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Após verificar os requisitos, o Sindicato dos Fazendários do Município do Recife (Afrem 
Sindical) elaborou uma lista da Progressão Funcional. Ela foi disponibilizada por 
email a todos os associados e será enviada à Secretaria de Finanças.

Os associados que não �veram seus nomes adicionados na relação, informaram à 
direção. O associados também puderam apresentar documentos para efeitos de 
qualificação. A Direção do Sindicato irá apresentá-los, juntamente com o pedido de 
progressão.  

A Fenafisco alerta, em nota oficial às categorias filiadas, sobre o que está por 
trás da re�radas dos servidores estaduais e municipais da Proposta de Emenda 
Cons�tucional (PEC) nº 287/16, da Reforma da Previdência. O Sindicato dos 
Fazendários do Município do Recife (Afrem Sindical) apoia o entendimento da 
Fenafisco.

O documento da Fenafisco enfa�za que a re�rada dos servidores estaduais da 
PEC 287, se confirmada, sinaliza que a forte mobilização/pressão/resistência de toda a sociedade está sur�ndo efeito. Trata-se, 
segundo a Fenafisco, de manobra ardilosa do governo para dividir e enfraquecer os servidores públicos.

Nesta perspec�va, a Fenafisco avalia que ao  dividirem os servidores, o governo terá mais chances de aprovar a PEC 287. Caso 
aprovada, o passo seguinte será impor a mesma reforma para os Estados e o Distrito Federal, exatamente como aconteceu com a 
implantação da Previdência Complementar.

A nota faz uma chamado, apelando para que os servidores se mantenham unidos e firmes contra a PEC 287, seja por solidariedade 
com todos os imediatamente a�ngidos, seja para evitar que nos tornemos os próximos alvos.

"A PEC 287 começa a fazer água, graças à luta conjunta de todas as categorias de servidores públicos, dos trabalhadores da 
inicia�va privada e dos trabalhadores rurais. A hora é de manter e intensificar a mobilização. Não à PEC 287!", reforça a Fenafisco.

Nota Oficial da Fenafisco alerta sobre a PEC da Reforma da Previdência
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Amigos Auditores e Fiscais de tributos municipais,

No tocante ao anunciado “recuo” do governo Temer, que 

afirmou a re�rada das normas rela�vas aos servidores 

municipais e estaduais do texto da proposta de reforma da 

Previdência (PEC 286/2016), alertamos que essa postura 

exige toda a nossa atenção e, consequente, reação. 

Atenção porque o jogo de palavras tanto confunde, quanto 

infunde ideias e sen�mentos que poderão desinformar a opinião pública e desmobilizar servidores 

estaduais e municipais.

Parece-nos que a mo�vação do governo é total no sen�do de viabilizar a aprovação do projeto, assim, 

qualquer movimento deve ser interpretado não como ganho, mas minuciosamente avaliado em todas 

as suas possíveis repercussões.

Com essa inicia�va, Temer poderá apenas devolver aos estados e municípios a prerroga�va de legislar 

sobre casos específicos, como professores e policiais, mas as regras gerais da reforma, como a idade 

mínima e a disciplina rela�va à transição, deverão con�nuar a a�ngir todos os servidores públicos.

Assim, nossa reação deve ser de: a) total apoio a todos os servidores públicos (municipais, estaduais, 

distritais e federais) e a todos os trabalhadores dos campos e das cidades nessa luta contra a PEC 287; 

b) elevada indignação e disposição para con�nuar lutando.

Indignação, por mais essa tenta�va de logro injusto e de dividir os brasileiros para enfraquecer a luta, 

dando a falsa impressão de que apenas os servidores federais serão afetados.
 

Disposição, porque, apesar do ardil, constata-se que a aprovação da matéria não se evidencia tão fácil 

como era esperado, então, cabe-nos redobrar o ânimo e impor revés às equivocadas e maldosas 

medidas desse governo.
 

Não percamos a esperança e a fé, mantenhamo-nos firmes na luta contra essa reforma da previdência!

