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Nota de apoio ao SINDIFISCO/PB
O Sindifern - Sindicato dos Auditores Fiscais
do Rio Grande do Norte, vem, de público, manifestar apoio à luta dos Servidores Fiscais Tributários do Estado da Paraíba, e respaldar todas as
manifestações de mobilização do Fisco Paraibano
na sua batalha pelo imediato cumprimento da Lei
Estadual do Subsídio. Há décadas, o SINDIFISCO/
PB engrandece o fisco estadual brasileiro e os cidadãos paraibanos. Infelizmente não há, até o momento, qualquer iniciativa do Governo do Estado
da Paraíba para negociar com os trabalhadores
fiscais. É preciso que as conversas se iniciem imediatamente para evitar maiores prejuízos ao povo
da Paraíba.
O Fisco estadual é um dos motores do desenvolvimento do Estado e do País: promove a geração de emprego e renda, possibilita um melhor
padrão de vida para a população e favorece a elevação dos índices da saúde, educação e segurança pública. Assim, merece um tratamento digno e
respeitoso da parte do Governo do Estado.
O Sindifern apoia os atos ou manifestações
que pedem o cumprimento dos direitos legitimamente conquistados pelos trabalhadores paraibanos, e conclama o Governo da Paraíba a iniciar o
mais rápido possível as negociações com o Fisco
local.
Natal/RN, 17 de outubro de 2011.
Marleide Carvalho de Macêdo
Presidente

Arrecadação Recorde

pela primeira vez o RN
supera os R$ 3 bilhões em ICMS

O

s auditores fiscais do RN
realizaram durante todo
ano, um excelente trabalho de fiscalização. Nesses doze
meses de 2011, o objeto do trabalho desses profissionais, a arrecadação de tributos estaduais,
principalmente no que se refere
à arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), obteve sucessivos
recordes de recolhimento.
Conforme mostra o gráfico comparativo das arrecadações de ICMS nos anos de 2010
e 2011, desde janeiro deste ano,

todas as metas estabelecidas pelo
governo foram superadas pelo
fisco e os valores coletados de fevereiro a novembro conseguiram
ultrapassar as cifras do ano anterior. No gráfico abaixo, o valor
do mês de dezembro refere-se
à meta prevista, mas de acordo
com o trabalho realizado pelo
fisco, tudo indica que mais uma
vez esse valor será superado.
Segundo a presidente do
Sindifern, Marleide Macêdo, nos
meses de fevereiro a novembro
de 2011, houve um incremento
na arrecadação do ICMS de R$ 30

milhões mensais em média.
Em maio de 2011, pela
primeira vez na história, o fisco
norte-riograndense ultrapassou
a cifra de R$ 300 milhões de arrecadação mensal do imposto. A
expectativa, é que até o final de
dezembro, o montante anual ultrapasse os R$ 3 bilhões de reais,
o que significa um aumento de
10% em relação a 2010 ou mais
de R$ 300 milhões nos cofres públicos. Uma espécie de 13º mês
de arrecadação extra do ICMS.
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“Esse resultado não vem
por acaso. Tudo isso é fruto da
organização administrativa da Secretaria da Tributação, a qual, há
mais de 15 anos, é independente
da Secretaria de Planejamento.
Destacamos, ainda, a política salarial de premiar a produtividade
(meritocracia), além da contínua
qualificação dos auditores fiscais,
como fatores preponderantes
para esse sucesso. Cada auditor

fiscal, da capital ao mais longínquo posto fiscal do interior,
exerce com profissionalismo,
dedicação e responsabilidade
suas funções. É através da cinergia destas atividades, melhoradas a cada ano, que o fisco tem
proporcionado para o Governo
os recursos necessários para o
investimento em qualidade de
vida para os cidadãos norteriograndenses”, afirma Marleide

Macêdo.
Para 2012, o grupo ocupacional fisco do Rio Grande do
Norte reafirma seu compromisso de continuar cumprindo de
forma exemplar o seu trabalho,
através do recolhimento dos
recursos necessários para o RN
continuar crescendo de forma
justa e equilibrada.

Veja a tabela com os valores detalhados das arrecadações nos meses de janeiro a dezembro de 2010
e 2011:

MESES

2010

2011

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO*
DEZEMBRO

R$ 246.602.785,00
R$ 212.112.350,00
R$ 206.260.726,00
R$ 237.930.890,00
R$ 225.039.764,00
R$ 231.377.226,00
R$ 235.266.491,00
R$ 241.171.179,82
R$ 235.584.122,00
R$ 248.742.883,00
R$ 234.777.568,00
R$ 292.501.365,90

R$ 240.992.913,59
R$ 242.542.472,16
R$ 241.239.522,39
R$ 246.897.478,65
R$ 301.779.627,71
R$ 249.251.468,15
R$ 267.298.043,62
R$ 275.582.768,59
R$ 279.587.779,97
R$ 276.521.281,00
R$ 253.761.843,48
**R$ R$ 287.148.181

*O governo do estado adiou a data do recolhimento das empresas do PROADI, algo em torno de R$ 30 milhões, para 15 de janeiro de 2012.
**Valor considerado como meta a ser alcançada até o final de dezembro.
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Assembleia geral

demonstra união do Fisco do RN

O

Segundo semestre de 2011 foi marcado por
várias assembleias na sede do Sindifern,
nas quais foram discutidos diversos assuntos de interesse do grupo.
Uma das mais participativas ocorreu no diaa
09 de novembro, quando a presidente do Sindifern,
Marleide Macêdo confirmou a audiência oficial com
a Governadora, RosalbaCiarlini para o dia 17 de novembro, às 18h.
Na oportunidade, o vice-presidente do Sindifern, Genilde Lima e o diretor de assuntos jurídicos,
Alcides Castro informaram também que estiveram
em audiência com o presidente do IPERN, José Marlúcio, com o objetivo de analisar o teto salarial dos
pensicionistas.
Após os debates, as principais deliberações e
informações desenvolvidas em Assembleia, foram:
a criação do grupo de trabalho que estudará novas
alternativas de atuação para implementação da PEC
do teto único dos servidores do RN; filiação ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese); realização de ações pú-

blicas de valorização do auditor fiscal, a fim de informar melhor a sociedade os trabalhos desenvolvidos
pela categoria; e ações internas de mobilização por
setor.
Por fim, a presidente do Sindifern, Marleide
Macêdo anunciou novas assembleias e destacou a
importância da participação de toda categoria. “A
união do fisco é a nossa principal arma de luta na
defesa dos nossos direitos, por isso é importante a
presença e mobilização de todos neste atual momento”, ressaltou.
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Sindifern participa de

