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SINTAF NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
Sintaf realiza desinfecção em postos fiscais e

nas agências de atendimentos
O Sintaf deu início ao processo de 

desinfecção do postos de fiscalização 
da Estiva, do Aeroporto, e na agência 
Central de Atendimento em São Luís. 
A medida faz parte das ações preven-

tivas para tentar evitar a 
infecção pelo coronavírus 
dos servidores da Sefaz e 
transeuntes.

Antes do processo de 
desinfecção dos postos, 
as entidades do Fisco já 
vinham promovendo 
ações preventivas para 
garantir a segurança dos 
servidores e contribuintes 
que trabalham ou aces-
sam diariamente esses lo-
cais. Produtos de higiene 
e proteção pessoal foram 
disponibilizados nos pos-
tos fiscais, assim como 
materiais e orientações 
sobre a higienização das 

mãos e o distanciamento adequado 
entre as pessoas.

A diretoria do Sintaf-MA para-
beniza o agente da Receita Estadual 
da Secretaria de Estado da Fazenda 
do Maranhão e filiado do Sintaf-MA, 
Rosendo Neto Júnior, pela posse 
ocorrida na última terça-feira (30), 
onde assumiu a diretoria da Área de 
Desenvolvimento e Infraestrutura da 
Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF).
Com ampla experiência na ad-

ministração pública, o administrador 
exerceu as atividades de gerente e 
diretor em diferentes empresas nos 
últimos 20 anos. 

Rosendo possui pós-graduação 
em Gestão Pública e Direito Tribu-
tário. Exerceu o cargo de secretário-
-adjunto da Secretaria de Meio Am-

biente, de diretor da Sefaz em Codó, 
e diretor de Negócios do Banco do 
Nordeste.

Parabéns: agente da Receita Estadual e filiado do
Sintaf é empossado à Diretoria da Codevasf
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Sintaf-MA adquire e distribui máscaras de
acetato e álcool gel para servidores do Fisco

Servidores es-
taduais da Secre-
taria de Fazenda 
do Maranhão re-
ceberam máscaras 
de acetato para 
proteção pessoal, 
utilizadas como 
meio de evitar o 

contágio pelo novo coronavírus. Esta foi 
mais uma das ações desempenhada pelo 
Sintaf-MA, coordenada pelo presidente 
do Sindicato, Heldon Me-
nezes, como parte da cam-
panha de proteção contra 
o novo coronavírus. No 
total, foram entregues 300 
máscaras para os servido-
res que estão trabalhando 
diretamente com o público, 
nas agências e postos fiscais.

O presidente do Sintaf, Heldon Me-
nezes, reforça que a conscientização é a 
chave para diminuir o contágio, e que o 
Sindicato tem feito a sua parte, inclusi-
ve com a distribuição de álcool gel 70% 
para os profissionais da linha de frente 
da instituição que oferecem um serviço 
essencial para a sociedade.

Além das máscaras, também há a 
orientação dos servidores sobre as ou-
tras medidas de prevenção ao contá-
gio. “Como entidade representativa de 

parte da sociedade, 
temos que dar exem-
plo, já que atuamos em 
contato direto com o 
público, em um mo-
mento de novas regras 
de convívio e de aten-
dimento”, ressaltou o 
presidente.

Ao manusear a máscara lembre de pe-
gá-la pelo elástico, ao retirar e colocar 
no rosto, sem tocar na parte central 
do tecido. A recomendação da Organi-
zação Mundial de Saúde é que a cada 
duas a três horas de uso, a máscara 
deve ser trocada ou retirada para a hi-
gienização para uso posterior, nos ca-
sos das de panos.

Manuseio da máscara

Sintaf e Sefaz adquirem medicamentos
para o tratamento do COVID 19

O Sintaf e a Sefaz, em mais um ato 
de responsabilidade, de compromisso 
e cuidado com os servidores e a popu-
lação em geral, reforçou o combate e 
prevenção à não disseminação do Co-
ronavírus (COVID-19), e adquiriu kits 
com medica-
mentos utili-
zados no tra-
tamento de 
pessoas com 
sintomas da 
doença.