Carlos Cardoso Filho 
Presidente da FENAFIM

março nº 03/2017

Nota da Fenafim sobre as “mudanças” na 
proposta de Reforma da Previdência

Mulheres querem igualdade de gênero. 
Mulheres exigem respeito.
Mulheres reivindicam a paz.

Elas têm toda a razão.

Parabéns pelo seu dia!

Direção Afrem Sindical

MARÇO 

MÊS DA MULHER
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A Central do Servidor, cujo lema é “Movimento Permanente em Defesa da Sociedade”, foi criada em 10 de 

agosto de 2015, por dirigentes e representantes de confederações, federações e sindicatos 

representa�vos dos servidores e empregados públicos a�vos, aposentados e pensionistas, dos 

Poderes e órgãos do Execu�vo, Legisla�vo, Judiciário e Tribunais de Contas, das esferas federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal, inclusive das en�dades autárquicas e fundacionais, 

servidores e empregados públicos.

Obje�vos da Central Pública:  

Catalisar as aspirações dos servidores públicos, contemplando todas especificidades e par�cularidades;
Criar uma instância maior de diálogo entre servidores e Governos;
Fomentar simultaneamente a qualificação das condições de trabalho do servidor público e do serviço público, 

em sintonia com a sociedade;
Construir uma é�ca própria e necessária para as carreiras desenvolvidas dentro do Estado;
Criar referência de exercício sindical no es�lo e na necessidade do próprio serviço público, com viés diferente 

do setor unicamente privado;
Representar um potencial expressivo: a convergência de aproximadamente 12 milhões de servidores dos 

três Poderes, Execu�vo, Legisla�vo e Judiciário, e das três instâncias, Municipal, Estadual e Federal.
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Em Assembleia, realizada no dia 21/3, o Sindicato dos Fazendários do 

Município do Recife (Afrem Sindical) debateu várias pautas. Dentre elas, o 

reajuste salarial pelo índice geral concedido aos servidores municipais; a  

nomeação dos aprovados no concurso para Auditor do Tesouro Municipal; 

e melhores condições de trabalho (infraestrutura �sica e equipamentos 

de TI com aplica�vos). Na oportunidade, os associados conheceram sobre 

a Central Pública, uma en�dade sindical que tem autonomia polí�ca e não 

é vinculada a par�dos polí�cos ou ideologias.

A apresentação foi realizada pelo representante da en�dade em PE, Frederico França. Ele falou sobre a atuação desta en�dade na 

defesa dos interesses dos servidores públicos e explicou que a Central Pública é a primeira en�dade sindical criada com seu 

próprio Manual de Boas Prá�cas de Gestão Sindical. “A Pública é também a primeira Central Sindical que aceita a par�cipação de 

en�dades de forma democrá�ca e plural, sem ser exclusivamente para sindicatos. Ela está agregando sindicatos, associações, 

federações, confederações, movimentos, fóruns e qualquer força de luta do serviço público”.

O presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo, explica que embora não tenha sido incluída em pauta, a assembleia autorizou, por 

unanimidade, que a direção do Sindicato protocole pedido de filiação à Pública, com posterior ra�ficação em assembleia 

específica. A Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) já aderiu à en�dade.

Ele enfa�za que, atualmente, o Governo Federal só negocia com Centrais Sindicais questões referentes a reformas Previdenciária 

e Trabalhista. “As en�dades existentes não são específicas de servidores públicos. Diversas questões deste trabalhador não são 

deba�das, com repercussão do serviço público. A pública supre esta ausência na defesa de servidores públicos, sendo a direção 

ocupada por servidores de carreira”. 

Assembleia debate pauta salarial e associação à Central Pública

A Central Pública é uma en�dade que não é vinculada a par�dos polí�cos ou ideologias.

