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Participação nos Resultados dos
AFRs em 2009 foi de 118,64%
O ICAT – Índice de Cumprimento de Metas das Unidades da Administração Tributária
– dos Agentes Fiscais de Rendas, no exercício de 2009, foi de 118,64%. O valor tem
efeitos diretos no pagamento da Participação nos Resultados dos AFRs.
Até o fechamento desta edição, a Secretaria da Fazenda não havia confirmado o cronograma de pagamento da PR aos AFRs.
Também foram publicadas as metas da receita tributária dos exercícios de 2009 e
2010. A meta para o ano anterior foi corrigida para R$ 92.013.603.196,00. Já para o
ano vigente, a meta fixada é de R$ 103.615.045.234,00, o que representa um aumento de mais de R$ 11,6 bilhões.
Leia mais na página 3.

PLC 2/2010 chega à Alesp e recebe 51 emendas
O Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2010 que, entre outros
pontos, dá nova redação ao caput do Artigo 18 da Lei Complementar
nº 1059/2008, recebeu 51 propostas de alterações apresentadas
pelos deputados estaduais.
Desse total, catorze emendas fazem referência direta à LC
1059/08, incluindo as emendas propostas pelo Sinafresp a
Vitor Sapienza e as apresentadas por outros deputados.
Propostas da Diretoria do Sindicato encampadas por Sapienza
preveem a supressão do dispositivo que altera o Artigo 18
da LC 1059/08, a isonomia do pró-labore para as funções
internas e a extensão do Prêmio de Produtividade à pensão mensal
decorrente do falecimento do colega já aposentado.
Veja na página 4.

Sinafresp organiza grupos de trabalho e realiza pesquisa para analisar e
aperfeiçoar a Resolução SF 12/2010 – página 3
PEC do Teto Único: Sinafresp e Fenafisco buscam apoio no Congresso
Nacional – página 6
Sinafresp une esforços com outras entidades e intensifica luta pela
valorização da carreira – página 7
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OSMAR MARINO
Caros colegas,
Está de parabéns o Sinafresp
pelo destaque da foto da reunião do
Sindicato com o senhor secretário
da Fazenda, na capa do nosso jornal.
Fica evidente na foto a “preocupação” do senhor secretário com a nossa
Classe. Sinceramente, os colegas do
Sindicato não mereciam tanta “atenção” do senhor secretário.
Isso porque, como diz a Diretoria do Sindicato, foi uma visita de
cortesia!
Abraços!
*
Caros colegas da Diretoria do
Sinafresp,
Por tudo que já aconteceu em
nossa caminhada, referente a nossa
situação salarial, principalmente os
encontros recentes com os senhores:
coordenador da CAT e secretário da
Fazenda, acho que temos urgentemente que marcar uma AGE para
definirmos os próximos passos.
Acho que, se conseguirmos levar
a efeito uma grande mobilização e
um acionamento mais forte, decidido
em AGE, pela classe, o Sindicato terá
mais condições de negociação e uma
definição da nossa situação junto ao
governo Estadual.
Não podemos perder o atual momento político.
Acho que uma boa mobilização
da classe, aqui em São Paulo, dá
mais força para o encaminhamento
da PRC Federal.
Abraços!
R. T. M.
Prezados senhores,
Fui nomeado AFR de SP no último
dia 10/2/2010 e gostaria de agradecer
a boa recepção que o Sinafresp tem
proporcionado aos novos AFRs.
Gostaria também de pedir que
mantenham especial vigilância sobre
a questão do pró-labore no Projeto de
Lei Complementar nº 2/2010.
Apesar dessa questão não prejudicar diretamente os que já estão na
carreira há mais tempo, é certo que
ela vai nos prejudicar a longo prazo.
L. H. M. O.
Meu pai é AFR aposentado e
gostaria de obter respostas de como
ficará a remuneração dos AFRs de São
Paulo. A respeito da notícia de que
o aumento só caberá aos servidores
federais, está correta? A Classe está
se posicionando a respeito disso? Um
absurdo a comparação do teto salarial do governador Serra. Gostaria de
obter respostas.
MARCIO ANTONIO
Boa tarde,
Sou um dos 600 aprovados para
AFR-SP do concurso de 2009 e gostaria de saber a posição do Sindicato
e da categoria como um todo com
relação ao PLC 02/2010 e a todo processo de reestruturação da carreira.
Tinha ouvido falar que o novo Sindicato era de oposição e que estaria
ao lado dos novos AFRs. Entretanto,

Expediente
venho acompanhando as notícias
postadas no portal do Sinafresp e
só vejo discussões sobre a quebra do
teto estadual. Ninguém fala sobre o
enorme fosso salarial que foi criado
entre os novos e os antigos AFRs.
Também não vejo nenhuma proposta
para melhorar a situação dos novos
fiscais que irão trabalhar na fiscalização direta de tributos, pois esses serão
ainda mais prejudicados. Na pauta de
discussão da nova Diretoria do Sindicato com o secretário, não percebi
nenhum comentário de desaprovação
à criação do nível básico na carreira.
E como se não bastasse isso tudo,
querem tirar o nosso pró-labore.
Nunca pensei que, após três anos
e meio de estudo, fosse me sentir tão
desestimulado a assumir o cargo de
AFR-SP, cargo esse que já foi considerado um dos melhores da área fiscal
em todo o país. O sentimento coletivo
no grupo de e-mails dos aprovados
para AFRs 2009 é de derrota, muitos
já pensam em desistir da posse por
conta de já ocuparem cargos melhor
remunerados e, a maioria dos que
vão entrar em exercício já projeta a
realização de um novo concurso público o mais breve possível para algum
outro ente federativo em busca de
melhor reconhecimento profissional.
Sempre sonhei em viver numa
cidade mais calma e bem estruturada
no interior, ocupar um cargo que
pudesse me trazer satisfação pessoal
e me oferecesse uma remuneração
compatível com minha dedicação
profissional e meu nível de instrução.
Já percebi que não será no Estado
de São Paulo que esse sonho irá se
realizar.
Espero que aqueles que participaram e participam de todo esse processo de “DESESTRUTURAÇÃO” da
carreira abram os olhos antes que seja
tarde demais. O cargo de AFR-SP acabou de se tornar um trampolim para
quem busca as melhores posições na
carreira pública.
Não tomem isso como provocação
ou ofensa, foi só um desabafo de
quem abriu mão de muita coisa para
conquistar seu espaço.
Na expectativa de uma resposta e,
desde já agradecendo,

