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Baixe nosso APP
e veja mais notícias

Muitas vezes vemos que ter posição 
firme e enérgica para uma tomada de 
decisão que favorecesse a todos e/ou a 
maioria dos fazendários, contrariando uma 
minoria que só reivindica bene cios 
pessoais e quando não conseguem o 
desejado, apelam para fomentar boatos, 
futricas e discórdias. Nossas lutas por 
conquistas fazendárias e melhorias no 
Patrimônio do SIFAM, será uma constante. 
Em 2019, recebemos a seguinte avaliação 
do Conselho Fiscal do Sifam: “Verificou-se 
nesse período, com base na análise da 
demonstração dos resultados, que o 
sindicato está com uma boa saúde 
financeira, visto que finalizou o exercício 
de 2019 com superávit de mais de 
R$ 500.000,00 em relação a 2018, ainda 
havendo imobilizado uma sala no Edi cio 
Amazon Trade Center e real izando 
aplicações financeiras (em caráter de 
inves mento a curto prazo, para melhores 
rendimentos), vide páginas 15 e 20 do 
referido documento”.  Em 2020, os 
números a serem subme dos à apreciação 
do Conselho Fiscal, indicam que fomos 
bem melhor do que 2019, e em 2021 
s e r e m o s  d e s a fi a d o s  a  t e r  m a i o r 
cria vidade, pois trabalharemos com 
um orçamento 40% menor, em uma 
economia combalida e um cenário 
pandêmico nunca vivido pelo Amazonas,
Brasil e talvez o Mundo.

     Em 2020, a presidência do SIFAM, optou 
p o r  m a n t e r  o  m e s m o  r i t m o  d e 
a d mi n i st ra çã o  a dot ad o  em  2 01 9 , 
modificando apenas peças que não se 
enquadravam no seu dinâmico sistema 
de trabalho. Com isso, além do êxito na 
área financeira, alcançaram-se grandes 
co n q ui stas  no  qu e co n c erne m às 
P r o g re s s õ e s  F u n c i o n a i s ,  q u a n d o 
beneficiou 188 filiados na 1a Progressão,
conhecida por “atrasadinho”, cuja ação 
a ngiu o patamar de um milhão e 
duzentos mil reais, pagos por meio de 
RPV. Na 2a Progressão, conhecida por 
“atrasadão”, conseguiu aprovar por
unanimidade, em uma Assembleia Geral 
Extraordinár ia reali zada por vídeo 
c o n f e r ê n c i a ,  a  d e l i b e ra ç ã o  p a r a 
fechamento de Acordo com o Governo 
do Estado, através da PGE, onde cerca
de 220 filiados foram beneficiados e 
aguardam o retorno do recesso do TJAM, 
para receberem seus direitos, com ação 
totalizada em R$2.768.115.
     Nossa gestão foi marcada por inovações 
e PIONEIRISMO em muitas medidas 
salutares, onde destacamos as seguintes:

11) Apoio ao controle da pandemia, com 
o fornecimento de Testes para COVID-19 
aos funcionários, diretores e servidores 
que apresentaram algum po de sintoma 
suspeito e/ou como forma preven va.

1) Concessão de 40% de desconto no 
pagamento da taxa de contribuição do 
Sindicato, onde, nem mesmo os mais 
ferrenhos opositores ao Presidente 

veram como impedir essa decisão, que 
foi aprovada por unanimidade dos 
filiados;

2) Realização da 1a Assembleia Geral 
Extraordinária em videoconferência na 
história do SIFAM, para deliberação de 
Acordo de interesse da Classe Fazendária;
3) Criação do Aplica vo do Sindicato, 
que além de representar um marco 
histórico, coloca o SIFAM na vanguarda 
tecnológica entre os sindicatos brasileiros;
4) Modernização e Informa zação do 
Sindicato, dotando-o de condições 
técnicas para enfrentar qualquer situação 
futura de operar com 90% de sua
capacidade funcional em sistema 
home-office;
5) Excelente intervenção jurídica, pondo 
fim na preocupante situação da ADI da 
Lei 2750/2002;

6) Manutenção de constante vigília em 
busca de um fac vel acordo nas questões 
da URV;
7) Constante defesa contra as tenta vas 
de reajustes abusivos dos Planos de 
Saúde oferecidos aos filiados;
8) Desburocra zação do pagamento do 
auxílio funeral aos familiares dos filiados 
falecidos;

9) Apoio jurídico em diversas áreas aos 
filiados;
10) Fechamento do Balanço Patrimonial 
com superávit do exercício recorde nos 
32 anos de existência da Ins tuição;

