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19º Encontro Estadual do Fisco Gaúcho discute
a crise fiscal e financeira no Estado

A

19ª edição do maior evento
do fisco gaúcho teve sua abertura oficial na sexta-feira do dia 20
de abril, com a presença de autoridades, líderes de instituições, parlamentares e mais de 170 Auditores-Fiscais do Estado. O 19º Encontro
do Fisco Estadual Gaúcho acontece
em Canela, no Hotel Continental, e
trouxe, neste ano, como tema central a sustentabilidade do Estado
através da Receita Estadual. O evento é uma realização da Associação
dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do RS em parceria com o Sindifisco RS – Sindicato dos Servidores
Públicos da Administração Tributária do Estado do RS.
Na abertura oficial do Encontro,
o presidente da Afisvec, Abel Henrique Ferreira, disse em seu discurso
que a categoria vem tentando uma
interlocução direta com o governador do Estado, mas sem sucesso.

No ano passado, as entidades entregaram propostas de melhorias nas
contas públicas. As proposições da
Afisvec encontram-se no site: http://
afisvec.org.br/sugestoes-para-o-governo-do-estado.html. “Queremos
continuar ajudando o Estado e ao
futuro governador a sair da crise fiscal que estamos vivendo. Nós, Auditores-Fiscais, somos os responsáveis
pela busca dos recursos tributários
necessários para que o Rio Grande
possa cumprir com suas atividades
constitucionais de prestar serviços
ao povo gaúcho nas áreas da saúde,
segurança, educação e logística, melhorando estradas, hidrovias, ferrovias, energia e transportes. Por essa
razão, queremos auxiliar de forma
mais efetiva e participativa”, destacou o presidente.
“No evento, nossa intenção é
discutir com políticos, colegas, lideranças de diversas entidades e for-

madores de opinião as formas de
melhorar a gestão pública”, comentou Ferreira. Além disso, ele criticou
a forma de como os governos, em
especial o atual, quando, na intenção de economizar recursos, acabam sacrificando o servidor público
e, no caso da Sefaz, não repondo o
número de Auditores-Fiscais necessários para o bom cumprimento das
atividades. “O governo atual levou
dois anos pra fazer a nomeação de
100 Auditores. Nesses dois anos nós
perdemos R$ 1 bilhão em lançamento fiscal por ano. Quando o grupo
de 89 novos Auditores assumiu, só
no primeiro trimestre, quando ainda
estavam em treinamento, lançou R$
252 milhões”, considerou Ferreira.
“Estamos vivendo uma das piores crises fiscais da história do Estado. Esperamos que essa discussão
nos traga subsídios para levarmos
às autoridades políticas estaduais e
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ABERTURA
federais. Ao discutirmos uma Receita Estadual forte, chegamos a conclusão de que ela é essencial e urgente
e que venha a ter autonomia administrativa e financeira, para que possamos obter melhores resultados financeiros, que possibilitem aos governos
atender as necessidades da sociedade e o cumprimento de suas funções
constitucionais”, reforçou ele.
O presidente do Sindifisco RS,
Celso Malhani, falou que é preciso
que o Estado olhe para o enfrentamento da crise. “Os Auditores-Fiscais do RS querem trabalhar mais
e oferecer melhores resultados na
construção de um Estado sustentável, e sabemos que com a Receita forte, podemos ter esse modelo
de Estado. O Encontro Estadual do
Fisco é o espaço para esse debate,
para a troca de informação qualificada, de iluminar o tema, que toca o
futuro da nossa sociedade”.
O atual secretário da Fazenda,
Luiz Antônio Bins, declarou que o
Estado vive hoje a pior crise da sua
história, e que a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal se mostra como uma alternativa. “É imprescindível que o RS venha a aderir ao
RRF, e aqui, cabe uma questão a ser
respondida pela sociedade: o Estado pode reduzir nos próximos três
anos R$ 11,3 bilhões de pagamento
com a União a título da dívida, e, se
prorrogado, pode reduzir mais R$
5 bilhões. Neste momento de grave crise fiscal e social em decorrência das dificuldades fiscais, é melhor
para a sociedade fazer o pagamento da dívida e repassar para a União
esses recursos, ou investir esses bilhões em saúde, segurança, educação e infraestrutura?”, questionou
Bins. O Secretário ainda anunciou