e cumplicidade, pois estou de pleno
acordo com tudo o que vocês estão
fazendo. Em frente e sucesso.
IGOR NARDELLI EMMERICH
Caros senhores,
Fui aprovado nesse último concurso para o cargo de AFR-SP; sonho
realizado!
Apesar disso, são quase 600 fiscais
que entrarão desmotivados com o
novo plano de carreira. A diferença
salarial entre os fiscais que entraram
até 2006 é enorme em relação aos
fiscais que entrarão agora. A carreira
estará dividida. Já existem vários
apelidos para nós que entraremos
agora: fiscais zero, fiscais genéricos,
fiscais fubá...
O que vocês acham desse novo
plano de carreira? Quais as medidas
que o nosso futuro Sindicato tomará
para acabar com esse plano de carreira injusto?
Igor, futuro AFR-SP (com muito
orgulho).
MARTA MARIA BRAGA SANTOS
Prezados,
Sou pensionista e ainda não
recebemos a PR que foi paga aos
fiscais em 17/12. Vocês poderiam
me informar o que está acontecendo?
M. C.
Em 18/11/2009, ocorreu a nomeação para o cargo de Agente Fiscal de
Rendas, entretanto, em 25/11/2009,
o decreto das nomeações foi tornado
sem efeito por não ter nomeado os
portadores de deficiência. Qual a
previsão de quando ocorrerão novamente as nomeações?
DIMAS YAMADA SCARDOELLI
Meu nome é Dimas, sou AFR
lotado em Ribeirão Preto. Gostaria
de dizer que fiquei muito satisfeito
e feliz com o recebimento do livro
do José Rosa/Sinafresp sobre Substituição Tributária e com o pronto
atendimento da equipe do Sindicato.
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Márcio Antonio Vicente da Silva
ANTONIO MARIANO PEIXOTO
Parabéns ao Sinafresp por suas
notícias diárias. Visito essa página
diariamente e quanto faz bem ao
nosso ego ver que as coisas tomaram
um novo rumo. Isso é participação
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Participação nos Resultados dos AFRs em 2009 foi de 118,64%
Segundo publicação no Diário Oficial do Estado em 24 de fevereiro, o ICAT – Índice de Cumprimento de Metas das Unidades
da Administração Tributária – dos Agentes Fiscais de Rendas, no
exercício de 2009, foi de 118,64%. O valor tem efeitos diretos no
pagamento da Participação nos Resultados dos AFRs.
De acordo com os Artigos 9 e 10 da Resolução SF 56/2008, o
pagamento da PR suplementar referente ao total alcançado no
exercício anterior deve ser efetuado com a folha de vencimentos
do mês de março do ano vigente. Dessa forma, se obedecidas as
normas atuais, a PR de 2009 deverá ser depositada aos AFRs até o
quinto dia útil do mês de abril (dia 8). Entretanto, esse cronograma
ainda não foi confirmado pela Secretaria da Fazenda.

Os índices estão subdivididos em ICMS, IPVA, ITCMD, Taxas e
Parcelamentos.
No dia anterior, 23 de fevereiro, foram publicadas as metas de 2009 (R$ 92.013.603.196,00) e de 2010 (fixada em
R$ 103.615.045.234,00), que apresenta aumento de cerca de
R$ 11,6 bilhões comparada ao ano anterior.
Acesse o site www.sinafresp.org.br e veja todas as resoluções na
íntegra.
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Os AFRs sindicalizados podem calcular o valor de sua PR a ser
recebida acessando o site do Sinafresp e clicando no link “Simulador da PR”, situado no quadro “Informações”, na lateral direita
da página.
Índices e metas
Na mesma edição do DOE, foram publicadas duas resoluções com
efeitos na PR. A primeira delas (SF 20/2010) apresenta o quadro
com o índice de variação real da arrecadação e o valor unitário da
quota de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010, ambos com base
em agosto de 2008.
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De acordo com a publicação, o índice de variação real da arrecadação em janeiro de 2010 foi de 138,36, ante 115,72 em
dezembro de 2009. O valor da quota acumulado até fevereiro de
2010 é de R$ 1,2375.
Já a Resolução SF 21/2010 fixa o desdobramento da meta das
parcelas da receita tributária para os quatro trimestres de 2010.

Sinafresp organiza grupos de trabalho e realiza pesquisa para analisar e
aperfeiçoar a Resolução SF 12/2010
Durante a última semana de fevereiro, o Sinafresp
organizou grupos técnicos de trabalho em todas
as Delegacias Regionais Tributárias para analisar e
elaborar propostas de aperfeiçoamento da Resolução
SF 12/2010. A medida, publicada no Diário Oficial
do Estado de 3 de fevereiro, tornou públicas as novas tabelas de atribuição dos pontos do Prêmio de
Produtividade dos AFRs da Fiscalização Direta de
Tributos, com efeitos entre 1º de fevereiro e 31 de
julho de 2010.
Entre os dias 22 de fevereiro e 5 de março, os
grupos de trabalho, orientados pelos conselheiros
regionais do Sinafresp, recolheram críticas, sugestões e estudos sobre a resolução junto às suas
bases. Todo material recolhido será encaminhado
à DEAT com vistas ao aprimoramento das regras
dos serviços fiscais.
Paralelamente à atuação dos grupos nas regionais – e

para subsidiar seus estudos e propostas –, o Sinafresp
realizou também uma pesquisa de opinião no site da
Entidade. Dirigida a todos os AFRs da Fiscalização Direta de Tributos e aos de função interna que tenham
relação com a avaliação dos resultados dos trabalhos
fiscais e relatórios de serviços, a pesquisa, composta
por dez questões de múltipla escolha, ressaltava o fato
de que a identidade do participante seria mantida
em sigilo.
Os dados da pesquisa estão sendo catalogados e
analisados pela Diretoria do Sinafresp que, com o
material levantado pelos grupos de trabalho, deverá
elaborar um documento único com o resultado de
todo o estudo. Esse material final será entregue ao
diretor-executivo da Administração Tributária, José
Clóvis Cabrera. A previsão dos diretores da Entidade
é que esse processo seja concluído ainda no mês
de março. Acompanhe mais informações no site do
Sinafresp.

Sinafresp em Ação
Emendas PLC 2/2010

Vitor Sapienza apresenta propostas de alterações ao PLC 2/2010 feitas pelo Sinafresp
O Projeto de Lei Complementar nº 2 de 2010 que,
entre outros pontos, dá nova redação ao caput do
Artigo 18 da Lei Complementar nº 1059/2008,
recebeu 51 propostas de alterações apresentadas
pelos deputados estaduais.
Desse total, catorze emendas fazem referência
direta à LC 1059/08. São elas as emendas de nº
5, 7 a 9, 11 a 16, 21, 41, 43 e 44, de autoria dos
deputados Vitor Sapienza, Roberto Felício, Rui
Falcão, Bruno Covas e Maria Lúcia Amary.
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As emendas propostas pelo Sinafresp e
apresentadas pelo deputado estadual Vitor
Sapienza estão na edição de 20 de fevereiro
do DOE. A Entidade expôs o material ao parlamentar durante encontro realizado no dia 18
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de fevereiro (leia na matéria abaixo).
As propostas da Diretoria do Sindicato encampadas por Sapienza preveem a supressão no
PLC do dispositivo que altera o Artigo 18 da LC
1059/2008, a isonomia do pró-labore para as
funções internas – independentemente do nível
em que o AFR estiver enquadrado –, e a extensão do cálculo do Prêmio de Produtividade à
pensão mensal decorrente do falecimento do
colega já aposentado. As propostas foram publicadas como as Emendas nºs 8, 9 e 15. Além
dessas, o Sinafresp apoia especialmente aquela
que trata da supressão do nível básico (Emenda
nº 16, de autoria do deputado Roberto Felício),
originada de proposta de um dos diretores do
Sindicato.