“Os kits 
foram prepa-
rados e serão 
e n t r e g u e s 
àqueles que 
passaram por 
avaliação médica e exames e tiveram a 
confirmação que estão com o quadro 

viral, junto ao Centro de Apoio ao Ser-
vidor (CAM), no prédio central da Sefaz”, 
ressaltou o presidente Heldon Menezes.

A iniciativa realizada em parceria 
entre o Sintaf e a Sefaz expressa a res-
ponsabilidade das entidades do Fisco 

em oferecer 
aos servido-
res condições 
de acesso 
aos medica-
mentos e ao 
t r a t a m e n t o 
digno para o 
rápido resta-
belecimento 
da saúde dos 
i n f e c t a d o s , 
minimizando 

os sintomas apresentados pelos ser-
vidores.

Palavra do
presidente

Nobres colegas do 
Fisco, o atual momento 
que todos enfrentamos 
de combate à pandemia 
do Covid-19, calamidade 
esta que tem deixado 
um triste rastro na saúde 
mundial, na economia, 
e consecutivamente em 

toda a cadeia em que envolve os mais diver-
sos setores, tem mudado nosso padrão de ver 
a vida.

A crise, sem precedentes, nos fez e fará 
aprender várias lições.  A começar pela vul-
nerabilidade dos sistemas de convívio e assis-
tenciais nas diversas áreas. Os sistemas sociais 
de administração governamental, representa-
dos nas três esferas políticas existentes, não 
podem dar respostas imediatas e eficazes às 
necessidades básicas de saúde da sociedade.

As administrações do Executivo e a fiscali-
zação, que deveria fazer o Legislativo, historica-
mente negligenciam a disseminação da educa-
ção, do preparo intelectual do povo, bem como 
dos princípios que sustentam a ideia do bem 
comum e o espírito coletivo de igualdade, liber-
dade e fraternidade.  Fatores negativos, como os 
citados acima, não contribuem com o enfrenta-
mento da pandemia do Covid-19, pois o desco-
nhecimento e a desinformação, em momentos 
como estes, são aspectos para a formação do 
caos, deixando o cidadão cada vez mais deso-
rientado e vulnerável.

Sem a educação devida e sem o conheci-
mento mínimo necessário, sobre quase tudo, 
a resposta da maioria da sociedade, a respeito 
dos protocolos de isolamento social e outras 
medidas, foi pífio, o que vem comprometen-
do, sobremaneira, o combate ao novo coro-
navírus.  A sociedade sempre esquecida na 
questão educacional respondeu aos apelos 
de seus governantes com o fruto que estes 
plantaram desde sempre em nosso sistema 
educacional. O descaso e desconsideração 
com que sempre trataram a população, com 
seus sistemas de educação, refletiu-se no bai-
xo índice de obediência aos protocolos de 
saúde e no alto índice de contaminação, agra-
vando para óbito.

A diretoria do Sintaf, sensível a essa ques-
tão, participou de campanhas para que, além 
do alerta à população mais carente, em rela-
ção ao perigo pandêmico, realizou a distribui-
ção de  alimentos, materiais de higiene e equi-
pamentos de proteção. O fizemos também 
para os colegas do Fisco, que estão à frente 
das diversas estações fiscais da Sefaz, aten-
dendo os contribuintes, com muita coragem, 
e seguem enfrentando à pandemia.

O momento ainda é de muita cautela, 
pois já perdemos vários colegas nesta bata-
lha. No entanto, continuamos enfrentado a 
guerra, otimistas e de mãos dadas. Vamos uni-
dos passar  primeiramente por esse momento 
de crise mundial, mas sempre com o foco na 
preservação de nossas vidas. Assim seguire-
mos em frente, até ganharmos essa guerra 
contra o novo coronavírus.

Um abraço a todos!   

Heldon Menezes
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Sindicato contribui para a distribuição de cestas
básicas para famílias afetadas por pandemia

Famílias do Maranhão afetadas pe-
las medidas de isolamento social, devido 
ao novo coronavírus, foram beneficiadas 
com a distribuição de cestas básicas.

