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NOTÍCIAS

Fenafisco reforça defesa da Previdência Pública

Na tarde de hoje (06), o presidente do Sindifisco-RS e diretor de Aposentados e

Pensionistas da Fenafisco, Celso Malhani, participou de reunião da Frente

Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social na Câmara dos Deputados. Na

ocasião, sindicalistas, entidades representativas do serviço público e movimentos

                    

https://www.facebook.com/Auditores.Fiscais.RS/
https://twitter.com/SindifiscoRS
https://www.youtube.com/channel/UCTBjJZpSz5_p979IWWinNOg
https://www.instagram.com/sindifiscors/?hl=pt-br
http://www.flickr.com/photos/fisco-rs/


sociais discutiram estratégias para a manutenção e o fortalecimento do sistema

previdenciário.

No final do evento, Malhani concedeu entrevistas ao jornal 

Folha de São Paulo e outros veículos de imprensa que

fizeram a cobertura jornalistica da reunião na Câmara dos

Deputados.

Governador recebe medalha de mérito

Feltrin cumprimenta Eduardo Leite, representando a categoria dos auditores
fiscais. 
 
O vice-presidente do Sindifisco-RS, Altemir Feltrin, prestigiou a solenidade de

outorga da Medalha de Mérito Judiciário Militar concedida pelo Tribunal de Justiça

Militar (TJM) ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A

solenidade foi realizada nesta quarta-feira (06) no plenário do TJM. 

Comitê técnico apresenta PGP para delegados



O comitê técnico do Prêmio Gestor Público (PGP) 2019 apresentou para os

delegados da Receita Estadual, no dia 31 de janeiro, durante reunião na Sefaz, a

relevância social e a importância do PGP, assim como do engajamento da categoria

dos auditores fiscais no projeto. 

Presentes na reunião, o vice-presidente do Sindifisco-RS, Altemir Feltrin, o

presidente da Afisvec, Marcelo Mello, o coordenador geral do PGP, Paulo Kronbauer,

e a coordenadora técnica, Berenice Longo, foram recebidos pelo subsecretário

adjunto da Receita Estadual Luis Fernando Crivelaro.

Sindifisco-RS acompanha posse de deputados

O vice-presidente do Sindifisco-RS, Altemir Feltrin, e o diretor Vicente Buzzatti

acompanharam a solenidade de posse dos deputados que assumiram mandatos na

55º legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

(31). No corredor de entrada da casa legislativa, as lideranças do Fisco gaúcho

gravaram um vídeo ao vivo (no Facebook) informando aos filiados da entidade sobre

a atuação e importância do momento político para a categoria, para o Estado e para

a sociedade gaúcha.



RS rádio

Lançamento será na próxima quarta-feira no estúdio do Sindifisco-RS
 
Com formato de rádio jornalística, a RS rádio pretende atrair o interesse de ouvintes

de diversos segmentos de todo o Rio Grande do Sul e de fora do estado. Com

produção de conteúdo exclusivo - entrevistas, comentários e notícias -, a rádio web

buscará maior aproximação com os veículos de comunicação do interior do RS,

fornecendo matérias de interesse dos cidadãos e que representem os anseios da

categoria dos auditores fiscais da Receita Estadual no que tange à valorização da

carreira, a partir de conteúdos que remetam - direta e indiretamente - à importância

da Receita Estadual para a sociedade.

Para marcar o lançamento da RS rádio, adotamos a data

de 13 de fevereiro, quando a Unesco promove o Dia

Mundial do Rádio. A plataforma digital poderá ser acessada

através do site www.rsradio.com.br ou do 

aplicativo (Android) disponível na Google Play.

 

 

Confira (em breve) no site da rádio a programação do dia 13.

 

                    

Acesse, ouça, interaja e compartilhe o conteúdo da RS rádio.

 

http://www.rsradio.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webradiocast.cuzfgszitwdg&rdid=com.webradiocast.cuzfgszitwdg
https://www.facebook.com/rsradio.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCHYeLi0tDZr9uTpT0rCDiwg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/rsradio.com.br
https://plus.google.com/u/0/117765339097781811919
https://soundcloud.com/rs-radio


RS RÁDIO: A RÁDIO WEB DOS GAÚCHOS
(Slogan de pertencimento e estímulo à credibilidade.)

Acesse

Para ouvir a programação experimental, acesse o site e clique no player ou baixe o aplicativo.

