
LÔ

NI
A D

E FÉRIAS DOS FISCAIS

PORTO RICO

Telhas quebradas da Colônia foram trocadas;
Os blocos 100 e 200 foram pintados;
A piscina infantil passou por reparos.

Reforma na rede de esgoto da  
Colônia; Melhoria nas calçadas e esta-
cionamento PNE e Limpeza  
dos telhados das churrasqueiras.

Pinturas das portas dos apartamentos 
do Hotel; Limpeza da carenagem do ar-
-condicionado; Reforma da parede late-
ral do restaurante.

SINDAFEP REFORMA INSTALAÇÕES  
DE COLÔNIA E HOTEL EM GUARATUBA

ESTRUTURA

   ALTA TEMPORADA

2020/2021

CO
LÔ

NIA DE FÉRIAS DO SINDAFEP

CO
LÔ

NI
A DE FÉRIAS DOS FISCAIS

PORTO RIC OCONVENIADOS

RESERVASa partir de 09 de novembro de 2020

D E  1 9 / 1 2 / 2 0 2 0  A  2 8 / 0 2 / 2 0 2 1

O SINDAFEP obedecerá, incondicionalmente, 

a lei estadual e as leis municipais que 

orientam as medidas de enfrentamento a 

Covid-19 e que estejam em vigor

AN
Pr

   ALTA 
TEMPORADA

2020/2021

CO
LÔ

NIA

 DE FÉRIAS DO SINDAFEP

CO
LÔ

NI
A 

DE FÉRIAS DOS FISCAIS

P ORTO RICO

FILIADOS E CONVIDADOS

RESERVAS
a partir de 

29 de outubro 

de 2020

D E  1 9 / 1 2 / 2 0 2 0  A  2 8 / 0 2 / 2 0 2 1

O SINDAFEP obedecerá, incondicionalmente, 

a lei estadual e as leis municipais que 

orientam as medidas de enfrentamento a 

Covid-19 e que estejam em vigor

AN
Pr

CONTATOS  
PARA RESERVAS
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O Projeto Bebê Solidário, criado em 
2013, já beneficiou mais de mil 
bebês em toda sua história. To-

dos os meses, cerca de 20 enxovais são 
produzidos e distribuídos para grávidas 
e mães de recém-nascidos em situação 
de vulnerabilidade social de Curitiba e 
Região Metropolitana. Mesmo com a 
chegada da pandemia, mais de 120 en-
xovais foram entregues neste período, 
juntamente com itens que são arrecada-
dos durante o mês, como roupas, calça-
dos e mantas.

Caroline Alves Rodrigues soube do 
projeto por meio do Facebook e já es-
tava na fase final da gravidez quando 
recebeu o enxoval. “Para mim foi muito 
importante e gratificante. Antes eu não 
conhecia o trabalho e o projeto de vocês, 
mas a doação chegou em ótima hora”, 
afirma. “Vou fazer bom proveito”, conclui 
Caroline. As pessoas que retiram a do-
ação recebem também um auxílio para 
a passagem de ônibus ou para o com-
bustível.

Outra gestante beneficiada durante 
a pandemia foi Maiara Santos da Silva 
de Oliveira. Ela lembra que devido a do-
ença as mães estão com mais dificulda-
de para montar os enxovais. “Na pande-
mia a gente não pode fazer chá de bebê, 
então eu pesquisei e achei o projeto”, 
conta Maiara. Ela também ressalta a im-
portância da doação neste momento. “É 
muito grande, porque tem certas coisas 
que a gente não pode comprar. Com a 
pandemia, está bem apertado para nós”, 
finaliza.

