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EDITORIAL

É inadmissível encontrarmos a Administra-

ção da Receita Federal com os cotovelos na 

janela diante da tempestade que vem na for-

ma da IN (Instrução Normativa) nº 2 da Secre-

taria de Gestão de Pessoas do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A 

IN, publicada no Diário Oficial da União de 

13/9, estabelece orientação, critérios e proce-

dimentos gerais sobre o controle de frequên-

cia dos servidores públicos federais.

Numa violenta pancada contra a liberda-

de associativa, o artigo 36 do texto diz: “Po-

derá haver a liberação do servidor público 

para participar de atividades sindicais, des-

de que haja a compensação das horas não 

trabalhadas.”  Na prática, o artigo supraci-

tado é uma forma indireta de suspender a 

participação de dirigentes e associados das 

atividades promovidas pelas entidades. Sem 

eles, as associações tendem a desaparecer 

num futuro não tão distante. Nesse tenebroso 

cenário, os servidores não teriam entidades 

representativas para fazerem contraponto ao 

governo, que passaria a nadar de braçada.

Mesmo assim, aparentando ignorar todas 

as implicações nocivas da IN para a Classe, o 

coordenador-geral de Gestão de Pessoas da 

Receita, Antonio Marcio de Oliveira Aguiar, 

divulga mensagem de notes para as chefias, 

com os procedimentos ligados ao ato admi-

nistrativo em questão, como se nenhuma tra-

gédia estivesse sendo costurada.

Ser contrário a tudo o que fortalece o ser-

vidor público é a tendência de forças autori-

tárias que promovem o sucateamento do Es-

tado brasileiro. A sanha de destruição colide 

com a Constituição Federal. Mas, no jogo de-

mocrático, a Carta Magna prevalece e deve 

ser cumprida. Está lá, na parte dos Direitos e 

Garantias Fundamentais (art. 5º): “é plena a 

liberdade de associação.” Além disso, já te-

mos a Portaria 631/13 da Receita Federal, que 

“estabelece normas para requerimento e 

concessão de dispensa de ponto de servido-

res em exercício na Receita Federal do Brasil 

para participação em eventos e atividades 

promovidos pelas respectivas entidades re-

presentativas da classe.”

Outro absurdo que jamais deveria ser pro-

posto para Auditores Fiscais da Receita Fe-

deral é o ponto eletrônico. Os Auditores não 

podem ser obrigados a se submeterem a 

controles de horário, pois são autoridades fis-

cais e aduaneiras que exercem atividades de 

cunho intelectual. Por conseguinte, esse pon-

to só atrapalharia a vida do Auditor. Encaixá- 

lo nos objetivos gerais de um ponto eletrônico 

seria tão despropositado como colocar pé de 

pato num atleta de 100 metros rasos.

A Unafisco Nacional tomará todas as me-

didas judiciais necessárias para que a par-

ticipação dos associados na entidade seja 

garantida, como deve ser num Estado Demo-

crático de Direito. Da mesma forma, a Una-

fisco se levantará contra qualquer iniciativa 

relacionada à implementação de ponto ele-

trônico para Auditores Fiscais, porque Classe 

valorizada significa País melhor para toda a 

sociedade.

Instrução Normativa nº 2 é afronta ao Estado 
Democrático de Direito

DIRETORIA



Nota Técnica

PLS 423/17

Unafisco Nacional lança estudo sobre 
aumento das penas em crimes tributários

A Unafisco Nacional defende que 
lugar de criminoso é na cadeia e 
ponto final. Se o crime tributário é 

cometido de maneira pensada, calculada, 

o infrator deve ser punido, sim. Sobre o tema, 

a Unafisco Nacional lança a Nota Técnica Nº 

10 intitulada O aumento das penas e a revo-

gação dos dispositivos legais que permitem 

a extinção da punibilidade dos crimes con-

tra a ordem tributária.

O problema reside no fato de que a legis-

lação brasileira atual possibilita a extinção da 

punibilidade dos crimes fiscais, se o camara-

da pagar o tributo devido em qualquer mo-

mento. Para o bom entendedor, o recado é 

claro: nossa legislação é um convite explícito 

para a sonegação. Se alguém duvida disso, 

aqui vai um número, presente no estudo da 

Unafisco: “estima-se que há perda de cerca 

de R$ 570 bilhões por ano aos cofres públicos, 

em decorrência da sonegação fiscal.”

Para corrigir tal anomalia, a Unafisco apre-

sentou um projeto de lei que foi endossado 

pela Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Previdência, denominado no Senado Fede-

ral como PLS 423/17. Este prevê cadeia para 

o sonegador, com penas equiparadas às do 

crime de corrupção (2 a 12 anos), havendo 

redução da pena com o pagamento, e não 

mais a extinção da punibilidade com o paga-

mento (ou mero parcelamento) das dívidas 

tributárias. Dessa forma, previne-se a “evasão 

de recursos, em especial, os recursos destina-

dos à Segurida-

de Social, con-

siderando que 

a Previdência 

Social atravessa 

uma forte crise, 

carecendo de 

recursos, segun-

do o argumento 

governamental, 

em defesa da 

Reforma da Pre-

vidência.”