Parte dos alimentos foram doados 
pelo Sintaf e atenderam, principalmen-
te, moradores de comunidades carentes 
e quem ficou desempregado durante a 
quarentena.

“Esta foi mais uma iniciativa da dire-

toria do sindicato e contou com a colabo-
ração espontânea dos filiados e dos co-
legas. Fizemos questão de montar cada 
cesta, para tentar amenizar a situação das 
pessoas mais afetadas pela crise”, avaliou 
o presidente Heldon Menezes.

As agências de Barra do Corda, Pe-
dreiras, Caxias, Balsas, Pinheiro e Ro-
sário, engajaram-se junto a entidades 
filantrópicas em suas cidades e pro-

moveram a distribuição de alimentos 
e materiais de higiene às comunidades 
carentes.

“Agradecemos aos gestores e cole-
gas dessas agências que no momento 
delicado e de aumento da carência finan-
ceira da população, bem como de entida-
des filantrópicas, doaram-se para ajudar 
ao próximo”, comentou o presidente do 
Sintaf.

Profissionais da saúde do Sintaf realizam
atendimento durante a pandemia

A equipe multidisciplinar da área 
da saúde do Sintaf, composta por uma 
enfermeira e uma terapeuta ocupacio-
nal, não parou durante a 
pandemia. No entanto, 
para dar continuidade aos 
atendimentos, o Sindica-
to se adaptou aos moldes, 
por meio de atendimen-
to, respeitando o distan-
ciamento social, durante 
as suas realizações.

Dentre as ações de-
senvolvidas, por meio da 
enfermagem e da terapia 
ocupacional, ocorreram 
o monitoramento e as 
orientações de sobre o 
COVID – 19 e suas implicações sistêmi-
cas. A equipe elaborou uma planilha 
com perguntas que subsidia e mantém 
a padronização da equipe do Centro de 
Apoio Multidisciplinar (CAM) durante os 
atendimentos.

Na sede da Sefaz, em São Luís, foram 
realizadas campanhas de orientação aos 
servidores e contribuintes sobre o CO-
VID – 19, com abordagens educativas. 
Já nos municípios do Maranhão, os ges-
tores de postos e agências foram aten-
didos pela equipe do CAM, por meio da 
tecnologia, com a realização de vídeos 
chamadas, que garantiram informações 
sobre a pandemia e as medidas preven-

tivas.  “Entramos em contato com todos 
os gestores das unidades descentraliza-
das para realizarmos o monitoramento 

das medidas preventivas e re-
forçar os protocolos de higiene 
e controle do COVID – 19 no 
ambiente de trabalho”, ressal-
tou a enfermeira Lidyane Mon-
dego Pinho Silva.

As adaptações, em razão 
da pandemia, também al-
cançaram o setor de terapia 
ocupacional, no qual os trata-
mentos e as reabilitações dos 
sindicalizados portadores de 
alterações cognitivas, afetivas, 
perceptivas e psicomotoras, 
passaram a seguir as normas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS).
Para garantir a segurança e maior 

comodidade, todos os recursos mate-
riais estão sendo entregues aos pacien-
tes, esterilizados 
e higienizados, na 
própria residência. 
“Com a situação 
do isolamento so-
cial, nós tivemos 
que realizar uma 
adaptação. Eu vou 
até a casa do pa-
ciente, levo os materiais, como jogos 
cognitivos e outros complementares, 
para a realização dos exercícios e os di-

reciono para que eles possam executá-
-los em sequência”, detalha a terapeuta 
ocupacional.

A profissional ressalta que para po-
tencializar o atendimento, em um se-
gundo momento, ela gera uma intera-
ção com o paciente, por meio de vídeo 
chamada. “Nessa fase eu aplico o alonga-
mento com a bola, além da utilização do 
macarrão flutuante, itens já deixados na 
casa, previamente, e que são utilizados 
quando realizamos os atendimentos por 
vídeo”, relata a terapeuta ocupacional.

Além das ações da terapia ocupa-
cional citadas, a intervenção da profis-
sional compreende avaliar o paciente, 
buscando identificar alterações nas suas 
funções práticas, considerando sua faixa 
etária e/ou desenvolvimento da sua for-
mação pessoal, familiar e social.

