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III Encontro de Auditores on-line contou com par cipantes de 6 estados
Por conta da pandemia de coronavírus, o Sindicato dos
Fazendários do Recife (Afrem Sindical) optou por realizar o III
Encontro de Auditores do Recife on-line. O evento foi um sucesso
com 106 inscritos, dividido em quatro painéis e quatro debates,
nos dias 19, 21, 26 e 28 de maio.

Como foi aberto para público externo, se inscreveram
fazendários de municípios de Rondônia, Pará, Piauí, Rio de
Janeiro, Bahia e Minas Gerais. O evento foi coordenado pelos
auditores Adriana Luzia Silva e João Marcelo Duarte Araújo.

Entenda a Reforma Tributária no contexto da pandemia da covid-19
O tema “Reforma
Tributária: entenda o cenário
atual” foi deba do pelo deputado
federal Tadeu Alencar (PSB-PE),
juntamente com os auditores
ﬁscais de Salvador e Recife,
respec vamente, Artur Matos e
Tadeu Alencar
Fábio Macêdo
Artur Matos
F á b i o M a c ê d o , a m b o s auditor
ﬁscal de Recife
auditor ﬁscal de Salvador
deputado federal
assessoram a Fenaﬁm e a
Anaﬁsco, respec vamente, sobre
a Reforma Tributária. Os três
foram unânimes em dizer que a
Reforma Tributária nesse momento seria
nega va para o país. O evento online ocorreu no dia 21 de maio e
a classe média paguem muito mais tributos, com exclusividade,
obteve um público de 70 pessoas.
Tadeu Alencar lembrou que faz parte da administração do que os ricos no país. Pensar a simpliﬁcação é um passo, mas ele
tributária, como procurador da Fazenda Nacional. “Estamos é insuﬁciente para ter um sistema mais justo, redistribu vo, que é
atravessando um momento muito grave da vida brasileira, a mais o princípio da capacidade contribu va”.
Ele relembrou que há seis bancos no Brasil que possuem
dramá ca de saúde pública, com milhares de brasileiros que
mais de cem bilhões de lucros e, ao mesmo tempo, há uma
perderam as suas vidas. As esta s cas já revelam o quão grave é
insuﬁciência da tributação nesses bancos. “As propostas que aí
esse momento e o quanto temos responsabilidade por estarmos
estão, tanto a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, e da PEC 110, do
na área pública. Associado a isso tudo, uma crise polí ca,
Senado, dispõem apenas a necessidade de simpliﬁcação, que é
alimentada por aquele que deveria ter o maior interesse que nós muito importante, mas é insuﬁciente”.
es véssemos num ambiente de estabilidade e tranquilidade. É
“Ao pensar em Reforma Tributária para equilibrar, precisa
lamentável que o presidente da República não compreenda o seu redistribuir, tem que a ngir o topo da pirâmide. Tem que taxar as
papel”, falou.
altas rendas, as grandes fortunas, heranças, lucros e dividendos.
O parlamentar relatou que o Brasil tem a maior O Brasil é um dos únicos países que não tributa lucros e
concentração de renda do planeta, em que 1 % dos mais ricos dividendos. Infelizmente o ex-presidente Fernando Henrique
detém 30% da renda nacional. “Além disso, o caráter regressivo Cardoso acabou com a tributação de lucros e dividendos e
do sistema faz com que o pobre, o assalariado, os trabalhadores e tributação de remessas para o exterior”.
(con nua na página 2)
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Reforma Tributária: setor de serviços irá pagar mais impostos
Para Artur Matos, auditor de Salvador, uma das questões
importantes da Reforma Tributária é a transparência. “O setor
industrial vai pagar menos tributos. O setor de serviços vai pagar
mais tributo. Mas me dizem: a tributação é no consumo ﬁnal. Isso
não muda nada. A única diferença é que vai ter transparência
maior com a reforma do que tem hoje. Na realidade, o setor de
serviços vai ter uma sobrecarga”.
Ele exempliﬁcou o setor de serviços com a educação. “A
educação pública no Brasil é ﬁnanciada parcialmente pelo setor
público municipal e estadual. Os ricos são os que frequentam as
escolas privadas. O mesmo não ocorre na universidade. Na
universidade, há uma inversão. A universidade federal será
frequentada pelas pessoas que es veram nas melhores
escolas no ensino médio: classe média e alta. Então, a
população de mais baixa renda é quem vai pagar a faculdade
par cular. Precisamos ter cuidado com os exemplos e
apresentar dados. É preciso desmis ﬁcar muita coisa. Não é à
toa que muitos países do mundo, no IVA, adotam alíquotas
diferenciadas por segmento simples”.
A segunda questão, citada por Artur Matos, é sobre do
rateio entre os entes federa vos. “Aí vou dar um destaque para os
municípios. O ISS vem crescendo mais que o ICMS, numa série
histórica de 2007 até 2018. Nesse período, o ISS cresceu 228%,
enquanto o ICMS, 159%. A sociedade do futuro é eminentemente
de serviços. Nesse sen do, a proposta da Fenaﬁm é não acabar
com o ISS neste momento polí co que o país passa. Esse não é um
momento adequado para passar a reforma tributária”.
Fábio Macêdo, auditor ﬁscal do Recife e presidente do
Sindicato dos Fazendários do Recife, disse que os mais
prejudicados com a Reforma Tributária vão ser os municípios. “Eu
não tenho nenhuma dúvida que o grande perdedor da Reforma
Tributária serão os municípios. Como Artur falou, o ISS é o que
mais cresce. Se ele é o que mais cresce, então ano após ano o
município vai aumentar a par cipação do bolo tributário. Em
contrapar da, eles também estão prestando serviços à
sociedade. Estão mais próximos da sociedade. Mas esse processo
é o pior momento para os municípios porque nós estamos
passando por uma segunda crise econômica, em que o imposto
sobre serviços é o que mais sofre. Quando há uma crise forte, a
primeira coisa que cai são os serviços. As pessoas mantêm a
compra de mercadorias porque precisam sobreviver, como os
alimentos, que são itens básicos”.