O projeto, que antes funcionava na 
sede antiga do Sindafep, agora está em 
novo endereço, na Rua João Alencar 
Guimarães, no bairro Santa Quitéria, em 
Curitiba. Além dos enxovais, o projeto 
recebe doações de fraldas, roupas, ma-
teriais de costura e qualquer item que 

O Prêmio Gestor Público Paraná 
(PGP-PR) finalizou as análi-
ses de campo e avaliações dos 

projetos inscritos em sua 8ª edição. Ao 
todo, foram 161 projetos avaliados de 
67 municípios do Estado. Mesmo com 
a pandemia, a edição 2020 apresentou 
o segundo maior número de iniciativas 
inscritas, atrás apenas da 7ª edição, em 
que 200 projetos foram avaliados de 79 
municípios paranaenses. Os números 
consolidam a premiação como uma das 
mais importantes do segmento no país.

A abrangência no número de muni-
cípios participantes chegou a todas as 
Delegacias Regionais da Receita Esta-
dual do Paraná. A região que mais apre-

Projeto Bebê Solidário já atendeu mais 
de 120 bebês durante a pandemia

PGP-PR avalia 161 projetos de  
67 municípios na edição 2020

Apoiado pelo Sindafep, 
iniciativa alcançou a mar-
ca de mil enxovais doados 
desde sua criação

Mesmo com a pandemia, 
premiação apresentou o 
segundo maior número de 
iniciativas inscritas

SOCIAL

7 ANOS  

de projeto 

1100  
ENXOVAIS  

entregues*  

atendidas na  
pandemia*  

*até setembro 2020

120
famílias

Sindafep doa oxíme-
tros para Secretaria 
de Saúde de Curitiba

O Sindafep, em parceria com 
a Loja Tiradentes, o Rotary 

Distrito 4730 e a Associação Be-
neficente e Recreativa Tribunal de 
Contas (ABRTC), entregaram para 
a Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba 26 oxímetros para auxiliar 
no diagnóstico de possíveis casos 
de coronavírus, medindo o nível de 
oxigênio no sangue e a capacidade 
respiratória dos pacientes.

A Regional Boqueirão, que re-
cebeu os aparelhos, conta com 
cerca de 600 idosos instituciona-
lizados. Os oxímetros foram distri-
buídos para Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, a maio-
ria sem fins lucrativos.

possa ser usado pelas mamães e os be-
bês. Essas doações ajudam a fazer com 
que cada vez mais gestantes recebam 
as peças produzidas. Para saber mais 
sobre o projeto e inscrições clique aqui.

PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

sentou projetos para a 8ª edição foi a de 
Cascavel, com 51, seguida da regional 
de Curitiba, com 30; Umuarama, 26; 
Maringá, 18; Londrina, 16; Guarapuava, 
sete; Ponta Grossa e Jacarezinho, com 
seis cada; e Pato Branco, um.

As entrevistas com os responsáveis 
pelos projetos foram acompanhadas 
pelo Comitê Técnico (CT) da premia-
ção, otimizando os trabalhos. Devido 
à pandemia, a maioria das análises de 
campo foram realizadas remotamente, 
garantindo mais agilidade e segurança 
aos participantes. Alguns municípios 
receberam os avaliadores presencial-
mente, respeitando todos os cuidados 
para garantir a saúde da equipe do 
PGP-PR e também dos responsáveis 
pelos projetos.

Próximos passos
Finalizadas a análise de campo e 

avaliação com acompanhamento do 
CT, a próxima etapa da premiação é 
a Apreciação da Comissão Julgadora, 

prevista para o dia 25 de novembro. 
As datas de divulgação dos projetos 
classificados e da cerimônia de encer-
ramento ainda estão sendo definidas.

Tema do ano
Com o tema do ano sobre “Em-

preendedorismo: Idealizar, Realizar e 
Transformar”, o PGP-PR busca inicia-
tivas que inovam na gestão pública e 
que melhorem a qualidade de vida dos 
paranaenses, tornando o serviço públi-
co mais dinâmico e eficiente. Entretan-
to, projetos de várias áreas de gover-
no podiam ser inscritos. “É um prêmio 
que reconhece iniciativas em diversas 
áreas, o que coloca os municípios me-
nores em igualdade com as grandes 
cidades na hora de concorrer”, explica 
Laerzio Chiesorin Junior, coordenador-
-geral do Prêmio. Nesta 8ª edição, as 
áreas com maior número de projetos 
foram educação, com 18%, adminis-
tração pública, com 15,7%, e gestão 
ambiental, com 12,2%.

