
“Só percebemos a importância da 
nossa voz quando somos silenciados”. 
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Malala Yousafzai (1997) é uma jovem paquistanesa, militante 

dos direitos das meninas de ir à escola, e que foi baleada pelo 

Talibã. É a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 

(2014). Seu livro, in�tulado “Eu Sou Malala”, foi banido 

das escolas do Paquistão porque poderia levar os 

alunos a ques�onar as coisas.

Fazendários modificam alíquota da mensalidade do Sindicato 
 Por unanimidade, os fazendários do Recife decidiram, em 
assembleia geral extraordinária realizada no dia 27.2, a mudança do 
cálculo da mensalidade dos associados. O presidente do Afrem Sindical, 
Fábio Macêdo, disse que a modificação tem por obje�vo prover o 
Sindicato de uma receita extra, desde que os auditores tenham um ganho 
efe�vo através da Gra�ficação de Superação de Metas Fiscais (GSMF). 
 “Isso significa que se a GSMF for zero, a contribuição fica 
pra�camente a mesma porque ela passa, ao invés de incidir 
exclusivamente sobre vencimento, a incidir sobre vencimento, GPF e 
GSMF a uma alíquota de 0,53%. Antes era 1% do vencimento. Isso quer 
dizer que o único ganho que o Sindicato terá na sua receita, que tem caído 
nominalmente, será o incremento da GSMF”, explicou Macêdo.
 Ele sugere que os associados tentem convencer os demais auditores que estejam fora do Sindicato que retornem porque  
os anos de 2018 e 2019 são de desafios, onde haverá discussão sobre o teto remuneratório, e também devem voltar à pauta as 
Reformas Tributária e Previdenciária. “Precisamos estar capitalizados para promover ações”.
 NOMEAÇÕES -  A carência de auditores e o pedido de nomeação dos aprovados no concurso público, além da negociação 
sobre o teto limitador do GSMF, foram os outros temas deba�dos durante a assembleia.
 O secretário-geral, João Victor de Araújo, informou que inicialmente o secretário de Finanças, Ricardo Dantas, se dispôs a 
chamar cinco aprovados no concurso imediatamente. “A gente quis deixar claro que não pode ser só a chamada de cinco, mas sim 
a nomeação e posse de cinco, pois nós sabemos que muitos aprovados, que eram 13, não irão assumir. O Sindicato defende a 
chamada das 42 vagas existentes, que seriam 13 de imediato, e o restante até janeiro de 2019, quando acaba a validade do 
concurso”.
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O que pensam os associados sobre a intervenção no RJ

“A situação do Rio é caó�ca. Pessoas morrem. Não se pode fazer desta situação trágica apenas 

uma estratégia polí�ca. É imoral. A pauta da segurança pública nunca foi prioridade para 

Temer. Agora, diante do sepultamento da reforma da Previdência, surge a úl�ma tábua de 

salvação para um governo totalmente desmoralizado.  E agora o nosso presidente vem 

defender um discurso de endurecimento no combate ao crime organizado que nunca 

teve. Alguém já viu Temer debater a questão do desarmamento? E a pena de morte? E a 

maioridade penal? Sempre foi omisso em tais discussões. Esperamos todos que a 

presença do Exército consiga dar um alento para os cariocas, mesmo não sendo as forças 

armadas especializadas na segurança pública”.
 João Victor de Araújo – secretário-geral do Afrem e auditor do Tesouro Municipal

“A intervenção, por princípio, é nega�va porque o Exército não tem exper�se em segurança 
pública. O governador Pezão entregou os pontos, colocando em pânico a população 
daquele estado, tornando quase que obrigatória tal intervenção. Mas sem planejamento 
e sem verba, tudo indica que os resultados serão pífios, senão trágicos”. 
 Petrônio Lira Magalhães – auditor do Tesouro Municipal

 “O que o governo Temer fez com a intervenção no Rio de Janeiro é uma excrescência jurídica e 
moral. O governo nunca acudiu os estados na área de segurança pública. Sempre se omi�u. O 
exército nunca cuidou da segurança pública. Não tem experiência. Do ponto de vista legal, não 
tem amparo da cons�tuição quanto à sua mo�vação. Do ponto vista polí�co, o governo nunca 
formulou uma polí�ca séria de segurança, deixando os estados sem recursos e sem um 
planejamento nacional de integração.