a autorização do governador para a
realização de concurso público para
Auditor-Fiscal da Receita Estadual,
Técnico-Tributário da Receita Estadual e Assessor Fazendário Administrativo.
Reforma Tributária é outro tema
que estará em discussão amanhã, sábado (21), às 9h30min. De acordo
com o presidente da Afisvec, algumas mudanças foram feitas na Constituição de 1988, atribuindo maiores
recursos aos Municípios e aos Estados, mas no decorrer dos últimos 30
anos as melhorias foram retiradas
com o tempo. “Perdemos o adicional de 5% sobre o Imposto de Renda, o ICMS que cobrávamos sobre
a exportação de produtos primários
e semielaborados (Lei Kandir), receitas do Fundopem, com as constantes
desonerações do IPI e IR. Perdemos
recursos tributários pela desobediência do governo federal em repassar recursos tributários na ordem
de 20% sobre os novos impostos
criados (art. 154 da cf), tal como o
Cofins que tem o nome de Contribuição, mas sua natureza tributária é de
imposto (art. 4º do CTN)”, reclamou
Ferreira. Isso, conforme ele, levou os
recursos tributários estarem alocados nas mãos da União, na ordem de
dois terços do total arrecadado no
País, o que acaba fragilizando os Estados. ”É preciso, com urgência, refazer o pacto federativo, repactuar as
atividades que serão desenvolvidas
pelas diversas esferas de governo, e
com base a isso, decidir qual a esfera
de governo irá prestar os serviços essenciais ao atendimento das necessidades da sociedade brasileira”, ressalta ele.
Na base de todos esses temas
está a necessidade de atingir o
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equilíbrio fiscal, arrecadando mais e
melhorando os gastos públicos, ou
seja, uma gestão eficiente e eficaz.
Além destes temas complexos que
envolvem o Estado e o País, o Encontro do Fisco apresentou uma
inovação nesta edição, a pré-conferência sobre o trabalho à distância
no setor público. O tema que ainda
é novo no Brasil, contou com a palestra da doutora Florência Ferrer,
sobre Inovação e trabalho à distância no Setor Público.
Autoridades presentes:
O Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Alberto dos Santos Dornelles, o vereador do município de Cachoeirinha
Fernando Medeiros, o diretor de
Tecnologia da Informação do Banrisul, Jorge Krug, o Procurador-Geral do Estado representando a PGE,
Rafael Candido Velasques Orozco,
o vice-presidente da AIAMU, Renan
Behling, o deputado federal Luis
Carlos Heinze, os deputados estaduais Juliano Roso, representando a ALRS, e Pedro Ruas, o subsecretário adjunto da Receita Estadual
Paulo Amando Cestari, o presidente da Febrafite Juracy Braga Soares
Júnior, a presidente da Ajuris, Vera
Deboni, o corregedor-geral do Tesouro do Estado, Geraldo Scheibler,
entre outras autoridades.
Patrocinadores do evento:
Banrisul, CMF Corretora de Seguros, Icatu Seguros, Bitencourt Corretora de Seguros, Rio Sul Vida Seguros, Axoon Conexões Corporativas.
Após a abertura oficial os participantes foram convidados para o
coquetel

P R I M E I R O PA I N E L : P R O P O S TA S D E R E F O R M A T R I B U TÁ R I A

Painel sobre Reforma Tributária debate
as desigualdades fiscais no País

U

m dos palestrantes do primeiro
painel, do 19º Encontro do Fisco
Estadual Gaúcho, evento promovido pela Afisvec em parceria com o
Sindifisco teve início dia 20 de abril,
no Hotel Continental em Canela, o
presidente da Federação Nacional
do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Charles Alcântara, declarou que
uma das mais recorrentes mentiras
que ouvimos é que o Brasil possui a
maior carga tributária do mundo. “A
mais injusta, com certeza. Maior do
mundo, não.”
O dirigente apresentou uma série
de premissas que integram um pro-