Considerando que o sucesso do SIFAM 
em 2020 se deu em um cenário totalmente 
adverso, onde a pandemia do COVID19 
ceifou a vida de dezenas de fazendários, 
onde  p rese nc iamos as  pr isões  de 
governadores corruptos, seus secretários 
de estado e assessores; onde não foram 
poucos os pedidos de impeachment de 
gestores em diversas áreas, também 
vivenciamos no mundo sindical um 
absurdo: pseudos-sindicalistas, que logo 
após sua eleição, pleitearam ir viver à 
beira-mar em outro Estado ou até mesmo 
no exterior, recebendo seus fartos salários 
imerecidamente, o que fatalmente 
ocasionaria um prejuízo ao erário público, 
bem como denegriria a boa imagem do
servidor  fazendár io.  Ass im sendo, 
poderemos finalizar esse editorial dizendo: 
NÃO FOI FÁCIL!
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A  É UMA PUBLICAÇÃO DO REVISTA DOS FAZENDÁRIOS SIFAM - SINDICATO DOS FAZENDÁRIOS DO AMAZONAS
Visite nosso site  | Facebook | Telefones https://www.sifam.org.br sifam.manaus (92) 3611-1264 / 98419-1921

Rua Franco de Sá, 270 - Sala 405 - Edifício Amazon Trade Center - São Francisco - Manaus/AM
Jornalista Colaborador: (  Diagramação: Marlen Lima GranSigaDRT/AM - 0216) |

 Presidente |  Vice-Presidente |  Secretário GeralEcon. Ely Veloso Bruno Paixão Amim Bandeira
 Diretor FinanceiroRommel Filgueiras
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SIFAM lança Aplicativo para Android

    Além disso, o app dispõe de um 
calendário de vigência de 2021, onde 
estarão dispostas também as datas de 
pagamentos mensais, página de 
parceiros conveniados, dicas de 
atendimento e página de contato.

    Ainda sobre as funcionalidades do app, 
o associado pode na página de contato, 
ter acesso a um mapa da localização do 
SIFAM, que, conforme for a configuração 
do celular, pode dar a rota de chegada de 
onde o usuário estiver até o sindicato ou 
até mesmo chamar um carro de aplicativo
para fazer este trajeto. Outro fator 
importante, é a atualização. Diferente do 
que se tem no mercado, o usuário tendo 
que se adaptar, nossa ferramenta terá sua 
manutenção constante, conforme a 
necessidade dos usuários, assim como 
as inovações que as plataformas (Android 
e IOS) dispuserem para isso. A garantia 
de uma ótima navegação e aproveitamento 
de suas funcionalidades é o diferencial 
que o SIFAM APP irá oferecer.

AGE On-Line
    O SIFAM inovou também em 2020
na área de tele-conferência. Devido 
ao caos da Pandemia da Covid-19, e 
das normas de medidas preven vas
como a de isolamento social, o SIFAM, 
na ocasião, tendo que dar con nuidade 
aos trabalhos em favor da classe 
fazendária, promoveu, istema web, via s
a 1ª Assembeia Geral Extraordinária, 
com a presença massiva de seus 
filiados, através do link 

     Na oportunidade, contando com 
a presença de representantes da 
classe fazendária, o Presidente do
SIFAM, Econ. Ely Veloso recebeu 
o  S r.  A l exa nd re  M e de i ro s ,  qu e 
presidiu a AGE, Sr. Alexandre Guimarães

que foi transmi do pelos meios de 
c o m u n i ca ç ã o  do  s i n d ic at o , 
juntamente com o dia e horário do 
evento via web.

( E s c r u t i n a d o r ) ,  S r .  R o d r i g o 
Albuquerque, que Secretariou, Sra. 
L id iane  Guer ra  (Escru t inadora) ,
além da Advogada Dra. Fernanda Melo, 
que acompanhou os trabalhos, do Diretor 
Financeiro, Sr Rommel Filgueiras,
e de forma virtual, atuando como 
Escrutinador, o Secretário Geral do 
SIFAM, Dr. Amim Bandeira.
Usando de aparatos acessíveis a todos os
filiados, podendo ser acessado via celular
ou computador, o SIFAM busca com esta
nova ferramenta aproximar mais os seus
filiados às tomadas de decisão junto à
diretoria, ser mais transparente em suas
ações e, acima de tudo, envolver os
seus sindicalizados de uma maneira mais
justa nas matérias pertinentes aos seus
interesses, tanto para os fazendários
at ivos quanto para os inat ivos e 
aposentados.

     No final de 2020, o SIFAM inovou trazendo 
aos seus filiados uma nova tecnologia, 
através de Aplica vo para celulares com 
plataforma Android. Inicialmente, a não 
produção para IOS (iPhone), ocorre pela 
baixa adesão deste sistema no mercado 
brasileiro, onde 91,6% dos usuários não tem 
a c e s s o  a o  m e s m o ,  s e g u n d o  s i t e 
h p : / / w w w. g o 2 w e b . c o m . b r / .  E s t a
ferramenta irá trazer aos usuários maior 
facilidade para acesso à informações e 
serviços do sindicato, além de ser um novo 
meio de comunicação entre associado e 
SIFAM. As informações principais do site 
estão disponíveis em um navegador próprio 
do sistema, além de um link para um 
informa vo exclusivo aos usuários do 
aplica vo.
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     Presidente do SIFAM, encerra a sua agenda 
de trabalho do Ano de 2020, em visita de 
cortesia ao Procurador Geral do Estado, 
Dr. Jorge Henrique de Freitas  Pinho, 
oportunidade em que trataram sobre os 
avanços da negociação para a resolução 
da Ação rela va à UVR. Es veram presentes 
ao ato o Ex-Presidente do SIFAM, Dr. Jonatas 
Almeida e o Advogado Gláucio Castelo Branco.
O Procurador Geral, gen lmente aproveitou 
a ocasião para protocolar o O cio com as 
sugestões oferecidas pelo Econ. Ely Veloso, 
incorporando o citado documento ao 
Processo em fase de análise pela PGE, e, 
em função dos argumentos apresentados, 
repassou para os Fazendários a o mista 
mensagem de que o Processo URV, reúne 
todas as condições para ser concluído no 
Ano de 2021

