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 A ação em notícia 
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Dois anos de existência!

corde daquilo que
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mos na presidência da
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duradoura,
entidade, pareceu uma
assim, não precisareeternidade! Primeiro
mos amanha mobilizar
presidente foi o Antocontra isso ou aquilo,
nio Fernandes, depois
simplesmente, POR
Wanderley
Noleto,
QUE JÁ ESTAMOS
agora, esse que vos
(OU SOMOS) MOBIescreve, Caio França.
LIZADOS PERMAA luta é renhida, dura
NENTEMENTE.
e incansável, por isso,
Nossas expecpraticamos a diretotativas para esse
ria colegiada, de forano que inicia se
ma que por qualquer
1º presidente
2º presidente
3º e atual presidente
mostram otimista: o
vicissitude, se um
Antonio Fernandes Gomes
Wanderley Nunes Noleto
Caio França de Oliveira
pior já passou, firperder suas forças,
mamos e consolidaimediatamente, outro
toma o seu lugar! Como já afirmamos por diversas vez- forma de mensagens, telefonemas e até reprodução mos posições, e hoje não é mais possível qualquer
es, em nossa associação não existe dono da verdade literal de nossos artigos por outros sites do fisco deliberação que envolva nossa categoria, que não
ou do cargo.
brasileiro, nos enobrecem e não só coloca nossos se faça sentir a voz, dos associados da Asfeto. TeAlgumas vezes, tivemos as forças exauridas, associados na ponta da discussão classista, como mos pauta de reivindicações densa e calcada em
pelo cansaço, decepções, pelas reclamações da eleva o nível de debate quais estão envolvidos. Bas- nossa realidade. Não temos governo amigo, tamausência do lar, (fazemos o trabalho do fisco e ainda ta dizer, dentre pouco tempo, teremos já estabeleci- pouco, inimigo. E temos a vontade de fazer, consetrabalhamos para associação), e pior, pela quanti- do, em torno de 100mil acessos em nosso site! Teve guir, resolver, por conseqüência de uma categoria
dade de dinheiro pessoal que tivemos de alocar, na auditor que nos disse entrar em média 6 vezes ao no limiar da idade, que não pode e não deve mais,
somente esperar. Não podemos perder um minuto
fundação da Asfeto.
dia na página.
Quando acontecia de fraquejarmos, aparecia um
A partir do inicio de fevereiro vamos inaugurar sequer. A palavrinha mágica é AÇÃO.
Somos uma família on-line que com apenas
colega que ombreava juntamente conosco a políti- nova fase de trabalho, as demandas legítimas de
ca e as dificuldades que desenvolvíamos. A esses nossa associação, quais sejam, condições de tra- um clique podemos fazer uma assembleia, convoheróis anônimos, nossa eterna gratidão!
balho, aposentadoria especial, adicional noturno, cando e informando a todos a respeito de nossas
Consolidada, respeitada e o mais importante, LOAT – Lei Orgânica da Administração Tributária, reivindicações, conquistas e encaminhamentos de
com credibilidade estabelecida acima de nossas ex- plano de saúde, lazer, convênios e outras derivadas nossas demandas.
Estamos combinados!
pectativas, iremos de imediato reconhecer, a Asfeto de nossa função institucional.
Caio França de Oliveira
tornou-se patrimônio inalienável de nossa categoria!
Convidamos você para ombrear conosco essa luta!
Diretor-presidente
Essa credibilidade e reconhecimento, vindo em Filie-se. Participe. Chame seu colega para filiar-se. Dis-
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O Fiel Da Balança
Caio França e Wanderley Noleto

Q

20 de janeiro de 2014

uando se propõe a criticar o que está
errado, é mister, que se esteja disposto também, a elogiar o que credita-se estar correto.
Com a crítica, induz-se, aquele que
é criticado, ao mínimo, que faça reflexão sobre o assunto, e se for o caso, mea
culpa, pois não há vergonha nenhuma em
errar, pois essa, é uma condição exclusivamente humana, desde que os animais, são
desprovidos de sentimento de culpa. Ou
quem sabe até responder, explicando as
razões pelas quais procede.
Se só se critica, fica-se demasiadamente
amargo. Se só se elogia, pareceria ufanismo. O melhor seria reconhecer cada caso e
opinar conforme suas características.
Gostaria, em um momento qualquer
poder elogiar a diretoria do Sindifiscal, mas
quando tento, a seara se mostra estéril. O
que fizeram de útil, de elogiável, digno de
louvor, que nos desperte o sentimento de
merecimento ou gratidão?
O que sei é: nada, nada, nada x nada!
Estarei mal informado?
Triste, muito triste. Para todos nós. Seria
inútil como entidade, não fosse prejudicial!
Não podendo elogiar o Sindifiscal, irei
elogiar o Sindare pelo trabalho executado
no ano passado, e pelos planos para o
futuro (qual inclui a Asfeto e conseqüentemente os Afre’s III). Estamos abertos para
o diálogo, e pretendemos nessa parceria e
convergência, poder defender melhor nossos associados e irmãos de categoria.
Como sempre defendemos a prática de ir
fazendo, enquanto procedemos às correções
de rumo, já temos prova fática do acerto de
nossa decisão – Vejam o exemplo:

Trata-se do recente episódio da tentativa de mudança de escala. O Sindare,
através de seu presidente, Jorge Couto,
não economizou trabalho e esforço em defender o ponto de vista da Asfeto. Fez-se
presente pessoalmente tantas vezes quanto necessárias, em digladiar com maus colegas, que queriam prejudicar os colegas
escalados em postos fiscais. A bem da verdade, passou a semana toda, nesse ofício.
Bela demonstração de desprendimento,
coragem e lealdade em defesa de nossa
categoria: visto que os Afres IV não fazem
escalas, não teriam necessariamente que
se preocupar com isso! Os indícios nos
dizem que chegaremos longe e que eles
também podem contar conosco, na mais
que justa reciprocidade!
A balança até o momento pesou para
o Sindare, o que se espera é que passe a
manter o equilíbrio e sejamos uma categoria UNIDA E COMBATIVA!! Só o tempo
poderá nos dizer. Vamos em frente!! A Asfeto será sempre favorável ao crescimento e propostas que defendam a categoria
integralmente, sendo sempre contra ao
IMOBILISMO E A INERCIA voltados para
interesses pessoais, esse é, sempre foi
e será nosso lema. A responsabilidade e
a obrigação de um sindicato é defender e
lutar diuturnamente pelos os interesses da
categoria. Quando as práticas forem antissindicais não mediremos esforços e seremos firmes ao combatê-las.
Assim o fiel da balança pende para o
lado mais pesado, ou seja, qual tenha mais
conteúdo! Foi assim como na imagem dessa matéria até agora!
É Isso!
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A inadiável e premente
valorização profissional
dos afres iii
Caio França