Audiência com a
Governadora do RN
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P

ela primeira vez na história do Sindicato dos
Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte
(Sindifern), o chefe do executivo estadual recebeu os representantes do fisco em uma audiência
oficial. A sessão solene aconteceu no dia 17 de novembro, na sede da Governadoria.
Acompanhada pelo diretor administrativo e
financeiro, Bilro Machado, vice-presidente, Genilde
Lima, diretor de assuntos intersindicais, Pedro Lopes, presidente da Asfarn José Fernandes, a presidente do Sindifern, Marleide Macêdo, apresentou
à governadora RosalbaCiarlini uma retrospectiva de
todas as audiências realizadas desde março a setembro de 2011, com os secretários Paulo Tarso, José
Airton, Manoel Pereira, Anselmo Carvalho e Obery
Rodrigues.
Foram apresentados, através de documentos
oficiais, o crescimento da arrecadação no Governo,
além da exposição das principais reivindicações do
fisco debatidas nas últimas Assembleias da categoria.
Depois da exposição, a governadora RosalbaCiarlini autorizou o pagamento dos atrasados da

promoção de 222 auditores, publicada em janeiro
de 2010, em 36 parcelas, sendo a primeira a partir
de janeiro de 2012.
Ficou garantido, para o mesmo período, a
implantação e o pagamento dos atrasados dos cinco
auditores que foram promovidos judicialmente.
Também estiveram presentes ao encontro o
vereador Albert Dickson e os Secretários José Airton
e Anselmo Carvalho.
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SINDIFERN festeja o

1º Dia do Auditor Fiscal no RN

P

ela primeira vez na história, a classe fisco do Rio
Grande do Norte comemorou no dia 21 de setembro,
no auditório do Sindifern, o Dia
do Auditor Fiscal. Dezenas de
auditores fiscais, pensionistas e
políticos celebraram o reconhecimento do trabalho executado
por estes profissionais, responsáveis por arrecadar recursos necessários para transformação do
nosso Estado.
A solenidade foi bastante
concorrida, o que demonstrou a
força do Fisco Potiguar. Na mesa
principal de abertura do evento,
estiveram presentes o secretário
de tributação do RN, José Airton
da Silva; presidente da ASFARN,
José Fernandes de Macêdo; diretor de assuntos intersindicais do
Sindifern, Pedro Lopes; vereador
Albert Dickson; deputado estadual Nélter de Queiroz e a vicepresidente da JUCERN, Maria do
Rosário.
A celebração do Dia do
Auditor Fiscal começou com um
belo discurso do diretor de relações intersindicais do Sindifern,
Pedro Lopes, que destacou a importância do papel do auditor fiscal como elemento essencial ao
10

funcionamento do Estado. Pedro
também ressaltou os consecutivos recordes de arrecadação do
ICMS nas duas últimas décadas
alcançados pelos auditores fiscais do RN.
“Em maio deste ano, ultrapassamos pela primeira vez na
história a cifra de R$ 300 milhões
em arrecadação do ICMS. Vamos
ultrapassar a marca de R$ 3 bilhões ainda em 2011, um crescimento em torno de 10% em
relação ao ano anterior. Somos
a 4ª maior arrecadação nominal
no nordeste, perdendo somente
para aqueles que possuem PIB

bem superior ao nosso, mas em
termos reais, considerando a
arrecadação por PIB, segundo
dados do IBGE e CONFAZ, em
2008, fomos o 1º lugar ”, destaca.
O secretário de Tributação, José Airton fez discurso em
homenagem aos colegas. Para
ele o Dia do Auditor Fiscal é uma
perspectiva de fisco mais voltada
para a cidadania. “Um fisco mais
presente junto ao governo e preocupado com o equilíbrio econômico do estado, além de ser uma
categoria mais consciente na
busca por parcerias importantes
para o crescimento do Estado”.

Autor do projeto de Lei do Dia do
Auditor Fiscal, o deputado estadual, Nelter Queiroz também parabenizou todos
os auditores fiscais. “É com muita alegria
que comemoro este dia ao lado de profissionais considerados a mola mestre do
Estado, além de também festejarmos a “independência” de uma secretaria de grande
importância, responsável por sustentar a
máquina como um todo, e viabilizar a infra-estrutura necessária para o governante
administrar nosso Estado de forma eficiente. Parabéns a todos os auditores ”, disse.

“Um fisco mais presente junto
ao governo e preocupado com o
equilíbrio econômico do estado,
além de ser uma categoria mais
consciente na busca por
parcerias importantes para o
crescimento do Estado”
Marleide Macêdo - Presidente do Sindifern

Palestras

O Dia do Auditor fiscal contou com painéis
sobre “Previdência Complementar” e “Participação
Política do Fisco”, com a presença do diretor de
aposentados da Federação Nacional do Fisco (FENAFISCO), Marco Aurélio Garcia, e do presidente

da Comissão de Participação Política da FENAFISCO, José Nilson Fernandes Filho.
O primeiro painel foi apresentado por Nilson
Fernandes. O presidente da Comissão de Participação Política da FENAFISCO levantou aspectos his11

tóricos sobre o antigo posicionamento refratário
da FENAFISCO durante as mudanças que afetaram
as Reformas Tributária, Previdenciária e Sindical
no decorrer da gestão do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, tais mudanças acarretaram no
enfraquecimento da categoria fisco no âmbito nacional e estadual.
O palestrante também ressaltou que durante o período de isolamento do fisco da esfera
política nacional, muitos projetos de interesse do
grupo funcional fisco foram “engavetados”, como
as PECs 89, 555, 443 e a Lei Orgânica da Administração Tributária. “ Diante de ações conscientes, o
fisco hoje, está desenvolvendo grupos de interesse
engajados em realizar trabalhos de sensibilização
junto as bases. Estão sendo realizadas visitas de
membros da comissão as 27 bases sindicais, a fim
de conquistar uma categoria mais participante nas
esfera política do nosso Brasil para alcançar melhorias para carreira de auditor fiscal e para sociedade como um todo”, conclui.
O segundo painel realizado pelo diretor
de aposentos da Fenafisco, Marcos Aurélio, foram
levantados projetos de interesse do fisco que estão em tramitação no Congresso Nacional, bem
como a importância de uma participação política
mais efetiva por parte dos fiscais sindicalizados.
Também foram abordados projetos em tramitação
no Congresso, que prezam pela não aprovação da
categoria, como o caso do congelamento dos salários dos servidores públicos por 10 anos através da
PL 549/09, a proposta de demissão do servidor público estável através da PL 248. A PL 92, que instala
a diminuição do estado através da terceirização de
atividades de competência do Estado para fundações de direito público, porém com servidores celetista, entre outros temas.
Por fim, a celebração do Dia do Auditor fiscal foi encerrada com música ao vivo e um coquetel para os presentes.
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Parceria gastronômica

