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Sindafep e Fenafisco  
pressionam contra PEC 32/20
Mesmo com mobilização de servidores públicos, reforma 
administrativa foi aprovada por Comissão Especial.
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No último mês, mesmo com a 
mobilização dos servidores 
públicos, a reforma adminis-

trativa foi aprovada pela Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados. 
Ainda assim, entidades do Fisco se-
guirão com a pressão parlamentar 
para que a proposta não seja aprova-
da em Plenário. 

O vice-presidente do Sindicato 
dos Auditores Fiscais do Estado do 
Paraná (Sindafep), Carlos Alberto 
Stadler, estava em Brasília para pres-
sionar os deputados em uma ação li-
derada pela Federação Nacional do 

É momento de intenso debate na 
política brasileira. Mesmo reconhe-
cendo a importância da democra-

cia, os cidadãos estão vendo as institui-
ções democráticas com uma imagem 
diferente da real. Além da falta de orga-
nização no combate à corrupção, isso 
é consequência da generalizada ine-
ficiência diante das demandas sociais 
e do desrespeito frente aos direitos da 
cidadania.

Ainda que exista a clareza de que as 
instituições democráticas são os pilares 
para o funcionamento da democracia, 
o cenário de descrédito e desesperan-
ça abre margem para o retrocesso. As 
instituições democráticas possuem ca-
racterísticas de representação, confian-
ça, estabilidade e equilíbrio, justamente 

para mediar as interações e os diferen-
tes interesses advindos da sociedade. 

Mas afinal, o que configura uma 
instituição democrática? Todas as 
normas culturais ou legais que foram 
criadas pelo homem e que estruturam 
as interações políticas, econômicas e 
sociais. Isso passa pela aprovação de 
leis, regras eleitorais, políticas públicas 
e partidos políticos, além do papel de-
sempenhado pelos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

O Instituto Sivis, em parceria com o 
Instituto de Estudos Avançados da Uni-
versidade de São Paulo (USP), realizou 
uma pesquisa que aponta que 61,5% 
dos brasileiros concordam, totalmente 
ou em parte, que o governo possa ig-
norar leis, o Congresso e outras institui-

A democracia se  
faz com instituições

Brasil possui uma democracia jovem. Portanto, é nor-
mal que exista esse processo de aperfeiçoamento. 
Ainda assim, não podemos esquecer que a sua defesa 
deve ser permanente e contínua.
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É momento de intenso debate na política brasileira. Mesmo reconhe-
cendo a importância da democracia, os cidadãos estão vendo as 
instituições democráticas com uma imagem diferente da real. Isso é 

consequência da generalizada ineficiência diante das demandas sociais, 
de combate a corrupção, de fraudes e de desrespeito frente aos direitos 
da cidadania.

Ainda que exista a clareza de que as instituições democráticas são os 
pilares para o funcionamento da democracia, o cenário de descrédito e 
desesperança abre margem para o retrocesso. As instituições democrá-
ticas possuem características de representação, confiança, estabilidade e 
equilíbrio, justamente para mediar as interações e os diferentes interes-
ses advindos da sociedade. 

Mas afinal, o que configura uma instituição democrática? Todas as 
normas culturais ou legais que foram criadas pelo homem e que es-
truturam as interações políticas, econômicas e sociais. Isso passa pela 
aprovação de leis, regras eleitorais, políticas públicas e partidos políticos, 
além do papel desempenhado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário. 

O Instituto Sivis, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados 
da Universidade de São Paulo (USP), realizou uma pesquisa que aponta 
que 61,5% dos brasileiros concordam, totalmente ou em parte, que o 
governo possa ignorar leis, o Congresso e outras instituições em um ce-
nário de crise, se o objetivo for resolver os problemas e melhorar a vida 
da população.

A mesma pesquisa apontou que 76,8% das pessoas aceitariam re-
lativizar a democracia caso o cenário de crise se agrave, e que 79,7% 
acreditam totalmente ou em parte que a democracia é a melhor forma 

de governo para o Brasil. É isso mesmo, 
a sociedade brasileira sabe que a de-
mocracia é o melhor caminho, mas não 
descarta a possibilidade do retrocesso 
diante das dificuldades.

Precisamos entender que a demo-
cracia não é algo natural, mas que vem 
de uma conquista civilizatória dos nos-
sos antepassados ocidentais. O Brasil 
possui uma democracia jovem. Portan-
to, é normal que exista esse processo de 
aperfeiçoamento. Ainda assim, não po-
demos esquecer que a sua defesa deve 
ser permanente e contínua. Caso contrá-
rio, voltaremos à estaca zero. 

A democracia se faz com instituições

Nenhuma dessas ações 
realizadas nos últimos me-
ses 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 in-
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ções em um cenário de crise, se o objeti-
vo for resolver os problemas e melhorar 
a vida da população.

A mesma pesquisa apontou que 
76,8% das pessoas aceitariam relativi-
zar a democracia caso o cenário de crise 
se agrave, e que 79,7% acreditam total-
mente ou em parte que a democracia é 
a melhor forma de governo para o Bra-
sil. É isso mesmo, a sociedade brasileira 
sabe que a democracia é o melhor cami-
nho, mas não descarta a possibilidade 
do retrocesso diante das dificuldades.

Precisamos entender que a demo-
cracia não é algo natural, mas que vem 
de uma conquista civilizatória dos nos-
sos antepassados ocidentais. O Brasil 
possui uma democracia jovem. Portan-
to, é normal que exista esse processo 
de aperfeiçoamento. Ainda assim, não 
podemos esquecer que a sua defesa 
deve ser permanente e contínua. Caso 
contrário, voltaremos à estaca zero. 

Nós, como representantes sindicais 
de uma categoria que serve a população, 
sempre vamos lutar pelo melhor cami-
nho para a nossa sociedade. Além disso, 
os sindicatos são reflexo da democracia 
que existe no nosso país. Se hoje po-
demos defender os interesses da nossa 
classe, é porque existe o direito de esco-
lha e de fazer valer o desejo da maioria. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
É o fim da estabilidade dos servidores, que é o que garante 
autonomia para o melhor trabalho para a sociedade. De 
acordo com a PEC, serão feitas avaliações de desempenho 
com a participação dos usuários do serviço público pelas 
plataformas digitais. O servidor será processado depois de 
duas avaliações insatisfatórias consecutivas ou três interca-
ladas, no período de cinco anos.

CONFIRA OS PRINCIPAIS DANOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA:

CONVÊNIOS COM EMPRESAS PRIVADAS
Estão querendo realizar a “uberização” do serviço público, a 
PEC 32/20 cria convênios com as empresas privadas. Essa 
medida pode trazer vários prejuízos para a população, como 
a facilidade para o desvio dos recursos da Saúde e da Educa-
ção, aumento do risco de corrupção e a queda na qualidade 
dos serviços prestados à sociedade.

CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Apesar do Fisco não estar incluso nesse retrocesso, por ser 
uma carreira típica de Estado, foram criadas regras para con-
tratações temporárias, com duração de até 10 anos. Para o 
serviço público, é um retrocesso no sentido da realização de 
novos concursos. O Estado deixará de garantir estabilidade 
e compromisso com um serviço de qualidade, para focar no 
serviço temporário. 