10 de fevereiro de 2014

Derivado do fato que, muitos de nós,
gostaríamos de ascender de nível III para IV,
seja por melhores condições de trabalho, seja
por melhor compensação salarial, um certo
demérito nos vincou o subconsciente, ser o
nosso nível ruim ou indesejável e, absolutamente ninguém, seja governante, ou mesmo
dentre nós, se lembrou de valorizar nossas
atividades.
Esse demérito subjacente faz pensar, sejamos nós, vítimas, os carregadores de pianos, enquanto outros, ganham o seu salário,
na tranqüilidade de ar condicionado, ou mesmo dentro lar, juntamente com sua família. Por
isso mesmo, alguém já disse um dia: eles (IV)
são “os príncipes do fisco”! Causa disso, se
pretende mudar de nível, mesmo que não se
tenha conhecimento técnico, treino suficiente
ou vocação, para tanto.
Pretendendo discordar de tal conceito,
dizemos que a valorização premente de nossa
categoria depende primeiro que consigamos
enxergar a importância dos Afres III dentro
do contexto, para depois, com competência
e propriedade, possamos externá-la à hierarquia ou mesmo ao Poder Executivo, reivindicando a devida contrapartida de nosso sacrifício. Como iremos defender algo que nós
mesmos ainda não acreditamos?
Será que não conseguiremos ver que somos elos da mesma cadeia, e somos linha de
frente no corporativismo da atividade vinculada? E só teremos a importância na medida

exata que nós nos creditamos?
Devemos ir à procura imediata de nossa
valorização profissional, remuneração condigna com nosso esforço e condições, no
mínimo, aceitáveis de trabalho. Precisamos
levantar a cabeça, mostrar o que fazemos e
do que somos capazes. Os Afres III não são
superiores aos seus colegas de trabalho, contudo, não são inferiores.
E quem foi que disse que Afres III teriam
que ganhar menos que Afres IV? Não existe
qualquer regra que assim determine. Cada
um com seu papel. Se a competência na área
de cada não se mistura não há que se falar:
esse é melhor que aquele! Querem exemplos?
Colegas auditores III, tem assumido cargos de delegados, supervisores, diretorias na
Sefaz, com muita galhardia e competência,
tal qual os auditores IV.
Como grande exemplo a categoria do fisco de São Paulo carrega na sua nomenclatura
a de AFR (Agente Fiscal de Renda), possuem
competência plena e tem uma categoria muito forte no Estado e a maior do fisco nacional.
É ou não é? Então?
Discute-se competência? Se não se discute competência por qual motivo há de se
querer que ganhem menos ou tenham padrão
hierárquico inferior? Veja-se que sob seus comandos estão Afres III ...
Leia mais no site: http://asfeto.com.
br/a-inadiavel-e-premente-valorizacaoprofissional-dos-afres-iii-caio-franca/

Ano novo vida nova: a categoria Nota de esclarecimento
Wanderley Nunes Noleto
clama por agenda única
28 de janeiro de 2014

Wanderley Nunes Noleto

16 de dezembro de 2013

Fim de ano e fim do biênio 2012/2013, o
Sindifiscal estreia chapa única com inclusão
de novos colegas diretores permanecendo
ainda o mesmo presidente. Foram assim as
eleições de 2013, nossos novos representantes já assumem com uma responsabilidade represada, calcada no imobilismo e
inercia, que sempre teve a finalidade clara de
lançar e eleger a qualquer custo um ex-diretor deputado Estadual. Tem sido essa a campanha nos últimos mandatos.
Ás custas dessa OMISSÃO, vejamos algumas demandas que ficaram a desejar e
carentes de ação: Horas-extras, Adicional
noturno, Aumento do Redaf e as devidas alterações na lei 1209 que o regulamenta, LOAT
– Lei Orgânica da Administração Estadual do
fisco, teto salarial do desembargador para o
fisco, promoção e progressão (com pagamento atrasado desde agosto), dentre outras,

que se houvesse empenho teriam sido implementadas porque eram oportunas, mas quis
o destino a categoria silenciar e adiar estas
lutas, por outro lado, existe um número expressivo de auditores à espera da verdadeira
“renovação com responsabilidade”, mas que
sejam renovações de comportamento, de estratégias, de UNIÃO e de atitudes voltadas
para a coletividade, de forma efetiva e real e
não politiqueira e enganosa.
Existe um espaço lacunoso dentro da entidade sindifiscal que precisa ser preenchido
e, esperamos que a força dessa renovação
contraponha a perseverante representação
maniqueísta, não prevalecendo conluios e
acordos, que não sejam efetivamente classistas e futuristas.
Leia mais no site: http://asfeto.com.br/
ano-novo-vida-nova-a-categoria-clama-por-agenda-unica/

A Asfeto vem em nome de seus associados esclarecer que a formatação jurídica das
Associações de classe de trabalhadores, sejam quais forem, restringe sua ação na área
e setor assistencial, saúde e lazer, condições
de trabalho, aposentadorias, convênios e
assemelhados.
Esclarece ainda que, na formatação
legal vigente, as demandas econômicas,
de cunho financeiro, competem aos sindicatos das categorias atinentes, sendo sua
competência estabelecida para ingressar
em juízo em defesa de seus representados
(dispensa-se a procuração), decidir em assembléia geral o inicio e fim de movimento
paredista (greve) e assinar dissídio coletivo
quando for o caso.
Fica, portanto, claro, que a associação
só convocará greve dentro das atribuições
que lhe competem.
Entretanto, se receberá de bom grado
qualquer tipo de demanda que venha favore-

cer a categoria econômica/financeiramente
seja a iniciativa de onde vier, como já dissemos antes, do Executivo, Sindare ou Sindifiscal. Após três anos de absoluta falta de
reivindicação e conquista, prezar-se-á muito,
o cumprimento das obrigações assumidas
quando das posses em mandato sindical
anteriores e atual. Não seria exagerar dizer
a ausência absoluta de representação nos
deixou em posição gravíssima, devido ao
volume quantitativo das demandas que hoje
se sobrepõem. Com posição serena e firme
a Asfeto acompanhará pari passu, todo o
desenrolar dos fatos que se farão surgir.
Demais a mais, não abriremos mão do
Direito Constitucional de Expressão e opinião, desde que somos partes (e alguma vezes, vítimas) integrantes do processo, seja
ele individual ou coletivo. Os acertos serão
elogiados, os equívocos e omissões, ...
Leia mais no site: http://asfeto.com.br/nota-de-esclarecimento/
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Asfeto reúne com
Secretário da Fazenda,
Marcelo Olympio