Audiência com  Procurador Geral do Estado, Dr. Jorge Henrique de Freitas Pinho

Acima: Dr. Jonatas Almeida (Ex-Presidente do SIFAM); Dr. Jorge Henrique de Freitas 
Pinho (Procurador Geral do Estado do Amazonas); Econ. Ely Veloso (Presidente do 
SIFAM) Abaixo: . Ely Veloso (Presidente do SIFAM); Dr. Jorge Henrique de FreitasEcon
Pinho (Procurador Geral do Estado do Amazonas); Dr. Glaucio Castelo Branco 
(Advogado e Consultor)

Presidente do SIFAM apresenta sugestão de proposta 
da URV ao Patrono da Ação, Adv. Dr. João de Deus, 
para ser analisada e entregue à PGE

Reunião com a presença do Econ. Ely Veloso, Dr. Jorge Henrique de Freitas 
Pinho (Procurador Geral do Estado/AM) Presidente do SIFAM,  Dr. Fabio 
Pereira Garcia dos Santos (SubProcurador Geral do Estado/AM), r. Rommel S
Filgueiras, Diretor Financeiro do SIFAM e Dr. Rafael Picanço, Advogado
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Flashes SIFAM

Reunião de Trabalho com Diretoria e Colaboradores

Reuniões com
Servidores da

Fazenda

Eventos importantes também veram a par cipação 
do SIFAM

Visita de Cortesia do Presidente do SIFAM e do Consultor 
Dr. Edwin Schroder, ao Secretário da Fazenda do Estado do 

Amazonas, Dr. Alex Del Giglio.

Reunião com Conselheiros do SIFAM e Gestores da SEFAZ

Reunião com Comissão de É ca do SIFAM

     O dinâmica d  do Sindicato dos Fazendários do Amazonas tem sido considerada como notável, principalmente, o dia a dia
porque diariamente o SIFAM recebe visitas de Ex-presidentes da Ins tuição, Conselheiros, Gestores da SEFAZ, Advogados das Ações 
em curso (URV, Progressões, Ações par culares dos filiados, etc.), Diretoria de outros Sindicatos, Autoridades Públicas e principalmente, 
filiados em busca de informações e serviços oferecidos por essa en dade sindical. Também, tem sido comum o fluxo inverso, onde o 
SIFAM, busca interagir com as Autoridades nas esferas Municipal, Estadual e Federal, mo vo pelo qual, o mesmo, é reconhecidamente 
o Sindicato mais atuante no âmbito Federal e tem sido convidado para par cipar de diversos debates em outros Estados da Federação.
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Equipe de Trabalho do Presidente Ely Veloso, reuniu-se 
para a foto de final de Ano, que segundo um dos membros 
da equipe, expressou sua alegria por encerrar um Ano com 
muitas conquistas para os Fazendários, apesar da Pandemia 
do COVID19, que fez muitas ví mas, inclusive, filiados do 
SIFAM. 

Na foto, em pé, da esquerda para a direita: Jarmilson (financeiro),
Dr. Jônatas Almeida ( x residente), Dr. Ely Veloso (Presidente),E -p
Carlos (Patrimonial), Maicon (administra vo) e Cé ar (TI). z
Sentadas, da esquerda para a direita: Karina (administra vo),
Astrid (administra vo) e Nalice (Financeiro).

Flashes SIFAM

  O Presidente Ely Veloso, reúne com seus 
diretores execu vos para agradecer pela
assiduidade dos mesmos e pelas inúmeras
reuniões de trabalho internas e externas que

veram durante o ano de 2020, visando sempre
o melhor para a classe fazendária, e pelas
conquistas alcançadas.

Na foto, à esquerda, Dr. Amim Bandeira, Secretário
Geral, acima, Dr. Econ Ely Veloso, Presidente do
SIFAM, à Direita, Dr. Rommel Filgueiras, Diretor
Financeiro.

Reunião do Presidente/SIFAM com o 
contador Andrey para recebimento do 
Balanço anual do Sindicato, com a
exposição da excelente performance 
financeira da Gestão Ely Veloso, onde 
mesmo tendo concedido 40% de 
desconto na taxa de contribuição do 
Sindicato, obteve um recorde de 
superávit no exercício, com uma  
excelente redução proporcional de 
despesas em relação a todas as gestões 
anteriores.