EMENDA Nº 8, AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2, DE 2010
SL Nº 16, DE 2010

EMENDA Nº 9, AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2, DE 2010
SL Nº 17, DE 2010

Suprima-se alínea “a” do inciso VII do artigo 1º da
proposição em epígrafe.

Inclua-se alínea, onde couber, ao inciso I do artigo 2º
do PLC em epígrafe:

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por objetivo suprimir do Projeto
de Lei Complementar em epígrafe o dispositivo que altera o caput do artigo 18 da Lei Complementar nº 1059,
de 2008. Atualmente, é atribuído “pró-labore” a todos
os Agentes Fiscais de Rendas que exercem as funções
relacionadas no artigo 2º da citada Lei Complementar.
Tais funções visam a coordenar e dar suporte às ações
fiscais. Com o crescente desenvolvimento e aplicação
dos recursos de tecnologia da informação por parte dos
contribuintes, bem como a sofisticação de esquemas de
evasão fiscal, faz-se necessário aprimorar continuamente
os processos de investigação, planejamento e execuções
fiscais. Além disso, são crescentes as necessidades de
análise e acompanhamento da legislação tributária nas
áreas de consultoria e julgamento. Facultar à Administração a atribuição de “pró-labore” a estes servidores
poderá colocar em risco atividades primordiais para o
êxito do trabalho fiscal.

Artigo 2º - ..........................................................
I - À Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro
de 2008:
a) o § 6º, com a redação que segue, no artigo 39:
“Artigo 39 - ........................................................
§ 6º - Para fins de determinação do valor da pensão
mensal decorrente do falecimento do Agente Fiscal
de Rendas em atividade, aplicar-se-á o disposto nos
§§ 1º a 5º deste artigo.”
b) o artigo 39-A:
Artigo 39-A - Os afastamentos de Agentes Fiscais
de Rendas nos termos dos artigos 65 e 66 da Lei
10.261/68, autorizados sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo, serão considerados
de efetivo exercício, para efeito dos artigos 17 e 18
desta lei e do artigo 133 da Constituição Estadual e
legislação complementar.
Parágrafo único - O disposto neste artigo entra em
vigor na data da publicação desta lei complementar,

Sinafresp apresenta propostas ao deputado Vitor Sapienza
No fim da tarde de 18 de fevereiro, o presidente do Sinafresp, Ivan Netto Moreno, e o 2º
tesoureiro, Igor Lucato Rodrigues, estiveram com o deputado estadual e AFR Vitor Sapienza
para tratar do Projeto de Lei Complementar nº 2/2010.
O objetivo do encontro era apresentar e defender, junto ao parlamentar, as emendas elaboradas
pelos diretores da Entidade ao projeto, enviado à Assembleia Legislativa e publicado no Diário
Oficial do Estado de 5 de fevereiro.
Foi proposta pelo Sindicato a supressão da
alteração do Artigo 18 e que o pró-labore
seja isonômico para as funções internas, independentemente do nível em que o AFR
estiver enquadrado, além da extensão do
cálculo do prêmio de produtividade à pensão
mensal decorrente do falecimento do AFR já
aposentado.
Sapienza prometeu encampá-las e apresentá-las
à Assembleia Legislativa (veja acima).

Além das três propostas do Sinafresp, Sapienza
apresentou outras doze emendas ao Projeto,
alterando outros pontos da LC 1059 e tratou de
questões como a padronização de critérios para
estágio probatório.
Também apresentaram emendas os deputados Roberto Engler, Carlos Giannasi, Pedro
Bigardi, Fernando Capez, Edmir Chedid,
Analice Fernandes e Olímpio Gomes.
O projeto tramita em regime de urgência na
Alesp. Veja abaixo o texto das 3 emendas
propostas pelo Sinafresp e apresentadas pelo
deputado Vitor Sapienza. As demais emendas
estão disponíveis no site do Sinafresp, na seção
de notícias da Nossa Classe.
retroagindo efeitos para os afastamentos ocorridos
a partir de 1º de janeiro de 1998, sem prejuízo da
aplicação dos artigos 7º e 11 da Lei Complementar
nº 567, de 20 de julho de 1988, para os afastamentos
ocorridos até 31 de dezembro de 2007.
JUSTIFICATIVA
A proposta tem por objetivo tornar claros quais os
componentes da remuneração são devidos ao Agente
Fiscal de Rendas, nas hipóteses em que, por interesse
do governo e mediante expressa autorização do governador, esses servidores são afastados nos termos do
artigos 65 e 66 da Lei nº 10.261/68. A propositura,
por outro turno, coaduna-se com a conveniência
administrativa em permitir que o Agente Fiscal de
Rendas tenha mobilidade funcional, a fim de oferecer
seus conhecimentos técnicos e administrativos em
outras unidades ou esferas de Governo. A retroatividade dos efeitos do dispositivo impõe-se para evitar
que, por interpretação, sejam exigidas reposições
salariais, que se revelam injustas, porque a autorização do Governador foi concedida sem prejuízo da
remuneração e demais vantagens do cargo.
EMENDA Nº 15, AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2, DE 2010
SL Nº 23, DE 2010
Acrescente-se alínea, onde couber, ao inciso I do
artigo 2º do presente projeto de lei complementar
nº 2, de 2010:
...) o § 3º ao artigo 18:
§ 3º - O “pró-labore”, referido no “caput” deste
artigo, será atribuído ao Agente Fiscal de Rendas
pelo exercício das funções abrangidas pelo “caput”
do artigo 2º desta lei complementar e seu valor independerá do nível retribuitório em que o servidor
estiver enquadrado.
JUSTIFICATIVA
A emenda tem o objetivo de garantir isonomia a
todos os servidores que desempenham as funções
alinhadas no artigo 2º da LC nº 1059/2008 quanto
à retribuição a que fazem jus, ou seja, a certeza de
que todos os que exercem a mesma função sejam
remunerados com o mesmo “pró-labore”, independentemente do nível remuneratório em que estejam
enquadrados.
Fonte: Diário Oficial do Estado,
20 de fevereiro.