O que é a Central Pública ? 
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 Fernando Galdino da Silveira é um desses servidores públicos que não saem 

sem deixar sua marca por onde passa. Profissional dedicado, trabalhou por 41 anos, 

iniciando sua vida na área educacional e só posteriormente atuou em trabalhos de 

auditoria.
 Em 1978, formou-se como bacharel (pesquisador) e licenciado no curso de 

Física da Universidade Federal de Pernambuco, ensinando a várias gerações por 14 

anos. Ministrou aulas, em laboratórios e salas de aulas, nos Colégios Americano 

Ba�sta, São Luiz, Boa Viagem, Esuda, Radier e Lázaro Lamenhof. Em 1984, fez 

concurso para a Rede Estadual de Ensino e também começou a ensinar lá. 
  Paralelamente, fez o curso de Engenharia Mecânica, entre 1979 e 1983, 

onde atuou em diversas siderúrgicas e indústrias no Nordeste, dos grupos 

Gerdau e Votoran�m. Fez pós-graduação nas áreas de Física Nuclear e Física do 

Estado sólido.
 Em 1987, prestou concurso público na Prefeitura do Recife, sendo nomeado, em 1989, na 

Secretaria de Finanças – SEFIN, como Agente Fiscal de Tributos Municipais, posteriormente Auditor do Tesouro 

Municipal. Na carreira pública, sempre exerceu diversas atribuições: diretor do Cadastro Mercan�l; assessor e diretor do 

Departamento de Tributos Mercan�s; diretor do Departamento de Tributos Imobiliários; assessor e diretor do Departamento 

de Arrecadação Municipal; assessor e diretor da Diretoria Geral de Administração Tributária, entre outros.
 Par�cipou da concepção, da implantação de diversos sistemas de controle da administração tributária da Sefin, ao lado 

de Vânia Pedrosa, que para ele é uma referência como servidora. Dentre os mais importantes, o Sistema de Cadastro Mercan�l 

(SFCM), o Sistema de Controle dos Créditos Tributários Municipais da Prefeitura do Recife (SFTM), e o Sistema de Controle da 

Arrecadação Municipal da Prefeitura do Recife.
 No período de 2016-2017, foi lotado na equipe de Planejamento e Inteligência. Recentemente, assessorou os 

trabalhos do projeto piloto para estudos de viabilização do novo modelo de Fiscalização no âmbito da Unidade de Fiscalização 

Tributária-UFT, prioridade da Gerência Geral de Tributos Mercan�s- GGTM, no Projeto de Recuperação de Fachadas na área de 

Construção Civil. “As idéias centrais do projeto foram definidas pelos gestores Jonas Bezerra de Melo, gerente da GGTM, e 

Cássia de Sá Carneiro, gerente da UFT. Um dos pontos fortes do projeto, vale ressaltar, foi a excelente par�cipação dos colegas 

auditores”.
 Ele também explica que par�cipou da implantação de quase todos os sistemas que estão em vigor na Secretaria de 

Finanças, a exemplo do Datawarehouse e do SAGENT, da Web Solu�on.
 Com boas relações em quaisquer que fossem as gestões eleitas, transitou bem nas gestões de Jarbas Vasconcelos, 

Roberto Magalhães, João Paulo, João da Costa e Geraldo Júlio.
 Sempre “ves�ndo a camisa” da ins�tuição, Galdino sempre gostou muito do trabalho que fazia. “O que sempre me 

movia era o desafio, o novo”, conta ele, explicando que acabou de se aposentar em março.
 “Lembro maravilhado de quanta gente boa e competente conheci. Entrei, neste novo mundo ), porque (Área Pública

alguns cumpriram sua jornada e deram oportunidades a outros, como eu. Este é o ciclo da vida  Ninguém é laboral.

insubs�tuível, mas cada um, do seu jeito, deixou uma marca que pode ser lembrada, preferencialmente, de forma posi�va. Me 

esforcei para ser muito honesto e dedicado”, relembra.
 Nos próximos quatro meses, Galdino enfa�za que irá descansar e viajar. Mas não vai ficar parado. Logo depois,  

vai inves�r em consultoria tributária e desenvolver sistemas de controle de informação. Boa sorte na  

Galdino: uma vida de dedicação à Secretaria de Finanças e ao interesse público

Com a aposentadoria, Galdino  vai 

inves�r em consultoria tributária

vida nova, Galdino!
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