REDUÇÃO DE JORNADA
Da forma como está sendo apresentada, a PEC permite 
reduzir em até 25% a jornada e o salário dos novos servido-
res. De acordo com o texto, esses cortes estão limitados “aos 
períodos de crise fiscal”. Ainda que a proposta aponte o corte 
como se fosse facultativo para cada funcionário público, isso 
abre margem para um assédio enorme para que os servido-
res cedam a essa redução salarial.

FIM DE OUTROS DIREITOS DOS SERVIDORES
A reforma administrativa acaba com os seguintes direitos 
da administração pública direta e indireta, nos níveis federal, 
estadual e municipal:
• férias superiores a 30 dias;
• adicionais por tempo de serviço;
• aumento de remuneração ou parcelas indenizatórias com 
efeitos retroativos;
• licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença por 
tempo de serviço;
• aposentadoria compulsória como punição;
• adicional ou indenização por substituição;
• parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e crité-
rios de cálculo definidos em lei;
• progressão ou promoção baseadas exclusivamente em 
tempo de serviço.

“Esta é uma reforma  
administrativa que nada  
reforma! Ao contrário, 
tudo desmonta e cria  
condições para fragilizar  
o funcionalismo” 
Celso Malhani, Diretor Administrati-
vo e Financeiro da Fenafisco

Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco).
Os resultados obtidos pela ação 

do Sindafep, ao lado da nossa Fede-
ração e do Fórum Nacional de Car-

reiras de Estado (Fonacate), foram no 
sentido de reduzir os danos em rela-
ção ao texto original da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 32/20. 
Neste caso, conseguimos incluir na 
emenda o Fisco como carreira típica 
de Estado e retiramos o fim da esta-
bilidade para os atuais servidores.

“A proposta é muito prejudicial 
para os servidores públicos e para 
toda a sociedade brasileira, abrindo 
margem para corrupção, o desvio 
de recursos e privatização do ser-
viço público. Se aprovada, será ex-
tremamente danosa, inclusive, para 
a abertura de novos concursos pú-
blicos. Precisamos pressionar todos 
os parlamentares”, reforça Stadler.

Para aprovação da PEC, são ne-
cessários 308 votos favoráveis, em 
dois turnos. A diretoria do Sindafep 
considera importante intensificar a 
pressão virtual para que os depu-
tados votem contra a proposta.

E X P E D I E N T E

O NOTIFISCO É O INFORMATIVO  

OFICIAL DO SINDICATO DOS  

AUDITORES FISCAIS DA  RECEITA  

DO ESTADO DO  PARANÁ  

EDIÇÃO Nº 229 ESPECIAL ON-LINE  

PUBLICADO DESDE 1983 - ANO 38

EDIÇÃO / JORNALISTA  
RESPONSÁVEL
Luana Agner Dias MTE 7150/PR

COORDENAÇÃO EDITORIAL:
Bruno José

REDAÇÃO: Felippe Salles

DESENVOLVIMENTO: 
Agência Confraria  
Comunicação Política  
e Corporativa  
41 3014.7700

02 | NOTIFISCO | JUL-SET 2021

É momento de intenso debate na política brasileira. Mesmo reconhe-
cendo a importância da democracia, os cidadãos estão vendo as 
instituições democráticas com uma imagem diferente da real. Isso é 

consequência da generalizada ineficiência diante das demandas sociais, 
de combate a corrupção, de fraudes e de desrespeito frente aos direitos 
da cidadania.

Ainda que exista a clareza de que as instituições democráticas são os 
pilares para o funcionamento da democracia, o cenário de descrédito e 
desesperança abre margem para o retrocesso. As instituições democrá-
ticas possuem características de representação, confiança, estabilidade e 
equilíbrio, justamente para mediar as interações e os diferentes interes-
ses advindos da sociedade. 

Mas afinal, o que configura uma instituição democrática? Todas as 
normas culturais ou legais que foram criadas pelo homem e que es-
truturam as interações políticas, econômicas e sociais. Isso passa pela 
aprovação de leis, regras eleitorais, políticas públicas e partidos políticos, 
além do papel desempenhado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário. 

O Instituto Sivis, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados 
da Universidade de São Paulo (USP), realizou uma pesquisa que aponta 
que 61,5% dos brasileiros concordam, totalmente ou em parte, que o 
governo possa ignorar leis, o Congresso e outras instituições em um ce-
nário de crise, se o objetivo for resolver os problemas e melhorar a vida 
da população.

A mesma pesquisa apontou que 76,8% das pessoas aceitariam re-
lativizar a democracia caso o cenário de crise se agrave, e que 79,7% 
acreditam totalmente ou em parte que a democracia é a melhor forma 

de governo para o Brasil. É isso mesmo, 
a sociedade brasileira sabe que a de-
mocracia é o melhor caminho, mas não 
descarta a possibilidade do retrocesso 
diante das dificuldades.

Precisamos entender que a demo-
cracia não é algo natural, mas que vem 
de uma conquista civilizatória dos nos-
sos antepassados ocidentais. O Brasil 
possui uma democracia jovem. Portan-
to, é normal que exista esse processo de 
aperfeiçoamento. Ainda assim, não po-
demos esquecer que a sua defesa deve 
ser permanente e contínua. Caso contrá-
rio, voltaremos à estaca zero. 

A democracia se faz com instituições

Nenhuma dessas ações 
realizadas nos últimos me-
ses 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 in-
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HOMENAGEM CLETO TAMANINI

Cleto Tamanini nasceu no dia 
27 de julho de 1948. Natu-
ral do município de Salete, 
no Alto Vale do Itajaí, em 

Santa Catarina. De família italiana, 
sempre foi um apaixonado pela Itá-
lia, falava do país europeu com mui-
to orgulho e admiração. Cleto foi um 
grande sonhador, determinado, nun-
ca desistiu das suas metas e lutava 
até alcançá-las. 

Tamanini teve uma carreira profis-
sional de dar inveja em muitas pesso-
as. Assumiu cargos importantes e fez 
muito pela política paranaense. Mas, 
antes de iniciar sua vida profissional, 
Cleto foi seminarista.

Formado em Letras, pela Pontifí-
cia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR), e em Filosofia, pela Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR), 
defensor das causas e movimentos 
educacionais, atuou como professor, 
diretor escolar e foi fundador da pá-
gina de Educação, no site Gazeta do 
Povo, sendo o redator das primeiras 
99 edições.

Cleto passou no primeiro concur-
so de Auditores Fiscais do Paraná, 
em 1980, e sua luta pela categoria 
começou a partir desta data. O Au-
ditor sempre foi atuante na área sin-
dical. Antigamente, muitas assem-
bleias eram realizadas e ele sempre 
esteve presente em todas, nunca 
perdeu uma reunião. Sempre lutou 
pela classe. 