jeto denominado Reforma Tributária Solidária (https://bit.ly/2F50FsG),
cujo objetivo é reduzir as desigualdades do país. “A reforma do sistema
tributário nacional deve ser pensada
na perspectiva do desenvolvimento.
O tributo deve ser instrumento de
crescimento, não apenas arrecadatório. Deve servir para promover o bem
estar social. O preço da desigualdade
é muito alto, e está nas ruas. No Brasil
é muito profunda”.
O presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais (Febrafite), Juracy Braga Soares Júnior, considerou

que a reforma tributária deve privilegiar um modelo que contemple
a cidadania fiscal para as camadas
mais pobres da população.
Eugênio Lagemann, doutor em
Economia Universitat Heidelberg
(Ruprecht-Karls), falou sobre os fatores condicionantes de uma reforma
tributária, entre outros pontos.
Ainda durante a manhã haverá
o painel “Receita Estadual e Equilíbrio Fiscal, e o evento continua à tarde, com mais dois painéis: “Como
retomar o crescimento econômico
do Estado” e “Carreiras de Estado e
Previdência”.

Charles Alcântara

Juracy Braga Soares Júnior

Eugênio Langeman
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S E G U N D O PA I N E L : R E C E I TA E S TA D U A L E E Q U I L Í B R I O F I S C A L

Equilíbrio fiscal do Estado em debate
no Encontro do Fisco

N

o segundo painel da programação do 19º Encontro do Fisco
Estadual Gaúcho, sob o tema “Receita Estadual e Equilíbrio Fiscal”,
os painelistas debateram a importância do fisco e do Auditor-Fiscal
para a busca no equilíbrio fiscal do
Estado. Participaram Juarez Freitas,
pós-doutor em Direito e professor
da PUCRS, o ex-deputado Vieira da
Cunha, e o Auditor-Fiscal da Receita
Estadual, Vinicius Pimentel de Freitas.
Na apresentação de suas propostas de aperfeiçoamento da gestão pública brasileira, o professor da
PUCRS, Juarez Freitas, falou sobre a
necessidade de uma nova fundamentação no processo de tomada
de decisão e que não haverá motivação explícita, clara e congruente,
como determina a Lei 9.784 em seu
artigo 50, se ela não vier acompanhada de análises dos impactos sis-

Juarez Freitas

têmicos da decisão administrativa.
“A administração pública brasileira
é useira e vezeira, não de miopia
temporal, apenas, mas de voo cego.
E uma das tarefas chave das carreiras de estados, seria exatamente de,
com independência e autonomia,
dizer para o agente político ‘comandante, eu só voarei com plano
de voo autorizado e lhe recomendo
que o faça’. Então essa análise de
impactos, não apenas econômicos,
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mas sociais, ambientais, sistêmicos
e de longo prazo, exige uma visão
prospectiva e uma representação
do futuro que não é habitual na administração pública brasileira, mas é
vital” considerou.
O ex-deputado Vieira da Cunha
falou sobre o trabalho que desenvolveu no âmbito da Comissão de
Finanças da Assembleia Legislativa
do Estado em 2005. A partir da criação de uma subcomissão, integrada por ele, como relator, e mais um
grupo de parlamentares, o trabalho
desenvolvido em 120 dias, ouvindo
ex-secretários da Fazenda e também o da época, a Delegacia de Polícia Especializada no Combate aos
Crimes contra a Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento de Assuntos Internacionais, o Banrisul, Promotorias de Justiça especializadas
nos combates aos crimes tributários