Sinafresp em Ação
Metanol

Mistura de metanol em combustíveis gera
preocupação com a segurança dos AFRs

Preocupado com a segurança dos AFRs, o presidente do Sinafresp,
Ivan Netto Moreno, entrou em contato com o diretor-executivo da
Administração Tributária, José Clóvis Cabrera, e sugeriu a suspensão
das operações nos postos de combustíveis até que as medidas de
proteção necessárias sejam adotadas (veja no quadro abaixo).
Segundo consta na pesquisa sobre os perigos e efeitos da substância
à saúde humana, de autoria da empresa Makeni Chemicals, “os sintomas de uma superexposição podem incluir dor de cabeça, perda
de consciência, náuseas, vômitos, visão turva, cegueira, coma e
morte. A pessoa pode melhorar e voltar a ficar mal após 30 horas”.
Ainda conforme o documento, ao manusear o produto, é necessário utilizar equipamentos de proteção individual, como máscara panorâmica, com filtro polivalente ou para vapores orgânicos,
máscara de oxigênio para situações em que as concentrações

A pedido do próprio diretor da DEAT, esse material levantado pelo
Sinafresp foi encaminhado à Cabrera para que fosse feita uma
análise sobre as medidas que deveriam ser adotadas. Alguns dias
depois, Cabrera esclareceu ao presidente Ivan que já havia determinado aos delegados de todas as regionais a aquisição dos EPIs –
equipamentos de proteção individual. O kit é composto por luvas,
máscara respiradora e óculos de proteção. A mesma providência
foi pedida à CGA – Coordenadoria Geral da Administração.
A orientação sobre os equipamentos necessários foi fornecida pela
Unicamp, atualmente responsável pelas análises das amostras de
combustível coletadas pela fiscalização.
Ivan Moreno voltou a sugerir a suspensão da operação até a
chegada do material de segurança, mas o diretor da DEAT avisou
sobre a impossibilidade de parar as atividades. Ele destacou ainda
que o material deveria estar à disposição em poucos dias e reforçou
o pedido, para que os servidores envolvidos na coleta das amostras
continuem adotando a máxima cautela nos procedimentos realizados nos postos de combustíveis.
Até o fechamento desta edição do Jornal Sinafresp, os equipamentos de segurança não haviam sido entregues aos AFRs envolvidos
nas operações em postos de combustíveis.

Conheça os riscos que o metanol causa à saúde humana e
saiba quais precauções tomar ao manusear o produto:*
Pode ser fatal se inalado em grandes quantidades e pode
causar cegueira se ingerido, mesmo em pequenas quantidades, ou se tiver contato com os olhos;
Causa danos se inalado ou absorvido pela pele;

Causa irritação à pele, aos olhos e ao sistema respiratório;
Perigo específico: afeta o sistema nervoso central e o
fígado.

Principais sintomas

Equipamentos de proteção individual

Ingestão: pode causar intoxicação e cegueira. Sintomas
paralelos à inalação.

Respiratória: máscara panorâmica, com filtro polivalente
ou para vapores orgânicos. Máscara de oxigênio para
situações em que as concentrações excedam os limites
de exposição.

Inalação: é irritante para as membranas mucosas. Gera
efeitos tóxicos no sistema nervoso, particularmente no
nervo ótico. Uma vez absorvido, é vagarosa sua eliminação.
Os sintomas de uma superexposição podem incluir dor
de cabeça, perda de consciência, náuseas, vômitos, visão
turva, cegueira, coma e morte. A pessoa pode melhorar,
mas voltar a ficar mal após 30 horas.

Mãos: luvas de neoprene ou nitrílicas.
Olhos: óculos de segurança tipo ampla visão.
Pele e corpo: roupa de proteção.

Contato com a pele: causa ressecamento. No caso de
absorção, os efeitos podem ser aqueles da inalação.

Precauções especiais: nunca entre em contato direto com
o produto.

Contato com os olhos: exposição contínua pode causar
lesão nos olhos.

* Informações retiradas da pesquisa feita pela empresa Makeni Chemicals
Comércio de Produtos Químicos. O material completo está disponível
no site do Sinafresp.

Índices: UFESP 2010: R$ 16,42 | Selic fevereiro/2010: 0,59% | Previsão PIB 2010: 4,50%
(previsão IBGE, publicado em 26/2/2010) | Previsão inflação 2010: 4,50% (Focus).

(Focus) | IPCA fevereiro/2010: 0,75%
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Diante desse cenário, as Delegacias Regionais Tributárias receberam um aviso da DEAT para que os Agentes Fiscais de Rendas
envolvidos na operação De Olho na Bomba tivessem o máximo
de cautela na fiscalização desses produtos.

excedam os limites de exposição, luvas de neoprene ou nitrílicas,
óculos de segurança tipo ampla visão e roupa de proteção, entre
outros.
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No início do mês de fevereiro, a imprensa de todo o país começou
a noticiar que postos de combustíveis da Grande São Paulo foram
flagrados vendendo metanol misturado ao álcool. O metanol pode
ser fatal se inalado em grandes quantidades e pode causar cegueira
se ingerido, mesmo em pequenas quantidades, ou se tiver contato
com os olhos e a pele.

Sinafresp em Ação
PEC do Teto Único

Sinafresp e Fenafisco buscam apoio no Congresso Nacional

fevereiro • 2010

Líderes do Fisco Estadual de todo país
estiveram em Brasília, durante a segunda
semana de fevereiro, para buscar apoio dos
parlamentares para a aprovação da PEC
89/07, de autoria do deputado federal e
AFR João Dado, que trata do teto único do
funcionalismo público.

Jornal Sinafresp
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Um dos importantes apoios recebidos foi
o do deputado federal Paulo Pereira da
Silva (PDT), o “Paulinho da Força”, também
presidente da Força Sindical. Ele recebeu
os dirigentes dos sindicatos estaduais, ao
lado do deputado João Dado, e manifestou
simpatia à reivindicação a respeito do teto
dos agentes fiscais, tanto no plano federal
quanto estadual.
Outro destaque foi o encontro do presidente da Fenafisco, Rogério Macanhão,
acompanhado pelo diretor da Federação,
o AFR Claudio Fambrini, com o presidente
da Câmara dos Deputados, Michel Temer
(PMDB). Os representantes da categoria fiscal expuseram o pleito da PEC 89/07. Temer
disse que vai analisar o projeto e conversar
com as demais lideranças sobre o tema.
LÍDERES DA CÂMARA
O grupo, formado por cerca de 12 representantes sindicais, também esteve com o
vice-líder do PMDB, o deputado federal
Mendes Ribeiro, e com o líder do PV, Edson
Duarte. Ambos disseram que o partido está
extremamente simpático ao pleito e que vão
conversar com sua bancada e com os demais
líderes sobre a PEC.