Em 2010, foi nomeado Diretor da 
Coordenação da Receita Estadual do 
Paraná e junto com o Sindafep, De-
putado Reni Pereira, Giancarlo Torres 
e tantos outros colegas teve parti-
cipação fundamental em um direito 
conquistado pela categoria. O mês 
de setembro de 2010 ficou marcado 
pela conquista de um antigo anseio 
dos Auditores Fiscais da Receita do 
Estado do Paraná. O, então, gover-
nador do estado do Paraná, Orlando 
Pessuti, sancionou a Lei Complemen-
tar nº 131/2010, que reestruturou a 
carreira da categoria. O documento foi 

aprovado em primeira e em segunda 
votação, na Assembleia Legislativa 
do Paraná, com o voto unânime dos 
mais de quarenta deputados presen-
tes na ocasião. A nova lei substituiu a 
Lei Complementar (LC) 92/2002, que 
teve um artigo contestado judicial-
mente, sendo necessária a revisão de 
seus termos. A aprovação de um novo 
texto elevou o nível da remuneração 
dos Auditores Fiscais ao de Procu-
radores do Estado e outras carreiras 
jurídicas do Executivo, pela primeira 
vez na história após a Constituição de 
1988, garantindo respeito e dignidade 
à categoria.

Nilce de Oliveira Nascentes é 
Auditora Fiscal, trabalhou ao lado 
de Cleto ocupando a gerência da 
Escola de Administração Tributá-
ria (Esat) e relembra a data. “Essa 

UM AUDITOR  
DE SONHOS

foi uma importante conquista para a 
categoria que contou com a partici-
pação da verve política de um diretor 
que somou esforços, juntamente com 
o Sindafep, para que tudo isso fosse 
possível”, afirma. 

Em Guarapuava, ele também teve 
papel fundamental para o desenvol-
vimento do município. Foi fundador 
da Associação dos Funcionários Fis-
cais de Guarapuava (Affisguar), em 
4 de fevereiro de 1986. Político no-
tório, Tamanini lutou no antigo MDB 
contra a ditadura, fundou o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), em 
Guarapuava, e legislou na Câmara 
Municipal entre os anos de 2013 e 
2016, em um mandato pelo Partido 
Trabalhista Cristão (PTC).

Mas nem só de política vivia Cleto 
Tamanini. Ele também era um apai-

“Cleto era uma pessoa muito sábia, estudiosa, e com  
certeza deu sua contribuição ao Legislativo. Certamente 
construiu a sua história e deixou a sua marca”  
João Napoleão, Vereador de Guarapuava

“Cleto foi um defensor incansável da classe fiscal que 
aliou rigoroso saber técnico à destacada habilidade polí-
tica. Um líder cujo exemplo inspira a todos nós da Febra-
fite para continuarmos firmes na busca da valorização do 
Fisco e de um país mais justo para todos ”  
Rodrigo Spada, Presidente da Febrafite

“Cleto é a história que ele construiu. Um ser determinado,  
que marcou e transformou a história do Fisco do Paraná.  
Podemos dividir a história do Fisco antes de 2010  
e depois de 2010”  Fernades Santos

“O  Cleto tem uma grande história. Uma 
história digna de orgulho para o Fisco do 
Paraná, lutou por grandes causas e com 
certeza sempre será lembrado por isso”  
Osmar de Araújo Gomes

xonado por esportes, principalmen-
te pelo futebol amador. O amigo e 
parceiro de trabalho Fernades dos 
Santos relembra momentos descon-
traídos de Cleto. “Ele era um apaixo-
nado por esportes. Tinha a mesma 
garra e determinação com a qual 
defendia as causas da categoria. 
Defendia a equipe em que participa-
va nas Fiscalíadas com bravura. Até 
mesmo nos esportes em que não ti-
nha tanta habilidade”, lembra. 

O presidente do Sindicato dos 
Auditores Fiscais da Receita do Es-
tado do Paraná (Sindafep), Osmar 
de Araújo Gomes, também relembra 

a história do companheiro de Fisco: 
“O Cleto tem uma grande história. 
Uma história digna de orgulho para 
o Fisco do Paraná, lutou por grandes 
causas e com certeza sempre será 
lembrado por isso”, concluiu. 

Cleto teve um AVC isquêmico no 
dia 27 de julho, quando estava em 
Guaratuba-PR e foi internado em 
Paranaguá-PR. Depois de 29 dias 
internado, não resistiu e faleceu às 
20h do dia 24 de agosto. Deixa os 
filhos Lenira, Lilian, Mônica, Gisele, 
Cleto Jr, Iuri, Nicolas, Estela e um 
legado imenso para o Fisco para-
naense. 
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Prêmio Gestor Público Paraná tem  
170 projetos homologados em sua 9ª edição

PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

Nesta edição tivemos 8 municípios participando pela primeira vez 

SOCIAL

Com o apoio do Sindafep, o Projeto Bebê Solidário entregou mais 20 kits em setembro

O Projeto Bebê Solidário, apoiado 
pelo Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná (Sindafep), realizou no dia 15 de 
setembro, a sétima entrega de enxovais 
do ano, beneficiando famílias que vivem 
em situação de vulnerabilidade social 
em Curitiba e na Região Metropolita-
na. No mês de setembro, 20 grávidas 
e mães de recém-nascidos receberam 
as doações. Participaram da entrega o 
Vice-presidente de Administração do 
Sindafep, Carlos Alberto Stella, e as vo-
luntárias Gilmara Albuquerque, Maria 
Inês Pereira e Elizabeth Ramos.

Selma dos Reis foi uma das bene-
ficiadas, ela ficou sabendo da iniciativa 
por meio de uma amiga. “Ela me falou 
que todo dia 10 abrem as inscrições, eu 
tentei no mês de setembro e deu certo. 
Eu acho muito bacana a iniciativa, por-
que hoje em dia é muito difícil conse-
guir ajuda. As pessoas estão vendendo 

O Prêmio Gestor Público Para-
ná (PGP-PR), promovido pelo 
Sindicato dos Auditores Fis-

cais da Receita do Estado do Paraná 
(Sindafep), está em sua 9ª edição e 
tem como tema “Assistência Social – 
Amparar e Capacitar para Crescer”.

As inscrições foram encerradas no 
dia 16 de julho. Em 2021, 170 proje-
tos foram homologados, superando a 
marca do ano passado, que teve 162 
iniciativas homologadas. Também ti-
vemos cidades concorrendo pela pri-
meira vez, são elas: Alvorada do Sul, 
Araruna, Astorga, Doutor Camargo, 
Figueira, Janiópolis, Nova Londrina e 
Rio Branco do Sul. 

Tema
O tema escolhido para a 9ª edição 

é pertinente aos interesses dos para-
naenses, já que projetos que tenham 
cunho social são extremamente im-
portantes para melhorar a vida de 
pessoas que vivem em situação de 
vulnerabilidade social. Com a pan-
demia do coronavírus esse cenário 
se agravou ainda mais, daí a impor-
tância de iniciativas sociais realizadas 
pelos municípios.  

Mesmo com o tema do ano vol-
tado para assistência social, projetos 
de todas as áreas da gestão públi-

ca foram inscritos. O Prêmio Gestor 
Público Paraná agradece a todos os 
municípios que participaram da 9ª 
edição. “Ficamos felizes em saber 
que os gestores públicos continu-
am desenvolvendo projetos que 
contribuem para o desenvolvimento 
econômico e social dos municípios 
paranaenses e de todo o nosso Es-
tado”, afirma o Coordenador-geral 
do Prêmio Gestor Público Paraná 
(PGP-PR), Laerzio Chiesorin Junior.

Parceiros
O PGP-PR é uma iniciativa do 

Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita do Estado do Paraná (Sinda-
fep) e conta com a participação es-

pecial da Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná (Alep) e do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE
-PR).