beneficia filiados do SINDIFERN

O

Sindifern fechou mais uma parceria para
beneficiar filiados e dependentes que
agora podem degustar as mais variadas
delícias da culinária baiana no restaurante “Ó PAÍ
Ó”. O convênio concede desconto de 25% em
produtos oferecidos no estabelecimento, exceto
bebidas.
Para usufruir dos descontos especiais, os titulares devem apresentar a carteira de filiados ao
Sindifern ou declaração emitida pelo Sindicato.
Caso, o auditor fiscal ainda não possua a carteira
de filiado, basta procurar a secretaria do Sindifern
com uma foto 3x4, e receberá o documento na
mesma hora.
Os dependentes terão direito ao benefício
com a presença do titular no restaurante.
O “Ó Paí Ó” oferece a gastronomia tradicional baiana como moquecas, acarajé, vatapá e
casca de siri e caranguejo. Os nomes dos 16 pratos correspondem a bairros de Salvador e para garantir a originalidade do cardápio, as empresárias
Mariana Oliveira de Souza e Geiza Cleide de Oliveira trazem o legítimo azeite de dendê, castanha,
amendoim e camarão defumado da Bahia.
O restaurante “Ó Paí Ó” comporta 16 mesas, com ambiente externo e área interna climatizado. O horário de funcionamento é das 11h às
22h, de terça a domingo. Localizado na Rua Fernando Barreto entre a rótula do Machadão e o Pittsburg da Prudente de Morais ou, pelo outro lado,
entre a padaria Hora do Pão na Romualdo Galvão
e o sinal da rótula, no nº 1443, Lagoa Nova. O
telefone para contato é o (84) 3234-4250 e 32343510.
Não perca essa mais nova parceria do Sindifern, filiado! E aproveite com a família os mais
variados sabores da culinária baiana do Ó PAÍ Ó.

Convênio garante descontos em
atendimento psicopedagógico
Todos nós sabemos que o aprendizado é algo fundamental à vida de qualquer ser humano. Por isso, o Sindifern traz para seus filiados e dependentes descontos de 10%
em serviços de atendimento psicopedagógico clínico com a
doutora Nelma Cordeiro Cintra, no Espaço Sallute, localizado na rua Dolores Costa, n° 140, sala 05, Nova Parnamirim.
Os beneficiários vão poder desfrutar de um atendimento qualificado através de um conjunto de ações devidamente planejadas por psicopedagogos que vão trabalhar
para melhorar processos de aprendizagem, bem como a
influência do meio (família, escola, social) no desenvolvimento do paciente. O trabalho inclui aspectos cognitivos,
afetivos e sociais.
“O atendimento psicopedagógico não se restringe a
crianças ou adolescente na fase escolar, toda e qualquer pessoa, independente da idade, pode precisar da ajuda de um
profissional qualificado”, afirma a doutora Nelma.
Para mais informações os contatos do espaço Sallute
e da doutora Nelma são 3208-2327 e 9904-9976, respectivamente.
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Semana Nacional de

Educação Fiscal entra em Pauta

P

arceria que vem dando resultados. Durante
a realização da 142ª Reunião do Conselho
Deliberativo da FENAFISCO, em Brasília, a
deputada Fátima Bezerra divulgou a apresentação
do projeto de lei instituindo a Semana Nacional de
Educação Fiscal. A deputada disse, também, que
apresentou duas propostas de emendas ao Plano
Nacional de Educação (PL 8035/10) para que o assunto seja incluído nos temas transversais a serem
tratados em sala de aula.
Em junho, a presidente do Sindifern, Marleide Macêdo junto com os auditores José Vieira e
José Ribamar, Lúcio Roberto e Michel Pedrosa Guimarães, realizaram encontros com parlamentares
na Câmara Federal solicitando a inclusão do tema
educação fiscal nos currículos dos ensinos fundamental e médio através da criação de um projeto
instituindo o Dia Nacional da Educação Fiscal.
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Durante as reuniões a presidente do Sindifern, Marleide Macêdo reafirma que esta iniciativa
é um anseio antigo da categoria fisco. “A educação
fiscal é a ponte que levará para a valorização do trabalho do auditor, pois dessa forma a sociedade vai
se conscientizar da necessidade do Fisco para Estado”, defendeu a presidente do Sindifern, Marleide
Macêdo.
Em setembro, a deputada Fátima Bezerra
conseguiu aprovar um requerimento na Comissão
de Educação e Cultura para que seja realizada uma
audiência pública que debaterá a inclusão do tema
educação fiscal nos currículos escolares. “No Ministério da Educação já tem um programa nesse sentido e vamos procurá-los para fazermos um projeto
que possa ser somado às experiências existentes”,
afirmou.

Outra boa notícia de Brasília é o pedido
de pauta à mesa diretora da Câmara Federal para
votação da PEC 270, que tramita na casa. A solicitação foi assinada e protocolada pelo deputado
federal Rogério Marinho, a pedido do Sindifern.