Foi recebido também por Laurimar Rabelo
dos Santos, chefe de gabinete do líder do
Governo na Câmara, deputado federal Cândido Vaccarezza. Na ocasião, reforçaram o
pedido de apoio do governo Lula à PEC
89/07 e expuseram as razões do Fisco
Estadual. Debateram aspectos técnicos da
medida e, ao final, o chefe de gabinete afirmou que deverá transmitir as informações
ao deputado. Ele também solicitou mais
detalhes sobre o tema, como a situação de
cada Estado e das carreiras fiscais em relação
ao subteto estadual.
Ivan Netto Moreno e Miriam Arado, presidente e vice do Sinafresp, respectivamente,
destacaram que, apesar de sua significativa
importância, São Paulo situa-se em uma das
últimas posições no ranking do subteto dos
Estados brasileiros. A Federação e os demais
sindicatos pretendem conversar diretamente
com o deputado.
Foram percorridos diversos gabinetes durante a mobilização, como os dos deputados Arnaldo Faria de Sá, Rômulo Gouveia
e do senador Romero Jucá. Participam das
atividades o presidente do Sinafresp, Ivan
Netto Moreno, e a vice, Miriam Arado; o
presidente da Fenafisco, Rogério Macanhão,
e o diretor de Assuntos Intersindicais da
Federação, o AFR Claudio Fambrini; além
de dirigentes dos sindicatos do Fisco de
diversos Estados, como Amazonas, Espírito
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do
Sul, entre outros.

Ministro das Relações Institucionais recebe Sinafresp e Fenafisco em Brasília
Um dos destaques das atividades de mobilização em Brasília, entre
os dias 9 e 11 de fevereiro, foi o encontro dos líderes do Fisco
Estadual com o ministro das Relações Institucionais da Presidência
da República, Alexandre Rocha Santos Padilha.
Os presidentes dos sindicatos do Fisco Estadual de várias unidades
da federação – entre elas o Sinafresp –, acompanhados pelos
deputados federais João Dado e Paulinho da Força, pediram apoio
à PEC 89/07 e ressaltaram a necessidade do aumento do teto em
todo o país.
O ministro recebeu o material com a situação do teto salarial em
todos os Estados e disse estar bastante interessado no assunto.
Afirmou ainda que vai falar com as áreas do Governo a respeito
e sugeriu que os sindicatos continuem procurando os líderes da
Câmara.
Roberto Kupski, presidente da Febrafite – Federação Brasileira de
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais –, que também estava
presente, aproveitou o encontro para solicitar apoio à suspensão da

norma da ANS que impõe às associações com planos de saúde de
autogestão a obrigatoriedade de abrir CGC separado da entidade.
O tema é de interesse direto dos AFRs, por conta da Amafresp –
mantida pela Afresp.

Sinafresp em Ação
CD Fenafisco

Representaram o Sinafresp o presidente Ivan Netto Moreno, os
diretores Miriam Arado, Igor Lucato Rodrigues e Jorge Luis Breder e o conselheiro
da capital Edson Farah. As atividades tiveram início com o encontro da Comissão
de Participação Política da Federação.

Também destacam-se entre os itens da pauta a aprovação da realização da V Conafisco – Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital –, em
Santa Catarina, no mês de novembro; as
ações da Fenafisco em busca da aprovação
das PECs 555/06 (contribuição previdenciária do inativos), 89/07 e 210/07 (teto
único do funcionalismo público); e a discussão sobre as Centrais Sindicais e sobre
a contribuição sindical dos trabalhadores
(inclusive servidores públicos) estabelecida
pelo Governo a partir desse ano.

A reunião do CD da Fenafisco contou com
uma extensa pauta de discussão, incluindo
o debate sobre a situação fiscal remuneratória em todos os Estados presentes no
encontro. O representante do sindicato do

Sinafresp e Sindicatos decidem intensificar trabalhos para aprovação da PEC 555/2006
Na manhã de 22 de fevereiro, o Sinafresp recebeu em sua sede
representantes dos auditores fiscais municipais de São Paulo, da
União e dos funcionários do Banco Central. A pauta principal do
encontro foi a PEC 555/06, que propõe o fim da cobrança previdenciária aos aposentados.
Luiz Fuchs (presidente da delegacia de São Paulo da Unafisco
– Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal),
Celso Giannasi (presidente da AAFIT – Associação e Sindicato dos
Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo), Paulo
Lino Gonçalves e Eduardo Stalin Silva (diretores do Sinal – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central em São Paulo)
conversaram com Ivan Netto Moreno e José Roberto Costa dos
Santos, presidente e tesoureiro do Sinafresp, respectivamente,
sobre a importância de unir esforços para buscar a aprovação da
PEC que trata da contribuição dos inativos.

No encontro, os representantes decidiram intensificar o trabalho
em Brasília para sensibilizar os parlamentares sobre a importância
da aprovação da PEC. O grupo pretende buscar apoio de outras
entidades sindicais de todo o país e organizar um grande evento
em São Paulo, neste mês de março, para apresentar a reivindicação ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, e
solicitar que o projeto seja inserido na pauta de votações o mais
rápido possível.
A partir do mês de março, as quatro entidades – Sinafresp, AAFITSP, Unafisco Sindical-SP e Sinal – devem cumprir uma série de
encontros para dar prosseguimento ao trabalho que busca o fim
da contribuição dos inativos.

De autoria do então deputado Carlos Mota (Minas Gerais), o
projeto revoga o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41 (Reforma da Previdência), acabando com a cobrança de contribuição
previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. O projeto aguarda votação desde julho de 2006, quando
foi encaminhado à CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania.

Sindicatos de servidores estaduais solicitam audiência com o secretário da Fazenda
O Sinafresp participou, na tarde de 22
de fevereiro, de uma reunião na sede da
Fessp-esp – Federação dos Sindicatos dos
Servidores Públicos no Estado de São Paulo,
convocada para tratar da campanha salarial
dos servidores públicos estaduais no ano de
2010.
Ao todo, estavam presentes dirigentes de 16
entidades filiadas à Federação – entre elas o
Sinafresp, representado por seu presidente,
Ivan Netto Moreno, e pelo tesoureiro José
Roberto Costa dos Santos –, que discutiram
as providências necessárias à campanha

salarial das várias categorias que integram
o funcionalismo público estadual.
Entre as deliberações, destaca-se a formação de uma comissão responsável pela
preparação do boletim informativo da
Fessp-esp para seus filiados e elaboração
de uma pauta geral de reivindicações da
Federação. Também deverá ser organizada
uma movimentação nas entidades junto
à Assembleia Legislativa, em março, para
solicitar às lideranças e demais deputados
estaduais atenção às reivindicações salariais
do funcionalismo estadual.