Patrocinam a premiação a As-
sociação dos Municípios do Paraná 
(AMP), a Companhia de Saneamen-
to do Paraná (Sanepar), a Fundação 
da Universidade Federal do Paraná 
(Funpar), o Grupo Datacenso, a Kul-
tivi, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Seção do Paraná (OAB-PR), a 
Otium Seguros e a Rádio UniFM.

A premiação é apoiada pela Asso-
ciação das Emissoras de Radiodifu-
são do Paraná (Aerp), Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecnologia 
da Informação (Assespro-PR), Com-
panhia de Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Paraná (Celepar), 
Conselho Regional de Economia do 
Paraná (Corecon/PR), Conselho Re-
gional de Administração do Paraná 
(CRA-PR), Programa de Pós-Gradu-
ação em Planejamento e Governan-
ça Pública (PGP), Receita Estadual, 
Secretaria de Estado da Fazenda do 
Paraná, Sindicato dos Servidores Pú-
blicos da Administração Tributária do 
Estado do Rio Grande do Sul (Sindi-
fisco/RS) e União de Câmaras, Verea-
dores e Gestores Públicos do Paraná 
(Uvepar). O apoio técnico é oferecido 
pelo Sebrae.
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Prêmio Gestor Público Paraná tem  
187 projetos inscritos em sua 9ª edição

PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

Nesta edição tivemos municípios participando pela primeira vez 

SOCIAL

Com o apoio do Sindafep, o Projeto Bebê Solidário entregou mais 20 kits em setembro

O Projeto Bebê Solidário, apoiado 
pelo Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná (Sindafep), realizou no dia 15 de 
setembro, a sétima entrega de enxovais 
do ano, beneficiando famílias que vivem 
em situação de vulnerabilidade social 
em Curitiba e na Região Metropolita-
na. No mês de setembro, 20 grávidas 
e mães de recém-nascidos receberam 
as doações. Participaram da entrega o 
Vice-presidente de Administração do 
Sindafep, Carlos Alberto Stella, e as vo-
luntárias Gilmara Albuquerque, Maria 
Inês Pereira e Elizabeth Ramos.

Selma dos Reis foi uma das bene-
ficiadas, ela ficou sabendo da iniciativa 
por meio de uma amiga. “Ela me falou 
que todo dia 10 abrem as inscrições, eu 
tentei no mês de setembro e deu certo. 
Eu acho muito bacana a iniciativa, por-
que hoje em dia é muito difícil conse-
guir ajuda. As pessoas estão vendendo 

O Prêmio Gestor Público Para-
ná (PGP-PR), promovido pelo 
Sindicato dos Auditores Fis-

cais da Receita do Estado do Paraná 
(Sindafep), está em sua 9ª edição e 
tem como tema “Assistência Social – 
Amparar e Capacitar para Crescer”.

As inscrições foram encerradas no 
dia 16 de julho. Em 2021, 184 pro-
jetos foram inscritos, superando a 
marca do ano passado, que teve 172 
projetos. Também tivemos cidades 
concorrendo pela primeira vez, são 
elas: Alvorada do Sul, Araruna, As-
torga, Doutor Camargo, Figueira, Ja-
niopolis, Nova Londrina e Rio Branco 
do Sul. 

Tema
O tema escolhido para a 9ª edição 

é pertinente aos interesses dos para-
naenses, já que projetos que tenham 
cunho social são extremamente im-
portantes para melhorar a vida de 
pessoas que vivem em situação de 
vulnerabilidade social. Com a pan-
demia do coronavírus esse cenário 
se agravou ainda mais, daí a impor-
tância de iniciativas sociais realizadas 
pelos municípios.  

Mesmo com o tema do ano volta-
do para assistência social, projetos de 
todas as áreas da gestão pública fo-

ram inscritos. O Prêmio Gestor Públi-
co Paraná agradece a todos os muni-
cípios que participaram da 9ª edição. 
Mesmo com a pandemia e com todas 
as dificuldades enfrentadas, foram 
184 projetos inscritos, ante 172 em 
2020. Ficamos felizes em saber que 
os gestores públicos continuam de-
senvolvendo projetos que contribuem 
para o desenvolvimento econômico e 
social dos municípios paranaenses e 
de todo o nosso estado.

Parceiros
O PGP-PR é uma iniciativa do Sin-

dicato dos Auditores Fiscais da Recei-
ta do Estado do Paraná (Sindafep) e 
conta com a participação especial da 

Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná (Alep) e do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná (TCE-PR).

Patrocinam a premiação a As-
sociação dos Municípios do Paraná 
(AMP), a Companhia de Saneamen-
to do Paraná (Sanepar), a Fundação 
da Universidade Federal do Paraná 
(Funpar), o Grupo Datacenso, a Kul-
tivi, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Seção do Paraná (OAB-PR), a 
Otium Seguros e a Rádio UniFM.

A premiação é apoiada pela Asso-
ciação das Emissoras de Radiodifu-
são do Paraná (Aerp), Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecnologia 
da Informação (Assespro-PR), Com-
panhia de Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Paraná (Celepar), 
Conselho Regional de Economia do 
Paraná (Corecon/PR), Conselho Re-
gional de Administração do Paraná 
(CRA-PR), Programa de Pós-Gradu-
ação em Planejamento e Governan-
ça Pública (PGP), Receita Estadual, 
Secretaria de Estado da Fazenda do 
Paraná, Sindicato dos Servidores Pú-
blicos da Administração Tributária do 
Estado do Rio Grande do Sul (Sindi-
fisco/RS) e União de Câmaras, Verea-
dores e Gestores Públicos do Paraná 
(Uvepar). O apoio técnico é oferecido 
pelo Sebrae.

Bebê Solidário faz a sétima 
entrega de enxovais do ano

as coisas ao invés de doar. O projeto 
ajuda muitas famílias carentes, tudo é 
muito organizado com distanciamento 
necessário e álcool em gel. Muito legal”, 
afirmou.

Sobre o projeto
Além das peças do enxoval, o pro-

jeto também entrega itens que foram 
arrecadados durante todo o mês, como 
roupas, fraldas, produtos de higiene, 
brinquedos e tudo que possa ser utili-
zado pelos bebês. As mães ou familia-
res que vão retirar as doações também 
recebem um auxílio para o transporte e 
um doce para adoçar a vida! 

Podem participar da iniciativa grá-
vidas e mães de recém-nascidos de 
Curitiba e Região Metropolitana. As 
inscrições são feitas por meio de um 
formulário, disponibilizado na página 
do Facebook do projeto.

Ajude uma causa nobre
Sua ajuda é valiosa para o Bebê 

Solidário continuar existindo. Seja um 
voluntário!

Entre em contato com a voluntá-
ria Gilmara pelo telefone (41) 99135-
9542. Faça a sua parte, sua ajuda é ne-
cessária para muitas famílias. 

Criado em 2013, 
o Bebê Solidário  

já beneficiou mais de 

1.300 bebês 
em toda a sua história. 