S E G U N D O PA I N E L : R E C E I TA E S TA D U A L E E Q U I L Í B R I O F I S C A L

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

e o Judiciário, a 6ª Vara da Fazenda
Pública, resultou em um relatório
cuja uma das principais questões
era a criação de uma Secretaria de
Estado específica para a receita.
“Uma das nossas conclusões foi
exatamente a necessidade de um
maior aparelhamento do Ministério Público, do Judiciário, da PGE,
da Fazenda, para que atuassem
com mais rigor na cobrança.” Ainda sobre esse tema, Cunha citou a
declaração de Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, em
um dos eventos realizados para a
elaboração do parecer da subcomissão. “Ele terminou a sua exposição enfatizando como sendo um
dos pontos mais importantes para o
combate à sonegação, o de fortalecimento da administração tributária,
demandas de autonomias administrativa e financeira e de um quadro
próprio que inclua uma procuradoria fiscal, tornando assim mais eficiente e eficaz. Disse também que
os Estados devem ter a consciência
de que conferir autonomia é condição necessária para o combate à
sonegação e que ter aparelho fiscal
forte, com recursos qualificados, especializados e com bons instrumentos tecnológicos é condição básica
para enfrentar a sonegação. Esse foi
o recado atualíssimo do especialista

que a nossa subcomissão ouviu na
época”, lembrou Vieira da Cunha.
O terceiro e último palestrante
do painel, o Auditor-Fiscal da Receita Estadual, Vinicius Pimentel de
Freitas, propôs uma reflexão a partir
das novas realidades e da competição tributária internacional e aproveitou a fala de Juarez Freitas, que
mencionou a “guerra fiscal internacional” para engrossar o debate em
torno do tema. “Dessas novas realidades, eu me refiro sobre quando a
gente pensa em reforma tributária
do consumo, mas em uma realidade em que existem impressoras 3D.
Em que eu posso imprimir na minha
casa a peça do meu carro. Como
é que se tributa isso? Toda a parte
do comércio digital, do comércio
eletrônico, do comércio imaterial. A
tributação é fácil, então vamos para
a sugestão ativa, da territorialidade. Onde ocorre, aonde acontece?
Eu não vou entrar na discussão se
é prestação de serviço ou se é vinculação de bem, do bem imaterial,
porque ainda tem a propriedade intelectual para discutir no assunto, mas
a territorialidade que vai determinar,
antes de mais nada, diz como é que a
gente vai aplicar o direito tributário”.

Pimentel também ressaltou que
nos mais diversos países a reforma
tributária é um desejo permanente,
e fomentou a reflexão: “Uma das
coisas que eu tenho observado nos
países que eu ando por aí, nesse um
ano e meio que eu estou fora eu só
não estive na Oceania, estive em
todos os demais continentes, todo
país fala: “temos que fazer uma reforma tributária” ou “estamos fazendo uma reforma tributária” ou, que
nem a Colômbia, acabou a reforma
tributária no 29 de dezembro de
2017. Então, isso é permanente, por
que, gente? Por que que a gente
quer sempre reformar? Por que que
o tributo nunca está bom?”.
Ele mencionou dados de países da América Latina em relação
a produtividade e a eficiência. “Em
média, na América Latina a gente
consegue arrecadar 5,7% do que
a gente teria para cada, ou seja, a
cada U$ 10 de arrecadação potencial, a arrecadação efetiva está na
ordem de U$ 5,7, muito semelhante, pasmem, a OCDE. E não estamos
falando aqui só dos grandes países
da América Latina, Chile, Argentina,
Brasil, estamos falando de pequenas ilhas, como o Caribe.”

Vinícius Pimentel
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Encontro do Fisco debate propostas para a
retomada do crescimento econômico do Estado

N

o 3º painel na tarde de sábado
(21/04), o público debateu a crise econômica e fiscal do Estado. Os
Auditores-Fiscais, Marcelo Ramos
de Mello (vice-presidente da Febrafite), Marcelo Spilki, Irajá Andara Rodrigues e o secretário da Fazenda,
Luiz Antônio Bins apresentaram propostas para a retomada do poder
econômico do Rio Grande do Sul.
Marcelo Mello apresentou o
Programa Gaúcho de Cidadania
que visa aumentar a produção gaúcha e a geração de emprego, utilizando uma característica do povo
gaúcho, o bairrismo, o apego pela
sua cultura e sua terra. Ele visa incentivar o consumo de produtos
gaúchos, a emissão de notas fiscais
com a premiação ao bom contribuinte gaúcho. Para Mello, que já

apresentou as sugestões na Secretaria da Fazenda, o programa é um
complemento da Nota Fiscal Gaúcha (NFG). “Ao meu ver a situação
do Estado permanece após tantos
anos e estamos, cada vez mais, precisando aumentar receita e reduzir
despesas!