Espírito de Missão Cumprida

União

Menos é Mais

Reunião do Presidente do SIFAM 
com Denis Rocha, representando a
SET/SEFAZ, para receber proposta 
do Limite Orçamentário para o 
pagamento da URV.

Constantes
Negociações
sobre a URV

Recepção do Presidente Ely Veloso aos colegas fazendários para apresentação das Ações do 
SIFAM no ano de 2020.
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                                                                                      Luiz Mário Peixoto
                                                                                             Presidente

A HISTÓRIA DO AEROCLUBE DO AMAZONAS
E SUA IMPORTÂNCIA PARA A AMAZÔNIA

     Em 29 de março do ano de 1940 um grupo de abnegados Aviadores se reuniu para criar o Aeroclube do Amazonas - ACA, que se 
tornou uma das mais an gas escolas de Aviação em funcionamento ininterrupto do Brasil, vale a pena ressaltar que o ACA foi 
fundado e permanece na mesma área de sua fundação, por longos 80 anos, na área que nos foi doada pelo Exmo. Sr. Interventor 
Federal à época, Dr. Álvaro Botelho Maia, retratado em nosso Selo comemora vo dos 80 anos de fundação. 
Apesar de sua fundação ter sido em 29 março de 1940, a assinatura da ata de fundação só foi publicada no Diário Oficial do Estado 
no dia 04 de julho de 1940.
     O Aeroclube foi criado com o obje vo de formar pilotos amazônidas, que conhecem as su lezas da região, mas hoje tem 
par cipação a va e efe va na vida do estado, sendo o elo principal de ligação da capital com o interior do estado. Prestando um 
Grande Serviço Social – Sem Fins Econômicos.
     O Aeroclube do Amazonas vem Há 80 Anos dando ASAS AO AMAZONAS, trazendo e levando desenvolvimento e comunicação por 
meio da AVIAÇÃO, a esse estado que possui dimensões con nentais, onde o principal e para muitos dos municípios o Avião É o 
Único Meio de Transporte e de Comunicação. O Aeroclube é responsável pelo suporte de 90 % da malha aeroviária do estado, é 
de lá que parte 90 % do Suporte e do Socorro Médico para todo o nosso estado, para o sul de Roraima, o este do Acre e Rondônia, 
oeste e sul do Pará. Todos esses lugares dependem pra camente das Dependências e do Suporte do Aeroclube do Amazonas.
     O Aeroclube dá suporte ao Tribunal Regional Eleitoral no período das eleições com o translado das urnas de votação e por todo o 
recurso financeiro circulante no estado.
     Neste período de Pandemia do COVID 19, o suporte médico, o material necessário para o combate e o controle do COVID 19, o 
atendimento médico, medicações, cilindros de oxigênios, material hospitalar, respiradores, médicos e enfermeiro, par u do 
Aeródromo de Flores - SWFN, que é operado, man do e administrado pelo Aeroclube do Amazonas. Conferindo um a vo Social 
imenso à população do Estado do Amazonas.
    Além da a vidade social prestada à população do estado, o Aeroclube do Amazonas mantém a formação de pilotos privados e 
pilotos comerciais de avião com simuladores terrestres de avião monomotor e bimotor, comissários de voos, cursos teóricos para 
formação de pilotos de helicópteros, escolas de paraquedismo e a vidades despor vas com aviação experimental, terrestre e 
an bia. 
     O Presidente do ACA, Dr. Luiz Mário Peixoto é Médico Cardiologista e também Aviador, é o pioneiro da a vidade Aero Médica no 
Amazonas e da Telemedicina em Cardiologia no Brasil. A diretoria do ACA se reúne constantemente apoiando em a vidades sociais 
em abrigos e em escolas da região, trazendo crianças, alunos e jovens aficionadas pela aviação para visitação e incen vo à profissão 
de pilotos. 
     O Aeroclube do Amazonas como uma Sociedade Educadora, Despor va e de Integração, coloca em evidência o Prazer de Voar, 
mostra o Avião como meio de Transporte, de Comunicação e Desenvolvimento, desperta a Juventude Amazonense para uma 
a vidade Nobre, a Formação de Jovens Pilotos Profissionais, e de novos Aviadores – Profissionais liberais, Empresários e Execu vos 
que, não têm mais idade para compe r no mercado de trabalho da aviação, mas gostam e são também entusiastas da Aviação de 
Lazer. 