A INErCIA E O IMOBILISMO
Wanderley Nunes Noleto

27 de dezembro de 2013

Preocupado com a iminência de implan- muito feliz com a atenção dispensada pelo
tação de nova escala, em razão da Portaria Secretário, Marcelo Olímpio, que sempre foi
SEFAZ 1166/2013, o presidente da ASFETO, muito atencioso com nossa entidade e não
Caio França, se reuniu nesta segunda-feira, poderia também deixar de agradecer ao Su06, com o Secretário da Fazenda, Marcelo perintendente, Paulo Bispo, pelo tratamenOlympio, para tratar prioritariamente da re- to que nos foi dispensado. Posso garantir à
spectiva portaria.
categoria, neste momento, que não haverá
Na oportunidade Caio França explanou qualquer prejuízo em relação às escalas e esmotivos que seriam prejudiciais os efeitos da tou esperançoso que a partir de então, não
portaria, demonstrou tecnicamente a necessi- haverá mudança sem uma prévia discussão
dade de manutenção das escalas nos mold- entre a SEFAZ e os representantes classistas
es que já perduram por quase quatro anos e da ASFETO e até de outras entidades”, enfatiapresentou detalhes através do Oficio/Asfeto/ za Caio França.
nº. 001/2014 (veja abaixo da matéria).
Vejam na integra o oficio 001/2014 e o
O Secretário da Fazenda se mostrou relatório de motivos anexo: http://asfeto.
sensível ao apelo da ASFETO. Antes o Presi- com.br/asfeto-reune-com-secretario-da-fadente da ASFETO, já havia estado com o Su- zenda-marcelo-olympio/
perintendente da Receita,
Presidente da Asfeto,
Paulo Bispo, que também
Caio França com Secretário
foi bastante receptivo,
da Fazenda, Marcelo Olympio
demostrou preocupação
com a referida portaria,
disse que irá encaminhar o nosso pedido
para a comissão,
da qual é Presidente, e solicitará que
a mesma decida
conforme
argumentações técnicas elaboradas
nesse sentido.
“ F i q u e i

É com indignação que vemos o abandono
de nossas lutas e demandas, que estão clamando por atitudes firmes de comportamento e postura de nosso sindicato. O Sindifiscal
merece prêmio de o pior sindicato do ano.
Nossa categoria está precisando, em
caráter de urgência, de reação, exigindo que o
Sindifiscal quebre as cláusulas de seus acordos espúrios e parta para a LUTA. É absolutamente inaceitável ficarmos passivamente
assistindo outras entidades mobilizarem e
conquistarem suas reivindicações e nosso
sindicato fazendo teatros, festas, shows, espetáculos e panfletagem político-partidário.
Abaixo lista de conquistas e mobilizações
de algumas categorias nesse fim de ano:
1 – Vamos começar dentro de casa, vejam na matéria do Sindare o quantitativo de
conquistas que este sobrepondo àquele que
diz ser o verdadeiro sindicato dos auditores
(vejam no final da matéria);
2 – O sindicato dos servidores públicos
(SISEPE) num ato de ação e mobilização solicita audiência com o Secretario de Relações
Institucionais, Eduardo Siqueira, em pleno período de natal para tratar de reivindicações(vejam no final da matéria);
3 – O fim de ano também foi muito bom
para nossos colegas da ADAPEC que conseguiram aprovação do Plano de Carreira (vejam no final da matéria);
4 – Mobilização do SINTET – Sindicato
dos Trabalhadores da Educação – estão em
estado de greve (vejam no final da matéria):
5 – Aprovado o Plano de Carreira da Policia Civil (vejam no final da matéria)
Em pleno período em que entidades estão lutando, mobilizando, manifestando e
conquistando, os diretores do Sindifiscal en-

Unidade, ainda que tardia

Aos irmãos do Norte

Wanderley Nunes Noleto

Wanderley Nunes Noleto

7 de janeiro de 2014

22 de maio de 2013

Toda forma de ditadura é odiosa e execrável. Contrapondo-se a essa, verdadeiros
gigantes, heróis anônimos, homens valorosos e destemidos, ombreiam na sociedade,
a defesa de seus valores maiores e, através
do direito da livre expressão, enfrentam corajosamente os vampiros sociais, pilantras e picaretas de toda sorte, verberando e expondo
as suas mazelas publicamente. Por não terem a coluna vertebral flexível às mesuras em
infindos atos de submissão, são eleitos como
inimigos e tratados como uma praga a ser
eliminada, e, por não serem servis e subservientes, são expulsos, perseguidos, desprezados e humilhados em suas agremiações, por
aqueles e seus sicários – mastins descerebrados – à serviço da ignomínia e da suprema
indignidade!
Os pilares sociais da democracia tem afinidades, e a Asfeto, teve o condão de dar
voz a esses, que expõem livremente o seus
modos de pensar, sem restrição, sem cortes

e sem censura. Somente o livre debate nos
indicará o caminho correto, desde que, não
somos e nem pretendemos ser “os donos da
verdade”. Existe a minha verdade e também
a verdade do outro. Voltaire.
Via disso, a Asfeto teve, somente no mês
passado, acima de 4500 acessos. Consequência da credibilidade.
Toda organização jurídica tem o seu capital social, e a Asfeto o tem, na força latente
e pulsante de seus associados, da qual tem
superior orgulho.
Temos, porém, de direcionar, dar um
rumo, direção e objetivar essa inteligência
a serviço do bem, da realização e de resultados classistas e sociais, em favor de nossa corporação e da unidade, sem a qual,
debateremos inutilmente, sem resultados
palpáveis e concretos, em luta inútil, intestina, fratricida e inconsequente.
Leia mais no site: http://asfeto.com.
br/unidade-ainda-que-tardia/

