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Recentemente, como é de 
conhecimento público, foram 
os auditores fiscais em 
comunhão com o Sindifisco 
que contribuíram 
primordialmente para que o 
Estado obtivesse recordes 
sucessivos, mês a mês, de 
arrecadação tributária, ao 
longo do ano de 2018”



Raimundo Holanda, explicou 
que as campanhas de mo-
bilização que a federeação, 
juntamente com seus sindica-
tos fi liados, promove desde o 

do setor público, a falta de 
investimentos públicos na es-
trutura da malha aquaviária 
existente, como em obras de 
sinalização, dragagens e der-

terminais portuários, dentre 
outros”, avaliou o presidente. 

A Fenavega fará ainda, em 
Manaus, o lançamento sim-
bólico da próxima campanha 

de Transportes Aquaviários 
(Antaq), Marinha do Brasil, 
Frente Parlamentar em De-
fesa dos Portos, Hidrovias 
e Navegação do Brasil da 

Transporte (CNT), Câmara 
Interamericana de Transpor-
tes (CIT), Serviço Nacional 
do Transporte e Serviço Na-
cional de Aprendizagem do 

salão Rio Negro do Tropical 
Hotel, localizado na avenida 
Coronel Teixeira, n° 1.320, 
bairro da Ponta Negra, Zona 
Oeste de Manaus.

Vigilantes fazem protesto 
contra salários atrasados

LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA

Ao menos 30 vigilantes 
- trabalhadores da seguran-
ça privada - realizaram, na 
manhã de ontem (15), uma 
manifestação em frente à 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz), na avenida 
André Araújo, bairro Aleixo, 
Zona Centro-Sul. Conforme 
o Sindicato dos Vigilantes do 
Estado do Amazonas (Sinde-
vam), todos os 700 trabalha-
dores que prestam serviço 
para órgãos do Estado estão 
sem receber o pagamento de 
salários, auxílio-transporte e 
assistência de saúde.

De acordo com o presiden-
te do Sindevam, Paulo Dória, 
todos os trabalhadores não 
recebem salários há três me-
ses. “Somos pais de família. É 
um absurdo um governo que 
diz que ajuda o trabalhador, 
quando não paga nem o que 
lhe é de direito. Estamos 
comparecendo normalmen-
te em nosso trabalho e ainda 
assim não temos nenhum 
posicionamento de quando 

iremos receber”, afi rmou.
O presidente afi rmou que 

sindicato tentou conversas 
com os responsáveis de inú-
meras empresas para ten-
tar um acordo, no entanto, 
ninguém os recebeu. “Ainda 
não tem nenhuma ação pre-
vista para ser movida contra 
as empresas quanto a isso. 
Elas apenas alegam que o 
governo não tem dinheiro 
para efetuar a quitação dos 
pagamentos”, argumentou.

Comandante da Polícia Mi-
litar (PM) no entorno da Se-
faz, Valeriano Souza, explicou 
que representantes do sindi-
cato foram recebidos para 
uma conversa na secretaria. 
Por telefone, a assessoria do 
órgão reconheceu que, com a 
crise fi nanceira instalada no 
país, a difi culdade de efetuar 
o pagamento de fornecedo-
res é real, entretanto, afi rmou 
ainda que parte dos vigilan-
tes tiveram seus pagamen-
tos efetuados ainda ontem 
e que uma outra parte dos 
trabalhadores deve receber 
seus pagamentos até a tarde 
desta sexta-feira (16).

MANIFESTAÇÃO

Consumo de gás natural 
atinge o ápice em Manaus  

O uso de gás natural em 
indústrias, comércios e postos 
de combustíveis de Manaus 
atingiu o ápice em agosto des-
te ano, com média de 107.942 
metros cúbicos distribuídos 
por dia (m³/dia), maior consu-
mo não térmico desde o início 
das operações comerciais da 
Companhia de Gás do Amazo-
nas (Cigás), em 2010.

Com 86% deste total, o 
setor industrial teve destaque 
com 92.467 m³/dia destina-
dos a 34 empresas.

Há 1 ano e cinco meses 
utilizando o gás natural para 
produção de artefatos estam-
pados de metal, a metalúrgica 
Sato é uma das responsáveis 
pelo aumento do consumo do 
combustível no Polo Industrial 
de Manaus (PIM). “Percebe-
mos uma relativa melhora no 
cenário econômico e, para o 
tipo de segmento que atua-
mos, o gás natural está fazen-
do total diferença”, explicou 
o diretor Fernando Moschini, 
que utiliza o gás natural em 
três equipamentos de estufa.