O presidente do Afrem Sindical citou o exemplo da
construção civil. “O segmento que mais emprega é a construção
civil. Se passar o IBS, as incorporadoras que hoje pagavam só ITBI
na ponta, vão pagar 25%, e vai ter material deduzido, mais o
terreno, que eles fazem a permuta, não vai abater. Vai encarecer
muito na ponta a tributação na alienação de imóveis. O setor
imobiliário vai sen r muito. A construção civil, na prestação de
serviços, hoje paga 5%, mas ele deduz todo o material. Agora não.
Ele vai para 25%. Os serviços que eles tomam também vão subir.
Vai ser sobretaxado o setor de construção, educação, turismo.
Tudo vai acontecer num momento de crise, num momento que é
para retomar os empregos. É um momento inapropriado para a
reforma. Ex nguir o ISS vai afetar os municípios, criar um novo
imposto vai sobrecarregar os prestadores de serviços”.
Ele reforçou com outro exemplo: “As indústrias estão
cada vez mais automa zadas, cada vez empregando menos, vão
ser beneﬁciadas. Isso vai ser um fato. Os robôs estão aí tomando
os empregos. Não tem essa história de emprego qualiﬁcado.
Cortam-se postos de trabalho um atrás do outro. Em algum
momento, vai ter que dar incen vo ﬁscal para as empresas que
empregam. E vão sobretaxar o setor de serviços que é o grande
empregador”.