Não há outro 

caminho. Quem lesa, de caso pensado, o in-

teresse público, ou seja, quem impede pro-

positalmente que recursos essenciais ingres-

sem nos cofres públicos, precisa ser punido 

independentemente se, num dado momen-

to, se arrependa. Torna-se evidente, neste 

ponto, que o contribuinte que comete erro 

no cumprimento de suas obrigações tributá-

rias, sem a intenção de sonegar tributos, não 

está na mira do PLS 423/17.

Direito comparado. Uma das partes mais 

interessantes da nota técnica mostra como 

funciona a punibilidade de crimes tributários 

em vários países, como Alemanha, Estados 

Unidos e Canadá. Leia o estudo da Unafisco 

para ficar por dentro deste importante tema, 

que é do interesse de toda a sociedade. Ele 

está disponível em nosso site.
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A Unafisco Nacional informa os asso-
ciados que a tutela provisória de 
urgência deferida pelo Tribunal Re-

gional Federal da 3ª Região (TRF-3) na ação 
referente ao “corte de ponto” permanece vi-
gente e eficaz.

O motivo de a entidade estar ressaltando 
essa informação decorre do absurdo comu-
nicado enviado pela Receita Federal aos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, no 
qual consta a informação de que a Procura-
doria-Geral da União emitiu orientação no 
sentido de que a liminar obtida pela Unafisco 
seria referente a movimento grevista supos-
tamente finalizado em julho/2017 e, com isso, 
não impediria o desconto da remuneração 
dos associados dos dias não trabalhados.

Ressaltamos inicialmente que a Advoca-
cia-Geral da União (AGU) não logrou êxito 
em sua tentativa de cassar a liminar obtida 
pela Unafisco, na medida em que o recur-
so interposto ao STJ sequer foi admitido pelo 
TRF-3, ensejando o trânsito em julgado no dia 
14/6/2018, o que significa que a liminar deferi-
da não está sujeita, no momento, a quaisquer 
recursos.

Após não obter êxito na via recursal, a AGU 
emitiu parecer com argumento fantasioso de 
que a liminar obtida pela Unafisco teria seus 
efeitos encerrados em julho/2017, o qual não 
merece qualquer guarida. Segundo a Advo-
cacia-Geral da União, com a conversão da 
MP 765/2016 em Lei, a greve teria perdido seu 
objeto, ou seja, o objetivo da greve teria sido 
alcançado plenamente.

Não bastasse isso, a AGU narra em seu 
parecer que mais de um ano após o supos-
to encerramento da greve, a categoria teria 
iniciado nova greve, com o suposto objeto da 
regulamentação do bônus de eficiência.

Nada mais desarrazoado. Como é do co-

nhecimento de todos, o movimento grevista é 
único, decorrendo do acordo salarial pactu-
ado em 2016 entre o sindicato da categoria e 
o governo federal, o qual contempla o bônus 
de eficiência.  Paralisações pontuais ocorre-
ram com o único intuito de tentar um acordo 
com o governo federal para que os aspectos 
do acordo salarial sejam cumpridos.

Quando tivemos conhecimento desse pa-
recer (agosto/2018) da AGU, prontamente, a 
fim de evitar prejuízos aos associados, infor-
mamos o magistrado da causa, solicitando 
as medidas cabíveis, pois a Administração iria 
descumprir a decisão judicial.

Em paralelo, enviamos um ofício ao Sindifis-
co objetivando que a entidade respondesse 
aos quesitos formulados pela Unafisco, indis-
pensáveis ao esclarecimento do magistrado 
acerca do movimento paredista. O sindicato 
respondeu o ofício, de modo que providen-
ciamos imediatamente o protocolo na Justiça 
Federal.

O magistrado, antes de proferir decisão, 
deliberou que a União se manifeste sobre o 
descumprimento da decisão judicial. A União 
foi intimada e o processo, até o fechamento 
deste boletim, estava em carga com a AGU 
para apresentação da manifestação. Assim 
que a manifestação da AGU ocorrer, o ma-
gistrado apreciará o descumprimento.

Envidamos todos os esforços para que a 
decisão fosse proferida previamente ao fe-
chamento da folha (o prazo para a AGU se 
manifestar expiraria no dia 24/9/2018). A con-
vicção do corpo jurídico da entidade é a de 
que o magistrado reconhecerá o descumpri-
mento da decisão judicial, pelos motivos aci-
ma expostos e determinará, caso os descon-
tos se realizem, o pronto ressarcimento dos 
prejuízos que os associados venham a sofrer.

Esclarecimento sobre ação judicial referente
a corte de ponto

VIGÊNCIA
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A Unafisco Nacional protocolou pe-
tição de ingresso como amicus 
curiae na Ação Direta de Incons-

titucionalidade (ADI) 6009/DF proposta pelo 

Psol, no Supremo Tribunal Federal (STF). O ob-

jetivo é combater as inconstitucionalidades 

presentes na Medida Provisória 849/2018, que 

visa adiar o reajuste dos servidores federais, 

da mesma forma que pretendia a malfada-

da MP 805/2017.