AEROCLUBE DO AMAZONAS CELEBRA SEUS 80 ANOS 

     Na tarde do dia 18 de dezembro próximo passado, os Diretores do Aeroclube do Amazonas, receberam amigos, autoridades e 
homenageados para celebrar seus 80 anos. 
     Durante o evento ocorreu o salto dos paraquedistas que coloriram o céu do final de tarde, trazendo as bandeiras do Aeroclube, 
do Estado do Amazonas e do Brasil. Na celebração também foram entregues aos Senhores Dr. Francisco Helder de Oliveira Peixoto, 
ao Professor Sinésio Campos e ao Amazonense Dr. José Bernardo Cabral, os tulos de Presidentes de Honra por todo o apoio 
prestado à Ins tuição ao longo desses anos.
     Claro que o Aeroclube do Amazonas, não poderia celebrar seus 80 anos sem uma grande surpresa 
aos seus convidados, e isso ficou a cargo do cantor e também aviador Eduardo Araújo o “Tremendão 
da Jovem Guarda”; que surgiu caracterizado de Santos Dumont, trazendo uma réplica do 14-Bis, e da 
pequena Le cia Peixoto Caminha – neta do Presidente; que entregou ao “Criador do Avião” a réplica 
de  um jato,  que juntos representaram o passado e o futuro unidos na aviação. 
E assim o Aeroclube do Amazonas celebrou seus 80 anos de história, dedicados à aviação, à integração 
e ao desenvolvimento do Estado do Amazonas, agradecendo a todos pelo apoio e o reconhecimento 
àquele que desde o ano de 1940 vem Dando Asas ao Amazonas.
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Mire a Câmera do seu Celular no QR-CODE e vejaa homenagem ao Econ. Ely 
Veloso feita pelo AeroClube do Amazonas

O Presidente do SIFAM, é homenageado com o Título de Amigo do Aeroclube, por ocasião das comemorações dos 80 anos 
de bons serviços prestados pela Ins tuição ao Estado do Amazonas. O Econ. Agradeceu a lembrança de seu nome para ser 
homenageado, destacando que o Aeroclube, faz parte da sua vida desde criança, que inclusive, na mesma área ele e outros 
jovens, deram início ao projeto de fundação do Clube de Paraquedismo. Lembro da importância do Aeroclube, no 
desenvolvimento econômico do Estado e os excelente serviços de atendimento emergência que vem prestando aos nossos 
irmãos que vivem no interior da Amazônia.

General Villas Boas, Eterno Comandante, é condecorado 
como Presidente de Honra do Aeroclube do Amazonas

    Cantor Aviador Eduardo Araújo e 
representando o pai da aviação 
Santos Dumont no aniversário de
80 anos do Aeroclube do Amazonas
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Reuniões de Trabalho com
Instituições Sindicais

      O Ano de 2020, em razão do trabalho iniciado no final do ano anterior, ficou marcado como o ano em que o Sindicato 
dos Fazendários, graças a sua excelente gestão no relacionamento intersindical, necessário ao entendimento da 
problemá ca do serviço público, foi intensamente pres giado por várias Ins tuições sindicais e honrosamente recebeu 
em sua sede  para par ciparem de várias Reuniões de Trabalho, líderes sindicalistas dos mais variados seguimentos 
públicos, conforme registram as fotos a seguir:

SIFAM - SINTJAM - SINDICONTAS/AM – SINDILEGISAM

     Reunião do Comitê Gestor de Sindicatos Públicos, inicialmente formado  
pelos Sindicados do Tribunal de Jus ça do Amazonas, Assembléia 
Legisla va do Estado, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, sob o 
protagonismo do Sindicato dos Fazendários do Amazonas, tem por 
obje vo principal a  união das pautas convergentes dessas ins tuições e o 
fortalecimento das linhas de ações conjuntas.

Lado esquerdo: Dra. Fernanda  (Advogada SIFAM); Dr. Albert Furtado Jr. (Advogado SINTJAM); Dr. Samuel Cavalcante (Advogado SINTJAM); Melo
Lado direito: Shirley Assis (Jornalista e Presidente do Conselho Fiscal-SIFAM); Dra. Elisângela de Paula (SINTJAM); Dr. Lindbergh Valente (Presidente 
do SINTJAM) e Econ . Ely Veloso (Presidente do SIFAM); no Centro: Dr. Amim Ismael (Secretário-Geral do SIFAM).

       Foi na questão da ADI (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE), que o SIFAM mostrou a sua capacidade de trabalho 
e ar culação, em um curto espaço de tempo. Além de ter reunido com todos os sindicatos e associações existente na 
base fazendária, que são eles: SIFAM –  Sindicato dos Fazendários do Estado do Amazonas; AFFEAM – Associação dos 
Funcionários Fiscais do Estado do AM; SINDFISCO – Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do AM; 
ASTATE/AM – Associação dos Técnicos de Arrecadação de Tributos Estaduais do Amazonas; SINDTATE/AM – Sindicato dos
Técnicos de Arrecadação de Tributos Estaduais do Amazonas; SINTAFISCO – Sindicato dos Técnicos do Fisco do Estado do 
Amazonas; visitou um números expressivo de Magistrados para expor a sua defesa, e, através do seu Advogado 
Dr. Rommel Filgueiras Jr., conseguiu se incluir na Ação que já perdurava por mais de 17 anos, além de obter uma decisão 
favorável a todos os Fazendários, considerando que essa vitória foi fruto do esforço conjunto de todos os Sindicatos e 
dos servidres fazendários que se mobilizaram para o sucesso desse pleito. 

Reunião de Trabalho com a AFFEM – Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do 
Amazonas: Dr. Áureo Melo (Diretor AFFEAM); Dr. Jonatas Almeida (Ex-Presidente do SIFAM); 
Econ. Ely Veloso (Presidente do SIFAM); Rommel Filgueiras (Diretor SIFAM); Dr. Liberman 
Bichara Moreno (Presidente AFFEAM).