Petrônio Magalhães
Adriana Bezerra
Filipe de Pinho e Ana Carolina
Junho/2020

2020/2021
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Secretários de Finanças de Recife e Fortaleza debatem cenários na pandemia
O cenário da pandemia da covid-19 trará novas respostas
da área de ﬁnanças municipais. Com este mote, os secretários de
Finanças de Fortaleza e de Recife, respec vamente, Jurandir
Gurgel e Ricardo Dantas, par ciparam do debate, durante o III
Encontro de Auditores do Recife, no dia 26/5. “O tema foi “Novo
cenário, novas respostas: experiências municipais”.
Jurandir Gurgel explicou que o conceito de resiliência
ﬁscal é sempre lembrado em tempos de crise econômica. “Que
desaﬁo temos nas nossas administrações tributárias em tempos
de covid-19? Nesse contexto, é bom observar como está a
economia no mundo, o cenário macroeconômico. O trabalho do
FMI, de abril desse ano, mostra a queda que vai exis r em todas
as economias. A do Brasil no PIB é de 5.3 nega vos. O contexto
macroeconômico reverbera de forma contundente nas receitas
primárias. Nesse período de 2020, já preconizamos um déﬁcit de
660 bilhões”.
Ele mostrou também o efeito para os municípios num
documento lançado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP),
que mostrou o impacto nas principais receitas e despesas. “Do
lado das receitas, temos uma queda de 23 bilhões. Nas despesas,
um incremento de 14 bilhões. Isso vai dar um efeito deletério na
ordem de 37 bilhões de reais. Agora, com prorrogação das
medidas, o déﬁcit pode levar a R$1,3 trilhão em 2020”.
No cenário ﬁscal para Fortaleza, Gurgel calcula a
expecta va de perda nominal de arrecadação própria em 2020 de
-7,7% em 2020. “Nossa análise indica perdas nominais de
arrecadação própria em torno de 25,6% entre abril e junho. Tudo
isso com os pressupostos de que a duração da crise da covid-19
seja até junho deste ano, com retomada gradual em julho”.

O que a sociedade espera de
nós, gestores públicos, é
muito trabalho.
Apresentarmos soluções
impactantes, urgentes e
criativas, que levem à
efetiva entrega e melhoria
dos serviços públicos, e
garanta, no presente,
salvar vidas e, no futuro,
segurança e
qualidade de vida.
Secretário de Finanças de Fortaleza Jurandir Gurgel

Já o secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas,
explanou como foi a mi gação da pandemia no município. “As
capitais têm um papel diferenciado junto ao conjunto dos demais
municípios, junto ao ISS, e eu chamo atenção para o nosso ISS
que, desde 2018, passou a ser a maior receita do Recife,
superando o ICMS. Estamos es mando uma queda de 230
milhões de reais, que representa uma queda de nossa projeção de
24%”.
Dantas prevê uma queda de - 5,9% para o IPTU do Recife,
apontando para 31 milhões. “Ressaltamos que as projeções
foram feitas na 1ª quinzena de abril e devem ser revistas com o
fechamento do realizado de maio e com um grau de certeza maior
sobre o que vamos viver mais para frente. Embora já apareça
bastante di cil essa situação, pode ser que piore para o nosso
IPTU, que a gente já vive uma redução bastante signiﬁca va em
abril, que não prevíamos uma queda tão acentuada, na ordem de
25% e em maio, agora, repe ndo esse patamar”. Ele es mou as
projeções de ITBI com queda -21%, e sucessivamente, ICMS, 15,4%; IPVA, -7,7%, FPM, -10,9 e no conjunto de outras receitas,
queda de - 3,8%.
Ele informou que a aprovação do Auxílio Emergencial
deve trazer para o Recife algo em torno de 149 milhões. “Para
além do que já está posto na apresentação, a queda da nossa
arrecadação é de R$ 520 milhões. Com a pandemia, temos uma
projeção de aumento de gastos. No Recife, es ma-se, no cenário
mais macro da PCR, onde projetamos 370 milhões de despesas
extras, que não estavam previstas antes da pandemia. O que
perfaz aí, com a queda e as despesas, algo em torno de R$ 890
milhões. Então, esse volume de recursos, do governo federal, que
vai ser aportado no conjunto todo, que é em torno de 30%, é
muito pouco.”