Além disso, a intervenção não afastou o governador, não re�rou quem deu a causa a este 
caos. O governador é aliado do presidente, do mesmo par�do, o MDB. 
A intervenção da união na segurança pública do Rio de Janeiro é uma demonstração de 
desespero final de um governo cruel, que foi imposto por um golpe comandado pelo 
capital ren�sta e pela mídia a seu serviço. O fracasso do governo, com popularidade 

próxima do zero, o obriga a buscar uma bandeira eleitoral com o intuito de viabilizar uma 
candidatura da elite financeira.

O absurdo dos absurdos é que estão tentando ins�tuir o mandado de busca e apreensão 
cole�vo, acobertado pela mídia, que divulgará o sucesso do combate à criminalidade e, com 
isso, promoverá uma higienização das comunidades cariocas. É preciso ficar alerta para o 
avanço do neofascismo no Brasil.
Albano Rocha – auditor aposentado e representante do Afrem na Fenafim
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Intervenção federal de Temer na Segurança Pública do Rio de Janeiro gera polêmica nacional

 Depois do colapso financeiro, da violência incessante, 
do tráfico de drogas sem controle e da total decadência da 
classe polí�ca, o Estado do Rio de Janeiro, a par�r de 16 de 
fevereiro, ganhou um contorno ainda mais polêmico: a 
intervenção federal na segurança pública, realizada pelo 
presidente Temer. 
 O terceiro estado em população do Brasil tem agora 
um interventor federal. Foi nomeado Walter Souza Braga 
Ne�o, general do Exército e chefe do Comando Militar do 
Leste e, agora, chefe máximo das polícias Militar e Civil, Corpo 
de Bombeiros e da Administração Penitenciária fluminenses. 
O governador Luiz Fernando Pezão (MDB) con�nua 
responsável pelas outras áreas da gestão, com exceção da 
segurança pública.
 De acordo com secretário-geral do Afrem Sindical e 
auditor, João Victor de Araújo, o presidente da República 
editou o decreto com base no ar�go 34 da Cons�tuição 
Federal, no parágrafo 3º, onde diz que tem por obje�vo “pôr 
termo a grave comprome�mento da ordem pública”. 
 Ele relata que é a primeira vez, desde a Cons�tuição 
Federal de 1988, que tal medida foi tomada. “De início, deve-
se logo destacar que estamos diante de uma previsão 
cons�tucional. Não há, sendo assim, nenhuma ruptura com a 
ordem jurídica. Por outro lado, as razões para a intervenção 
no RJ existem há muito tempo. O estado está um caos em 
diversos aspectos, fruto de anos e anos de roubalheira. É 
gritante”. 
 Alguns aspectos da intervenção vêm gerando crí�cas 
e dúvidas em juristas e analistas polí�cos. “Há uma dúvida 
quanto ao momento. Muitos acreditam ser apenas uma 
jogada desesperada para alavancar a popularidade de Temer 
que chega a índices iguais à margem de erro. Tal tese é 
corroborada pelo fato do governador do Rio apoiar a 
intervenção. Ora, se existe o apoio do próprio governo 
estadual para que a intervenção? Bastaria um convênio para 
ações conjuntas, que começaria pela troca do comando da 
segurança pública”, argumenta João Victor de Araújo.
 Do ponto de vista jurídico, sobre a intervenção, há um 
erro técnico apontado por alguns juristas. Ele reforça que 
consiste na determinação, presente no parágrafo único do 
ar�go 2º do decreto, no sen�do de que o cargo de interventor 
tem natureza militar. ”Em nenhum momento a cons�tuição 
preveria tal natureza. O interventor poderia ser até um militar, 
mas dizer que o cargo tem esta natureza traria implicações 
sérias até mesmo no caso de julgamento de ilícitos 
porventura pra�cados durante a intervenção. Dúvidas 
surgiriam quanto à jus�ça competente. Seria a comum ou a 
militar?”.