Marcelo Ramos Mello
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Conforme ele, com a grave crise no Estado que amarga um déficit em torno de R$ 5,4 bilhões, com
esgotamento das alternativas de financiamento do déficit (caixa único,
depósitos judiciais, recursos extras
da CEEE, empréstimos, etc) e a necessidade de aumentar receitas, se
faz necessário alternativas viáveis
para que possam ser aplicadas. O
Programa que leva o slogan “NO
RIO GRANDE, EU ACREDITO!”, de
Marcelo Mello, está estruturado em
5 subprodutos: A criação de um
selo específico que as empresas poderiam apor aos produtos/embalagens. Ao menos a última etapa de
fabricação deve ser no RS Produtos.
As próprias empresas cadastrariam
seus produtos no site, com certificação digital, sujeito a verificação

TERCEIRO PAINEL: COMO RETOMAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO?
posterior do fisco. O cidadão gaúcho poderia consultar quais são as
empresas, as marcas e os produtos
fabricados no RS. Na divulgação do
programa, poderia ser utilizado: “O
meu produto é do Rio Grande”. Na
ocasião, Mello aproveitou a presença do Secretário para solicitar sua
atenção ao programa.

Marcelo Spilki

Para o palestrante Marcelo Spilki
a solução para o Estado passa pelas
Parcerias Público Privado. “As PPPs
são contratos de longo prazo entre
o poder público e empresas privadas para a prestação de serviços
públicos, nos quais o parceiro privado será responsável por executar
obras, por fornecer bens e pelo seu
gerenciamento e assumirá riscos
significativos”, explica.
Após a lei das concessões lei
8.987/95, foram elaborados projetos autossustentáveis no País e com
a lei das PPPs lei 11.079/05, outras
concessões foram permitidas com a
parceria da iniciativa privada.
Marcelo Spilki trouxe exemplos
de outros estados e países. Nos países da União Europeia, que utilizam
as parcerias público privadas há dé-

cadas, de 1990 a 2009, foram mais
1300 contratos assinados. Nos EUA,
entre os anos de 1992-2008, 235 rodovias foram pedagiadas. No caso
do Brasil, na Bahia, em uma rede
hospitalar em que foi realizada a
PPP, houve significativo aumento na
qualidade do atendimento.
No RS, existem parcerias para a
ERS/0010 e para o complexo Prisional, por exemplo. Marcelo Spilki explica que o investimento em infraestrutura no Estado gera em torno de
R$ 1 bilhão ao ano, para um PIB de
R$ 350 bilhões. “As concessões de
parceria público privada precisam
ser vistas como forma de crescimento do Estado. Temos
que mudar a mentalidade dos gaúchos, tem que
haver uma quebra de paradigmas”, concluiu.
O Auditor-Fiscal Irajá
Andara Rodrigues falou
da crise que se agravou
na região sul do Estado,
em especial, nas cidades de Rio Grande e São
José do Norte, com o fechamento do polo naval
e estaleiros. Ele critica a
falta de investimento de
empresas nas áreas de
infraestrutura que poderiam auxiliar o Estado e
melhorar a qualidade de
vida das regiões. Segundo ele, no ano passado,
devido as péssimas condições das estradas, cerca de 175 mil toneladas
de soja foram perdidas.
Já o Secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins,
salientou que Estado vive

a pior crise fiscal da sua história. No
entanto, reforça que medidas duras
foram tomadas em busca da recuperação econômica. Para ele, para
a retomada deste crescimento é importante seguir a “vocação” agroindustrial exportadora, defendendo
um modelo de ICMS no “consumo “,
redistribuir das transferências federais com base em critérios de “equalização fiscal”. Além disso, é importante a redução da concorrência do
campo de incidência de ICMS, da
concorrência da PIS/COFINS e repensar o universo de contribuintes
beneficiados pelo Simples.