Selma Reis e o Vice-presidente  
de Administração do Sindafep,  
Carlos Alberto Stella
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O Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Receita do Estado do Paraná 
(Sindafep), juntamente com de-

zenas de outras entidades, lançou uma 
carta aberta aos deputados e senadores 
em que aponta a necessidade de uma 
Reforma Tributária que promova justi-
ça fiscal e reduza a desigualdade social. 
A carta foi publicada no jornal Folha de 
S.Paulo no dia 1º de fevereiro e alerta 
para o momento crítico que o Brasil en-
frenta devido à pandemia.

O Brasil, hoje um dos países mais de-
siguais do mundo, conseguiu minimizar 
os efeitos da pandemia com a implemen-
tação do Auxílio Emergencial, iniciativa 
do Congresso Nacional. Entretanto, com 
o fim do benefício, as entidades alertam 
para o cenário de extrema pobreza que 
deve se instalar no país. 

Segundo a carta, a desigualdade so-
cial é reforçada pelo nosso sistema tribu-
tário atual, regressivo e que prejudica as 
camadas mais pobres, fazendo com que 

estes paguem mais, enquanto os super-
-ricos contribuem com pouco em face do 
patrimônio que possuem. 

Desde 2020, entidades como a Fede-
ração Nacional do Fisco Estadual e Distri-
tal (Fenafisco), Oxfam Brasil e o Coletivo 
de Advocacia em Direitos Humanos (CA-
DHu), têm apresentado ações no Supre-
mo Tribunal Federal contra o sistema tri-
butário. Elas ajudam “a expor a urgência 
de uma reforma que não se limite à mera 
simplificação de tributos, mas que resulte 
num novo sistema”, explicam.

O Sindafep acredita que é possível 
reduzir a desigualdade social com uma 
Reforma Tributária de verdade. “Somen-
te com mudanças profundas em nosso 
sistema, desonerando os mais pobres e 
promovendo justiça fiscal é que teremos 
uma sociedade mais justa e com opor-
tunidade para todos”, opina Osmar de 
Araújo Gomes, presidente do sindicato.

Clique aqui e veja a carta aberta 
completa.

Reforma Tributária deve 
promover justiça fiscal  

Nova revista do Prêmio Gestor Público  
Paraná é lançada

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

CAMPANHA PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

Recadastramento de 
aposentados e  
pensionistas continua 
suspenso em 2021 

O orgão manteve suspenso o re-
cadastramento de aposentados 

e pensionistas para o ano de 2021 
até que seja segura a sua realização. 
Desta forma, aposentados e pensio-
nistas não precisam comparecer às 
unidades de atendimento para reali-
zar a prova de vida e garantir a ma-
nutenção dos auxílios. O órgão pede 
também que os beneficiários man-
tenham os dados atualizados por 
meio do Programa de Atualização 
Cadastral Permanente (PAC-RH), o 
que facilita o contato para possíveis 
convocações no futuro.

O Sindafep está atento e, assim 
que houver um calendário, iremos 
divulgar para os nossos filiados em 
nosso site e redes sociais.

O Sindafep lan-
çou em janeiro 

deste ano o Balan-
ço de Gestão 2020, 
documento em que 
são apresentados 
todos os trabalhos 
realizados no pri-
meiro ano da nova 
Diretoria Executiva 
Estadual (DEE). 

PARANÁPREVIDÊNCIA

A nova revista do Prêmio Gestor 
Público Paraná já está disponí-
vel e traz um conteúdo especial 

sobre os 43 projetos premiados no VIII 
PGP-PR, que teve como tema “Em-
preendedorismo: Idealizar, Realizar e 
Transformar”. Em um ano marcado pela 
pandemia do novo coronavírus, os mu-
nicípios se adaptaram para continuar 
oferecendo atendimento de qualidade 
para sua população.

A capa da nova revista destaca os 
quatro grandes vencedores de 2020: 
Guaíra, com o Troféu Melhor do Ano 
pelo projeto Educárius EAD - Inovando 
no Ensino Infantil e Fundamental; Ponta 
Grossa, com o Troféu Empreendedoris-
mo pelo projeto Voe Aceleradora de Ne-
gócios; Marechal Cândido Rondon, com 
o Troféu Tecnologia e Inovação pelo 
projeto SIG Geo M. C. Rondon; e Nova 
Esperança, pelo Troféu Administração 
Tributária pelo projeto Transformando 
Patrimônio Público em Soluções, Infra-
estrutura e Qualidade de Vida a Toda 
Municipalidade.

Devido ao coronavírus, municípios e 
a própria premiação se adaptaram, fato 
lembrado pelo presidente do Sindafep, 
Osmar de Araújo Gomes. “Ao ler a Re-
vista da 8ª edição, você verá municípios 
que se adaptaram ao cenário atual e 
que, apesar de todas as dificuldades 
que lhes foram impostas, desenvolve-
ram e executaram projetos que benefi-
ciaram seus munícipes”, lembra Osmar. 
O Sindafep é a entidade realizadora da 
premiação.

Desafios
Um dos desafios enfrentados para 

realização do PGP-PR foram as avalia-

ções dos projetos, que pela primeira vez 
foram realizadas por meio virtual. En-
tretanto, o ineditismo não ficou apenas 
com as avaliações. Pela primeira vez a 
Cerimônia de Encerramento do PGP-PR 
ocorreu de modo virtual, na Câmara Mu-
nicipal de Curitiba, com prefeitos, secre-
tários, servidores e autoridades partici-
pando remotamente.

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO

PARANÁ

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO

PARANÁ
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CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO

O ano de 2020 foi, sem dúvi-

das, um dos mais desafia-

dores da história recente 

em todo o mundo. Distan-

ciamento social, trabalho home office, 

toque de recolher, lockdown, palavras 

que entraram no cotidiano e que de-

vem permanecer em 2021, tudo por 

causa de algo que não conseguimos 

ver a olho nu, mas que transformou o 

modo como nos relacionamos: o novo 

coronavírus (Covid-19). E assim como 

tudo mudou, o Prêmio Gestor Público 

Paraná (PGP-PR) teve que mudar.

Quando a 8ª edição da premiação foi 

lançada, ainda não era possível prever 

os desafios que seriam impostos para a 

sua realização. Logo quando as inscri-

ções começaram, o Brasil já registrava 

os primeiros casos de uma doença até 

então desconhecida, mas que se espa-

lhava com uma velocidade alarmante, 

colocando em xeque a viabilidade da 

realização do PGP-PR em seu formato 

original. Frente a esse desafio, fez-se 

necessário que a premiação, que ti-

nha como tema o Empreendedorismo, 

empreendesse em um novo formato 

para cumprir sua missão fundamental: 

identificar e reconhecer as boas práti-

cas da gestão pública paranaense.

Mesmo com as atenções tomadas 

pelo coronavírus, o PGP-PR conseguiu 

o segundo maior número de inscritos 

em sua história: foram 162 projetos de 

68 municípios do Paraná, ficando atrás 

somente da edição 2019, quando foi al-

cançado o recorde de 208 participantes 

de 82 cidades. Os números reafirmam 

o Prêmio Gestor Público Paraná como 

um dos mais importantes do segmento 

no país.

Realizada pela primeira vez de 

modo virtual, a premiação teve que se 

adaptar ao contexto da pandemia, uma 

vez que não era possível avaliar as ini-

ciativas presencialmente em todas as 

cidades. Assim, a maioria das análises 

de campo foram realizadas à distância, 

garantindo mais agilidade e segurança 

aos participantes.