 Para ele, um ponto que causou perplexidade em  
pra�camente todo o meio jurídico foi a “pérola” trazida  pelo 
presidente Temer, que chegou ao disparate de defender que se 
conseguisse  os votos para aprovar a reforma da Previdência ele 
iria findar a intervenção. “Sabe-se que a Cons�tuição proíbe, 
durante a intervenção, que haja emenda cons�tucional. A ideia 
do Presidente é um disparate pois a cons�tuição veda  a sua 
modificação quando houver intervenção justamente em 
virtude das situações graves que ensejaram medida tão 
drás�ca. Tais situações não acabam simplesmente porque se 
alcançou o número de votos para aprovar a reforma da 
Previdência”. 
 João Victor informou que a medida existe em situações 
extremas como o estado de sí�o, o estado de emergência e a 
intervenção federal, a fim de proteger a própria sociedade.  
“Não se pode modificar a nossa lei maior. Não é possível que um 
presidente, ao seu bel prazer, fique brincando de promover a 
intervenção e de fazer cessá-la quando bem entender.  A 
intervenção deve acabar apenas quando os fatores que 
levaram a sua decretação cessarem”.

O  interventor é o general do Exército Walter Souza Braga Ne�o.

Exército faz revistas nas comunidades. 
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No mês dedicado às mulheres, a associada Karla Cris�na Barradas da Fonte é 
a nossa homenageada no Jornal Fazendários em Pauta. Auditora do Tesouro 
Municipal do concurso de 1995, ela foi empossada em março de 1998. “O fato 
de ser servidora pública traz, na minha opinião, mais responsabilidade com a 
ins�tuição, pois o trabalho deve ser desenvolvido com seriedade e 
compromisso”. 

Para quem ainda não sabe, sua formação é na área de saúde. É fonoaudióloga 
desde 1988, tendo também feito o Curso de Direito em 2001, ambos pela 
Unicap, e pós-graduação em Direito Cons�tucional, Administra�vo e 
Tributário, pela Escola de Magistratura (ESMAPE), em 2007. Karla é casada e 
tem um casal de filhos, sendo que o primeiro já atua na área de Direito e a 
caçula iniciou a universidade no mesmo curso.

Ela relembra suas experiências no início da carreira. “Trabalhei um período 
como fonoaudióloga em consultório. Em seguida, resolvi estudar para 
concurso e fui aprovada no da Sefaz-PE para o cargo de Agente de Controle e 
Finanças entre 1993 e 1998”.

Já na Sefin da Prefeitura, Karla atuou na Unidade de Fiscalização Tributária no 
Projeto ICMS e, logo depois, na Assessoria Jurídica da UFT. “Trabalhei no 
Departamento de Instrução e Julgamento (DIJ), exercendo o cargo de gerente 
entre 04/11 a 01/13. Passei um período na Controladoria, na Gerência de Orientação, Normas e Procedimentos (GONP) e, 

desde 2015, estou de volta à assessoria da UFT”.

Ela acredita que a possibilidade de ter passado por alguns setores da SEFIN e 
também pela Controladoria foi importante porque passou a ter um olhar 

sistêmico. “Essa movimentação ajuda a ter uma visão mais ampla. Meu trabalho 
no Contencioso Administra�vo como julgadora foi muito importante para 
mim”, enfa�zou.

Karla acrescentou que durante o período teve oportunidade de estudar mais 
e de par�cipar de discussões com um grupo de trabalho.  “Atualmente, na 
assessoria da UFT, orientamos os ATMs e a gerência, a�vidade que acho de 

grande importância para a fiscalização do ISS”.
Ao relatar sobre sua atuação como servidora pública, Karla acredita que a 

maioria dos auditores não �nha como meta profissional o trabalho na área. “É 
uma carreira em que há formações em Ciências Exatas, Humanas e até de Saúde, 

como é o meu caso. A minha ideia era ter um trabalho na minha área de formação 
por meio do qual conseguisse realização profissional e estabilidade financeira, mas a 
realidade foi outra. Resolvi então encontrar, por meio do concurso público, uma 
carreira com uma boa remuneração e estabilidade”.

No entanto, Karla ingressou na carreira e foi gostando. Dedicou-se e adquiriu mais 
conhecimentos na área de atuação. “Fiz inclusive um curso de Direito, que foi muito 

importante para meu trabalho. Hoje posso dizer que estou bastante sa�sfeita com a 
minha escolha. Na busca pela estabilidade, encontrei uma área na qual me iden�fiquei e 

enxerguei a importância, além disso, encontrei um ambiente de trabalho muito favorável, 
onde conheci pessoas que se tornaram verdadeiros amigos”.

Karla da Fonte: 20 anos de dedicação e de compromisso com o setor público
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