INFORMATIVO
SGP e Esafaz fortalecem parceria com GDFAZ/IEFEBrasil
e oferecem novas vagas em turmas na modalidade EAD

Um dos principais objetivos do convênio é atingir a excelência
no quesito EAD e aumentar o índice de servidores
capacitados no Brasil, com a troca de vagas nos cursos entre
os diversos estados.
Em Pernambuco, a Escola Fazendária disponibilizou vagas
para inscrição nas disciplinas a distância e isso fez com que
uma grande quantidade de fazendários de outros estados
buscasse capacitação em nosso portal.

MARÇO

TURMAS

INSCRITOS

APROVADOS

ESTADOS
ES, MA, PB, CE,

10

325

292

PI, SE, AM, RN
e PA.
AM, CE, PB, PI,

ABRIL

Desde o ano passado, a Superintendência de Gestão
de Pessoas e a Escola Fazendária do estado de Pernambuco
têm fortalecido sua parceria com o Grupo de
Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ) e o
Instituto de Estudos Fiscais dos Estados (IEFE Brasil),
oferecendo turmas exclusivas na modalidade de educação a
distância (EAD).

Recife, 16 de Abril de 2013
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DTO, CRC e Esafaz promovem
capacitação no novo Sistema de
Escrituração Fiscal e Contábil – SEF II

O trabalho em conjunto viabilizou essa articulação e fez com
que a demanda de matrículas aumentasse efetivamente a
partir do mês de fevereiro, só crescendo desde então. Foram
inscritos servidores dos estados de Sergipe, Alagoas, Rio
Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Amapá, Pará,
Espírito Santo e, em maior escala, Paraíba.
Em março, 325 alunos se cadastraram no Portal Esafaz, de 9
estados do país, com alto índice de aprovação e, em abril,
foram 373 matriculados, de 10 estados, e os cursos estão em
andamento.
A meta, agora, é criar estímulos para que todas as
secretarias que utilizam a modalidade de educação a
distância migrem para a plataforma Moodle o que facilitará,
sobremaneira, a troca entre elas, aumentando o leque de
opções dos cursos ofertados.
Maria Regina Jardim – 09 de Abril de 2013

Desde 2012, a Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco aderiu a um novo sistema de escrituração fiscal
digital, o SEF II, em substituição ao que estava em operação
desde o ano de 2003. Essa nova ferramenta, por ser mais
moderna e reunir mais funcionalidades, garante rapidez e
segurança, previne fraudes e detecta omissões nos registros
de dados contábeis e fiscais com mais facilidade.

Em conjunto com a Diretoria de Tributação e Orientação
(DTO) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), a
Escola Fazendária tem realizado cursos e palestras de
capacitação dos servidores e contribuintes. Em fevereiro
deste ano, foi realizada uma videoconferência, transmitida da
cidade do Recife para oito salas espalhadas pelo interior de
Pernambuco, com palestra dos auditores Marcos Auto e
Theopompo Siqueira. O evento contou com 254 participantes
e obteve resultados muito positivos.
Já foram capacitados no SEF II, 79 auditores fiscais, além
dos 2.414 contribuintes/contadores, no Recife e nas cidades
de Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Cabo de Santo
Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Palmares, Petrolina,
Salgueiro e Serra Talhada.

e dinâmico. Os participantes são estimulados a falar, discutir
ideias e apresentar suas expectativas e impressões.
Levantam-se reflexões sobre o comportamento em situações
corriqueiras, além de atividades em grupo e discussões de
como se deve melhorar, todo dia, as atitudes em relação ao
próximo.
“Queremos fazer com que o pensamento ético e sua
execução sejam vistos como algo prazeroso e ‘legal’,
legítimo.”, explicou Valdeblan.
A meta, para o ano de 2013, é atingir diretamente,
aproximadamente 400 participantes e, assim, propagar a
importância de um pensamento ético em toda a estrutura
fazendária.

Maria Regina Jardim – 15 de abril de 2013
Maria Regina Jardim – 12 de abril de 2013

Oficinas são realizadas para
divulgação do novo Código de Ética
entre os servidores da Sefaz

Durante mais de um ano, Valdeblan Siqueira, Rosy
Ovídio e Eliane Trigueiro, em parceria com vários
colaboradores da Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco, se reuniram para discutir e elaborar o Código
de Ética do Servidor Fazendário, uma ferramenta de guia e
orientação acerca do comportamento ético dos fazendários.
Em dezembro de 2012, o Código foi lançado em evento
realizado no Centro de Convenções, que contou com a
presença de aproximadamente 100 gestores.
Com o objetivo de divulgar o Código para os servidores da
Sefaz e, visando facilitar a participação de um maior número
de servidores, as Oficinas estão sendo realizadas nas sedes
das Diretorias. No Recife, já aconteceram encontros na
Escola Fazendária – Esafaz, no Edifício Sede da Secretaria
da Fazenda e no Edifício da Secretaria Executiva do Tesouro
Estadual – SETE.
Já estão programados novos eventos de divulgação do
Código de Ética na cidade de Petrolina, dia 16 deste mês, e
na Agência da Receita Estadual (ARE Recife), na quarta-feira
(24).
As Oficinas contam com palestras de Valdeblan Siqueira e
organização de Eliane Trigueiro, Norma Mazzoni e Vânia
Pernambuco. Elas se destacam por seu caráter participativo