SIFAM e AFFEAM, além da questão palpitante da ADI, também iniciaram
estudos de viabilidade administra va, para a criação de um seguro de saúde
para prover os fazendários de um plano com um custo mais baixo e uma de
serviços superiores aos que hoje são oferecidos no mercado. A diretoria das
Ins tuições já agendaram uma segunda reunião de trabalho, para minutarem
uma proposta a ser apresentada oficialmente ao Secretário da Fazenda e ao
Governador do Estado.
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Reuniões de Trabalho com
Instituições Sindicais

SIFAM - ASTATE - SINTAFISCO 

Em reunião conjunta do SIFAM com o SINTAFISCO – Sindicato dos Técnicos 
do Fisco do Estado do Amazonas e ASTATE/AM – Associação dos Técnicos 
de Arrecadação de Tributos Estaduais do Amazonas, foi discu da a questão 
da Ação Direta de Incons tucionalidade Nº 4004746-59.2017.8.04.0000-AM, 
rela va à Lei nº 2.750/2002, onde se ques ona os cargos do Servidores 
Efe vos da SEFAZ , ficando definida a posição de cada Sindicato e estratégias 
a ser seguida de forma independente por cada um, tendo o SIFAM decidido 

Na foto ao lado (da esquerda para a direita): Dra. Rita Celeste (Diretora SINTAFISCO/AM); Dra. Socorro Fonseca (Presidente 
ASTATE/AM); Econ. Ely Veloso (Presidente do SIFAM); Diretor Rommel Filgueiras (SIFAM); Dr. Rommel Jr. (Advogado do 
SIFAM na ADI/Lei2750).

SIFAM - SINFAGRO/AM

O Sindicato dos Fazendários do Amazonas -SIFAM e Sindicato dos Servidores 
da Fiscalização Agropecuária e Florestal do Amazonas - SINFAGRO/AM, em 
reunião extremamente importante para o Estado do Amazonas, iniciaram 
um tratado de cooperação mútua, onde o principal tema foi a busca de 
alterna vas para o desenvolvimento da região sul do Estado, cujo resultado 
final será a geração de renda e o crescimento da receita tributária.

Da esquerda para a direita: Sr. Diego ... (Presidente SINFAGRO/AM - Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária 
e Florestal do Amazonas); Econ. Ely Veloso (Presidente do SIFAM); Sr. José Dias Araújo (ex-Diretor do SIFAM), Diretor 
Rommel Filgueiras (SIFAM); Dr. Rommel Filgueiras Jr. (Advogado do SIFAM na Ação Direta de Incons tucionalidade da 
Lei 2750/2002).

ingressar na Ação, inclusive com a apresentação de seus Memoriais ao Pleno do Tribunal de Jus ça do Amazonas, com o 
intuito de esclarecer e mudar o  entendimento inicial da Corte. Dentre as ações tomadas pelo SIFAM, destacam-se as 
seguintes: a) Em 15/setembro/2020, ao tomar conhecimento pela imprensa da presente ADI, e, por entender que a 
mesma é prejudicial a toda a Classe Fazendária, o Sindicato contratou uma equipe de Advogados para analisar a questão 
e de imediato autorizou que fosse pe cionado o ingresso do SIFAM, como “Amigo da Corte”, ao mesmo tempo em que se 
iniciavam os argumentos jurídicos em audiências com cada Desembargador. b) Convocou e reuniu com as lideranças 
Sindicais (ASTATE, SINTAFISCO, SINDIFISCO, AFFEAM e SIFAM), para alinhamento dos pleitos jurídicos. c) Apresentou 
MEMORIAIS, com o obje vo de auxiliar e subsidiar a convicção dos Excelen ssimos Senhores Desembargadores, para fins 
de julgar improcedente esta ADI, conforme precedentes das ADIs 2.335, 1.591 e 4.303 ou, subsidiariamente, aplicada a 
técnica da declaração de incons tucionalidade sem redução de texto, para fins de evitar que sejam considerados 
incons tucionais os próprios disposi vos legais atacados (art. 4º, parágrafo único, I, III e IV, da Lei AM nº 2.750/2002), 
mantendo-se íntegra sua redação, e para modular os efeitos da declaração, aplicando efeitos prospec vos, a contar de 
12 (doze) meses do trânsito em julgado desta ADI, como meio de assegurar que o serviço público desempenhado por tais 
servidores a ngidos não seja prejudicado.

Baixe nosso APP
e veja mais notícias

Com o obje vo de um melhor acompanhamento da fiscalização nas 
fronteiras do Estado do Amazonas, obje vando o combate ao tráfico de 
drogas e armas, o Presidente do SIFAM, aproveitou a oportunidade para 
estreitar relacionamento com essa ins tuição visando o combate à 
sonegação fiscal, etc.