“Essa ação é importante para man-
ter uma didática com os pacientes que já 

apresentavam déficit 
cognitivos e motores. 
E durante a pandemia, 
o trabalho continuou 
por meio de vídeos e 
atividades”, conclui a 
terapeuta.

Na imagem, o 
agente da Receita Es-

tadual ativo, José de Arimateia Silveira , 
71 anos e o aposentado  João Alves Bor-
ges , de 84 anos em atendimento.
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Sintaf na campanha Fisco Solidário
O Sindicato do Grupo Tribu-

tação, Arrecadação e Fiscalização 
da Fazenda Estadual do Maranhão 
(Sintaf-MA), junto à Secretaria de 
Fazenda do Maranhão (Sefaz-MA) 
e demais entidades representativas 
de servidores fazendários estão re-
alizando oficialmente a campanha 
Fisco Solidário-MA.

A meta é arrecadar R$ 200 mil 
reais para enfrentamento, preven-
ção e tratamento dos possíveis in-
fectados, bem como para a compra 
de insumos de maior prioridade e 
urgência, que ajudarão no combate 
ao Covid-19 e na assistência social 
dos mais vulneráveis da sociedade 
maranhense.

Diretoria do Sintaf estuda proposta de
operadoras de Plano de saúde para filiados

Em prol do bem estar e da pro-
moção da saúde dos sindicalizados 
do Sindicato do Grupo 
Tributação, Arrecada-
ção e Fiscalização da 
Fazenda Estadual do 
Maranhão, a presidên-
cia do Sintaf vem de-
batendo propostas de 
operadoras de planos de saúde para 
disponibilizar mais um benefício aos 
filiados.

À frente das tratativas sobre a 
possível contratação de um plano de 

saúde para os sindica-
lizados, o presidente 
do Sindicato, Heldon 
Menezes, ressalta que 
a diretoria vem reali-
zando constantes diá-
logos com a empresas 

prestadoras do serviço, em busca de 
mais uma garantia à categoria dos 
servidores do Fisco do Maranhão.  “ 

Estamos avaliando as possibilidades 
de fecharmos parcerias com um pla-
no que atenda às necessidades do 
nossos filiados. É muito satisfatório 
quando conseguimos unir esforços, 
principalmente em ações que reme-
tem à saúde”, reiterou.

Outras informações sobre os 
avanços das negociações com os pla-
nos de saúde serão divulgadas futu-
ramente nos canais de comunicação 
do Sintaf.

O Sintaf informa que está em nego-
ciação com a empresa Thomas Greg para 
a confecção e emissão das carteiras de 
Identidade Funcionais para os Agentes 
da Receita Estadual ativos, sem nenhum 
custo para o servidor.

As carteiras de Identidade Funcio-
nais serão produzidas em policarbona-
to e terão diversos itens de segurança, 
contendo todos os dados do servidor 
impressos no documento, como o 
nome completo, matrícula, data de 
nascimento, CPF, RG, órgão expedidor, 
filiação e naturalidade.  O documento 

contém o grupo sanguíneo/fator RH. A 
informação visa agilizar o pronto aten-
dimento do servidor em situação de 
urgência nas unidades de saúde.

Os documentos de identificação 
profissional ficaram instituídos na por-
taria de nº 333/19 da Secretaria de Es-
tado da Fazenda. As carteiras têm fé 
pública e validade em todo território 
nacional, conferindo aos Agentes da 
Receita Estadual privados, no âmbito 
de suas competências o direito de livre 
acesso a estabelecimentos públicos e 
privados.

Sintaf em negociação com a empresa Thomas 
Greg para produção da identidade funcional

Sintaf se solidariza com familiares de
servidores vítimas de covid-19

A diretoria do Sintaf manifesta imenso pesar pelo falecimento dos colegas do Fisco, em 
razão da pandemia do novo coronavírus. Nesse momento de dor, manifestamos nossa 
solidariedade aos familiares e amigos dos vitimados pela pandemia, e registramos as 
mais sinceras condolências por estas inestimáveis perdas, na certeza de que seus lega-
dos seguirão sempre vivos nos corações de todos que conviveram com estes.