Com as avaliações finalizadas e os 

UM ANO DE

DESAFIOS

"Neste ano em que as restrições financeiras  

normais somaram-se às inúmeras dificuldades 

trazidas pela pandemia, empreender, aprender 

e revisar prioridades foi a tônica” 

Laerzio Chiesorin Junior, coordenador-geral do PGP-PR

premiados escolhidos, restava ainda 

um último desafio: realizar a Cerimô-

nia de Encerramento da 8ª edição do 

PGP-PR. Pela primeira vez na história, 

prefeitos, responsáveis pelos projetos 

e autoridades não poderiam participar 

presencialmente da cerimônia. Tam-

bém pela primeira vez o evento não 

aconteceria na Assembleia Legislati-

va do Estado do Paraná. No dia 10 de 

dezembro de 2020, na Câmara Muni-

cipal de Curitiba, foram revelados os 

43 vencedores de 36 municípios e um 

Consórcio Intermunicipal, com autori-

dades participando remotamente, ce-

lebrando os bons projetos executados 

em 2020 em prol dos paranaenses.

“É um reconhecimento aos gestores  

públicos, que mesmo diante das  

dificuldades conseguiram atender  

bem a população, sobretudo  

neste momento de pandemia”

Osmar de Araújo Gomes, presidente do Sindafep

Mesmo com a pandemia  

do novo coronavírus,  

PGP-PR 2020 tem  

o segundo maior  

número de inscritos  

em sua história

R E V I S TA  D O  V I I I  P R Ê M I O      G E S T O R  P Ú B L I C O  P A R A N Á
PRÊMIO

GESTOR PÚBLICOPARANÁ 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA   Nova Esperança

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO   Marechal Rondon

    Municípios inovam    durante a pandemia

EMPR E E N D E DO R I SMOI 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

EMPREENDEDORISMO Ponta Grossa 

MELHOR DO ANO  Guaíra 

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

PRÊMIOGESTOR PÚBLICOPARANÁ
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MELHOR DO ANO
EMPREENDEDORISMO
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Os Troféus Melhor do Ano, Empreendedorismo,  
Tecnologia e Inovação e Administração Tributária 
são os principais do Prêmio Gestor Público Paraná.Após serem criteriosamente estudados  pelos avaliadores, os selecionados nessas  categorias são chancelados por uma  Comissão Julgadora, composta por instituições  

apoiadoras e patrocinadoras do PGP-PR.  Os principais fatores avaliados são: inovação, possibilidade de replicação e relação custo/benefício.Na 8ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná, receberam essas premiações os seguintes projetos:

PRÊMIOGESTOR PÚBLICOPARANÁ

Nova Esperança

Guaíra

Marechal Cândido Rondon

Ponta 
Grossa

MELHOR DO ANO:GUAÍRA | Educárius EAD - Inovando o Ensino  
Infantil e Fundamental

EMPREENDEDORISMO:PONTA GROSSA | Voe Aceleradora de NegóciosTECNOLOGIA & INOVAÇÃO:MARECHAL CÂNDIDO RONDON | SIG Geo M.C. RondonADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA:NOVA ESPERANÇA | Transformando Patrimônio Público em Soluções, 

Infraestrutura e Qualidade de Vida a Toda Municipalidade

Inscrições 2021
Gestores públicos de todo o Paraná 

já podem se inscrever na 9ª edição do 
PGP-PR, que tem como tema “Assis-
tência Social: Amparar e Capacitar para 
Crescer”. A inscrição é rápida e feita 
100% on-line.

Para ver a nova revista do Prêmio 
Gestor Público Paraná clique aqui.

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO

PARANÁ

PRÊMIO

GESTOR PÚBLICO

PARANÁ
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TROFÉU PGP-PR

Programa Campo Mourão + Ativa

CAMPO MOURÃO

Campo Mourão + Ativa inseriu na rotina dos munícipes a prática de esportes e 

reduziu a utilização de medicamentos para hipertensão

Município inova e incentiva a  

prática de esportes com  

videoaulas durante a pandemia

O sedentarismo é um dos 

principais fatores que con-

tribuem para o surgimento 

de doenças crônicas, como 

a hipertensão e o diabetes. Dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 

apontam que 20% da população adulta 

mundial é sedentária. Foi para melho-

rar o cenário local e a vida da popula-

ção que a Prefeitura de Campo Mou-

rão, no Centro Ocidental do Paraná, 

desenvolveu o programa Campo Mou-

rão + Ativa.

 A gestão municipal criou em 2015 o 

programa piloto Viva Mais, que cons-

cientizava os jovens da cidade sobre 

São realizados 

eventos como  

a Semana da  

Qualidade de  

Vida e palestras 

profissionais

FICHA TÉCNICA 

Município: CAMPO MOURÃO

Nº de habitantes estimado: 95.488 

(IBGE/2020)

Beneficiados: Toda a população

Contato: Fundação de Esportes de Campo 

Mourão - (44) 3523-1561 / (44) 3523-9361 

RESULTADOS

• 5% dos participantes que tomavam 

remédios para hipertensão deixaram 

de fazer uso do medicamento; 

• 33 turmas presenciais (antes da pan-

demia), com cerca de 1.300 morado-

res participantes; 

• 140 pessoas com depressão foram 

encaminhadas para terapia de grupo, 

possível graças à parceria com insti-

tuições de ensino; 

• Mais de 25 mil visualizações em 

videoaulas disponibilizadas no 

Youtube.

a necessidade de hábitos saudáveis e 

prática de esportes. Com o sucesso da 

ação, a prefeitura expandiu e criou em 

2017 o Campo Mourão + Ativa, aten-

dendo todas as faixas etárias. As ativi-

dades são desenvolvidas em diversos 

grupos, como Academia da Terceira 

Idade do Corpo de Bombeiros, Adoles-

cente + Ativo, Escola + Ativa, Grupo de 

Condicionamento Físico + Ativo, Mu-

lher + Ativa, Servidor + Ativo e Tercei-

ra Idade em Ação.

Com a chegada da pandemia do 

novo coronavírus, as atividades, que 

antes eram feitas somente presencial-

mente, tiveram que ser adaptadas para 

o meio digital. Foram gravadas video-

aulas e encaminhadas para as turmas 

por meio do WhatsApp. Entretanto, 

a equipe verificou a necessidade de ir 

evoluir, atingindo mais pessoas den-

tro e fora de Campo Mourão. Foi então 

que a equipe criou um canal no Youtu-

be, ampliando o alcance das aulas.

A iniciativa é realizada pela Fun-

dação de Esportes de Campo Mourão, 

da Secretaria Especial de Esportes, 

Recreação e Lazer. Além das práticas 

esportivas, são realizados eventos 

como a Semana da Qualidade de Vida 

e palestras profissionais. O projeto 

oferece ainda, por meio de parceria 

com instituições de ensino, trata-

mento psicológico para pessoas com 

depressão.

Os custos da ação já são previstos 

no orçamento do município. Entre os 

principais benefícios estão a melhora 

na qualidade de vida dos moradores, 

diminuição na ingestão de medica-

mentos contínuos (5% das pessoas 

que tomavam remédios para hiper-

tensão deixaram de fazer uso) e en-

caminhamento de pessoas com de-

pressão para tratamento.