O Prêmio Gestor  
Público Paraná  
também está no 
Instagram! Siga-nos:  
@pgp_pr e acompanhe 
a reta final da  
premiação!

PRÊMIO  
GESTOR PÚBLICO

PARANÁ
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO
PARANÁ

Você já conhece o programa Bom Gestor 
Público, produzido pelo PGP-PR em parceria 
com a AERP? Acesse o site www.bomgestorpublico.com.br  

e saiba mais sobre os projetos premiados.

I D E A L I Z A R ,  R E A L I Z A R  E  T R A N S F O R M A R

E M P R E E N D E D O R I S M O

Oximetros doados pelo Sindafep vão beneficiar 
cerca de 600 idosos

:

Devido à pandemia, maioria das análises foram realizadas remotamente. Alguns municípios receberam os avaliadores presencialmente, respeitando 
todos os cuidados para garantir a saúde da equipe

https://www.facebook.com/bbsolidario
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HISTÓRIA

CIDADANIA

O XXI Seminário Paranaense 
de Educação Fiscal, que con-
tou com a coorganização e 

patrocínio do Sindafep, ocorreu nos 
dias 2 e 3 de setembro e discutiu a 
educação fiscal e controle social du-
rante a pandemia, contando com a 
participação de diversas regiões do 
país. “Há alguns anos o Sindafep tem 

O Sindafep realizou em julho a de-
socupação da antiga sede, locali-

zada na Rua Alferes  Ângelo Sampaio, 
nº 1793. O espaço faz parte da grande 
história de luta do Sindafep e ficará para 
sempre em nossa memória. Entregue à 
construtora A. Ayoshi por meio de uma 
permuta acordada em documento, fica 
garantido ao sindicato 1,6 unidade do 
novo empreendimento que será ergui-
do no local pela empresa de construção 
civil.

Com a entrega da sede antiga, em 
que eram realizadas grande parte das 
atividades do Sindafep, a Diretoria Exe-
cutiva Estadual já está procurando um 
novo espaço para realização dos even-
tos associativos, buscando aproximar 
cada dia mais nossos associados, man-
tendo viva a tradição de um sindicato 
que dialoga com seus filiados. A ideia é 
que, após a liberação dos órgãos com-
petentes, o Sindafep já tenha um local 
para realização das reuniões mensais 
dos filiados aposentados e pensionistas.

Sindafep desocupa antiga sede

Seminário Paranaense de 
Educação Fiscal discute gasto 
público e cidadania no 
contexto da pandemia
Evento foi totalmente on-line e contou com a 
participação de diversas regiões do país 

patrocinado diretamente os eventos 
de educação fiscal. Nos anos 2000 
a entidade já iniciava, de uma forma 
transversal, o programa de educação 
fiscal no Paraná com a Vendinha do 
Fisco”, lembrou Carlos Alberto Sta-
dler, vice-presidente sindical da en-
tidade.

O diretor-geral da Secretaria da 

Fazenda, Eduardo Castro, ressaltou 
a importância do evento. “Num mo-
mento tão delicado como o que vi-
vemos neste momento de pandemia, 
um Seminário deste tamanho não po-
deria ser mais oportuno”, afirmou. Por 
fim, Stadler também comentou que o 
Sindafep incentiva o bom uso dos re-
cursos públicos com o Prêmio Gestor 
Público Paraná (PGP-PR), que já está 
em sua 8ª edição.

Educação financeira
A Secretaria de Estado da Educa-

ção, em parceria com o Banco Central, 
está implementando em 188 escolas 
o Programa Aprender Valor, que vai 
incluir a educação financeira durante 
as aulas. O Paraná é o primeiro estado 
a receber o programa.

O Sindafep apoia as iniciativas de 
educação fiscal e financeira, pois são 
o primeiro passo para uma sociedade 
mais justa e consciente.