Os diretores do Sindicato José Roberto
Costa dos Santos e Teo Franco foram indicados para representar os Agentes Fiscais
de Rendas nessa Comissão.
No final da reunião, os presidentes do
Sinafresp, da Fessp-esp e do Sitesp assinaram ofício solicitando audiência com
o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo
Machado Costa, para pedir apoio às
reivindicações das diversas carreiras estaduais. A audiência ainda não foi marcada. Acompanhe as notícias pelo site
www.sinafresp.org.br.
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Amazonas informou, nesse momento da reunião, o novo teto do
funcionalismo daquele Estado que, desde 11 de fevereiro de 2010,
segue o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado. Agora, São Paulo deve ficar em 20º lugar no ranking do
subteto estadual entre todas as unidades da federação.
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Sindicatos do Fisco Estadual debatem situação da fiscalização em todo o país

Entre os dias 21 e 26 de fevereiro, Foz do Iguaçu, no Paraná, foi
sede da 130ª reunião do Conselho Deliberativo da Fenafisco. O
evento contou com a presença de representantes de 23 Estados do
Brasil, além do Distrito Federal. Goiás, Rio de Janeiro e Roraima
não participaram do encontro.

Sinafresp em Ação
Aliança municipal

Diretoria expõe ao AFR e
vereador Gilson Barreto o atual cenário
nárrio d
das
as llutas
utas d
daa C
Classe
lasse
Os diretores do Sinafresp reuniram-se no dia 8 de fevereiro com
o vereador e AFR Gilson Barreto em seu gabinete, na Câmara
Municipal de São Paulo. Convidados pelo parlamentar, os representantes da Classe renovaram as preocupações dos Agentes
Fiscais de Rendas em relação ao atendimento da PEC do subteto
estadual.
Durante o almoço-reunião, o presidente do Sindicato, Ivan Netto
Moreno, e os diretores Miriam Arado e Teo Franco solicitaram
ao vereador que interceda junto ao governador José Serra, seu
copartidário no PSDB, reforçando a necessidade de atualização
do subteto salarial no Estado de São Paulo.
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Também participaram do encontro o presidente e o vice da Afresp,
Luiz Carlos Toloi Junior e João Dias Yanes, respectivamente, além
da AFR Sirlei Aparecida Coradine Moreno.

Jornal Sinafresp
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Recomposição dos décimos

Jurídico

Por Thiago Alves

Não é novidade para os AFRs que a legislação estadual prevê a chamada incorporação dos décimos. O direito à incorporação
está no art. 133 da Constituição Estadual,
e a Administração sempre reconheceu e
pagou as incorporações do pró-labore.
A regra do art. 133 da Constituição do
Estado é clara: para a incorporação de um
décimo, é preciso que o AFR exerça por um
período de um ano função que lhe garanta
maior remuneração. Durante esse ano, contudo, o servidor poderá exercer diversas funções (desde que com maior remuneração),
caso em que sempre incorporará a menor
diferença de décimo apurada.
Ocorre que, durante a vida funcional, o
servidor poderá exercer diversas funções
que lhe garantem incorporação. O exercício dessas funções pode gerar modificação
(mais benéfica) na contagem e composição
dos décimos. Esse direito, reconhecido legalmente, é cumprido pela Administração,
mas deve ser requerido pelo servidor.
É o Decreto 35.200/92, que prevê o direito
à recomposição.
Artigo 4.º - O servidor, que tiver incorporados décimos de diferença de
remuneração e vier a exercer cargo ou
função de remuneração ainda superior,
poderá requerer:
I - a cada ano de exercício, a progressiva substituição de décimos de menor

diferença, desde que tenha incorporado
dez décimos;
II - a recomposição de décimos, incorporados na forma do parágrafo único do
artigo anterior, mediante a utilização de
novos períodos de exercício em cargo ou
função de idêntica denominação.
Parágrafo único - O período de exercício
substituído, para efeito do previsto no
inciso II deste artigo, não poderá ser
reutilizado
Para melhor entendimento, vale a pena
exemplificar.
Durante um ano, um dado AFR, assistentefiscal, que tenha exercido por 300 dias a
função de delegado regional tributário e
por 65 dias a função de inspetor fiscal,
incorporará 1 décimo relativo à função
de inspetor, emprestando, para tanto, o
período em que prestou serviço como
delegado regional.
Se, no ano seguinte (ou tempos depois), o
mesmo AFR presta mais 300 dias como delegado regional e mais 65 dias como inspetor fiscal, novamente incorporará décimos
relacionados à função de inspetor fiscal.
Isso ocorre porque os períodos anuais de
incorporação são analisados individualmente.
O citado Decreto possibilita, contudo,
uma reapreciação dos períodos, de forma

* Thiago Alves é advogado e chefe do Departamento Jurídico do Sinafresp.

a recompor os décimos de maneira mais
favorável ao servidor.
No exemplo citado, por meio da recomposição, o AFR, ao invés de perceber pelo
art. 133 da Constituição estadual 2 décimos
da função de inspetor, passaria a receber
1 décimo da função de delegado (já que
exerceu 600 dias nessa função) e 1 décimo
na função de inspetor fiscal.
A recomposição, contudo, não é automática e deverá ser requerida. Vale ressaltar
que o servidor só pode reutilizar o tempo
uma única vez
Sendo assim, aqueles que tenham direito
a um melhor cálculo, ou melhor aproveitamento dos décimos de funções exercidas
durante a vida funcional, podem acessar o
site do Sinafresp e utilizar o modelo de requerimento disponível para a recomposição
dos décimos.

Nossa Classe
Perfil Conselho

Renovação no Conselho de Representantes chega a 70%
No final de 2009, o Sinafresp realizou em todo o Estado de São Paulo as eleições que elegeram a nova Diretoria e os membros do
Conselho de Representantes do Sindicato para o triênio 2010-2012.
A nova formação do quadro de representantes da Entidade aponta um fato interessante: aproximadamente 70% dos membros eleitos
estão no Conselho pela primeira vez. Algumas regionais renovaram praticamente todos os seus representantes, como é o caso de
Campinas e Sorocaba.
Além de novos no Conselho, também é visível a presença de novos AFRs – aqueles colegas que
ingressaram na carreira nos últimos concursos (entre 2002 e 2006), como representante da DRTC II,
Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth.

Sobre o perfil do novo Conselho, ele comenta: “Embora seja cedo para fazer uma avaliação, percebo
uma disposição muito forte por parte dos conselheiros em trabalhar
para atender às expectativas da Classe. É um Conselho que almeja
produzir resultados. Acredito que essa renovação servirá para trazer
novas ideias e opiniões ao debate, bem como agregar segmentos
da Classe que estavam afastados das questões sindicais, como os
AFRs dos concursos mais recentes”.
O Conselho de Representantes do Sinafresp é composto por 47
titulares – 40 representantes e sete diretores. Cada representante
tem um suplente, o que totaliza
87 membros de todas as regionais do Estado.