Atualmente, a Cigás atende: 
Ambev, Bike Norte, Carbo-
man, Ceras Johnson, Clima-
zon, Coca-Cola, DDW, Fitas 

Flax, Keihin, Metalfi no, Moto 
Honda, Honda- HCA, Neo-
tec, Novamed, Nissin Brake, 
Procoating, Saint-Gobain, 
Samsung, Videolar, Yamaha, 
Videolar IV, Eternit, Universal, 
Sato, Ripasa, Klabin, Daido, 
Daikin, FCC, Showa, Sodécia, 
Metalsete, Caloi e Corprint.

Além de cinco postos de 
combustíveis, o gás natural 
é usado no Shopping Ponta 
Negra, Zona Oeste, na la-
vanderia industrial Lava Seca 
e Passa, no Distrito Indus-
trial, e no Hotel Holiday Inn, 
Zona Sul. Nessas empresas, o 
combustível possui diferentes 
aplicações: uso em caldeiras, 
fornos, geradores, refeitórios, 
fornos, estufas, entre outras. 

A economia de até 40% em 
relação a outros combustíveis 
e a redução da emissão de 
poluentes são fatores para 
a ampliação do uso do gás 
natural no Amazonas. “Pelo 
menor custo e praticidade, 
o gás natural é um aliado 
contra a crise econômica e 
fundamental no desenvolvi-
mento do mercado e da região 
como um todo”, disse o diretor 
técnico comercial da Cigás, 
Clovis Correia Junior.
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Indústrias ampliam o uso de gás natural em suas unidades no AM
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Vigilantes fi zeram ato para cobrar pagamento de salários

Combate à evasão fi scal 
será discutida no Estado

Em comemoração ao Dia 
do Auditor Fiscal de Tributos 
Estaduais, celebrado no dia 
21 de setembro, o Sindicato 
dos Funcionários Fiscais do 
Estado do Amazonas (Sin-
difi sco-AM) e a Associação 
dos Funcionários Fiscais do 
Estado do Amazonas (Af-
feam) realizarão, entre os 
dias 20 e 22 de setembro, 
a 10ª  Semana do Auditor 
Fiscal de Tributos Estadu-
ais, com o tema “Comba-
te à Sonegação Fiscal – 
Planejamento e Gestão”.

A solenidade de abertu-
ra do evento e a palestra 
coordenada pela Escola de 
Administração Tributária 
do Sindifi sco-AM (Esata) 
acontecerão no dia 20, a 
partir das 9h, no auditório 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda do Amazonas (Se-
faz-AM). A palestra será pro-
ferida pelo auditor fi scal de 
Tributos Estaduais de Minas 
Gerais, Luiz Gustavo Sodré 
Couto, que atua desde 2004 

como Coordenador Executi-
vo da Unidade de Inteligên-
cia Fiscal da Secretaria da 
Fazenda de Minas Gerais, 
que falará sobre o tema 
“Inteligência Fiscal como 
Instrumento de Combate à 
Sonegação Fiscal”.

Como parte da comemora-
ção, no dia 21, a partir das 
9h, será divulgado um vídeo 
institucional que aborda a 
importância do auditor fi scal 
para a sociedade. 

Função
É papel do auditor fi scal de 

Tributos Estaduais a aplica-
ção da legislação tributária 
relativa ao ICMS, o IPVA e 
o ITCMD, em nível admi-
nistrativo, com o objetivo 
de garantir o cumprimento, 
pelos contribuintes, das obri-
gações tributárias, assegu-
rando, assim, a realização 
das receitas tributárias pre-
vistas na Lei Orçamentária 
Anual, aprovada pela Assem-
bleia Legislativa do Estado.
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Ricardo Castro é o presidente do Sindifisco no Amazonas



Trinta anos de lutas e vitórias em favor 
da categoria e da sociedade



Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos 
Estaduais do Estado do Amazonas

SINDIFISCO-AM
Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos 

Estaduais do Estado do Amazonas

SINDIFISCO-AM
Ao longo de       
30 anos de história, 
o Sindifisco-AM 
cresceu, se 
organizou e esteve 
à frente de 
movimentos 
importantes para     
a categoria



A Esata, ao 
realizar seus 
objetivos, 
proporciona 
novos 
paradigmas à 
categoria de 
auditores fiscais 

e à coletividade, 
através de um processo 
complexo de conscientização 
de todos os envolvidos com o 
ambiente educacional: sejam 
eles o corpo docente, os alunos 
e a comunidade.”

Eli Sena - Ex-presidente 
e atual  diretora de 
Comunicação Social, 
Cultura e Lazer
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