tram em recesso, paralisando praticamente
todo o mês de dezembro (devem ser menos
prejudiciais de recesso). Onde o Sindifiscal
vê período festivo os outros Sindicatos veem
período oportuno de LUTA. A leniência praticada por estes dirigentes que tornou o sindicato fisiológico e clientelista, asfixia, aniquila,
fragiliza e alimenta essa letargia.
A patente INERCIA institucionalizada no
Sindifiscal é revoltante e prejudica uma das
principais categorias, senão a principal do
Estado, tendo em vista ser responsáveis pela
arrecadação que sustenta a máquina estatal
e as politicas públicas. A categoria precisa imediatamente rechaçar esse obstinado
“proselitismo sindical” que a diretoria em atos
deploráveis prega e nos expõe em seus projetos pessoais, protelando reivindicações que
são factíveis, oportunas e que seria evidente
algumas conquistas neste fim de ano. Esse
biênio que se encerra poderia ter tido uma
reação e tentativa de mostrar para a categoria o espirito de luta que está engasgado
em cada um de nós e partir para a MOBILIZAÇÃO.
Capitaneados por um diretor que só pensa naquilo (ser eleito deputado), com este
nefasto projeto pessoal, que as vezes consentido por um grupo de colegas que não
consegue enxergar o que está acontecendo,
nos coloca à beira do precipício. Acreditar
nesse discurso pífio que haverá o momento
certo (talvez na morte ou na aposentadoria)?
Ora, momento certo é todo dia, essa é a
palavra de ordem de um grande sindicato,
porque o amanhã a Deus pertence! Conversa-prá-boi-dormir! Quem dá apoio a ...
Vejam os links das matérias das conquistas:
http://asfeto.com.br/a-iner-

Caio França,Wanderley Noleto e Isaque Cairo
Os Aimaras é um povo autóctone estabelecido no sul do Peru, Bolívia, Chile
e Argentina desde a era pré-colombiana,
este povo visto como atrasado por boa
parte de nossa “civilização” têm como
princípios : NÃO MENTIR, NÃO ROUBAR,
NÃO TER MEDO !
Somos filhos do mesmo concurso. Somos integrantes da mesma categoria. Ombreamos juntos às mesmas dificuldades
classistas. Somos, todos, vitimas das vicissitudes laborais em que temos de trabalhar
algumas vezes em condições subumanas,
sem segurança, higiene, reconhecimento e
sobretudo sem voz. Só nos cabe o trabalho,
enquanto ao nosso sindicato, invertendo
seus princípios e finalidades, por vocação
intrínseca, o papel de capitães-do-mato.
Podemos fazer cessar tudo isso. Podemos checar as informações. Faça cada um
uma pesquisa sobre nossa situação classista atual sem qualquer idéia pré-concebida.

29 de agosto de 2013

Vejam as atitudes e ações d e nosso sindicato. Principalmente, vejam a FALTA de ação. A
motivação dessa omissão criminosa.
Procurem se informar por qual motivo
não recebemos a 1ª ação das horas-extras.
Ainda pior, por que perdemos a 2ª ação.
Quais os verdadeiros motivos da exclusão
de combativos companheiros da nossa
casa sindical. Qual a motivação de não deixarem desfiliar outros tantos. Solicitem uma
prestação de contas, que seja pública, confrontando documentos válidos com o bem
descrito.
Solicitem informações sobre a ADI
suas alternativas e desdobramentos. O
que existe através da meia-verdade, da
difamação gratuita, da satanização e demonização de colegas. Certamente um dia
se surpreenderão quando a luz da verdade
iluminar a todos nós.
Apresentem a ideia de um grande ...
Leia mais no site: http://asfeto.com.
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Asfeto visita Comandante
Wanderley Nunes Noleto

1 de novembro de 2012
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José Jamil recebe
diretoria da Asfeto
Wanderley Nunes Noleto

2 de junho de 2012

Presidente da Asfeto, Wanderley Noleto, no momento da entrega do ofício ao comandante Geral da PM,
Cel Luiz Claudio Gonçalves Benicio
O presidente da ASFETO, Wanderley
Noleto, compareceu em audiência, no dia
31 de outubro, com o novo comandante da Policia Militar, coronel Luiz Cláudio Gonçalves Benicio, desejando-o uma
profícua gestão frente ao comando da corporação. Wanderley Noleto disse também
que sua nomeação certamente é um reconhecimento a sua capacidade de gestão e
competência no setor de segurança pública.
Ao entregar o OFÍCIO nr. 012/2012 da

ASFETO com as reivindicações sobre segurança para os auditores no cumprimento
de suas funções e tarefas, o presidente da
entidade explanou a angústia e insegurança
de nossos colegas nos postos fiscais e comandos volantes, as agressões e diversos
assaltos que fomos vítimas.
Sensibilizado o comandante disse que
iria estudar o assunto através de sua área
técnica, colocando-se á disposição de
nossa associação. A ASFETO aguardará
sua resposta.

Diretores da Asfeto visitam
Delegacias Tributárias da
região norte do Estado
Wanderley Nunes Noleto

1 de julho de 2013

No período de 24 a 27 de junho, os Diretores da entidade visitaram as Delegacias
Tributárias Regionais de Araguaína, Tocantinópolis, Araguatins e Colinas. Na oportunidade estiveram presentes também nos
Postos Fiscais de Xambioá, Araguanã e
Transamazônico.
A receptividade dos auditores aconteceu num
clima de descontração e muita cordialidade.
Foram discutidos diversos temas de interesse da categoria, onde os diretores puderam
ouvir as principais queixas e reclamações
de nossos colegas, como condições de trabalho, infraestrutura, tecnologia, veículos, lugares insalubres e etc.
A associação busca compilar todas as discussões e fará, depois de visitar todas as
Delegacias, uma agenda pautada nas colocações dos auditores de todo o Estado.
Na ocasião das visitas os Diretores da Asfeto

também estiveram Presentes na blitz realizada na Policia Rodoviária Federal (PRF), em
Guaraí, na noite do dia 26 de junho, momento
em que parabeniza o grande trabalho que os
auditores da Delegacia de Pedro Afonso, que
liderados pelo eficiente delegado Fernando
Henrique, desempenharam na operação de
fiscalização, onde foram apreendidas mercadorias avaliadas em mais de 711 mil reais.
Os diretores anunciaram que a partir de agora a entidade estará criando um canal de comunicação direto com os auditores fiscais da
receita Estadual, de Norte a Sul, de Leste a
Oeste. Essa proximidade e corpo a corpo faz
com que nós possamos fazer uma avaliação
das reais necessidades e encontrar soluções
para reivindicar junto à Secretaria...
Veja fotos e leia mais no site: http://
asfeto.com.br/diretores-da-asfeto-visit a m - d e l e g a c i a s - t r i b u t a r i a s - d a - re-

Diretoria da asfeto com secretário da fazenda José Jamil Foto: ascom Sefaz
A diretoria da Asfeto – Associação dos
Funcionários do Fisco do Estado do Tocantins visitou na quinta-feira, 31 de maio, o
Secretário da Fazenda José Jamil Fernandes
Martins. Na oportunidade foram apresentados ao secretário os diretores da entidade.
Participaram da audiência, o presidente

em exercício da Asfeto, Wanderley Nunes
Noleto; o diretor-tesoureiro, Caio França
de Oliveira; o primeiro-secretário, Severino
Gonçalves Costa; e o segundo diretor-tesoureiro, Vilmar Carlos Rodrigues.
Fonte: Asfeto

