
3) EXISTE ALGUM DISTANCIAMENTO ENTRE O GOVERNADOR RONALDO 
CAIADO (UB) E O SINDIFISCO-GO? COMO ESTÁ O DIÁLOGO ENTRE A 
ENTIDADE SINDICAL DOS SERVIDORES DO FISCO COM O GOVERNO?
Entre o governador Ronaldo Caiado e o Sindifisco não existe distanciamento. O que há na 
verdade é uma dificuldade de comunicação com a cúpula da Economia. E esta situação 
acaba repercutindo no Palácio, na medida em que o Chefe do Executivo, naturalmente, opta 
por respaldar os seus auxiliares. Mas cremos num horizonte de pacificação. É preciso 
ressaltar que da parte do Sindifisco nunca faltou disposição para se estabelecer uma 
convivência minimamente harmoniosa e produtiva. Infelizmente há agentes políticos que não 
têm traquejo para lidar com entidades sindicais no cumprimento do seu dever de defender 
os direitos dos seus representados. Seja por inexperiência, seja por mero preconceito, 
preferem vê-las fora do circuito.

CLIQUE AQUI E LEIA O RESTANTE DESTA ENTREVISTA! 

2) COMO A CLASSE DOS AUDITORES-FISCAIS ENFRENTOU A QUESTÃO DA 
DATA-BASE CONCEDIDA PELO GOVERNO? O ÍNDICE DE 10,16% ATENDEU OS 
ANSEIOS DA CATEGORIA?
O auditor-fiscal, assim como todos os demais trabalhadores do país, sofre com a 
instabilidade econômica pela qual passa o Brasil. Cada um consegue mensurar o impacto da 
crise no orçamento doméstico, cada vez que vai ao supermercado, ao posto de combustíveis, 
ao receber a fatura de energia, ou ao comprar o gás de cozinha. O auditor-fiscal, no 
entanto, é suficientemente maduro para discernir em que contexto a demanda foi tratada. 
Desde o primeiro dia do atual governo, sua equipe econômica buscou, não apenas o 
enquadramento do gasto com a folha de pagamento dos servidores aos limites fixados pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas promoveu um grave e contínuo achatamento 
salarial, auferindo seguidos e crescentes superávits. Realizou reformas na previdência e no 
estatuto dos servidores do executivo, eliminando direitos e conquistas históricas, causando 
ainda mais prejuízos, como no caso da majoração da contribuição previdenciária, 
descontada de aposentados e pensionistas. Somado a isto, tivemos a crise econômica 
provocada pela pandemia de Covid-19, que redundou na aprovação da PEC 173/20 pelo 
Congresso Nacional que, dentre outras vedações, proibiu estados e municípios de 
concederem reajustes e outras vantagens aos seus servidores, até o final de 2021. Foi, 
portanto, neste contexto, que as entidades sindicais tiveram que negociar com o governo, 
tendo chegado, ao final, ao índice de 10,16%, referente ao INPC consolidado do ano de 
2021. Foram anos muito difíceis para as entidades, que tiveram que ser firmes diante de um 
governo com o perfil do atual. Mas não paramos. Estamos trabalhando para sanar outras 
pendências da categoria e esperamos ter sucesso. Demandas como a concessão do abono 
de permanência, compensações para o corte de teto, a criação do auxílio saúde entre outras 
coisas, estão na pauta do sindicato. Algumas estão sendo tratadas individualmente, outras 
em conjunto com sindicatos e associações parceiras.

O presidente do Sindifisco-GO, Paulo Sergio 
Carmo, esteve no auditório do Conselho 
Regional de Contabilidade, em Goiânia, 
para acompanhar de perto o anúncio dos 
vencedores do 1º Prêmio Estadual de 
Educação Fiscal de Goiás. Se trata de uma 
realização do Sindicato dos Auditores-Fiscais 
de Goiás (Sindifisco-GO) e da Associação 
dos Funcionários do Fisco de Goiás (Affego) 
e o prêmio também contou com o apoio da 
Febrafite e a consultoria técnica do Grupo de 
Educação Fiscal Estadual de Goiás, 
coordenado pela Secretaria da Economia. 

Dividido em duas categorias, Escola e 
Instituições, o prêmio contemplou ao todo 
cinco projetos voltados para a cidadania 
ativa e disseminação dos valores do 
Programa Nacional de Educação Fiscal. Na 
ocasião o presidente do Sindifisco destacou 
que é preciso tratar a educação fiscal como 
um programa prioritário e estratégico na 
formação do cidadão brasileiro, com a 
destinação de recursos suficientes à sua 
massificação e aperfeiçoamento.

O presidente do Sindifisco-GO, Paulo Sérgio 
Carmo, foi recebido pelo vice-governador de 
Goiás, Lincoln Tejota (União Brasil), em seu 
gabinete. Ele estava acompanhado na 
ocasião pelo Diretor Jurídico e de Defesa 
Profissional, Cláudio Modesto, pelo 
ex-secretário de Indústria, Comércio e 
Serviços de Goiás, o Auditor-Fiscal Adonídio 
Neto Vieira Júnior e pelo assessor do 
vice-governador, o Auditor-fiscal Paulo de 
Aguiar Almeida.