Os bons resultados garantiram à 

iniciativa o Certificado de Reconhe-

cimento do Prêmio Gestor Público 

Paraná (PGP-PR) 2018 e 2019. Pela 

inovação na pandemia e novos re-

sultados, a cidade recebeu o Troféu 

PGP-PR em 2020.

Com a chegada da pandemia, as atividades 

foram adaptadas, com aulas gravadas  

e encaminhadas pelo WhatsApp

O sucesso das aulas por WhatsApp 

motivou a criação de um canal no 

Youtube, que ampliou o alcance para 

além dos limites de Campo Mourão

SAIBA MAIS SOBRE  

ESSE PROJETO

Equipe responsável pelo Campo Mourão + Ativa

REDES  
SOCIAIS

Você sabia que o PGP-PR está nas redes  
sociais? Siga agora mesmo e fique por dentro 
de todas as novidades da premiação.

/premiogestorpublicoparana

/pgp_pr

Já é hora dos super-ricos e  
grandes corporações contribuírem 
para a superação da pandemia, 
com foco na recuperação econô-
mica e na garantia de direitos”

Revista do VIII PGP-PR apresenta  
os 43 projetos coroados no  
primeiro ano da pandemia.

2020 - Em um ano completamen-
te tomado pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), a atuação do 
Sindafep também teve que se rein-
ventar. “Sem dúvidas foi um ano de-
safiador para todos, inclusive para a 
nossa entidade e aos nossos filiados”, 
afirma Osmar de Araújo Gomes, pre-
sidente do Sindafep.

Para ver o Balanço de Gestão 
2020 completo, com todas as ativi-
dades desenvolvidas pelo Sindafep, 
clique aqui.

Sindafep divulga 
Balanço de Gestão  
2020 on-line

Bebê Solidário faz a sétima 
entrega de enxovais do ano

as coisas ao invés de doar. O projeto 
ajuda muitas famílias carentes, tudo é 
muito organizado com distanciamento 
necessário e álcool em gel. Muito legal”, 
afirmou.

Sobre o projeto
Além das peças do enxoval, o pro-

jeto também entrega itens que foram 
arrecadados durante todo o mês, como 
roupas, fraldas, produtos de higiene, 
brinquedos e tudo que possa ser utili-
zado pelos bebês. As mães ou familia-
res que vão retirar as doações também 
recebem um auxílio para o transporte e 
um doce para adoçar a vida! 

Podem participar da iniciativa grá-
vidas e mães de recém-nascidos de 
Curitiba e Região Metropolitana. As 
inscrições são feitas por meio de um 
formulário, disponibilizado na página 
do Facebook do projeto.

Ajude uma causa nobre
Sua ajuda é valiosa para o Bebê 

Solidário continuar existindo. Seja um 
voluntário!

Entre em contato com a voluntá-
ria Gilmara pelo telefone (41) 99135-
9542. Faça a sua parte, sua ajuda é ne-
cessária para muitas famílias. 

Criado em 2013, 
o Bebê Solidário  

já beneficiou mais de 

1.300 bebês 
em toda a sua história. 

Selma Reis e o Vice-presidente  
de Administração do Sindafep,  
Carlos Alberto Stella
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Prêmio Gestor Público Paraná  
realiza 9ª edição em 2021

PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

Gestores públicos estão na disputa com projetos desen-
volvidos nos 399 municípios do Estado

REDES  
SOCIAIS

Você sabia que o PGP-PR está nas redes  
sociais? Siga agora mesmo e fique por dentro 
de todas as novidades da premiação.

/premiogestorpublicoparana

/pgp_pr

PRINCIPAL

PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

Prêmio Gestor Público Paraná tem 187 projetos inscritos em sua 9ª edição

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado 
do Paraná (Sindafep), está em sua 9ª edição e tem como tema “Assistência Social – Amparar e Capacitar para Crescer”. 

PROJETOS INSCRITOS: 

As inscrições foram encerradas no dia 16 de julho. Em 2021, 184 projetos foram inscritos, superando a marca do 
ano passado, que teve 172 projetos. Também tivemos cidades concorrendo pela primeira vez, são elas: Alvorada do 
Sul, Araruna, Astorga, Doutor Camargo, Figueira, Janiopolis, Nova Londrina e Rio Branco do Sul. 

TEMA: 
O tema escolhido para a 9ª edição é pertinente aos interesses dos paranaenses, já que projetos que tenham cunho 

social são extremamente importantes para melhorar a vida de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade 
social. Com a pandemia do coronavírus esse cenário se agravou ainda mais, daí a importância de iniciativas sociais 
realizadas pelos municípios.  

Mesmo com o tema do ano voltado para assistência social, projetos de todas as áreas da gestão pública foram ins-
critos. 

O Prêmio Gestor Público Paraná agradece a todos os municípios que participaram da 9ª edição. Mesmo com a pan-
demia e com todas as dificuldades enfrentadas, foram 184 projetos inscritos, ante 172 em 2020. Ficamos felizes em 
saber que os gestores públicos continuam desenvolvendo projetos que contribuem para o desenvolvimento econômico 
e social dos municípios paranaenses e de todo o nosso estado.
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CELEBRAÇÃO APOSENTADOS

Dia do Auditor Fiscal:  
Profissional essencial para o  
funcionamento do Estado

Sindafep prorroga  
suspensão das atividades na 
sede social por mais 31 dias

A data é comemorada desde 2010 pelos Auditores Fiscais

Obituário
F i s co  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 con-
forto aos corações de suas famílias e descanso para aqueles que partiram com a 

certeza de missão cumprida.

Adacy Pedroso  24/11/1935 7/9/2021
Almezinda Hantens 23/8/1944 26/8/2021
Benedito Dos Santos 2/3/1940 14/7/2021
Bianor Mendes De Oliveira 13/8/1923 27/6/2021
Dercio Elias Stresser 15/3/1940 6/7/2021
Elvira Carneiro Lopes 9/1/1928 20/3/2021
Ilka Demarche Xavier 1/7/1932 10/8/2021
Irena Matras De Campos 9/10/1932 12/7/2021
Ivani Lourenco Simao 9/5/1945 25/5/2021

Nome                 Nascimento        Falecimento Nome                  Nascimento        Falecimento 
Joao Gaio Neto  7/1/1944 22/5/2021
Jose Ayres dos Santos Junior 19/2/1970 15/7/2021
Jose Carlos Pagliaci 12/8/1940 23/9/2021
Josefa Badlhuk Barbosa 13/4/1927 15/8/2021
Leonice M. da Silva Pelegrine 8/12/1950 30/6/2021
Paulo Petri  29/11/1951 6/7/2021
Ronaldo Milleo Gomes 10/3/1942 29/7/2021
Joao Albino Nascimento 24/12/1928 10/9/2021

O dia 21 de Setembro foi 
escolhido em alusão às 
comemorações do Dia de 
São Mateus

Filiados, Aposentados e 
Pensionistas passarão 
a receber pagamento 
pelo Banco do Brasil 

O Governo do Estado do Para-
ná renovou e ampliou a parce-

ria com o Banco do Brasil. Por este 
motivo, a Paranaprevidência enviou 
uma mensagem aos beneficiários 
informando que o pagamento dos 
salários vai passar a ser feito pelo 
Banco do Brasil. 