Diretores da Asfeto visitam
Delegacias de Taguatinga
e Alvorada

Wanderley Nunes Noleto

12 de abril de 2013

Visando divulgar as ações da entidade os Diretores Caio França e Wanderley Noleto visitaram as Delegacias Tributárias de Taguatinga
e Alvorada.
Na oportunidade os diretores estiveram também nos postos fiscais Bezerra I, Novo Alegre,
Serra Geral, Levantado, Duas Pontes, Talismã

entrada e saída, Duas Cabeceiras e Jaú.
Na visita os diretores foram recebidos pelos
colegas num clima descontraído e com muita
receptividade.
Veja fotos e leia mais no site: http://asfeto.com.br/asfeto-visita-delegacias-tributarias-de-taguatinga-e-alvorada/

Posto fiscal Duas Cabeceiras

Posto fiscal Jaú
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Delegados Tributários
visitam sede da Asfeto
em Palmas
Wanderley Nunes Noleto

Asfeto visita vicegovernador João Oliveira
Wanderley Nunes Noleto

29 de janeiro de 2014

13 de junho de 2013

Delegados Tributários, Diretores da associação e colegas filiados na sede da Asfeto.
Os Delegados Tributários de Alvorada, Antonio Fernandes Gomes, Taguatinga, Arnaldo
Pessoa, Pedro Afonso, Fernando Herinque
Tomé Naves, Colinas, Emerson Oliveira da Silva e Miracema, Aparício Vieira da Fonseca visitaram nesta sexta-feira, 11, a sede da Asfeto.
Delegados Tributários, Diretores da associação e colegas filiados na sede da Asfeto.
Em um clima de alta cordialidade trataram
de assuntos pertinentes à nossa categoria, onde foi explanado pelo presidente Caio
França e Diretor Social Wanderley Noleto,
os projetos em andamento e mobilização da
classe em interesses comuns.
França informou que a integração dos fili-

ados tem sido surpreendente e que dentro de
breve estaremos dando continuidade à campanha de filiação por todo o Estado.
Noleto agradeceu a presença de todos e
comunicou que os diretores da associação
irão visitar todas as delegacias do Estado. “Ficamos felizes de ter recebido em nossa sede
os gestores de importantes delegacias e sentimo-nos honrados de tê-los como filiados. No
mesmo sentido agradeço também diversos
colegas (filiados) que marcaram presença no
encontro”. Enfatizou.
Veja fotos e leia mais no site: http://
asfeto.com.br/delegados-tributarios-visitam-sede-da-asfeto-em-palmas/

Missão cumprida
Caio França e Wanderley Noleto

9 de outubro de 2013

Só se pode representar pela vontade e
outorga do representado. Se não se tem essa
outorga, não se tem também, legitimidade.
E sem legitimidade, não é representação, é
uma mentira. Fica evidenciado, portanto, que
quem deseja representar uma categoria há
que ter a aprovação dessa através do desejo
livre,espontâneo e independente , para que
assim o seja.
Não se pode chamar um procedimento
de ‘eleições’ no qual uma ‘chapa’ é imposta
de cima e empurrados goela abaixo da categoria, com votos que serão tirados à fórceps,
na pressão, com cobrança de favores pretéritos. Como dito anteriormente, isso é farsa,
faz-de-conta, empulhação. Assim, o ‘grupamento’ denominado chapa-única, também
não é chapa, pois não concorre a eleições.
Trata-se simplesmente de uma débil e equivocada tentativa de legitimidade, à míngua de
qualquer credibilidade. Ou melhor: A sacramentalização de um golpe.

Os nomes que a compõe, poderia, até,
em tese, serem bons, se escolhidos em processo democrático, limpo,escorreito e honesto.
Pergunta que não quer calar: Os que assumirão através desse procedimento roto,
serão avalistas e fiadores, dos desmandos
praticados no sindicato anteriormente?
Outra: Têm consciência plena do papel
que estão desempenhando?
Ou ainda: Pretendem atuar como diretores sindicais ou farão meramente papel de
tapa-buraco manipulável de interesses inconfessáveis?
“O tempo é o senhor da razão.”
Mas,
Poderão ser criadas novas expectativas?
Quem sabe se a plêiade de denuncias e
críticas veiculadas durante todo o ano que
passou não possa contribuir ...
Leia mais no site: http://asfeto.com.
br/missao-cumprida/

O presidente da Asfeto Caio França, O diretor Financeiro Antonio Fernandes, também
Delegado Regional Tributário de Alvorada,
juntamente com o Sr. José Ribamar Souza
Moraes, pessoa de notável competência e
humildade, estiveram em visita de cortesia
ao Vice-Governador João oliveira, no Palácio
Araguaia no dia 21 de janeiro. Os Diretores da
Asfeto foram recebidos com extrema cortesia
e cordialidade pelo Vice-Governador João
Oliveira e toda a sua equipe. Com atenção
digna de referência o Vice-governador ouviu
atentamente as peculiaridades e nuances de
nosso trabalho no fisco tocantinense.
Na ocasião, o diretores da entidade colocaram-se à inteira disposição naquilo que

puderem contribuir com o excelente trabalho
que vem desenvolvendo em prol do Estado
do Tocantins, e, demonstrando excelente
humor e descontração, o vice-Governador
agradeceu a visita e apoio, afirmando que
quando se fizesse necessário, as portas do
gabinete estariam inteiramente abertas para
os diretores da Asfeto.
Senhor João Oliveira, pode contar conosco! Nosso caloroso abraço a todos integrantes do gabinete e ao valoroso amigo
José Ribamar que nos enriqueceu com sua
presença!
Veja mais fotos no site: http://asfeto.com.br/asfeto-visita-vice-governador-joao-oliveira/