Jornal Sinafresp
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Para conhecer a formação completa do Conselho de Representantes do Sinafresp e saber
quem são os AFRs que representam a sua regional, acesse
www.sinafresp.org.br.

Sinafresp convoca AFRs de Osasco e Guarulhos
para votação de representantes
O Sinafresp convoca os Agentes Fiscais de Rendas sindicalizados
das regionais de Osasco e Guarulhos para escolher seus representantes no Conselho da Entidade, para o triênio 2010-2012. A
votação está marcada para o dia 19 de maio.
Em 26 de novembro de 2009, foram realizadas as eleições gerais
do Sindicato, com a escolha da nova Diretoria e dos novos membros do Conselho, que tomaram posse em 9 de janeiro último.
Entretanto, na DRT 13/Guarulhos, só foi preenchida uma das
duas vagas reservadas – Renato Cialfi Abbondanza, titular, e
Edson Tomihiro Kato, suplente – e, na DRT 14/Osasco, não houve
inscrição de candidatos.
Podem candidatar-se às vagas remanescentes AFRs lotados na
regional que pretendem representar e que sejam filiados ao
Sinafresp desde, no mínimo, 19 de abril de 2009. Podem votar
os colegas sindicalizados até 19 de março de 2010.
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AFR desde 2006, ele exerce seu primeiro mandato como conselheiro e afirma que candidatou-se
motivado pela perspectiva de renovação e pela necessidade da participação de todos os fiscais de
rendas nas lutas da carreira: “A eleição do novo Conselho e Diretoria refletiu o anseio da Classe pela
renovação e busca de alternativas para solução dos problemas que enfrentamos”.

Os candidatos deverão registrar sua inscrição
perante a Comissão Eleitoral, formada pelos
AFRs José Carlos Franco Fernandes (presidente), Oswaldo Garcia da Cunha (secretário), José Renato Adri, Newton
Glória Fabre e Tarciso Cardille.
Para isso, deverão encaminhar
a ficha de inscrição devidamente preenchida e
assinada, a partir do dia
19 de março, até as 18h
de 19 de abril de 2010.
Acesse o site do
Sinafresp e leia o edital
com as instruções gerais,
elaborado pela Comissão
Eleitoral.

Nossa Classe
Encontro AFRs nomeados

Nomeados do concurso de 2009 pedem informações sobre
risco de alteração ou perda do pró-labore
Cerca de 50 nomeados do concurso de 2009 estiveram, no
início da noite de 11 de fevereiro, na sede do Sinafresp, em
reunião com a Diretoria, para expor preocupações decorrentes
da publicação do PLC n° 2/10, no dia 5 de fevereiro último. O
grupo veio representando os demais nomeados.
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Os presentes manifestaram aos diretores o receio de que
a mudança do Artigo 18 da Lei Complementar n° 1059/08
implique risco de que deixem de receber o pró-labore para
funções internas. Também há preocupação quanto à adoção da
chamada “função básica” para os novos nomeados, em valor
inferior ao pró-labore atribuído aos atuais AFRs de igual função.

Os diretores informaram que estão mantendo contato sobre
o assunto com o Coordenador da Administração Tributária,
Otávio Fineis Jr., que iria discuti-lo com o Secretário da Fazenda. O Presidente do Sinafresp, Ivan Netto Moreno, informou
que também havia conversado com o Deputado Vitor Sapienza
para eventuais emendas ao PLC-2/10. Na ocasião, foi marcada
uma reunião com o colega deputado na Alesp (ver página 4).
Os diretores buscaram esclarecer aos futuros colegas sobre
o trabalho do Sindicato e prometeram lutar pela defesa de
seus interesses, da mesma forma como têm feito pelos demais
integrantes da Classe.

Os recém-nomeados expressaram a necessidade de receber
orientação do Sindicato sobre esses pontos, pois, segundo
eles, haveria um número significativo de colegas esperando
uma definição para decidir sobre a conveniência de tomar
posse no novo cargo.

AFR, procure seu representante e
atualize seu cadastro no banco de
dados do Sinafresp
Cumprindo deliberação da última reunião do Conselho de
Representantes (30 de janeiro) e por sugestão dos próprios
conselheiros, o Sinafresp está atualizando o banco de
dados do seu quadro de sindicalizados.

10
Jornal Sinafresp

A iniciativa tem o objetivo de aperfeiçoar a comunicação com os filiados e, por isso, é fundamental que cada
AFR verifique seus dados cadastrados junto à entidade
– endereço residencial, telefones, e-mails válidos, entre
outros.
Os conselheiros de cada regional são os responsáveis pelo
levantamento do cadastro dos AFRs de sua base. A relação
completa com os membros do Conselho está disponível
no site do Sinafresp. Procure seu representante e atualize
seus dados!

AFRs têm nova carteira de sindicalizado
Em continuidade ao processo de modernização da comunicação
e identidade visual da Entidade, o Sinafresp elaborou o novo modelo da carteira de sindicalizado dos Agentes Fiscais de Rendas.
Além da mudança no visual a nova carteira deixa de ter prazo de
validade. É o que informa o diretor Teo Franco, que coordena o
setor de comunicação da entidade: “Entre janeiro e março deste
ano, foram aprimoradas diversas peças de comunicação. Entre as
novidade destacam-se o novo layout do site e do jornal, a nova
ferramenta para disparar emails em massa com as notícias diárias e
o resumo da semana, além do novo logotipo oficial e da inserção
do Sinafresp no twitter. Outras mudanças ainda estão em fase de
implantação.”
As novas carteiras serão emitidas conforme o vencimento do
prazo de validade do documento atual. Entretanto, os AFRs
interessados em trocar antes de desse prazo podem procurar
o Departamento de Tecnologia da Informação do Sinafresp
pelo e-mail informatica@sinafresp.org.br ou pelo telefone
(11) 3113-4000.

Aposentados

Rápidas
Confraternização
5º Encontro da Mulher AFR

A tabela com os
descontos para
o mês de março
na aquisição de veículos zeroquilômetro da Ford já está
disponível no site do Sindicato.
O convênio, firmado entre
a Fenafisco e a montadora,
oferece vantagens exclusivas aos
servidores filiados aos sindicatos
que a Federação congrega, entre
eles o Sinafresp. Para conferir
os preços e condições especiais,
acesse www.sinafresp.org.br, na
seção Imprensa/Downloads.

Declaração de bens
Após o dia 30 de abril, data final
para entrega do Imposto de Renda
2010, o servidor público tem 90
dias úteis para enviar à Secretaria
da Fazenda sua declaração de
bens. A entrega da declaração do
IR 2010 começou em 1º de março.