O governo federal, que é o único
que pode emitir moeda e
também, o único que pode
emitir títulos, precisa ajudar os
municípios brasileiros, em
especial, aqueles que têm feito
um enfrentamento mais
efetivo, com a
disponibilização de
leitos, como é o
caso da Prefeitura
do Recife.
Secretário de Finanças de Recife Ricardo Dantas
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Como ﬁcam as questões tributárias pós-covid-19?
O tema “Possibilidades tributárias pós-covid-19” foi
deba do no dia 26 de maio, durante o III Encontro de Auditores
do Recife. Par ciparam Alberto Macêdo, auditor ﬁscal do
município de SP, e Giovanni Campos, auditor ﬁscal da Receita
Federal do Brasil em PE , além da procuradora do Estado de
Pernambuco, Luciana Grassano.
Alberto Macêdo falou que é importante, neste momento
de crise, ter eventos para dialogar na busca de mi gação do que
vem por aí. Em relação aos ﬁscos das administrações federal,
estaduais e municipais, ele alerta que todos têm papéis
diferentes. “Os municípios e os estados são os grandes
prestadores de serviço. É um momento em que a saúde pública e
a assistência social demandam. É tempo de grande perplexidade
e estamos numa guerra. O papel de coordenação é da União no
aspecto trabalhista, previdenciário, de manutenção dos
empregos nas empresas e nos bene cios a serem dados para
evitar ao máximo o desemprego”.
A mesma opinião de Alberto comunga o auditor Giovanni
Campos. “O governo federal é quem tem que fazer o processo de
saída dessa crise. O que tá muito claro hoje é o seguinte: vai ter
um custo de despesas públicas, nós vamos ter que assumir
porque é uma conta que nós todos vamos ter que pagar como
sociedade, e em algum momento, essa conta vai ser feita apenas
como despesa pública ou aumento de tributo”.
Giovanni ques onou como o país vai estar quando forem
suspensos os lockdowns e o sistema econômico voltar a
funcionar. Ele reforçou que ﬁca muito claro, nos países que estão
à nossa frente, que o reinício não voltará a ter uma posição de

Giovanni Campos

Alberto Macêdo

normalidade. “Isso não vai acontecer. O mundo tem dado esse
tempo, as coisas estão acontecendo lentamente. Vamos ter uma
transição neste processo. Transição signiﬁca custos. A União
tomou uma série de medidas, aí em março e abril, buscando
mi gar. Algumas coisas foram e terão que ser postergadas.
Estamos entrando no agravamento da saúde pública, certamente
vai ser uma medida que precisa ser revista no Comitê Gestor do
Simples Nacional”.
O auditor lembrou também que a discussão da Reforma
Tributária foi prejudicada com a crise. “Esse ano também é ano
eleitoral. Talvez no ano que vem possamos resgatar o debate da
Reforma Tributária, mas ainda há dúvidas. Talvez o me da
Reforma Tributária tenha se perdido”.

Luciana Grassano: estudos apontam que para sair da
crise econômica é preciso primeiro controlar a epidemia
A procuradora Luciana Grassano foi enfá ca ao dizer que
o caminho para resolver a crise econômica brasileira tem como
pressuposto resolver primeiro o controle da epidemia da covid19. “É o que os estudos dizem. Nesse momento,
extraordinariamente crí co que a gente está vivendo, os
economistas, do mundo todo, são uníssonos”. Ela citou que o
Brasil assumiu a liderança no número de mortos e que as
previsões indicam que poderá haver 185 mil mortos no país.
Grassano disse que ﬁca di cil pensar num cenário de
recuperação da economia, numa perspec va de completa falta
de controle da crise sanitária. “Eu ﬁco espantada com o ministro
da Economia fazer tanta fé no controle ﬁscal, como se fosse
suﬁciente para a volta do capital externo no nosso país, quando a
gente vê que a principal razão do desequilíbrio ﬁscal é justamente
a recessão. É a recessão que está derrubando as receitas ﬁscais.
Se não tem consumo, não tem demanda. Se não tem demanda,
não tem produção. Se não tem produção, com tudo isso junto, é
evidente que não vai ter receita para os estados e municípios
brasileiros”.