Asfeto – A questão de propósitos
Wanderley Nunes Noleto

4 de setembro de 2013

Derivado do fato que o fisco tocantinense é composto por pessoas originárias
dos vários estados brasileiro, é muito normal, que próximo às suas divisas, concentrem maior numero de auditores, pela proximidade de acesso.
Assim, o é, em Alvorada, que tem maior
número de auditores vindos do Sul, Taguatinga, Leste/Sul, enquanto que em Araguaína, Tocantinópolis e Araguatins, a maioria
procede do Norte/Nordeste. Os auditores de
origem tocantinense estão distribuídos com
equidade em todas regionais, mormente em
Palmas, cujo amálgama, é simbólico e representativo do povo brasileiro.
Esse fato sui generis, entre outros, fizeram surgir as Associações Fiscais Regionais,
com suas especificidades, para atender necessidades prementes e inadiáveis de cada
Região, sendo a de Araguaína a primeira,
nascida da necessidade de polarizar com o
Sindifisco (sindicato antigo) de então, que

ousadamente impedia a filiação dos novos
concursados. Diga-se, de passagem, que
essa entidade pioneira, cumpriu com galhardia à sua finalidade. Essa luta de hoje tem
muita semelhança com o nosso passado.
Quem esteve presente na linha de frente,
lembrar-se-á.
Em toda unidade da federação já existia uma associação estadual (não ordinariamente, mais de uma), faltava somente o Estado de o Tocantins criar a sua.
Enquanto aquelas, Associações Regionais, tem como objetivo primordial o bem-estar de seus associados em nível Regional,
esta, a Associação Estadual, tem como escopo o bem-estar coletivo e suas reivindicações classistas maiores.
Por não ter tido antes uma Associação
em nível estadual, não é raro, alguém perguntar quais seriam ...
Leia mais no site: http://asfeto.com.
br/asfeto-a-questao-dos-propositos/
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Redaf: a categoria
precisa mobilizar
Wanderley Nunes Noleto e Caio França de Oliveira
Depois de várias matérias publicadas
em nosso site alertando sobre diversas inconsistências, congelamento do valor(desde 2007 sem reajuste), corte no pagamento
e muitos outros desajustes na Lei 1209/2001
que regulamenta o Redaf (Ressarcimento
de Despesas da Atividade Fiscal) os diretores da Asfeto oficiaram o Secretária do
Fazenda, Marcelo Olimpio, através do ofício
nr. 060/2013, para informar sobre estudo
de mudanças na Lei, solicitar participação
e também saber a data prevista da implementação dessas alterações, se houverem.
Precisamos sair dessa fase pirotécnica
de envio de ofícios e partir para a prática
como estão fazendo nossos colegas auditores de outros Estados. O fisco Sergipano
depois de 55 dias em greve e quatro mobilizações com operações padrões nos principais postos fiscais com o objetivo de chamar
a atenção do governo para as reivindicações
da categoria recebeu nessa semana sinal
verde do Secretário de Estado da Fazenda,
Jefferson Passos, com uma contraproposta
à apresentada pelo Sindifisco.
Por maioria, o fisco Sergipano deliberou por aceitar a proposta de Incorporação
da Produtividade(que funciona por metas
como o nosso Redaf):
- Extinção da parcela de 45% (parte
fixa) e 30% (parte variável por meta de arrecadação) com incorporação imediata ao
salário base, de forma a não causar impacto no vencimento total;
- O restante dos 25% (parte variável por
metas individuais), fica condicionado, no

14 de novembro de 2013

próprio Projeto de Lei, a passar a integrar o
salário base, depois que o Governo sair do
limite prudencial;
Assim, o movimento foi suspenso e
todas as atividades voltaram ao normal,
podendo ser retomado a qualquer tempo,
caso venha a ser frustrada as negociações.
Por isso, meus caros colegas do fisco
tocantinense, aqui também não é diferente
temos que mudar a postura e forma de mobilização, porque por experiência própria
da categoria todas as nossas conquistas
até agora foram através de pressão e é assim que funciona governo, agem a onde
está pegando fogo, e onde não está o governo diz amém! Vejam o caso da Carreira
única da Adapec, a greve da policia civil,
dentre outras.
Por fim, no nosso movimento reivindicatório é possível e oportuno nesse momento lutarmos pelo aumento da produtividade por meta (Redaf) e suas alterações
(a lei do Redaf foi criada pelo atual governador), implementação do adicional noturno, teto salarial, LOAT (Lei Orgânica da
Administração Tributária),
e outras demandas que forem prioritárias. Essas bandeiras devem ser apresentadas com estudo o mais rápido possível(ainda esse ano),
pois todas são de fácil absorção por parte
do governo do Estado. Afinal, somos uma
categoria das mais importantes do Estado,
por sermos responsáveis pela arrecadação
e seu crescimento, beneficiando o governo
e toda a sociedade.
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REDAF : as reformas
prementes e necessárias
em que todos ganham!
Caio França,Wanderley Noleto e Isaque Cairo

O Redaf (Ressarcimento de despesas
da Atividade Fiscal) desde sua criação, no
dia 21 de fevereiro de 2001, através da Lei
nº 1.209, clama por correção, por extremamente defasado e por manter flagrantes
injustiças, se não, vejamos: atrasando e
efetuando cortes (glosas) mesmo depois
de cumprido com o trabalho e esforço de
cada auditor para a superação das metas,
como se fosse crime ou uma impropriedade
adoecer. Já está passando da hora (afinal
já são 13 anos) e até o momento não foram
providenciadas as devidas correções.
Essa verba trata-se de custeio da Secretaria da Fazenda rubricadas na conta de
receitas advindas de superação das metas tributárias de arrecadação, ou seja, não
oneram despesas e não fazem parte do orçamento do Estado. Aliás, seus ajustes além de
imprescindível, é necessário e legal, e uma
inteligente forma de tentar contrapor as perdas econômicas que a categoria vem sofrendo.
Os principais desajustes e injustiças estão
na falta de criação de forma de reajuste do
valor a ser o pago, devido ser o mesmo desde
o ano de 2007 (seis anos atrás), outros também merecem destaque como a data de seu
pagamento, o não pagamento para o servidor
que está de licença médica, mesmo com saldo de pontos no conta corrente: dinheiro que
falta na hora que o servidor mais precisa, devido ao fato ter de comprar remédios e pagar

30 de janeiro de 2014

outras despesas advindas com sua doença.
Insanável contradição, portanto.
A Asfeto apresenta logo abaixo um estudo feito pelo colega e companheiro Isaque
Cairo Guimarães, que demonstra um valor
atual para o Redaf de 5.100,00 (cinco mil e
cem reais) que foi atrelado ao crescimento
da receita no período de 2007 a 2012, usando índices IGP-M (FGV), IGP-DI(FGV), INPC
(IBGE) E IPC (FIPE). Desta forma manteria atualizada a paridade da arrecadação X Redaf
até o mês de dezembro/2012, sem levar em
conta o incremento da arrecadação no ano
de 2013, assim sendo, estimularia os auditores a fazerem o monitoramento, acompanhando o crescimento das receitas próprias,
participando de forma efetiva, evitando o
desgaste de ter que no futuro voltar a pedir
correção no seu valor, sendo corrigido de forma automática, medida justa e estimuladora
do incremento da arrecadação.
Dessa forma todos ganham: governo,
categoria de auditores e sociedade, através
do aumento da arrecadação aumentam proporcionalmente os investimentos públicos
em educação, saúde, infraestrutura, etc.
Na omissão criminosa do Sindifiscal, que
vive de oficiosinhos e fotografias (e mesmo
assim), somente em períodos que antecede
eleições no sindicato e depois, adeus...
Leia mais e veja os cáuculos no site:
http://asfeto.com.br/redaf-as-reformasprementes-e-necessarias-em-que-todos-