O Sindafep ressalta que a men-
sagem é VERÍDICA e que os órgãos 
responsáveis vão informar todos os 
procedimentos para a migração en-
tre as instituições financeiras, já que, 
atualmente, os aposentados e pen-
sionistas mantêm vínculo com a Cai-
xa Econômica Federal. 

A Paranaprevidência já fez a 
abertura de conta para crédito de 
seus proventos, mas ainda é preciso 
realizar um segundo passo - que en-
volve a complementação dos dados 
e ativação da conta. Esta etapa pode 
ser realizada de forma totalmen-
te digital. Basta baixar o aplicativo 
Banco do Brasil e seguir o passo a 
passo disponível em: https://www.
bb.com.br/parana.

Em caso de eventuais dúvidas, 
ou de necessidade de auxílio no 
processo, o associado pode entrar 
em contato com a Central de Rela-
cionamento pelos telefones: 4003-
5289 (capitais e regiões metropoli-
tanas) ou 0800-729-5289 (demais 
localidades).

Para que a comunicação seja mais 
fácil e ágil, é importante manter os 
dados atualizados no aplicativo da 
Paranaprevidência. O Banco do Brasil 
pode, também, entrar em contato com 
os seguintes endereços de e-mail:  
 

• comunicado@clientesbb.com.br,

•comunicado@bbestilodigitalcom.br, 

•comunicado@bbexclusivo.com.br.

Outras informações estão dispo-
níveis nas redes sociais do Sindafep 
e da Paranaprevidência. 

Nós, Auditores Fiscais, temos pa-
pel fundamental em nossa so-
ciedade, pois somos responsá-

veis pela missão de organizar e planejar 
a administração tributária, controlar o 
pagamento de impostos e combater a 
sonegação fiscal. Atividades que são 
essenciais para o funcionamento do 
Estado. 

Por meio da arrecadação dos tri-
butos, o Estado consegue fazer a ma-
nutenção dos serviços essenciais para 
a sobrevivência da população, como: 
saúde, educação, segurança e tantas 
outras funções atribuídas à gestão pú-
blica.  Para o presidente do Sindafep, 
Osmar de Araújo Gomes, a homena-
gem é uma forma de reconhecer e va-
lorizar a importância dos Auditores Fis-
cais para toda a sociedade. 

“É por meio do trabalho dos Audito-
res Fiscais que o Estado consegue in-
vestir em recursos para melhorar a vida 
da população. Precisamos valorizar a 
nossa classe que tanto luta para con-
seguir recursos para a sociedade. Agra-
decemos a dedicação de todos os Au-
ditores Fiscais e ressaltamos o orgulho 
que temos de representá-los”, concluiu. 

Sindafep: Papel fundamental 
O dia foi instituído através da pro-

mulgação do Projeto de Lei Nº 500/09, 
de autoria do então deputado estadual 
Reni Pereira, atendendo à solicitação 
do Sindicato dos Auditores Fiscais do 
Estado do Paraná (Sindafep). O projeto 
se transformou na Lei Nº 16.453, de 22 
de fevereiro de 2010, passando oficial-
mente a fazer parte do calendário cívico 
do estado do Paraná. 

O dia 21 de Setembro foi escolhido 
em alusão às comemorações do Dia de 
São Mateus, que ocorrem na mesma 
data. Mateus era um dos 12 apóstolos 
de Jesus Cristo, exercia anteriormente a 
função de coletor de impostos. Mesma 
função desempenhada pelos Auditores 
Fiscais. 

Para o Vice-presidente Sindical, Car-
los Alberto Stadler, é uma honra fazer 
parte da família dos Auditores Fiscais. 
“Gostaria de parabenizar a todos os Au-
ditores. Sem a categoria não há políticas 
públicas, pois são os Auditores que via-
bilizam os recursos para o Estado, por 
meio da arrecadação e fiscalização. É 
um trabalho de suma importância para 
toda a população. Temos orgulho dessa 
família", afirmou.  

O Sindafep tem orgulho de repre-
sentar esta classe que é tão importante 
para a sociedade. Temos uma trajetória 
marcada por muitas lutas em defesa da 
categoria e da população em busca de 
justiça fiscal e social. 

O Conselho de Representantes 
Sindicais (CRS) do Sindicato dos 

Auditores Fiscais da Receita do Es-
tado do Paraná (Sindafep) decidiu 
pelo cancelamento da 35ª Fiscalíada. 
O evento reúne toda a Família Fiscal 
do Paraná. Mas, devido às incertezas 
da pandemia da COVID-19, os mem-
bros do CRS deliberaram e decidiram 
cancelar o evento.

CRS decide pelo  
cancelamento da  
Fiscalíada devido à 
pandemia da  
Covid-19

Em razão da pandemia da CO-
VID-19, que ainda é grave em nos-

so Estado e exige cautela, a Diretoria 
Executiva Estadual do Sindicato dos 
Auditores Fiscais da Receita do Estado 
do Paraná (Sindafep) decidiu, por meio 
do Ato Administrativo nº 21/2021, 
prorrogar a suspensão das atividades 
na Sede Social de Curitiba. Serão mais 
31 dias, contados a partir de 1º de ou-
tubro. Durante este período, os funcio-
nários estarão dispensados do traba-

lho presencial, devendo desempenhar 
suas atividades em home office. 

A Diretoria do Sindafep está atenta 
ao cenário da pandemia em nosso Es-
tado. Buscamos garantir a segurança 
de nossos colaboradores, filiados e fa-
miliares, sempre respeitando a legisla-
ção vigente.

Os interessados também po-
derão acompanhar qualquer no-
vidade e informação pelo site:  
www.sindafep.com.br

E-MAIL CORPORATIVO: contato@sindafep.com.br

TELEFONE: (41) 3221-5300

WHATSAPP COMUNICAÇÃO:  
(41) 98548-0491

CELULAR/WHATSAPP INÊS:   
Assistente social: (41) 99996-1848

EM CASOS DE NECESSIDADE, OS FILIADOS  
PODERÃO CONTATAR O SINDAFEP VIA:

COVID-19 SÓ EM 2022
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Reserve seu lugar e venha 
desfrutar as comodidades  
das nossas instalações

CO
LÔ

NI
A D

E FÉRIAS DOS FISCAIS

PORTO RICO

CO
LÔ

NIA DE FÉRIAS DO SINDAFEP

CONTATOS  
PARA RESERVAS

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

A Alta Temporada 
2021/2022 promete!  
Depois do isolamento da pan-
demia, as pessoas começam a 
voltar à rotina e as instalações 
de Guaratuba e Porto Rico são 
ótimas opções para descansar e 
se divertir, escolha a que melhor 
se encaixa nos seus planos, faça 
sua reserva e aproveite! 

ATENTE-SE ÀS DATAS  
LIMITES DAS RESERVAS PARA:

• O natal e ano novo: Até 16 de dezembro.  
• As demais semanas: Até 23 de dezembro.  
• O carnaval: Até 13 de fevereiro de 2022.

O horário de atendimento 
para as reservas é das  
9h às 12h e das 13h às 18h.  
Confira as opções de  
instalações e os meios  
de reserva disponíveis.

Aproveite o verão  
com o Sindafep! 


