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Curta a página do youtube do Afrem Sindical 

O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical), Fábio 

Macêdo, fez uma prestação de contas da gestão em vídeo, mostrando as 

conquistas importantes ob�das pela categoria. “A reformulação do Plano de 

Cargos e a inclusão de todos os servidores possibilitaram a reestruturação da 

GPF e GSMF”, explicou, acrescentando que um outro jornal em papel para 

aposentados e enviado por email, para os servidores da a�va, além de vídeos, 

permi�ram que as informações chegassem a todos os associados. 

Ele explicou que foi realizado o 7º Encontro dos Fazendários no ano passado e 

foram promovidos congressos para que os associados pudessem par�cipar, com 

sorteio dos interessados. Além disso, o presidente enfa�zou que, recentemente, 

foram homologadas as avaliações de estágio probatório, tornando estáveis mais de 

60 auditores.  

“A maior conquista da categoria foi mesmo a união. Para 2017, os desafios são enormes. Tramitam no Congresso Nacional 

reformas e projetos de lei, entre eles a Reforma da Previdência, o Projeto de Lei do Teto Remuneratório, e recentemente, a 

Reforma Tributária”, acrescentou Fábio Macêdo. 

Conheça a prestação de contas da Gestão no vídeo  . h�ps://youtu.be/ieBDcYlgpjU

Sindicato presta contas da gestão

O Afrem Sindical vem atuando no marke�ng digital divulgando uma série de vídeos no YouTube. A 

repercussão está sendo muito posi�va, tanto nas prestações de contas como na série especial sobre 

a Reforma da Previdência. 

Para quem não conhece, o YouTube é a plataforma pertencente ao Google, hospeda vídeos e 

propicia o compar�lhamento do conteúdo. Hoje, o site já é a segunda rede social mais 

acessada no Brasil e deve con�nuar em ascensão. 

A direção do Sindicato sugere que os associados assinem o canal. É gratuito. “Se a�ngirmos 100 

inscritos teremos uma URL com o nome escolhido pelo próprio sindicato, o que facilita o acesso 

de outras pessoas não filiadas e, por conseguinte, a divulgação das nossas ideias. Atualmente, 

o endereço é  , o que é di�cil para h�ps://www.youtube.com/channel/UCsvyUjp6UaDvw5epQgMsGng

decorar”, explica o secretário-geral, João Victor de Araújo . 

You Tube

Leia o ar�go
Reforma Previdenciária 
e a segurança jurídica 

Conheça o perfil  
de Ana Júlia 
Cavalcanti Ferreira

Pesquisa da OIT traz 
diagnós�co do desemprego
no mundo 

https://youtu.be/ieBDcYlgpjU
https://www.youtube.com/channel/UCsvyUjp6UaDvw5epQgMsGng
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Recentemente o nosso Ministro da Fazenda disse que �nhamos que garan�r a segurança 

jurídica para os inves�dores. Esta frase me fez pensar um pouco: e a segurança jurídica dos 

servidores públicos? Quando fazemos a opção pelo serviço público, nós ponderamos os 

prós e os contras. Como fatores desfavoráveis temos uma remuneração limitada a um teto, ausência 

de FGTS e contribuição previdenciária bem superior a do setor privado. Como mo�vos favoráveis, a 

estabilidade e a paridade. Quando o Ministro vem, no "meio do jogo", querer alterar radicalmente 

as regras da aposentadoria é evidente que ele está a�ngindo o patrimônio jurídico dos servidores.  

Mudanças radicais como a que está propondo padecem do vício da incons�tucionalidade. Não por 

quebrarem o direito adquirido (que realmente não existe para quem ainda não completou os 

requisitos para a aposentadoria), mas a segurança jurídica e o princípio da confiança, que devem ser 

vistos como limitantes mais abrangentes das ações do Estado.  

Destaque-se que a moderna doutrina jurídica, impulsionada pelo direito alemão, entende que o 

princípio da confiança não deve estar adstrito ao controle de atos concretos, mas tem como 

importan�ssima finalidade a limitação da liberdade para a edição de atos norma�vos. Isto porque é 

função estatal preservar as expecta�vas dos cidadãos (funcionários públicos incluídos) de que as 

relações jurídicas com o Estado deverão ser dotadas de certa estabilidade.  

A nossa Suprema Corte vem adotando uma posição cri�cável por ser u�lizada de maneira 

desproporcional, no sen�do de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Este �po de 

posicionamento deixa os servidores públicos num regime de vulnerabilidade incompa�vel com 

qualquer Estado de Direito. 

Infelizmente, os funcionários públicos não fazem parte do mercado, que parece ser a única 

preocupação do atual Governo Federal, nem têm capital econômico e polí�co para influenciar as 

decisões, muitas vezes estranhas, advindas do Planalto Central. Não temos a força, por exemplo, 

dos Planos de Previdência Privada, grandes favorecidos com a reforma. Neste ínterim, aliás, fala-se 

que o Sr. Marcelo Caetano, responsável pela formatação técnica desta açodada reforma, reuniu-se 

com inúmeros representantes do setor. Em princípio, nada demais, já que é obrigação do agente 

público ouvir todos os atores interessados em qualquer modificação no ordenamento jurídico. 