Irajá Andara

Luiz Antônio Bins

Boletim de Visita | Ano 54 | Nº 259 Maio de 2018 - 9
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Instabilidade nos regimes de previdência
estão enfraquecendo o serviço público

O

painel de encerramento do
19º Encontro do Fisco Estadual
Gaúcho abordou o tema “Carreiras
de Estado e Previdência”, e contou
com a participação de representantes da Associação dos Juízes do RS
(Ajuris), da Associação Ministério
Público do RS (AMPRS), e da Associação dos Procuradores do RS
(Apergs). O presidente de mesa, o
ex-presidente da Febrafite, Roberto
Kupski, mediou o debate.
De acordo com o diretor do
departamento de assuntos previdenciários da Ajuris e presidente
da União Gaúcha em Defesa da
Previdência Social e Pública, Cláudio Martinewski, as mudanças que

ocorreram nos regimes de previdência desde a Constituição de
1988 até os dias atuais, resultaram
em grandes perdas para as carreiras
de Estado, resultando em enfraque-

Cláudio Martinewski
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cimento do serviço público. “Existem nas carreiras de Estado atividades, inclusive, que oferecem risco
à integridade física, como policiais
civis, promotores de justiça, juízes
criminais. Quem, na possibilidade
de ter maiores ganhos na iniciativa
privada, irá optar pelo serviço público?”, indagou. O dirigente declarou
ainda contrariedade quanto à privatização da previdência, lembrando
que uma parte dela já está privatizada. “Hoje o que nós temos é pelo
menos uma parte da previdência
privatizada, e as experiências da privatização na iniciativa privada são
desastrosas, no sentido de que houve injunções políticas na gestão dos

Q U A R T O PA I N E L : C A R R E I R A S D E E S TA D O E P R E V I D Ê N C I A
fundos de previdência complementar, e isso é algo que nós tememos
em relação aos servidores públicos”,
avaliou.

Sérgio Hiane Harris

O presidente da AMPRS, Sérgio
Hiane Harris, questionou: “A quem
interessa essa propaganda enganosa a respeito dos dados e números

da previdência pública?” Harris considera que os vários regimes de previdência que foram impostos nos
últimos anos faz parte de uma estratégia que pretende dividir e segmentar as carreiras, para que não
tenham um objetivo comum. “As
carreiras de Estado precisam ter um
regime de previdência único, que
abarque ativos e aposentados. Não
é possível permitir essa divisão, ela
gera o enfraquecimento e quebra
dos objetivos comuns”, declarou.
Também explanou sobre o tema
a presidente da Apergs, Marcela de
Farias Vargas. A manifestação da dirigente reforçou a ideia de que o serviço público está sendo ameaçado
pela instabilidade da previdência,
e que é indispensável uma revisão
de posicionamento sobre o tema.
“Previdência é segurança, e a com-

Marcela de Farias Vargas

preensão do STF, de que o servidor
público não tem direito adquirido
ao regime jurídico e que, portanto,
as regras de aposentadoria podem
mudar a qualquer tempo pelo humor do legislador, causa uma série
de problemas para o servidor público e representa exatamente o oposto, que é insegurança”, falou.
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Como construir um ambiente melhor
para trabalhar?

O

encerramento dos trabalhos
do 19° Encontro do Fisco Estadual Gaúcho aconteceu com a palestra da psicóloga Kelly Bitencourt,
diretora da Great Place to Work na
Regional Rio Grande do Sul, que
abordou o tema: “Como construir
um excelente lugar para trabalhar”.
O vice-presidente da AFISVEC, Gonar Paulo Fernandes, fez a apresentação da atividade e da palestrante.
Kelly apresentou alguns estudos
da empresa de consultoria sobre a
diferença de ter um bom ambiente
de trabalho. Um deles foi feito pelo
Great Place to Work do Chile, trazendo o comparativo da satisfação dos
clientes em comparação ao seu ambiente de trabalho. “Basicamente o
que foi feito nesse estudo foi: escolheu-se uma rede de varejo, no Chile,
que são várias lojas espalhadas pela
cidade, e as lojas e os funcionários
das respectivas lojas responderam
à pesquisa do Great Place to Work,
e comparou-se então com aqueles
totens que ficam nas saídas das lojas
que perguntam sobre o seu nível de
satisfação? Eles fizeram este cruzamento de informações, e o que observamos foi que nas lojas em que o
resultado da pesquisa de ambiente
de trabalho era mais crítico, a satisfação dos clientes também. E na medida que esse resultado ia subindo,
essa satisfação dos clientes também.
Será que é uma coincidência? Não,
não é uma coincidência. Estamos
falando das mesmas lojas, com os