Sindifern participa

de Audiência Pública
sobre Educação Fiscal

A

iniciativa de inserir a Educação Fiscal como disciplina autônoma e transversal
nos currículos do ensino fundamental e médio vem gerando
bons resultados. O Sindifern, em
parceria com a deputada federal
Fátima Bezerra e com o apoio da
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), participou de uma audiência pública
da Comissão de Educação e Cul-

tura na Câmara dos Deputados,
em Brasília-DF.
A ocasião serviu para traçar as medidas mais eficazes para
a implantação da Educação Fiscal
em todas as escolas municipais
e estaduais do país e instituir a
Semana Nacional da Educação
Fiscal.
“O ideal é fazer desta iniciativa uma política de longo prazo, que conscientize desde cedo

a população sobre a arrecadação
de impostos”, explicou a deputada Fátima Bezerra, que não pôde
acompanhar a audiência devido
a uma reunião da Comissão do
Plano Nacional de Educação. A
presidência da sessão solene ficou a cargo do deputado Artur
Bruno (PT/CE).
No decorrer da solenidade, a presidente do Sindifern,
Marleide Macedo, apoiou a ini15

ciativa e disse que “não é possível imaginar
uma pessoa que paga impostos, mas não
sabe o porquê e para onde vai seu dinheiro”.
A presidente ainda reforçou que somente
com a educação fiscal se alcançará a tão sonhada “justiça tributária”.
O presidente da FENAFISCO, Manoel
Isidro, destacou que além da Educação Fiscal, o controle social também é fundamental,
pois a sociedade tem o direito de saber onde
os impostos estão sendo investidos.
Também foram convidados para a audiência a representante da diretoria de currículos e educação integral da Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação
(SEB/MEC), Sueli Mello; e o coordenador
do Programa Nacional de Educação Fiscal da
Escola de Administração Fazendária (ESAF),
Eugênio Gonçalves.
Segundo os convidados, é necessário
um planejamento adequado para implantação desta disciplina nos currículos escolares
e a colaboração de todos.
Para Eugênio Celso Gonçalves, um
dos principais passos é a formulação de
conteúdo sobre Educação Fiscal para compor o material didático das escolas públicas.
Quanto à professora Sueli Mello, a escola é
superestimada, por isso o MEC apenas sugere parâmetros às instituições de ensino, não
sendo possível impor as escolas que adotarem essa ou aquela disciplina. “A educação é
muito mais ampla e de competência não só
da escola, mas também da sociedade e das
famílias”, ressalta a professora.
Após o debate, a audiência foi aberta
ao público, que realizou diversas interseções.
Entre as propostas realizadas, destacaram-se
a do diretor de assuntos técnicos e comunicação da Fenafisco, Guilherme Pedrinha. Para
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“Não é possível imaginar
uma pessoa que paga impostos, mas não sabe o porquê e
para onde vai seu dinheiro”
Marleide Macêdo - Presidente do Sindifern

ele, o assunto deve ser trabalhado em diversas vertentes, como cooperativas, instituições privadas e
com os próprios servidores públicos, a exemplo do
que é feito no Programa de Educação Tributária no
Espírito Santo. Para o diretor do departamento de
políticas e ações sociais, Lúcio Roberto é de grande
relevância os modelos já existentes no fisco, mas em
muitos casos, como no Rio Grande do Norte, a Edu-

cação Fiscal gira em torno de projetos de incentivo
de emissão de cupons fiscais.
Ao final da audiência, foi combinada a inclusão da Semana da Educação Fiscal coincidindo
com o Dia do Auditor Fiscal, em 21 de setembro.
A Semana irá compreender o ciclo interdisciplinar
composto por palestras, vídeos, mostras, concursos
de redação, entre outros.

MODELOS
Três representantes do Fisco compartilharam suas experiências na audiência pública: Argemiro Torres
Neto, coordenador do Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará; Rosa Fátima dos Santos, auditora
fiscal da Secretaria de Fazenda do Paraná; e Silvia Grewe, auditora fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado
do Rio Grande do Sul e diretora de comunicação e integração social do SINDIFISCO-RS. Os três estados são
pioneiros em ações voltadas para a Educação Fiscal.

SAIBA MAIS
A realização da audiência pública surgiu após
uma reunião entre a deputada Fátima Bezerra e a
direção do Sindifern no dia 7 de junho. A deputada
reuniu-se com a direção do Sindicato, e no dia 9 de
agosto participou da 142ª Reunião do Conselho Deliberativo da Fenafisco para tratar da realização da
audiência pública. Fátima Bezerra também apresentou duas emendas ao Plano Nacional de Educação
incluindo o tema educação fiscal como tema transversal a ser tratado em sala de aula.

O Sindifern ficou responsável por elaborar
um projeto, com estimativas de custos, para que a
deputada federal faça a intermediação com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte. A partir
de 2012, o Sindifern dará continuidade ao projeto
de implantação desta disciplina nos currículos das
escolas, além de realizar várias outras ações como
foco de beneficiar e esclarecer os contribuintes do
Rio Grande do Norte.
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Artigo

Educação Fiscal como instrumento
de crescimento do RN

A

verdadeira base de um Estado forte está centrada na
manutenção das condições
de vida de seu povo, e, tem como
supedâneo, a educação. Não por
acaso, é nela que se confunde
uma das principais características
dos países desenvolvidos.
O desafio é global e o esforço brasileiro em acompanhar
as mudanças sociais e econômicas na busca da educação, na
quantidade e na qualidade necessárias às medidas de transformação social é imenso!
O resultado de uma política educacional séria é extremamente compensador! E nossos
administradores públicos devem
abraçar a educação como um
porto seguro, um norte para
onde todos devem seguir!
A tão sonhada “justiça tributária” somente será alcançada

pela educação fiscal, e, para obter este cenário, as administrações públicas, e em especial, a do
Estado do Rio Grande do Norte,
devem fomentar a consciência
cidadã no esforço arrecadatório
e fiscalizador na aplicação dos
recursos estatais.
Com uma carga tributária beirando os 35% do PIB em
2010, a ignorância da população
em assuntos desta natureza deve
ser tratada como uma “chaga social” cujos malefícios são amplamente refletidos na saúde, educação, transporte, segurança, etc.
Atualmente diversos instrumentos de controle social são
disponibilizados na internet a
qualquer pessoa, tais como: Portal da Transparência, Programa
Olho Vivo da Controladoria Geral da União, etc.
Ainda devemos percorrer

um longo caminho para formação de consciência popular acerca dos tributos e sua destinação,
contudo, a pedra fundamental já
foi lançada na formação de disseminadores de educação fiscal
pela ESAF - Escola de Administração Fazendária.
Uma excelente iniciativa a
ser seguida pelo o Estado do Rio
Grande do Norte, seria a implementação nos ensinos médio e
fundamental, matéria regular sobre os assuntos tributários.
Por fim, a necessidade de
avançar na educação fiscal faz-se
necessária para que o cidadão
saiba efetivamente o “quantum”
de impostos que é pago, tendo
como objetivo o recebimento da
diversa gama de serviços estatais
que devem ser oferecidos à sociedade. Este é o grande desafio
da educação fiscal!