Reunião com Sindicato dos Policiais Federais no Amazonas
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Baixe nosso APP
e veja mais notícias

Reuniões com Autoridades Municipais,
Estaduais e Federais

Audiência com Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, .Dra. Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos

Da esquerda para a direita: Dr. Hugo Nogueira (Diretor SIFAM); Dra. Fernanda Melo (Advogada SIFAM); Conselheira Dra. Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos; 
Econ. Ely Veloso (Presidente SIFAM); Dr. Amim Ismael (Secretário-Geral SIFAM)

       Vários temas de interesse da Classe Fazendária foram tratados nessa audiência, destacando-se a questão dos Processos
de 34 Filiados do SIFAM, que encontravam-se na pauta de Provimento para Julgamento pela Legalidade, em Grau de 
Recursos e outras situações, daquela Corte. Na oportunidade, o Presidente do SIFAM fez a entrega do livro com a História 
de 30 anos de Sucesso do Sindicato dos Fazendários do Amazonas. A Conselheira e Presidente do TCE/AM, 
Dra. Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, agradeceu a presença do SIFAM naquela Ins tuição de Julgamento das 
Contas Públicas, colocando-se ao dispor do Sindicato dos Fazendários, que tem sido um excelente elo entre o TCE/AM 
e o Servidor Fazendário. 

Audiência com o Presidente da Assembleia Legisla va do Amazonas, Deputado Josué Neto

Dr. Edwin Schroder (Consultor); Deputado Josué Neto (Presidente ALEAM); Eco. Ely Veloso (Presidente SIFAM)

    O Presidente do SIFAM, em reunião de Cortesia ao Deputado 
Josué Neto (Presidente ALEAM), aproveitou a oportunidade para 
tratar sobre a Reforma Tributária, tendo pedido o apoio do 
parlamentar junto aos deputados em Brasília, tendo em vista 
que Josué Neto goza de um excelente pres gio no âmbito federal 
e com sua ida, como Conselheiro, para o TCE/AM, certamente 
aumentará a sua capilaridade na Capital Federal, onde se debaterá 
o tema de grande interesse para o Brasil e principalmente para o 
Estado do Amazonas, que tem a sua economia assentada na Zona 
Franca de Manaus, que tem sido alvo de grandes polêmicas. O 
Deputado Josué Neto, colocou-se ao dispor do SIFAM, para o 
encaminhamento de qualquer proposta referente a Reforma 
tributária, disponibilizando, inclusive, a interlocução do seu 
amigo, Dr. Edwin Schroder, que tem sido um excelente veículo de 
colaboração entre várias Ins tuições dos Estados de Roraima e 
Amazonas, com o Planalto.

Eco. Ely Veloso (Presidente SIFAM) e Dr. Murilo Holanda (Assessor da ALEAM) 

Na ocasião da visita ao Dep. Josué Neto, o Presidente do SIFAM 
também foi recebido pelo Assessor da ALEAM, Dr. Murilo 
Holanda, para entregar a revista do Sindicato e conversar sobre 
as ações que o SIFAM tem tomado em favor dos fazendários, desta 
forma buscando conciliar ambas ações para os mesmos 
obje vos.



REVISTA DOS FAZENDÁRIOS

O Presidente do Sindicato dos Fazendários do Amazonas não tem se furtado em aceitar os convites que lhes são feitos e
transferir este patrimônio social à ins tuição que preside, ampliando, dessa forma, a capilaridade e pres gio do SIFAM no âmbito nacional.

ATIVIDADES EXTERNAS DO SIFAM

     Econ. Ely Veloso e esposa, são convidados para a posse do 
Ministro-Chefe da Secretaria de Governo, Gen. Luiz Eduardo 
Ramos. Na oportunidade, aproveitando seu patrimônio social 
pessoal, o economista, não perdeu a oportunidade de dedicar 
o livro da História de 32 anos de sucesso do SIFAM.

Encontro com o Jornalista Alexandre 
Garcia em Brasília, oportunidade em 
que o mesmo consultou o presidente
do SIFAM, Econ. Ely Veloso, sobre a 
situação econômica do Estado do 
Amazonas face à crise vivenciada.

Encontro com a Delegada Geral da Polícia
Civil do Amazonas, Dra. Emília Ferraz de
Carvalho Moreira, que também já atuou
como Presidente do Sind. dos Delegados
de Polícia de Carreira do Amazonas
(SINDEPOL-AM) e so então Delegado-Geral
Adjunto, Dr Tarson Yuri Silva Soares.

Cel.  Gondim, Secretár io Adjunto da
Representação do Governo de Roraima em
Brasília, Recepcionando os casais Econ. Ely e
Sra. Lúcia Veloso e Dr. Fernando e Sra. Irene 
Figueiredo , por ocasião da Posse do 
Gen. Ramos.

13

   Encontro com o Cel. José Eduardo Gondim Filho, Secretário Adjunto da 
Representação do Governo do Estado de Roraima em Brasília, por ocasião da visita do 
Vice-Presidente da República, Gen. Mourão, que inspecionava a Operação Acolhida, 
cujo projeto tem por finalidade o apoio aos refugiados venezuelanos, que migraram 
via Município de Pacaraima/RR.