Na opinião dela, Paulo Guedes assume um liberalismo
“primário e mal intencionado”. “Hoje nós temos vários
economistas liberais, como Bresser Pereira, Mônica de Bolle, não
estou falando de Beluzzo não (Luiz Gonzaga). Eles dizem: olha,
porque que o Brasil não emite moeda ? Nós sabemos que os EUA
emi ram moeda, na ordem de 1.5 trilhão de dólares. O Japão
emi u também agora em março. Qual é o problema de a gente
fazer uma discussão sobre essa possibilidade ”.
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Conheça as soluções encontradas pelo Recife para prevenção da covid-19
A Organização Mundial de Saúde e a Fiocruz
anteciparam que Recife e Salvador teriam os
maiores desaﬁos no enfrentamento ao coronavírus
por conta da desigualdade social. Seja por conta do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e
também pelo fato de o Recife possuir mais de 200
mil idosos, o que permite um risco de mortalidade
bem maior. Com este cenário apresentado, o
procurador-geral do Município do Recife, Rafael
Figueiredo, falou sobre “Como o município do Recife
Rafael Figueiredo
está enfrentando a crise da covid-19”, durante o III
Encontro de Auditores do Recife. O evento foi no dia
19/5 e contou também com a presença de Túlio Ponzi,
secretário execu vo de Inovação Urbana da PCR.
Figueiredo explicou que a Prefeitura do Recife
(PCR) lançou o Comitê de respostas rápidas assim que foi
Túlio Ponzi
decretada a pandemia. As secretarias como as de
Finanças, Saúde, Educação, Procuradoria e
Infraestrutura foram convocadas para atuarem em
conjunto num gabinete de crise. O gabinete atua em 3 eixos:
saúde e cuidar das pessoas; inovação e tecnologia; e Túlio Ponzi: monitoramento por geolocalização
infraestrutura hospitalar.
das pessoas para acompanhar o isolamento social
Na infraestrutura hospitalar, a PCR criou 7 hospitais de
campanha, sendo 3 de grande porte. Ele também citou a “guerra
Mais inovações estão sendo criadas, em tempo
de infraestrutura”, em que a obtenção da compra de respiradores acelerado, para atender às demandas de prevenção à covid-19.
teve que ser judicializada, numa guerra comercial com preços Túlio Ponzi, secretário execu vo de Inovação Urbana da
elevados. “Outra 'guerra' foi treinar as equipes de saúde. Prefeitura do Recife, atua no desenvolvimento de soluções
Começamos presencialmente e depois criamos um aplica vo urbanas para an gos e novos problemas, a exemplo da covid-19.
para treinar as equipes. Com o contágio elevado, cada um que Antes, ele relata que havia o Programa Mais vida nos Morros, que
pega covid-19 pode transmi r para mais sete. Então, com apoio transformava o espaço público de uma comunidade. “Passamos 5
da tecnologia nós conseguimos fazer os treinamentos com anos chamando o recifense para sair de casa, a conviver na
atenção básica e setor de alta complexidade.”
cidade. Agora, estamos fazendo exatamente o contrário. Estamos
Figueiredo lembrou que tudo foi pensado para não convencendo o recifense a ﬁcar em casa, es mulando o
colapsar o sistema de saúde, priorizando o atendimento virtual. isolamento social”.
“O atendimento virtual preserva as pessoas a não irem a um só
Ele relata que a pergunta mais ouvida hoje é qual o
tempo nas unidades de saúde, aleatoriamente. Então, vemos percentual de isolamento do recifense ? “Como poderíamos ter
mais um novo aplica vo”. Ele citou um outro aplica vo médico, uma polí ca pública de isolamento social sem saber se as pessoas
criado pela Prefeitura do Recife, in tulado “Atende em casa - estão cumprindo ? Foi aí que lançamos um desaﬁo para a ciência
Covid 19” e que também pode ser acessado no computador no de dados saber o ﬂuxo de pessoas, a geolocalização de pessoas
link www.atendeemcasa.pe.gov.br , ou baixar o aplica vo no por meio de 700 mil smartphones, numa parceria com a In Loco”.
A empresa In Loco passou a ter dados cartográﬁcos e
celular. O aplica vo permite uma classiﬁcação de risco do
paciente e, se necessário, uma videochamada (teleorientação) esta s cos, com a preservação da privacidade das pessoas (ou
seja, os dados coletados não expõem a iden dade das pessoas).
com enfermeiros ou médicos.
Ele apresentou também um “chatbot” que está em “Precisávamos disso para tomar a decisão e ter um raio x na
elaboração, in tulado “Resolva em todo lugar”, um atendente cidade. A par r daí, podemos direcionar uma localidade para o
virtual, que vai facilitar o acesso do cidadão às dependências da envio de mensagens naquele bairro em que as pessoas estão
Procuradoria e da Secretaria de Finanças. “A par r dele, o cidadão tendo grande frequência nas ruas ou enviar um carro de som para
interage e emite documentos. Caso ele tenha uma dúvida, ele vai lembrar sobre o isolamento social”.
marcar uma teleconferência com o procurador ou auditor. É uma
maneira simples para facilitar a vida do cidadão”.
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Ferramentas do Google para ro na de trabalho é tema de painel
O painel “Ferramentas do Google para trabalho remoto.
Como usá-las?”, com João Marcelo Araújo, trouxe uma série de
facilidades para os auditores, que vão desde realizar uma reunião
on-line pelo Google Meet a até mesmo editar documentos em
tempo real com várias pessoas, como planilhas, relatórios e
formulários dinâmicos. Além disso, o interessado pode organizar
e compar lhar arquivos do Google Drive ou criar um site em
poucas horas, pelo Google Site.
O auditor explicou que o Google faz parte do pacote de
trabalho da Secretaria de Finanças do Recife e apresenta
ferramentas importantes de gerenciamento da ro na de
trabalho. “Com o Google Planilhas, a pessoa pode fazer a
coordenação de um plano de trabalho com a equipe”.