Autores: Mario Rogerio de Vasconcelos, José Tupinambá Oliveira Torres
e Allan Kardec Ariolan Sillas Santos.
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SINDIFERN marca presença

A

no Debate sobre Regime Próprio da
Previdência Social

Previdência Social esteve em debate no mês
de novembro. A presidente do Sindifern, Marleide Macêdo, e o diretor financeiro, José Bilro, participaram do evento promovido pelo Ministério da Previdência, em parceria com a Federação
dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN),
no auditório Otton Brito de Guerra, na UFRN.
O Regime Próprio de Previdência Social foi
um dos temas em destaque com a palestra de sensibilização sobre a implantação do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS). Também teve um painel
sobre Saúde do Trabalhador, destinado a prefeitos,

secretários e assessores.
O evento foi aberto pelo ministro da Previdência Social, senador licenciado Garibaldi Filho,
pelo presidente da FEMURN, prefeito BenesLeocádio, e outras autoridades convidadas. Na segunda
parte do evento, foi apresentado um painel sobre a
saúde do trabalhador, com os palestrantes Gustavo
Almeida de Souza, médico geriatra do Distrito Federal, Elyane Vieira de Castro, da OAB-RN e Rubens
Cenci Motta, médico e coordenador do Programa
de Reabilitação Profissional de Piracicaba-SP.

Moção de apoio aos

O

Sindicato dos Auditores
Fiscais do Rio Grande
do Norte - Sindifern vem
manifestar apoio à luta dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais de Natal contra o sucateamento da Secretaria Municipal
de Tributação de Natal (Semut).
A Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro Municipal
de Natal (ASAN) é uma respeitável entidade representativa de
classe, que há anos luta por melhorias trabalhistas para os seus
filiados.
Desde 2009 a ASAN critica o tratamento dispensado à

Auditores Fiscais de Natal

Semut e reclama das péssimas
condições na estrutura física do
prédio onde ela funciona, já condenado pelo Corpo de Bombeiros, CREA e técnicos da UFRN. A
categoria também quer alterar a
forma de discussão da legislação
tributária municipal e reivindica
melhorias salariais.
Solidário com os colegas
do Fisco de Natal, por compreender que é nosso dever respaldar
todas as manifestações de mobilização do Fisco natalense, o Sindifern através de uma Assembleia
Geral Extraordinária, realizada
no dia 09 de novembro, decidiu

por votação ser aliado da ASAN
nas reivindicações por melhores
condições de trabalho, que resultarão no aumento da produtividade e da arrecadação.
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Aposentados

do Fisco completam 100 anos

O

mês de agosto foi especial para o Fisco
Potiguar, afinal não é sempre que alguém
completa 100 anos de vida. Isso mesmo!
Agosto foi marcado pelo aniversário do centenário
Francisco Fernandes da Costa Filho, auditor fiscal
aposentado mais conhecido como Xixico.
O Sindifern representado pelos auditores
aposentados Edison Melo e Severino Batista visitaram o ex-guarda fiscal e desejaram muita saúde e felicidades para esta importante figura que contribuiu
e faz parte da história do fisco potiguar.
Natural de Martins, região serrana do Rio
Grande do Norte, Xixico nasceu em 26 de agosto de
1911. Ingressou no Estado em 1936, sendo nomeado durante o governo de Rafael Fernandes Gurjão.
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O aposentado dedicou 35 anos de serviço, como
guarda fiscal atuando em postos fiscais nas regiões
de Almino Afonso, Alexandria por 28 anos, Pilões,
José Dias e encerrou sua carreira em Assu.
Bastante lúcido e bem-humorado, Xixicorelembrou “causos” engraçados sobre sua época de
atuação no fisco. “Lembro das condições de trabalho na época que fazia a coletoria dos caminhões de
algodões, enfrentei muita gente valente na cobrança de impostos”, diz Xixico.
Patriarca de uma família de 21 filhos (sendo
14 vivos) e viúvo há 17 anos, Francisco Fernandes
tem 60 netos, 78 bisnetos e 10 tataranetos. E hoje,
comemora ao lado da grande família um século de
vida no conjunto San Vale, no Satélite.

FISCO PARABENIZA MAIS UM AUDITOR FISCAL CENTENÁRIO
Quem também comemorou seu centenário este ano foi
o guarda fiscal, André Avelino
da Trindade, que completou 100
anos no dia 22 de novembro. O
auditor fiscal aposentado, ele entrou para o fisco em 1940, época
que o futuro econômico do Rio
Grande do Norte estava nos minérios, durante o governo de Rafael Fernandes Gurjão.
Bastante lúcido, André
Avelino recorda com clareza toda
a sua trajetória pelo fisco. Nomeado em 24 de maio de 1941,
aos 30 anos, André entrou para

o fisco no cargo de fiscal de renda. O auditor aposentado passou
pelas coletorias de Açú, Ceára Mirim, Nova Cruz, Alexandria, Pau
dos Ferros, Santa Cruz e Currais
Novos, além de ter atuado como
escrivão e tesoureiro na coletoria
de Mossoró.
Após 37 anos de serviço prestados ao Fisco, Avelino
aposentou-se em 23 de janeiro
de 1978, devido a problemas de
saúde, como Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AFT-4), tendo
como último posto de trabalho a
1ª Unidade Regional de Tributa-

ção em Natal-RN. “ Se não fosse
o agravamento da minha úlcera,
continuaria a trabalhar no fisco.
Guardo boas lembranças da época de guarda fiscal”, revela André.
Apreciador de uma boa
conversa e alegre, André Avelino
é natural de Angicos, microrregião do leste potiguar. É casado
há 60 anos com Hermínia Maria
de Jesus, com quem têm 7 filhos
e 12 netos. Hoje, o casal vive em
uma granja localizada em Angicos.
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SINDIFERN integra comissões