     Visita ao Governador Antônio Denarium 
do Estado de Roraima, para tratar da 
possiblidade de implantação de fiscalização 
conjunta com o Estado do Amazonas, na 
fronteira dos dois Estados com o uso de 
um caminhão scanner, visando o combate 
à sonegação fiscal e com isso incrementar 
a Receita Tributária dos respec vos Estados.
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V I S Ã O  D O  E X - P R E S I D E N T E

SIFAM FORTE: Nas Finanças e nas Conquistas Políticas

Jonatas Almeida de Oliveira
Presidente do SIFAM nas gestões

1988 - 1990 / 1990 - 1993 / 2004 - 2007 
2007 - 2010 / 2010 - 2013

     O movimento sindical na Sefaz alcançou ao longo de décadas, um grau de amadurecimento, proporcional ao 
profissionalismo dos servidores, em que pese o número de instituições representativas, liderado na atualidade

 Economistapelo competente  Ely Veloso, que usando a estratégia, a inteligência e a inovação tecnológica,vai 
aà exaustão para evitar o confronto, sem alarde r, consciente da responsabilidade em comandar a maior base 

coletiva da Sefaz, que tem no SIFAM o grande protagonista da nossa história.

     Sabemos que não é um caminho fácil nem rápido reformular conceções, porém, o atual presidente é
, , os direitos oimplacável, quando precisa tomar decisões  às vezes amargas  para fazer valer  estatutári s e 

sadministrar com austeridade e parcimônia os recursos dos indicalizados, o que provoca críticas e 
uincompreensões daqueles que querem manter o stat  quo sem a contrapartida de suas vantagens.

Foi com atitude refletida, que mesmo atravessando uma crise econômica e sanitária, n o desvaneceu        ã ,
concedeu desconto  de 40% nrealizando conquistas que poucos acreditavam:  percentual  o valor da 

 as ões s (Progressão Funcional I e II - contribuição, cumpriu com o pagamento d  promoç  atrasada
Atrasadinho e Atrasadão)  , manteve um acompanhamento no acordo sobre a URV, contratou um especialista 
na área jurídica para por fim a angustiante situação da Lei 2750/2002, instalou o que tem de mais sofisticado 

o dem tecnol gia da informação, e mais significativo, enxugou as finanças com transparência, fechan o o ano 
 o  .com  saldo disponível mais elevado de toda a existência do Sifam

     P   Outra demonstração de maturidade política do atual residente Ely Veloso, que despido de vaidade, convidou 
 ,para compartilhar das lutas atuais e futuras ex-diretores, mesmo aqueles que foram adversários  e adversário 

unão é inimigo, com largas experiências para ajudar na constr ção de políticas sindicais e sociais, e assim 
 nproporcionar  mais dignidade  aos filiados, ativos, inativos e pensionistas e continuar a luta a manutenção do 

o Êmaior patrimônio financeiro de tod s fazendários: A PRODUTIVIDADE E O PR MIO.

Baixe nosso APP
e veja mais notícias
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   DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 2018 - 2019 - 2020
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Baixe nosso APP
e veja mais notícias

Encontro com o Vice Presidente-
Gen. Hamilton Mourão

    Aproveitando viagem realizada para o Estado de Roraima, onde o Econ. Ely Veloso par cipou de reunião com Equipe de Consultores, para 
alinhar posição na defesa das Áreas de Livre Comércio e apresentar sugestões a serem inseridas nas propostas de Reforma Tributária que
tramitam no Congresso Nacional, o Presidente do SIFAM, aproveitou para cumprimentar o Vice-Presidente da República, Gen. Hamilton
Mourão, que também, encontrava-se em Roraima, tratando da questão dos refugiados venezuelanos e inspecionando “in loco” a Operação
Acolhida. Foram muitas as ações de trabalho executadas pelo Vice-Presidente do Brasil, onde destacaram-se os assuntos da abertura da 
Reserva Indígena Waimiri-Atroari, no período de por 24 horas por dia, visto que a limitação de horário, tem causado grande perda às 
economias dos Estados do Amazonas e Roraima, e, principalmente, a questão energé ca, com a passagem do linhão do Subsistema Norte,
do Sistema Interligado Nacional (SIN). As abordagens feitas pelo Gen. Mourão, segundo a visão do Presidente do SIFAM, estão diretamente
ligadas às demandas fazendárias sobre produtos e insumos que são transportados através da BR-174, onde se faz necessário uma maior
fiscalização em todas as esferas de Governo para o combate da sonegação fiscal, contrabando de ouro, tráfico de drogas e armas.  O Gen. 
Mourão, que também é Presidente do Conselho da Amazônia, cuja principal função é a de integrar as ações federais na Amazônia, incluindo
 ar culação com Estados, Municípios e a sociedade civil, vem desempenhando um importante papel nessa missão, tanto por ser um 
verdadeiro amazônida, como por ter um dos mais brilhantes currículos da Carreira Militar. Ao final do encontro, o Presidente Ely Veloso, 
aproveitou para dedicar ao Vice-Presidente Gen. Hamilton Mourão, o livro com a História de 30 Anos de Sucesso do Sindicato dos 
Fazendários do Amazonas.