Alem das funções institucionais
Relatório do Google registra
mais de 64.000 visualizações de Caio França e Wanderley Noleto
páginas no site da Asfeto
30 de setembro de 2013

Wanderley Nunes Noleto

3 de dezembro de 2013

Segundo o Google, o site da Asfeto teve
64.997 visualizações de páginas. em locais
e computadores diferentes, isso ocorre devido aos nossos colegas fazerem acessos
no trabalho (que são vários computadores),
residências e locais diversos.
O sucesso da Asfeto é fruto da credibilidade e do trabalho em equipe, com muita
determinação, dedicação e envolvimento e
que não seria possível se não tivesse tido o
apoio e a participação de todos os auditores,
filiados ou não, AFRES III ou IV, que compreenderam os reais objetivos da entidade,
conscientizando e alertando todos sobre a
necessidade de lutar e mobilizar a categoria
para que possamos conquistar nossas reivindicações, que somente conquistaremos com

UNIÃO E LUTA.
Vejam o relatório: http://asfeto.com.
br/shuttle/post.php?post=4677&action=edit&message=6

Em texto anterior explanamos quais seriam as funções institucionais da Asfeto. Por
não ter tido qualquer tipo de pergunta ou
dúvida, pensamos, talvez, tenha ficado esclarecido o assunto.
Porem a Asfeto possui funções, podemos assim dizer, extracurriculares. Aquilo que
nós nos propusemos a fazer. No que acreditamos. E o primeiro dentre esses propósitos
é que sejamos uma tribuna, um palanque, de
denuncia permanente, em que tenhamos direito de procurar a reparação de injustiças e
seja também, gládio permanente contra a
corrupção e a mentira, que em raso raciocínio, são duas faces da mesma moeda.
Quem se sentir injustiçado que use o
Opine Aqui para denunciar, sabendo, entretanto, que seus algozes procurarão se defenderem e, por isso mesmo, procurem falar
daquilo que é inconteste pela veracidade ou
que tenham prova irrefutável do que afirmam.
A Asfeto cerrará fileira na linha de frente com

quem busca reparar injustiças e se digladiará
na busca incessante pela verdade.
Não nascemos sob a sigla do conformismo, da submissão, da subserviência, da
vil sujeição, da mesura e do servilismo.
Pelo contrário, nascemos exatamente, para
contestar, tudo o que isso possa representar! Essa é a verdadeira e última razão de
nossa existência.
Qualquer que seja a instituição, se não
existir com o mote de idealismo ou filosofia
subjacente de contribuir, melhorar a sociedade ou o segmento em que está inclusa,
estará funcionando pela metade, pois temos
de ir muito além de nossas imediatas necessidade materiais.
É excelente ir dormir pensando que se
fez o melhor que pode, que excedeu suas
próprias expectativas. Muitas pessoas não
sabem o quão prazeroso é ...
Leia mais no site: http://asfeto.com.
br/alem-das-funcoes-institucionais/
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Da unidade na prática
Caio França

1 de janeiro de 2014

“Uma grande viagem começa com com
um único passo.” Lao-Tsé (1324 a.C – 1408
a.C.)
Ao fazermos algo que pretendemos que
termine bem, o costume, o intuito, a razão,
e o bom senso, nos orienta, desde o início,
começar bem, corretamente. Alguém poderia, em sã consciência, contestar essa máxima? A sabedoria popular nos brinda com
o ditado “Tudo o que começa mal, termina
mal”. Faz sentido. Diametralmente, algo
para terminar bem, teria que começar bem.
É ou não é, um bom preceito?
Para começar bem;
I) Da Unidade
Não se fala aqui da unidade pela unidade,
formal, sem causa, da unidade retórica ou
discursiva. Aqui se fala da unidade motivada,
factual, objetiva, convergente e pontual, tendo como alicerce, uma plataforma de trabalho uniforme e acorde, entre as entidades
representativas. Traduzindo: elege-se as
prioridades e se trabalha em conjunto para
se conseguir o que se pretende. É mais fácil fazer do que teorizar. As arestas derivadas
da questão de método e forma de se empreender o trabalho serão aparadas em sua
execução. Vamos tirar a unidade na prática,
dentro de nossa diversidade de pensamento.
E é disso que falamos.
II) Do Reconhecimento da Representatividade do Sindare
Assim, para se iniciar uma convivência
boa, harmoniosa, pacífica e duradoura, é imprescindível, que reconheçamos os valores
de todos os envolvidas no processo. Por
conseguinte, reconheçamos o Sindare como
entidade legítima, em representar seus asso-

ciados. Não há motivo para que se considere
essa entidade como de segunda classe. O
importante é o quantum de auditores IV são
afiliados, e, salvo engano, esse número é
superior a 95% de sua classe. A outorga real
da representatividade é proporcionada pelos
representados e não pelas autoridades constituídas ou pelo regramento legal. É muito
fácil provar isso: Se um sindicato, legalmente
constituído, com carta sindical e tudo o mais,
não tem sócios, qual é a sua representatividade? Salta aos olhos que essa outorga é
derivada da categoria. Não pretende aqui,
tratar de outorga derivada e originária de
golpe.
Para aqueles que fazem o discurso pelo
demérito da ADI, responsabilizamos essa
dificuldade, mais à incompetência política (e
técnica) da diretoria do Sindifiscal, que preferiram fazer o simpático discurso de vítimas,
apoiados em frágil e passageiro processo
político-partidário (de interesse pessoal) do
que ao Sindare. Se não, vejamos:
Violação do mandamento constitucional,
art. 37: É muito importante frisar que o Sindifiscal descaracterizou a carreira única ao
propor aumento diferenciado aos que seriam
iguais. Se iguais, por qual motivo, o aumento
diferenciado? Faltou equilíbrio, razão e bom
senso, quiçá, conhecimento jurídico.
Em se tratando de Carreira Única, o
salário do Afre III quando em ascensão de
nível, seria o salário do Afre IV, é incompreensível a imposição de reajustes com
percentuais divergentes.
À inteligência repugna essa lógica, conquanto: se ascendêssemos no quadro teríamos redução de salário...
Leia mais no site: http://asfeto.com.br/