H

que irão decidir os rumos do Fisco

á cerca de dois anos
o Sindifern participa,
ao lado da Federação
Nacional do Fisco Distrital e Estadual (FENAFISCO) e outros
sindicatos filiados, de reuniões
periódicas através das Comissões
de Participação Política, Reforma
Tributária e Lei Orgânica do Fisco. O objetivo desse fórum é discutir o futuro do fisco no âmbito
nacional e estadual.
Nesse segundo semestre
de 2011, as reuniões entraram
em uma nova fase com encontros
mensais através de um cronograma de atividades que ocorrerão
até o final do ano, na sede da FENAFISCO em Brasília.
As comissões querem ampliar os trabalhos e fortalecer a
imagem do fisco. Uma das propostas partiu da Comissão de Participação Política que pretende
incluir o Fisco nos grandes temas
nacionais, tendo a ética como
princípio basilar. Já a Comissão
da Lei Orgânica na Administração Tributária quer trabalhar na
formulação de diretrizes da Lei
Orgânica, além da composição
de subcomissões e da criação do
texto de uma PEC para apresentação no Senado, a exemplo da
PEC 186, que tramita na Câmara.
A Comissão da Reforma
Tributária que trabalha na análise
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dos textos de introdução da proposta de Reforma Tributária da
FENAFISCO, pretende debater e
esclarecer as principais diretrizes
defendidas pela Federação, bem
como as reformas pontuais defendidas por outros segmentos.
Os trabalhos também incluem visitas a cada unidade da
Federação para apresentar esse
projeto nacional. O público-alvo
desses encontros são os diretores e conselheiros fiscais dos sindicatos, os delegados sindicais
e as lideranças. “É importante
destacar que os grupos estaduais
de atuação política serão fundamentais para o futuro do Fisco e

atuarão sem vínculo direto com
os sindicatos. Essa aproximação
com o meio político, aberta e
transparente, vem mostrando a
importância da nossa atividade
e possibilitando o fortalecimento e avanço das conquistas nos
estados”, avalia a presidente do
Sindifern, Marleide Macêdo.
Este ano a Comissão realizou encontros no Acre, Ceará,
Paraná, Tocantins, Alagoas, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Piauí,
Sergipe, Rio Grande do Norte,
Mato Grosso, Rondônia, Pará,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Para 2012 os trabalhos
continuam.

Instituto Juvino Barreto

recebe doações do SINDIFERN

A

Comissão Filantrópica do Sindifern continua
os trabalhos de arrecadação e entrega de alimentos e materiais não perecíveis para instituições carentes e de assistência do Rio Grande do
Norte. A última a receber donativos foi o Instituto
Juvino Barreto, que abriga idosos, em Natal.
O auditor fiscal aposentado Edilson Mello e
pela diretora sócio-cultural, Mara Lúcia Bezerra estiveram pessoalmente entregando o material arrecadado entre os auditores durante a realização do
VIII Conefisco. Foram doados 60 pacotes de gelatinas, 113 latas de Soyo (suplemento alimentar) e 20
latas de leite Molico totalizando R$ 2.031,76 (dois
mil e trinta e um reais e setenta e seis centavos).
A entrega dos donativos foi feita à irmã Maria que agradeceu pelo ato de solidariedade realizado pelo Sindifern. No momento da entrega das
doações, a Escola Modelo de Nova Cruz estava realizando atividades recreativas com os idosos do
Instituto. Uma manhã de alegria para os idosos que
contam com a solidariedade daqueles que podem
ajudar.
O Instituto Juvino Barreto abriga atualmente 141 idosos, dos quais 63% são mulheres e
37% são homens, distribuídos em seis pavilhões e
quatro vilas. A estrutura da instituição compreende também uma igreja, capela e salão de beleza.
A Entidade necessita de doações contínuas, principalmente de alimentos perecíveis e materiais de
higiene, por isso foi escolhida pela Comissão Filantrópica do Sindifern que desde junho de 2010 está
desenvolvendo esse trabalho de solidariedade com
instituições potiguares.
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Solidariedade como missão
O trabalho desenvolvido pela Comissão Filantrópica do Sindifern já beneficiou diversas entidades,
entre elas o Hospital Infantil Varela Santiago, Lar do
Ancião Evangélico, Lar Espírita e Escola Estadual Irmã
Sheilla, Grupo Espiritualista Umbandista Casa de Lázaro, Lar Alvorada Nova, Projeto Crescendo com Deus,
Associação Cultural de Esporte e Lazer do bairro de
Neópolis, Grupo Espírita Renascer em Pau dos Ferros,
Casa do Pobre em Currais Novos, Lar da Criança Pobre,
APAE de Caicó, Associação de Apoio a Pastoral do Menor em Nova Cruz e a Creche Municipal 25 de junho,
em Macau.
“Graças ao ato de solidariedade de centenas de
auditores fiscais e filiados ao Sindifern, já arrecadamos
mais de R$ 8 mil, que foram revertidos na compra de
materiais de primeira necessidade, amenizando as carências enfrentadas por estas entidades. Ações como
essa sempre fortalecem o lado social do fisco e demonstram o nosso compromisso com a sociedade”,
afirma a presidente do Sindifern Marleide Macêdo.
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“Graças ao ato de
solidariedade de centenas
de auditores fiscais e filiados
ao Sindifern, já arrecadamos
mais de R$ 8 mil”
Marleide Macêdo - Presidente do Sindifern

SINDIFERN lança

novo site

O

Sindicato dos Auditores
Fiscais do Rio Grande do
Norte está de cara nova
na web. O SINDIFERN apresenta
seu novo portal com visual repaginado e com potencialidades
acrescidas, que irão permitir uma
visita mais agradável para todos
os internautas que navegam na
página.
A proposta da atual diretoria do Sindicato é oferecer
maior interatividade, com destaque para notícias e imagens do
grupo ocupacional fisco do RN.
O internauta terá acesso fácil às

notícias de interesse da categoria
e poderá acompanhar as últimas
atualizações do twitter do @
SINDIFERN, além disso, a página terá links de acesso ao fórum
de discussão do SINDIFERN no
Yahoo Grupos e de sites de interesse geral.
Segundo o Diretor de Comunicação do SINDIFERN, Edilson Júnior, o novo site era um
antigo projeto e desejo da atual
Diretoria. “O site do sindifern
estava com o mesmo layout há
mais de 4 anos. Era preciso fazer
uma atualização, baseada nos

principais portais de notícia do
país. Além disso, o site apresenta novas funcionalidades, como
as redes sociais do twitter e do
facebook, além de refazermos o
acesso restrito, o qual terá conteúdo de interesse exclusivo dos
filiados, como os balancetes contáveis e ações judiciais do Sindifern”.
O site ainda encontra-se
em fase de aperfeiçoamento e,
em breve, todas as novas ferramentas de comunicação estarão
aptas para os navegantes.