NOTÍCIAS RS RÁDIO

Governador encaminhará à Assembleia projeto para vender
estatais sem plebiscito

Imagem: Reprodução RBS TV

Confira, nos arquivos de áudio da RS rádio, a entrevista concedida pelo governador

Eduardo Leite ontem (5), no Palácio Piratini, após palestra para deputados na

Assembleia Legislativa. Ele encaminhará nesta semana projeto para privatizar

estatais sem plebiscito.

Ouvir

O diretor de Relações Parlamentares e Institucionais do

Sindifsico-RS, Vicente Buzzatti, acompanhou a fala do

governador na tribuna da Assembleia Legislativa durante a

primeira sessão de 2019. 

http://rsradio.com.br/
http://www.rsradio.com.br/
https://soundcloud.com/rs-radio/governador-do-rs-questiona-necessidade-de-plebiscito-para-vender-estatais


Senado lança glossário que organiza termos legislativos

O Senado Federal divulgou, nesta segunda-feira (4), o

Glossário de Termos Legislativos .  A publicação organiza

os termos adotados no Senado e na Câmara de

Deputados. O Glossário busca facilitar a consulta e o

entendimento dos procedimentos das duas casas.
 

Leia mais

Anúncios veiculadas na mídia

Publicidade  do Sindifisco-RS veiculada no dia 29 de Janeiro na Zero Hora indica
que "investimento na Receita Estadual não  é desperdício. É uma das cinco
receitas do Sindifisco-RS para o Estado  superar a crise".

Publicidade  do Sindifisco-RS veiculada em ZH no dia 31 de Janeiro, data da posse
dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. 

http://rsradio.com.br/noticia/23361/senado-lanca-glossario-que-organiza-termos-legislativos


Publicidade  do Sindifisco-RS veiculada no dia 1º de Janeiro em ZH com
saudações aos deputados e senadores federais pela posse em Brasília. 

NOTÍCIAS DO ESTADO

Governo apresenta situação fiscal do Estado

O governador do Estado, Eduardo Leite, e o secretário da

Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, apresentaram a atual

situação fiscal do Estado nesta quinta-feira (31) no Palácio do

Piratini. Leite anunciou a previsão de pagamento dos salários

de janeiro dos servidores.
 

Leia mais

Dívida do RS

Nota Técnica Tesouro do Estado n° 01/2019 - PLS 561/2015

O site da Divisão da Dívida Pública, do Tesouro do Estado, da Secretaria da Fazenda do
RS, divulgou a Nota Técnica n° 01/2019, do auditor fiscal da Receita Estadual Luciano
Lauri Flores, sobre a repercussão financeira do PLS 561/2015.

Este PLS 561/ 2015 foi apresentado pelos senadores do RS Paulo Paim, Ana Amélia e
Lasier Martins e prevê o refazimento dos contratos da dívida dos Estados com a União
contraída no final da década de 1990, considerando como único encargo a aplicação da
correção monetária pelo IPCA.

Esta Nota Técnica identifica que desde 2003 a divida do RS entraria em declínio e que em
2013 ela estaria quitada e apresentando ao final do ano um saldo credor de mais de R$ 8
bilhões

http://www.sindifiscors.org.br/noticia_det.php?secao_id=0&campo=22914
http://www.sindifiscors.org.br/arquivos/22945/notatcnicatesourodoestado.pdf


Leia mais

PLANO VIVO

CLIPAGENS DE JORNAIS NO SITE DO SINDIFISCO-RS

Acesse aqui

ARTIGOS

http://www.sindifiscors.org.br/arquivos/22945/notatcnicatesourodoestado.pdf
http://www.sindifiscors.org.br/lista_noticias.php?secao_id=11
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ESPAÇO DO LEITOR

+ Artigos

Com a palavra, Alceu Medeiros 

 
PRIMEIRA CRUZADA NACIONAL CONTRA OARBÍTRIO DO REGIME MILITAR
(PARTE 1 DE 5)

Ninguém mais no Brasil sentiu tanto a pancada como nós, os gaúchos, quando o
regime militar foi instaurado no país, no dia 3l de março de 1964. Os gaúchos, não
fazia muito, tinham imposto aos mesmos golpistas de agora uma vitória maiúscula,
ao empossar o Vice-Presidente da República, constitucionalmente eleito, João
Goulart, contra a vontade daqueles que tentaram barrar sua posse, como
Presidente do Brasil.