Ele falou que a criação de site pode ser uma ferramenta
para criar a intranet de um departamento, como ele mesmo fez a
da Unidade de Tributos Municipais da Secretaria de Finanças.

Conheça as alterações na LegislaçãoTributária o Recife com a pandemia
Os auditores Luiz Marcos e Karla da Fonte ﬁzeram uma
explanação, durante o III Encontro de Auditores, sobre as
“Alterações na Legislação Tributária do Recife”. Luiz Marcos disse
que a Prefeitura do Recife (PCR) quis equilibrar a situação da
quarentena e do isolamento rígido com a situação dos
contribuintes. “Ficou deﬁnido que o poder público deve dar as
respostas mais rápidas e eﬁcientes para resolver a situação dos
contribuintes”.
“Para cumprir o Plano de Con ngência da Covid-19, a
portaria estabeleceu que ﬁcaram suspensos os atendimentos
presenciais aos cidadãos, repercu ndo diretamente na Seﬁn,
privilegiando o atendimento eletrônico no Portal de Finanças,
fale conosco, e-mails ins tucionais e Plantão Fiscal. Todas as
secretarias veram que se adequar e regulamentar a forma de
funcionamento, de acordo com a portaria 119/20”, enfa zou.
Karla explicou que o Decreto Municipal n° 33.549/2020,
determina que na abertura de processo administra vo
eletrônico, via Portal de Finanças, o interessado deverá se
responsabilizar pela auten cidade das informações prestadas; e
via e-mail ins tucional (aberturadeprocessosseﬁn@recife.pe.
gov.br ), o interessado deverá anexar documentação,

requerimento e formulários que se ﬁzerem necessários ao seu
pleito. “O 0800 não está sendo possível, mas através do fale
conosco, no Portal, as pessoas podem rar as suas dúvidas”.