Confira: www.sindifern.org.br!
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V ENAPE

Sindifern leva uma das maiores
delegações para o encontro

A

comitiva do fisco norte-riograndense, composta por 43 membros, representaram o Sindifern em Mato Grosso do Sul. A delegação
foi a terceira maior entre os fisco de todo o Brasil,
que prestigiou o V Encontro Nacional de Aposentados, Aposentados e Pensionistas ( V ENAPE), no
período de 30 de novembro a 02 de dezembro, em
Ponta Porã - Mato Grosso do Sul. O evento é uma
realização do Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul (SINDATE/MS) juntamente com o Sindicato dos Fiscais de Rendas de
Mato Grosso do Sul (SINDIFISCO/MS).
Com o tema “Paridade, Integralidade e Previdência Complementar”, o V ENAPE reuniu cerca de
700 integrantes, dentre eles dirigentes do fisco de
todo o país, como servidores ativos, aposentados,
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pensionistas e autoridades que debateram assuntos
relativos a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas; paridade e integralidade na
aposentadoria; previdência complementar no serviço público; aposentadoria com qualidade de vida e
sexualidade na aposentadoria.
Os participantes também foram agraciados
com apresentações artístico-culturais do grupo
de Dança Ballet David Sanchez, além de muitas
músicas dos corais do SINDATE-MS, Municipal de
Sidrolândia-MS e da banda de Música Municipal
Professor Isaac Borges Capilé.
Na noite da abertura oficial do evento, 30 de
novembro, os participantes tiveram a oportunidade
de receber o chefe de gabinete da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, Celso Gomes Pegoraro, representando o Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves
Filho. Celso fez uma breve palestra sobre Aposentadoria e envelhecimento ativo.
“Ocasiões como esta servem para valorizar os
servidores do fisco, principalmente os mais experientes. O V ENAPE foi uma grande oportunidade
para mobilizar o contingente fiscal brasileiro, entre
ativos, aposentados e pensionistas sobre a construção de um sistema previdenciário sustentável e a
qualidade de vida na aposentadoria. Nossos aposentados e pensionistas gostaram bastante da acolhida
e da programação do evento”, afirma a presidente
do Sindifern, Marleide Macêdo.

VIII Conefisco

Fisco Norte-Riograndense

C

na retrospectiva 2011

om a proximidade do final do ano, é hora
de relembrar os principais acontecimentos
que marcaram o fisco norte-riograndense
em 2011. O Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio
Grande do Norte - Sindifern, representante da classe fisco no RN, é uma entidade que além de lutar
pelos direitos do grupo funcional fisco do Estado,
promove ações em prol da sociedade. E ao final de
mais um ano, o Sindifern apresenta a retrospectiva
de alguns fatos tiveram grande importância para a
classe.
O começo de 2011 foi marcado pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos auditores
fiscais do nosso Estado. Através da Lei n° 9.452/11,

de autoria do deputado Nelter Queiroz e sancionada pela Governadora RosalbaCiarlini, o Rio Grande
do Norte ganhou oficialmente o Dia do Auditor Fiscal, 21 de setembro. Esta data foi escolhida por ser
comemorado o Dia de São Matheus, padroeiro dos
auditores, alfandegários, financeiros, dos conselheiros fiscais, entre outras categorias profissionais. A
data entrou no calendário de eventos oficiais do
Sindifern, com a realização de um grande evento,
com palestras e confraternização entre os filiados.
No mês de março, a chapa 1 “Fisco Consciente” foi reeleita com o dever de repetir o feito conquistado desde o dia 27 de março de 2009, tendo
novamente no comando a auditora fiscal Marleide
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Carvalho de Macêdo e, como vice-presidente, Genilde Lima dos Santos. Após
as eleições, a diretoria do Sindifern, realizou no período de 06 a 08 de abril, o
maior evento regional do fisco – o VIII
Congresso dos Auditores Fiscais do Rio
Grande do Norte (Conefisco) que mobilizou cerca de 400 participantes entre
auditores, autoridades governamentais e
sociais do RN e do Brasil.
No encerramento do VIII Conefisco, foi lançada a obra literária “De guarda
a auditor fiscal: a evolução do fisco”. O
livro conta os bastidores das principais
conquistas que garantiram o reconhecimento e valorização do grupo organizacional fisco. A iniciativa partiu do auditor
fiscal e atual diretor de relações intersindicais, Pedro Lopes Araújo, e contou
com a colaboração de diversos auditores
fiscais, que prestaram depoimento sobre
vários fatos marcantes da categoria.
Outra ação importante desenvoldida pelo Sindifern foi a postura em defesa da educação fiscal como ferramenta de
cidadania. Desde junho, o Sindicato com
o apoio da deputada federal Fátima Bezerra, participa da elaboração de um projeto para incluir o tema “educação fiscal”
no currículo dos ensinos fundamental e
médio. A iniciativa pretende mostrar a
importância da cobrança e aplicação dos
impostos. “Esta realidade pode ser alcançada através do processo da educação
fiscal no nosso país, que visa a contribuir
para a formação do cidadão participativo
e consciente”, destaca a presidente do
Sindifern, Marleide Macêdo.
Quando o tema é o trabalho desenvolvido pelos 520 Auditores Fiscais,
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Dia do Auditor Fiscal

Presidente Marleide Carvalho na votação
das eleições do Sindifern

Vice-presidente Genilde Lima na votação
das eleições do Sindifern

Doação realizada no Instituto Juvino Barreto com a auditora
Mara Bezerra e o auditor fiscal aposentado Edison Costa

só temos a comemorar. A previsão é
que até o final de 2011, a arrecadação
do ICMS ultrapasse pela primeira vez
na história os R$ 3 bilhões de reais, o
que significa um aumento de 10% em
relação a 2010, ou seja, mais de R$ 300
milhões para os cofres públicos. Uma
espécie de 13º mês de arrecadação extra do ICMS. Os recursos arrecadados
pelo fisco potiguar são vitais para o
governo realizar as políticas públicas
e sociais, pois o ICMS representa mais
de 40% dos recursos do orçamento do
Estado.
Também no ano em curso, o
Sindifern ampliou a realização de suas
ações sociais, através da Comissão Filantrópica composta por diretores do
Sindifern e auditores fiscais. Em um
ano, cerca de 20 instituições filantrópicas já foram beneficiadas pelo fisco.
Mais de R$ 8 mil foram revertidos na
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Categoria fisco reunida em Assembleia

