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Apresentação 
 

 
 

A Diretoria Executiva da Fenafisco, em análise junto a especialistas, identificou 

que sua atual identidade visual, representada pela sua logomarca, não atende as 

necessidades para sua perfeita identificação, dificultando qualificar a entidade e sua 

representatividade. 

Hoje, quando temos várias ações em conjunto com outras organizações (por 

exemplo na luta da reforma da previdência), nossa marca, ao contrário de outras, não 

ganha o devido destaque (vide imagem na próxima página). 

Em função desses dois quesitos (identificar a representação dos Fiscos 

estaduais e distrital e falta de destaque), além da necessidade natural de atualização, 

resolveu-se trabalhar na modernização de nosso símbolo.  

Optou-se então, pela realização do presente concurso, pois acreditamos que 

entre nosso público de alta capacidade, nas mais diversas áreas, encontraremos uma 

solução acertada e de primazia. 

 

 O Concurso será realizado e coordenado pela Fenafisco, com sede no SCS - Qd. 

06  Bloco A - Ed. City Corporation - 4º andar - Brasília – DF, CEP: 70306-910, telefone: 0xx61- 

3226.40.70, home Page: www.fenafisco.org.br, e-mail: fenafisco@fenafisco.org.br.  

 

 

Logomarca atual 

 

              
 

 

 

 

Cores: verde bandeira e azul royal 

 

 

 

 

 

 

http://www.fenafisco.org.br/
mailto:fenafisco@fenafisco.org.br
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Exemplo  

No exemplo abaixo, conseguimos detectar a dificuldade de visualização da 

nossa atual logomarca. 
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Perfil  
 
 

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - FENAFISCO – Fenafisco, 

entidade civil, fundada em 06 de setembro e 1979, na cidade do Recife, Estado de 

Pernambuco, sede e foro na cidade de  Brasília-DF, é uma entidade Sindical com base 

territorial nacional, representativa do Servidores Públicos Fiscais Tributários da 

Administração Tributária Estadual e Distrital de todas as unidades da República Federativa 

do Brasil, congrega 32 de servidores públicos fiscais tributários de carreira específica, com 

atividades essenciais à Administração Tributária em nível estadual e distrital, nos termos 

do inciso XXII do artigo 37 da Constituição Federal;  perfazendo, um total de mais de 35.000 

filiados. 

 

A) Visão 

Ser, ao mesmo tempo: reconhecida pelos servidores fiscais tributários estaduais e distritais 

como a principal entidade nacional representativa dos seus interesses legítimos e também 

por sua contribuição no diálogo com a sociedade sobre temas de interesse nacional; e 

referência em temas afetos às administrações tributárias, aos tributos e à justiça fiscal. 

 

B) Missão 

Trabalhar em prol dos servidores fiscais tributários estaduais e distritais, por uma 

Administração Tributária de Estado autônoma, ética e cidadã, em busca de um país com 

justiça social e fiscal. 

 

C) Valores  

A FENAFISCO é uma entidade sindical classista e democrática, comprometida com a 

promoção da dignidade dos servidores públicos fiscais tributários e com a justiça fiscal, 

fundada nos valores da legalidade, da transparência, da horizontalidade, da pluralidade, da 

unidade de ação e da coesão interna. 
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Padrão de Ação  
 

A logomarca vencedora passará a ser de propriedade exclusiva da Fenafisco, 

que poderá fazer as modificações e alterações que julgar pertinentes. 

A logomarca poderá ser utilizada em todas as formas de identidade visual, tais 

como em eventos, folders, cartazes, impressos, papéis timbrados, convites, envelopes, 

bandeiras, site institucional, mídias sociais e em outras aplicações definidas pela Fenafisco.  

 

 