Acontece, entretanto, que desconheço qualquer encontro com en�dades representa�vas dos 

servidores públicos. E aí a balança pesa desigualmente em favor de um 

lado e lança dúvidas, principalmente quando temos ciência de 

todos os escândalos recentes envolvendo a edição de 

medidas provisórias, acerca da correção de todo o 

procedimento. Afinal de contas, nunca podemos 

esquecer da lição de O�o Von Bismarck: “Lei são 

como salsichas; melhor não saber como são feitas”.

 Reforma Previdenciária e a segurança jurídica 
*João Victor de Araújo 

*João Victor de Araújo é auditor do Tesouro Municipal da PCR e 
  secretário-geral do Afrem Sindical 
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e cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, Dum será brasileiro. Este é um breve resumo da 

situação do Brasil no relatório da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), lançado em janeiro.

O estudo "Perspec�vas sociais e do emprego no mundo - 

Tendências de 2017” es�ma que o Brasil terá 1,2 milhão de 

desempregados a mais na comparação com 2016, passando 

de um total de 12,4 milhões para 13,6 milhões, e chegará a 

13,8 milhões em 2018.

No contexto mundial, a taxa de desemprego deverá subir de 

5,7% em 2016 para 5,8% em 2017, o que representará um 

aumento de 3,4 milhões no número de pessoas 

desempregadas, segundo relatório lançado nesta quinta-

feira (12) pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Isso significa que, ao todo, serão 201,1 milhões de pessoas 

sem emprego no planeta neste ano.

Em termos absolutos, o Brasil terá a terceira maior população 

de desempregados entre as maiores economias do mundo, 

superado apenas pela China e Índia. 

OIT: número de desempregados no Brasil chegará a 13,6 milhões este ano

Na China, a OIT prevê que o número subirá de 37,3 milhões 

para 37,6 milhões em 2016. Já na Índia, de 17,7 milhões para 

17,8 milhões.

Previsão de taxa de desemprego -  Nos dados do Ins�tuto 

Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE), o desemprego 

chegou a 11,9%, índice do trimestre encerrado em novembro 

de 2016, com 12,1 milhões de pessoas nesta situação.

Na projeção da OIT, o índice de desemprego no Brasil neste 

ano é projetado para 12,4%, um ponto acima do percentual 

de 2016. Para 2018, a projeção também é de 12,4%.

Nesta perspec�va, a OIT criou um Índice de Agitação Social, 

que busca ser um termômetro da "saúde social" dos países. O 

cálculo é feito a par�r de informações sobre protestos como 

manifestações de rua, bloqueios de vias, boicotes e 

rebeliões, pretende refle�r a insa�sfação da população com 

fatores como mercado de trabalho, condições de vida e 

processos democrá�cos.
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Uma profissional com múl�plas formações acadêmicas, 

graduada em Engenharia, Ciências Contábeis, Direito e 

Administração, sendo nessa úl�ma, aluna laureada. E mais: é pós-

graduada em quatro cursos com foco na área pública. Possui 32 anos no 

setor público e tem longa experiência como professora universitária em 

pós-graduações e instrutora em inúmeros cursos na área governamental. 

Este é um breve resumo da vida profissional e acadêmica de Ana Júlia 

Cavalcan� Ferreira, Auditora do Tesouro Municipal da Prefeitura do 

Recife. 

Empossada na PCR em 87, Ana Júlia foi, antes, servidora de outros 

órgãos, a exemplo da Receita Federal, sempre por concurso. Na 

Prefeitura, assumiu o cargo comissionado de diretora da Divisão de 

Auditoria da Administração Indireta, a presidência da Comissão Central 

de Licitação e a assessoria técnica da Controladoria, órgão onde está 

lotada.  

Na sua trajetória profissional, exerceu ainda cargos em outros órgãos 

públicos, a exemplo da Gerência de Planejamento Empresarial da CTTU; no 

Governo do Estado, a Diretoria Execu�va de Materiais e Suprimentos da 

Secretaria de Educação; e a chefia da Auditoria da Compesa. Já fez parte da 

diretoria do seu sindicato de classe, Afrem, e é uma filiada bastante 

par�cipa�va.  

“Eu optei pelo setor público, embora tenha �do convites para a inicia�va privada. A área governamental precisa de mão-

de-obra qualificada e o aperfeiçoamento de órgãos e en�dades é fundamental”.  Inves� muito na minha formação e a 

Prefeitura, em várias ocasiões, também”, disse ela. Ao longo de décadas, juntamente com vários colegas Auditores, Ana 

Júlia vem tendo par�cipação determinante no controle interno e auditoria no âmbito do Município, sendo reconhecida 

como uma incessante defensora da importância dessa área.  

Sobre a administração pública, faz uma avaliação crí�ca. “A descon�nuidade administra�va e, muitas vezes, a falta de 

valorização de servidores de carreira, são elementos que dificultam o melhor desempenho dos órgãos e en�dades”. 

Fazendo um balanço de sua vida profissional até agora, Ana Júlia pondera que “no geral, tem sido bem posi�va: os 

inúmeros momentos de gra�ficação e realização superaram outros. Sempre fiz a minha parte: atuar com dedicação, com 

o obje�vo da melhoria da administração pública. E isso me traz a sensação de dever cumprido”, declarando ainda que 

pretende con�nuar trabalhando por muito tempo.

 Como toda essa a�vidade profissional requer muita energia, ela comenta: “o lazer é fundamental: gosto muito de 

jardinagem, de fotografia e de viajar. São a�vidades que me renovam.” E conclui: “O que mais valorizo são os momentos 

com a minha família. É o mais importante de tudo”. 

Ana Júlia: dedicação à PCR e ao meio acadêmico
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