Lançamento do Livro de Guarda a Auditor Fiscal, ao lado
Marleide Carvalho e Pedro Lopes
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Posse da diretoria do Sindifern

compra de materiais de primeira necessidade, amenizando as carências enfrentadas por estas entidades. “Ações como essa sempre fortalecem o lado
social do fisco e demonstram o nosso compromisso
com a sociedade”, afirma a presidente do Sindifer,
Marleide Macêdo.
Em 2012, o Sindicato dos Auditores Fiscais
do Rio Grande do Norte irá continuar o seu trabalho na defesa dos interesses do grupo ocupacional

fisco e ampliar a sua parceria com a sociedade potiguar, através das ações sociais realizadas no decorrer do ano. O Auditor Fiscal Estadual faz parte de
uma carreira essencial ao funcionamento do Estado, pois do seu trabalho, o governo pode promover
e realizar as obras e políticas necessárias para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Desejamos,
assim, a todos potiguares um ano vindouro repleto
de sucesso e realizações.
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PECs 89/2007 e 270/2008:

Fisco do RN garante
apoio de parlamentares

32

Graças ao trabalho desenvolvido pelo Sindifern, deputados
federais do RN garantiram apoio à
votação favorável das PEC 89/2007
(Teto único - Ministro do Supremo)
e a PEC 270/2008 (Aposentadoria
por invalidez permanente), ambas
as propostas estão com grande
possibilidade de serem votadas no
Plenário da Câmara dos Deputados
nos dias 14 e 15 de dezembro.
A presidente do Sindifern,
Marleide Macêdo com apoio dos
auditores fiscais Milson Costa da
Silva (Miro), José Ribamar, Ana
Tonelli, José Xavier de Oliveira,
Pereira Júnior, Afrânio Leite, além
da assessora de imprensa do deputado Paulo Wagner, Daniele Freire
e Ricardo Marinho, desenvolveram trabalhos de intermediação
dos contatos políticos a favor das
proposições que serão votadas nos
próximos dias.
Garantiram total apoio ao
fisco os deputados federais Fátima
Bezerra, Rogério Marinho, Paulo
Wagner, Henrique Alves, Felipe
Maia e Sandra Rosado.
“O fisco norte-riograndense
há anos luta pela aprovação dessas
duas PECs. Mais uma vez é chegada a hora de demonstrarmos nossa
força e união”, destaca a presidente do Sindifern Marleide Macêdo.

“O fisco norte-riograndense
há anos luta pela
aprovação dessas duas
PECs. Mais uma vez
é chegada a hora de
demonstrarmos
nossa força e união”
Marleide Macêdo - Presidente do Sindifern
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BOAS NOTÍCIAS
Mais uma vitória para o Fisco e todo
funcionalismo público. Foi aprovada no dia 14
de dezembro, no Plenário da Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 270/2008, que acrescenta o § 22 ao artigo
40 da Constituição Federal de 1988. A Proposta
é de autoria da deputada federal Andreia Zito
(PSDB-RJ). Aprovada por unanimidade, a PEC
270/2008 obteve 401 votos.
O Fisco nacional realizou uma grande
mobilização, e o Sindifern desempenhou um
trabalho junto aos parlamentares federais do
RN, garantindo o apoio para mais esta causa.
Votaram a favor foram da PEC: Fátima Bezerra
(PT), Henrique Eduardo Alves (PMDB), Sandra
Rosado (PSB), Rogério Marinho (PSDB), Paulo
Wagner (PV ), Felipe Maia (DEM) e Fábio Farias
(PSD).
A proposta tem como objetivo garantir
ao servidor que tenha ingressado no serviço
público até o dia 16 de dezembro de 1998,
de aposentar-se em virtude de invalidez permanente; o direito à percepção de proventos
integrais, inclusive com revisão na mesma
proporção; e data da revisão da remuneração
dos servidores em atividade. Esta Proposta de
Emenda à Constituição tem como sugestão o
aprimoramento da reforma da Previdência,
inicialmente aprovada pela Emenda Constitucional 20/98, e posteriormente alterada pelas
emendas constitucionais 41/03 e 47/05, que
desconsideraram completamente aqueles servidores que já tinham tempo acima do requisitos exigidos por algumas regras impostas pelas
reformas.
A PEC 89/2007, que garante o Teto Salarial único para o funcionalismo público dos
três poderes, irá para pauta no início de 2012.
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Fisco despede-se de

2011 com muita festa e animação

O Sindicato dos Auditores
Fiscais do Rio Grande do Norte
(Sindifern), em parceria com a
ASFARN - Associação dos Auditores Fiscais do RN, realizou uma
grande confraternização no Imirá Plaza Hotel localizado na Via
Costeira. A festa teve como intuito, celebrar ao lado de familiares
e amigos a chegada do natal e a
passagem para um novo ano repleto de paz, prosperidade e novas conquistas.
Mais de 500 auditores fiscais e familiares prestigiaram o
evento. A animação da festa ficou
por conta da Orquestra Lumina,
eleita a orquestra revelação em
2007 e 2008. A Lumina reúne em

seu repertório músicas dos anos
1980 e 1990, além de uma série
de diferenciais artísticos e tecnológicos.
“A cada ano a diretoria do
Sindicato tem se esmerado para
fazer uma festa melhor, para que
ocasiões como essa se tornem
momentos únicos de alegria e
união da família fisco”, ressalta a
diretora de comunicação e sóciocultural, Mara Lúcia Bezerra.
Desde o início de dezembro, as Unidades Regionais de
Tributação (URTs) entraram no
clima das festas natalinas e de
final de ano. Auditores fiscais ao
lado de amigos e familiares realizaram diversas comemorações

nos municípios de Macau, Caicó,
Currais Novos, Mossoró, Nova
Cruz e Pau dos Ferros. “Destacamos que todas as confraternizações realizadas no interior foram
subsidiadas exclusiamente pela
ASFARN, que é a nossa associação
e possui na sua essência a missão
de promover tais eventos. Agradecemos ao Presidente reeleito
José Macedo pela parceria com
o Sindifern”, frisa o também Diretor de Comunicação, Edilson
Júnior.
O Sindifern deseja a toda
família fisco um Feliz Natal e um
Ano Novo de paz, amor, união e
novas conquistas.
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Fortalecido no presente,
para construir o novo
futuro do Rio Grande do Norte.
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