  
O golpe militar de 1964 não somente perseguiu, torturou e matou seus opositores,
como também impediu a manifestação mais legítima de cidadania, ao proibir o voto
direto para presidente da República e representantes de outros cargos majoritários,
como governador, prefeito e senador. Apenas deputados federais, estaduais e
vereadores eram escolhidos pelas urnas (Câmara, 2014).

  
A caça aos grupos de opositores era tão bárbara que os organismos de repressão
tinham uma política de “torturava-se antes para perguntar depois” (Nelson Werneck
Sodré, 1987, p. 138-139). Os gaúchos cantaram cedo demais a vitória obtida contra
o maior e melhor Exército da América do Sul, imbatível até então em todos os
confrontos em que tomou parte, desde à Guerra do Paraguai (1864/1870) até a
Segunda Guerra Mundial (1939/1945), o Brasil nunca sofrera derrota militar nos
campos de batalhas. 

  
Em 1961, os Legalistas fizeram valer a Constituição no caso da posse de Jango,
assim tratado pelos seus companheiros políticos, porém, mal sabiam eles, que o
recuo dos golpistas fora apenas uma estratégia para ganhar tempo. O golpe que
vinha sendo gestado e que fora interrompido, em 1961, veio com toda sua força no
dia 31 de março de 1964, depondo o governo constitucional de Jango e seus
apoiadores.

  
"Qualquer pessoa que se colocasse contra o novo regime era vista como
“comunista”, “esquerdista”, “subversiva”, criando-se um imaginário de inimigo. A
criação dos organismos pelo governo militar objetivando o combate eficaz e
altamente repressivo sobre os opositores passa a cumprir um papel de intimidação

É

http://sindifisco-rs.org.br/lista.php?secao_id=12
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11/2 LUIZ ERNANI TESTA
 

aos supostos inimigos internos. É nesse momento que os opositores passam a viver
na clandestinidade, pois, essa era uma forma de conseguir atuar contra o regime, e
se manter longe dos órgãos de repressão" (Carla Cristina Machado, Universidade
Federal da Fronteira Sul - Campus Chapecó, 2017, licenciada em História). 

  
A derrota em abril de 64 ainda doía aos gaúchos. Estes, tiveram o maior número de
políticos cassados entre governadores, senadores, deputados federais e estaduais,
prefeitos e vereadores, sem falar no seu Presidente, João Goulart. “A narrativa da
"Operação Três Passos" - a primeira reação armada ao regime militar instaurado no
Brasil em 1964 - está intimamente vinculada, na sua origem, ao projeto dos
exilados brasileiros no Uruguai, que conspiravam diariamente de como fazer para
retornarem ao Brasil, da onde nunca deveriam ter saído. 

  
“A assessoria militar do ex-governador Leonel Brizola, no Uruguai, estudou vários
planos revolucionários, como a “Operação Chuí", a "Operação Bagé", sendo aceita,
finalmente, a "Operação Três Passos", concebida pelo sargento Alberi Vieira dos
Santos, cujo região já vinha sendo trabalhada por ele e se mostrava propícia ao
movimento. ” (Daniela Mesquita).

  

Alceu Medeiros

___________
 

O Espaço do Leitor do Boletim Semanal Sindifisco-RS está disponível a todos os
auditores-fiscais da Receita Estadual filiados ao Sindicato. Aqui, você pode publicar
seus textos, notas ou opiniões sobre os mais diversos temas relacionados aos
interesses dos integrantes da carreira de AFRE.

Os textos podem ter até 2 mil caracteres (com espaço). Também podem ser

enviadas fotos para publicação. Todos os textos devem ser assinados. Todo o

conteúdo publicado no Espaço do Leitor é de responsabilidade do autor que assina o

texto.
 

Participe, enviando conteúdos para os e-mails imprensa@sindifisco-rs.org.br ou

heverton@sindifisco-rs.org.br.
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EXPEDIENTE IMPRENSA SINDIFISCO-RS

Jornalista Heverton Lacerda - heverton@sindifisco-rs.org.br

Estagiária de Jornalismo Brunna Graco - imprensa@sindifisco-rs.org.br

Estagiária de Jornalismo Jéssica Montanha - imprensa@sindifisco-rs.org.br

Contato: 51 3226.7300
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