Assuntos importantes para o fortalecimento 
da Administração Tributária esteve na pauta 
da reunião, como a defesa das garantias das 
prerrogativas dos Auditores-fiscais, além de 
mais investimentos à estrutura do Fisco. O 
vice-governador e os presentes no encontro 
também debateram acerca da recuperação 
econômica do Estado, perspectivas de 
crescimento e mais investimentos à carreira 
do Fisco.
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Vem aí o aplicativo do Sindifisco-GO! Com a nova 
ferramenta digital, além de você poder acessar 
balanços, poder fazer pedidos, acompanhar 
processos, você também poderá fazer o voto das 
eleições do sindicato neste ano de forma totalmente 
on-line. Inovação com praticidade e segurança! Logo 
mais colocaremos todos os detalhes no site do 
Sindifisco-GO

SIGA NOSSAS REDES
BOLETIM SINDIFISCO-GO
Uma publicação do Sindifisco-GO voltada para o auditor fiscal.

Realização: Sindifisco-GO 
Coordenação: Departamento de Comunicação do Sindifisco-GO 
Projeto editorial e gráfico:

CLIQUE E LEIA

ACONTECE
OPERAÇÃO TUTANO MIRA 
EMPRESÁRIOS POR SONEGAR MAIS
DE R$ 50 MILHÕES EM TRIBUTOS

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) da Polícia 
Civil de Goiás e a Secretaria Estadual de Economia, por meio da Receita Estadual, 
deflagraram em junho a Operação Tutano. Foram cumpridos 15 mandados de busca e 
apreensão nos municípios de Goiânia, Abadia e Trindade. A operação tem como alvo 
empresários do ramo de comercialização de subprodutos bovinos.

As investigações apontam que o grupo de empresários teria constituído empresas de fachada, 
chamadas de noteiras, em nome de “laranjas”, para simular a aquisição de subprodutos 
bovinos em Goiás. Estes subprodutos são isentos de pagamento de impostos, porém, eram 
comercializados para fora do Estado, num esquema de sonegação fiscal que gerou mais de 
R$ 50 milhões em tributos devidos.

Durante as diligências, foram apreendidos computadores, celulares e documentos no intuito 
de individualizar a participação de cada um dos envolvidos e a participação de outras 
pessoas e empresas na empreitada criminosa. Auditores fiscais da Secretaria de Economia 
participaram das diligências e apreenderam dados dos sistemas de informática que 
propiciarão auditoria completa para estabelecer o montante a título de tributos devidos.

BALANÇO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022:
ENTREVISTA COM O DIRETOR-PRESIDENTE DO SINDIFISCO-GO

Em entrevista à Comunicação do Sindifisco-GO, Paulo Sérgio dos Santos Carmo, fala dos 
principais acontecimentos da entidade sindical dos funcionários do Fisco nesses primeiros seis 
meses de 2022. O líder sindical fala do trabalho proativo sob sua liderança nas negociações da 
data-base com o governo, do relacionamento do sindicato com o Palácio das Esmeraldas, das 
inovações previstas para as eleições sindicais deste ano e, das perspectivas da categoria com as 
eleições gerais:

1) O QUE O SR. DESTACA, DE MANEIRA GERAL, AÇÕES RELEVANTES DO 
SINDIFISCO-GO NESTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022?
No primeiro semestre de 2022, a conquista da data-base de 10,16%, fruto do esforço e 
senso de oportunidade dos sindicatos e associações, talvez tenha sido a mais importante 
conquista até aqui. Num cenário de grave corrosão dos salários de todos os trabalhadores 
brasileiros, o índice, se comparado com o total das perdas salariais acumuladas nos últimos 
4 anos, parece pequeno e ainda menor se comparado com a inflação relacionada aos itens 
essenciais como energia elétrica, combustíveis e alimentos. Todavia, diante da conjuntura 
política e jurídica temos a compreensão que chegamos num índice razoável. Tal conquista 
requereu de todos os líderes de classes ligados ao Fórum do Servidor, profunda sensibilidade 
e firmeza de propósitos. O Sindifisco atuou decisivamente para o desfecho favorável da 
demanda resgatando o protagonismo nas discussões de questões importantes relacionadas 
aos servidores públicos goianos. Conseguimos entregar às famílias dos nossos representados 
recursos que, se não atenderam plenamente o esperado e devido, amenizaram 
razoavelmente as suas demandas urgentes.
Neste mesmo período pudemos concluir o planejamento estratégico do Sindifisco para os 
próximos 10 anos, sendo que algumas das medidas já estão em processo de 
implementação. Pudemos contar, no decorrer do processo, com a participação de cerca de 
80 auditores comprometidos com o futuro da nossa classe.

ANÁLISE
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