Arrecadação municipal: números gerais e ênfase no monitoramento do ISS
No Painel “Arrecadação municipal: números gerais e
ênfase no monitoramento do ISS”, Carlos da Ma a mostrou como
se comportou as receitas administra vas, a exemplo do IPTU, TLP,
ITBI, ISS, taxas GTM, CIP, receita de dívida a va, além de
transferências da União e do Estado de PE.
Ele também abordou os fatores que impactam na
retomada de receitas, como a demora no retorno das a vidades
econômicas e os impactos na Gra ﬁcação de Superação de Metas
Fiscais (GSMF).
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Atendimento ao contribuinte: o que mudou?
No painel “Atendimento ao contribuinte: o que mudou?”,
a gestora de Atendimento ao Contribuinte, Cris na Machado,
mostrou como, em tempo curto, as equipes de trabalho se
organizaram com os decretos da quarentena e do isolamento
rígido por conta da pandemia. “Nossa equipe de atendimento
teve facilidade de adaptação quando houve a interrupção do
atendimento presencial e traçamos um plano de ação. Pensamos
cenários e digitalizamos todos os processos, tramitando no
espaço digital”.
Ela também citou a importância do aplica vo Conecta
Recife. “Qualquer contribuinte pode emi r um DAM e a cer dão
é entregue na hora. Tudo isso é importante para a Seﬁn. Faz com
que a roda gire mais rápido. O tempo todo estamos fazendo
trabalhos estruturadores, pavimentando a estrada para que
nossa arrecadação possa ocorrer de forma rápida, segura e com
transparência. A secretaria não parou de atender ao
contribuinte”.

Projeto Auditor Cidadão mobiliza doações durante a pandemia da covid-19
O Projeto Auditor Cidadão e o Sindicato dos Fazendários
do Recife estão mobilizando doações para pessoas impactadas
pela pandemia da Covid-19, que estão em situação de
vulnerabilidade social. O isolamento social tem deixado muita
gente sem condições sociais mínimas de sobrevivência.
De acordo com a auditora Karla da Fonte, o Projeto
Auditor Cidadão doou cerca de 2,25 toneladas de alimentos e 400
barras de sabão, o que contabiliza aproximadamente 200 cestas
básicas no valor de R$ 7.861,40; além da doação de R$ 2 mil para
projetos parceiros.
A primeira doação foi para as comunidades de Dancing
Days e Sí o Grande, no Bairro da Imbiribeira, e as comunidades
Portelinha (Vila Maria Lúcia) e São Vicente, localizadas no Ipsep,
nas margens do canal que ﬁca por trás da Capela de São Vicente.
Para os projetos parceiros, o Auditor Cidadão doou R$ 2
mil para compra de alimentos e material de limpeza. As
comunidades beneﬁciadas são da RPA-4, na Várzea, Ipu nga,
Detran e Roda de Fogo.

“Quem tem fome, tem pressa, já dizia Be nho, o
sociólogo e maior a vista de direitos humanos que concebeu o
Projeto Ação de Cidadania contra a Fome. Nossas doações foram
transformadas em alimentos e estão chegando nas casas dos
mais necessitados. Obrigada a todos que par cipam do Projeto
Auditor Cidadão”, explica Karla da Fonte.

Doação ao Imip para gestantes e
recém-nascidos

Conheça a conta do Auditor Cidadão
para contribuir voluntariamente

No início da Pandemia, o projeto
doou R$12 mil para o Hospital
do Imip para ajudar na montagem
de uma UTI de ven lação
mecânica para gestantes e
recém nascidos com coronavírus.
O hospital é considerado um
dos centros referenciados
para receber casos de
coronavírus em Pernambuco.

Par cipe dessa corrente do bem. Faça sua doação!
Nome da conta: Sindicato dos Fazendários do
Município do Recife
(conta exclusiva do Auditor Cidadão)
Banco: Bradesco
Agência: 2518-5
Conta corrente: 0000042-6
CNPJ: 11.430.725/0001-36
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