Excelência em fraude
Caio França e Wanderley Noleto

17 de janeiro de 2014

Quer o destino, que entre os homens haverá
de ter, multiplicidade de habilidades, em que
sejam habilitado uns e outros, ainda que diversamente, nos mais variados atributos.
Dessa sorte, alguns serão prendados a falar,
outros a escrever, outros ainda, são homens
práticos, que não falam ou ao menos escrevem, mas agem com presteza.
Alguns, porem, por falta exclusiva de caráter,
ou talvez por que o tenham demais, são verdadeiros experts em realizar aquilo que se
propõe fazer, não se importando com a ética,
moralidade ou honestidade.
É o caso do Sr. Carlos Pereira Campos.
A) Assim muitos dizem, baseado em um “plano de trabalho” elaborado por ele para iludir
incautos na eleição sindical, com quase quatro páginas de inverdades, que é especialista em mentiras. No aludido panfleto diz que
trabalhará dia-e-noite para a categoria. O
que comprovou ser certo, tendo mesmo que
somente trocar o verbo “trabalhará” por “at-

rapalhará”, que a assertiva demonstrará ser
verdadeira. Simples detalhe.
B) Outros, dizem ser ele mesmo, muito bom,
é como marionete, em fazer papel subalterno, em plano político-partidário de outrem,
não se incomodando com a opinião da categoria, e até mesmo, de seu aliados, e, por
isso mesmo já foi alcunhado de “fantoche”
por alguns colegas.
C) Mas nós discordamos. Em matéria que é
mesmo imbatível é em fraudar documentos e
situações. Se tivermos errados, que sejamos
contestados com fatos e argumentos sólidos,
e não com falácia sem fundamentação. Vamos então aos episódios:
1º – Quando supervisor do posto fiscal de Talismã, o mesmo, no afã de bajular o delegado
Francisco Duks elaborou um documento dizendo que tinha uma lista de pessoas...
Leia mais e acesse documentos
no site: http://asfeto.com.br/excelencia-em-fraude/

O império da mentira
(tática de alguns dirigentes
do sindifiscal)
Caio França de Oliveira

13 de agosto de 2013

“A repetição não transforma em verdade
uma mentira. “ Franklin D. Roosevelt
Dr. Paul Joseph Goebbels, Ministro de
Comunicação de Adolf Hitler, idealizador e
propagador do ideal de eliminação em massa
de judeus, comunistas e negros, foi também
criador da máxima: “De tanto se repetir uma
mentira, ela acaba se transformando em verdade“. Sendo aquela (a mentira), rotineiramente, usada pelos ausentes de escrúpulos
e pudor, instrumentalizadores de pessoas e
fatos, em seus benefícios.
Vê-se, portanto, que a mentira pode estar
ligada a fatos e coisas desonestas, quando
não, ao crime, como se viu acima. Ao povo,
modo geral, crê-se, a mentira seria nada mais
que “furto da verdade”!
Franklin D. Roosevelt, 32º presidente dos
EUA e um dos seus maiores estadistas, paladino e defensor da liberdade, em um momento de inspiração e em defesa da verdade,
rebateu o genocida, com a sentença introito
deste texto.
A correlação com nossa realidade é
medida pela aplicação da sinistra tática de
Goebbels por alguns diretores do Sindifiscal em que a prática é a mesma: fustigar os
adversários através da repetição ad infinitum de inverdades.
Navegando acima das leis, da ética e da
moralidade, atiçam os partidários da corte,
que ecoam irrefletida e irracionalmente, as

calúnias e difamações perpetradas por seus
senhores, patrões e mestres, assacando contra a honra e dignidade de quem ao
menos conhecem, reproduzindo as falácias
em litanias e cantilenas desatinadas, qual
mantra decorativo e repetitivo.
Armando Melo, de mente ágil e arguta
(por isso mesmo adversário da trupe) denuncia com clareza meridiana a tentativa de
inversão de fatos e valores pela súcia em seu
belo e fundamentado texto no “Opine Aqui”
em 23.02.2013, sob o título “O Desespero se
Socorre da Deslealdade” e para espanto de
todos, demonstra de modo irrefutável que,
ao invés de apresentarem desculpas ou justificativas pelos gravíssimos fatos imputados
a eles, vestem cortina de madeira no rosto e
cobram essa obrigação de outrem, inventando novo ramo de atividade: a representação
do mal (se creem mesmo representar alguma coisa).
Vejamos algumas destas aleivosias:
Leia mais no site: http://asfeto.com.
br/o-imperio-da-mentira/

A legião
Wanderley Noleto

7 de dezembro de 2013

Quando a oposição sindical se manifestou pelas mudanças de diretores no
sindifiscal, logo de pronto veio a reação em
forma de calúnias, dita à boca-pequena, por
alguns pseudorepresentantes:
I-) Eles querem se eleger para lançar
mão do dinheiro do sindicato.
Como na oposição tinha pessoas íntegras
que nunca tiveram ao menos um processo por
desonestidade, mudaram de tática:
II-) Eles são agentes do governo Siqueira que tem ódio de nossa categoria
Também não funcionou. A categoria logo
percebeu que esse argumento era fajuto,
não tinha qualquer sustentação e essa mentira também foi por água abaixo.
III-) Eles são agentes do Sindare
Como o mal é insidioso e insistente, logo
elaboraram outra calúnia, dizendo éramos
agentes do Sindare (a quem tanto difamaram) e que a categoria tinha que tomar
cuidado pois o que queríamos era prejudi-

car a os Afres III e a Carreira Única. Porém,
a mentira tem pernas curtas, e a verdade há
de sempre prevalecer, essa aleivosia, como
as anteriores, foi para a lata de lixo.
Dando continuidade aos seus sinistros
planos, elaboraram mais uma aleivosia:
IV-) Eles querem destruir o sindicato!
Os disseminadores dessa falsidade e
infâmia deveriam envergonhar-se disso,
algo que nem eles mesmos acreditam, pois
creio, ninguém, no fisco, nem mesmo os
completamente néscio, serão tão desprovidos de inteligência!
Em apuração de fato criminal, os peritos,
logo fazem a pergunta crucial: a quem interessa ou quem lucraria com esse crime?
Então, o que ganharíamos com a destruição do sindicato? Balbúrdia, desencontros,
enfraquecimento da categoria, se somos
parte dela? Daríamos um tiro no pé? ...
Leia mais no site: http://asfeto.com.
br/a-legiao/
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