mesmos benefícios, com as mesmas
políticas.”
A palestrante falou sobre a importância da confiança mútua, sobre ter orgulho daquilo que você faz
e gostar das pessoas com as quais
você trabalha. Kelly destacou que o
confiar representa três quintos do
que é importante para um lugar ser
considerado excelente lugar para
trabalhar e ele é desmembrado basicamente em três dimensões, que
é: O que as pessoas pensam do seu
gestor, como as pessoas se sentem
tratadas no dia a dia por ele e se as
regras do jogo estão claras. “A transformação, quando a gente fala de
ambiente de trabalho está nas pessoas, na verdade está em cada um
de nós, está nas pequenas ações
que a gente faz no nosso dia a dia”.
Após questionamentos da plateia, Kelly citou exemplos de empresas que fizeram uma revolução no
seu modo de trabalho. Segundo ela,
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um trabalhador rende muito mais
em um local harmônico. Os Auditores-Fiscais concordaram que esse é
um aspecto de grande importância,
pois se passa grande parte do tempo no ambiente de trabalho.
Após a atividade com a psicóloga, os presentes foram convidados
a participar do Coffee Break, oferecido pela AFISVEC. O encerramento
oficial do evento foi à noite, com um
jantar dançante.
Kelly Bitencourt é diretora do
Great Place to Work na Regional Rio
Grande do Sul. Psicóloga, formada
pela UFRGS, Executive Coach pelo
Instituto Ecosocial e Life Coach pelo
Personal Dynamics New York. Ela
atua no Great Place To Work® Brasil
desde 2006, onde trabalhou em diversas áreas, Consultoria em diversos projetos no Brasil e na Espanha,
Desenvolvimento de Lideranças/
Coaching e Gestão de Escritórios
Regionais.

SOCIAL

Vice-presidente e presidente da Febrabite, Marcelo Mello e Juracy
Soares ao lado do Auditor Geral do Estado, Álvaro Fakredin

Secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins e ex-presidente
da Febrafite, Roberto Kupski

Diretores dão as boas vindas aos colegas durante coquetel na sexta-feira (21).

Secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins e ex-presidente
da Febrafite, Roberto Kupski
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O 19º Encontro do Fisco encerrou com a sensação de ter sido um dos melhores encontros já realizados pelas entidades. Agora, fica a expectativa para 2019, de um evento ainda melhor.
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SOCIAL

O evento encerrou em clima de festa e alegria. O tradicional jantar/baile uniu os familiares e colegas. A noite seguiu embalada ao som da
Banda Kiquarteto. Na sexta-feira, durante o coquetel, o grupo Beto Valduga e Banda animaram a noite.
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Sorteio de brindes durante o evento anima os colegas

Elói Astir Stertz foi agraciado com um
celular da Motorola

Ganhador do livro "A Previdência Social do
Servidor Público"

Milton Caletti foi um dos sortudos que
ganhou um celular da Samsung

Marcela de Farias Vargas ganhou
uma joia no sorteio

Luis Fernando Faraco Dischinger foi o
ganhador de um final de semana no Hotel
Continental

Alcides Seiji Yano recebeu
um celular da LG

Solidariedade: O evento arrecadou R$ 10,5mil que foram divididos entre três entidades:
Casa Lar de Canela, APAE de Canela e APAE de São Francisco de Paula
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