Receita Federal
Auditores da
Receita Federal de
todo o país estão
começando a se
rebelar contra a portaria sigilosa,
que centraliza a fiscalização sobre
os grandes contribuintes na sede
do órgão, em Brasília, retirando
a autonomia dos fiscais. No
Congresso, vários deputados da
oposição também partiram para o
ataque contra o governo por conta
da medida. O caso foi revelado
pela Folha de S.Paulo (21/2). A
portaria foi editada às vésperas
do Natal (dia 23 de dezembro) e
não foi publicada nem no “Diário
Oficial da União” nem na página
do órgão na internet.

Cerca de 180 colegas Agentes Fiscais de Rendas
e familiares reuniram-se no dia 24 de fevereiro
para o primeiro almoço dos aposentados de
2010, na sede da Afresp.
No encontro, estavam presentes os diretores
do Sinafresp Teo Franco, José Roberto Costa
dos Santos e Maria Jordan Azevedo e os AFRs
e deputados Vitor Sapienza (estadual) e Hélio
César Rosas (constituinte), entre outros convidados.
Sapienza foi o primeiro a
falar aos presentes sobre

as assinaturas que já conseguiram para a PEC
e a respeito dos estudos que vêm sendo elaborados em relação ao tema. Também destacou
a luta do Sinafresp e da Associação em busca
do aumento do subteto estadual e parabenizou
a direção das Entidades pelos esforços nesse
sentido.
Em seguida, o secretário-geral do
Sinafresp, Teo Franco, agradeceu a confiança
depositada na nova Diretoria e comentou a PR
de 118,64%, publicada em 24 de fevereiro,
no Diário Oficial do Estado. O diretor
ressaltou aos colegas que o Sindicato está acompanhando todos
os passos em relação à PEC e
manterá a Classe informada
sobre o tema.
Por fim, o presidente da
Afresp lembrou aos presentes
a comemoração dos 62 anos
da Associação, que será realizada com um culto ecumênico, no dia 26 de fevereiro
(ver página 12).

Dever Cumprido

Fevereiro/2010

Esta seção tem como objetivo prestar homenagem aos colegas que se aposentaram após anos de dedicação e serviços
prestados ao Estado e à sociedade. A todos os AFRs que venham a figurar neste espaço, o nosso sincero agradecimento
e votos de paz e harmonia no merecido descanso.

Dia

Nome

Regional

3

Antonio Carlos Figueiredo Pinheiro

DRTC III/Capital

3

Tomio Kino

DRTC II/Capital

3

Aguinaldo Salcci

DRT 2/Litoral

3

Décio José Frigério

DRT 3/Taubaté

3

Enio Dias

DRT 14/Osasco

3

Ana Maria Gonçalves Santana

DRT 6/Ribeirão Preto

3

Edinéya Miromas Basolli Maçonetti

DRT 6/Ribeirão Preto

3

Eduardo Martins

DRT 4/Sorocaba

4

José Rossi

DRT 9/Araçatuba

4

Gilson Avila de Deus

DRT 3/Taubaté

6

Oswaldo Jinno

DRTC I/Capital

9

Hideko Oda

DRT 5/Campinas

10

Jaciro Marçaioli

DRTC III/Capital

11

Antonio Perozin

DRTC I/Capital

13

Sebastião Mateus Borges

DRT 6/Ribeirão Preto

13

Cleuse Antonia Marchetti Caldas

DRT 5/Campinas

19

Jair de Castro

DRT 3/Taubaté

20

Antonio Benedicto

DRTC III/Capital

23

Waldemar Gurman

DRT 14/Osasco

27

Zilda Mariana de Lima Dolce

DRTC III/Capital

27

Antonio Carlos Tavares Lucci

DRT 3/Taubaté
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Convênio Ford

Almoço reúne cerca de 180 colegas
aposentados na Afresp

11
Jornal Sinafresp

No dia 5 de março,
a Afresp realizou
o 5º Encontro da
Mulher AFR, no
auditório de sua
sede, na capital
paulista. Os participantes assistiram
às palestras do consultor Carlos
César Arcolino, da deputada
estadual Patrícia Lima, do professor
e vereador de São Paulo Gabriel
Chalita e, ao final, conferiram o
Road Show Conference com Leila
Navarro e José Maria Gasalla.

Nossa Classe
Afresp completa 62 anos
No dia 28 de fevereiro, a Afresp – Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo – completou 62 anos de fundação. Para comemorar a data, a entidade promoveu um culto
ecumênico em sua sede, na manhã de 26 de fevereiro.
A Afresp tem cerca de 6.500 associados, 18 sedes em todo o Estado e uma subsede no centro
da cidade de São Paulo. Além disso, possui centros de convivência espalhados pelo Estado, com
a finalidade de promover o encontro entre os associados, incentivar e desenvolver atividades
esportivas, recreativas e socioculturais.
Oferece aos seus filiados serviços como a Amafresp, um plano de assistência à saúde completo,
com sistema de autogestão, além de planos de seguros de automóveis, vida e residência. Tem
convênios com escolas e faculdades, farmácias, hotéis, flats e agências de turismo e atua na
área de lazer, realizando torneios esportivos, eventos culturais como apresentações teatrais,
shows musicais e outros.
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Também atua na área social, com o Fundafresp (Fundo de Assistência Social da Associação
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo). O Fundo tem caráter filantrópico,
sem fins políticos, religiosos ou lucrativos.

Jornal Sinafresp
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A Associação é dirigida por uma Diretoria-executiva e composta também por diretores
consignados (Esportes, Planejamento e Comunicação, Aposentados e Previdência, Regionais, Assessoria Jurídica, Assessoria de Recursos Humanos, Social e Coordenação
Fundafresp), diretores regionais e Conselho Deliberativo.
Atualmente, estão na Diretoria-executiva: Luiz Carlos Toloi Junior (presidente), João
Dias Yanes (1º vice-presidente), Hildebrando Djalma Piragine (2º vice-presidente),
Marcimedes Martins da Silva (secretário-geral), Arnaldo Marquezini (secretário-adjunto), Omar Roldão de Moura (1º tesoureiro) e Angela Manzoti Nahman (2º tesoureiro).
Para conhecer mais a Afresp, acesse www.afresp.org.br.

Presidente e vice da Afresp visitam diretores do Sindicato
O presidente e o vice da Afresp, Luiz Carlos Toloi Junior e João Dias Yanes, respectivamente, estiveram na sede do Sinafresp na
manhã de 8 de fevereiro, para uma visita de cortesia à nova direção da Entidade.
No encontro, os dirigentes da Associação colocaram-se à disposição
do Sindicato para o que for necessário para atender aos anseios da
Classe e, como resposta, receberam o mesmo tratamento dos diretores
do Sinafresp.
No fim da visita, ficou combinado um novo encontro entre as Diretorias do Sindicato e da Associação para debater os pontos de interesse
comum das entidades e da carreira.
Ivan Netto Moreno, presidente do Sinafresp, e o secretário-geral, Teo
Franco, recepcionaram os colegas da Associação, que comemoraram
62 anos de história no dia 28 de fevereiro (ver página 12).