Sabemos que a MP 805/2017 não obteve 
o seu intento. E a contribuição da Unafisco 
para tal desfecho foi crucial: a entidade foi 
citada nominalmente pelo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewando-
wski, em sua decisão liminar que suspendeu 
o adiamento do reajuste.

A estratégia da Unafisco para derrubar a 
MP 849/2018 será a mesma acatada pelo mi-
nistro Lewandowski da vez anterior: apresen-
tar dados e mais dados, vindos da Receita e 
de outros órgãos, em resposta aos questio-
namentos da entidade realizados por meio 
da Lei de Acesso à Informação (LAI), para 
tornar, de uma vez por todas, injustificáveis 
as razões do governo de adiar o reajuste 
dos servidores. Diante dos estudos e levan-
tamentos da Unafisco, a argumentação do 
governo sobre conseguir “uma economia da 
ordem de R$ 4,7 bilhões para o exercício de 
2019”, com a aprovação da MP 849, ganha 
contornos burlescos.

Veja só como a “economia” do governo não 
se sustenta. Segundo a Unafisco, na petição de 
ingresso como amicus curiae requerida ao mi-
nistro Lewandowski na ADI 6009/DF, somente 
com a edição das medidas provisórias 783/2017, 
793/2017 e 795/2017, o valor dos benefícios tribu-
tários ultrapassa a marca dos R$ 200 bilhões. 

E o prejuízo aos cofres públicos não para 
por aí.

Ao lado dessa cifra monstruosa, a entidade 
ainda revelou ao ministro que existem efeitos 
colaterais violentíssimos, por causa de renún-
cias fiscais indevidas. Um deles é a queda da 
disposição do contribuinte de cumprir espon-
taneamente suas obrigações tributárias. Com 
isso, vão para o ralo R$ 50 bilhões por ano. 
A situação é tão séria que a própria Receita 
Federal reconhece que essa perda chega a, 
pelo menos, R$ 18,6 bilhões.

A soma dos prejuízos ao País que estão sen-
do orquestrados pelo governo parece não 
ter fim, como mostra este número aterrorizan-
te: R$ 4,4 bilhões é a projeção de renúncia, 
somente no ano de 2019, que vem por meio 
do Programa Rota 2030 (de benefícios ao se-
tor automotivo). E, para fechar o parágrafo, 
apresentamos outra informação bombástica, 
que também chegou às mãos do ministro, 
por meio da petição supracitada da Unafis-
co: R$ 570 bilhões deixam de ser arrecadados 
por ano devido à sonegação fiscal.

Nessa conjuntura, como é possível o gover-
no tentar barrar o adiamento do reajuste dos 
servidores alegando economia de R$ 4,4 bi-
lhões? Não faz o menor sentido. Trata-se, por 
conseguinte, de iniciativa inconstitucional, 
conforme decisão proferida pelo STF, na ADI 
5809, ajuizada pelo Psol contra a MP 805/2017, 
que também fere os princípios da irredutibili-
dade dos benefícios e do direito adquirido. Por 
isso, além de requerer ingresso como amicus 
curiae na (ADI) 6009/DF, a Unafisco Nacional 
ainda pedirá o mesmo ao STF nas ADI 6008 e 
6011. A primeira, apresentada pela Confede-
ração dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) 
e a outra, pela Confederação Nacional das 
Carreiras Típicas de Estado (Conacate).

Unafisco protocola pedido de ingresso como amicus 
curiae em três ADI contra adiamento do reajuste

MP 849/2018



Valorização da Classe

8 - Outubro de 2018

A Unafisco Nacional promoveu a pa-
lestra Cenários Prospectivos: O Fu-
turo do Cargo de Auditor Fiscal, no 

dia 14/9, em São Paulo/SP, na Sede Social da 

entidade. A explanação foi realizada pelo 

Auditor Fiscal Geraldo Antonio Galazzi, que é 

mestre em Administração pela UnB, especiali-

zado em Engenharia da Informação pela Ufes 

e graduado em Administração pela Facec.

O palestrante apresentou quatro cenários 

indispensáveis para estabelecer estratégias 

em prol da valorização da Classe. O primei-

ro gira em torno das tendências atuais. O se-

gundo se preocupa em mostrar os resultados 

que surgirão dessas tendências, se nada for 

alterado. O cenário ideal também é ponde-

rado, mas sabendo que ele dificilmente irá se 

configurar. Daí a importância do último ce-

nário, que é o de referência. Com base neste 

é que se levantam as diretrizes para o enfren-

tamento dos desafios de hoje, projetando to-

dos os desdobramentos possíveis até 2030.

Segundo Galazzi, seja qual for o cenário de 

referência, o Auditor Fiscal pre-
cisa se aproximar da popula-
ção para consolidar “a imagem 
da Classe como responsável 
por atribuições indissociáveis 
do Estado Democrático de Di-
reito.” Outro movimento funda-
mental é buscar “mecanismos 
institucionais que possibilitem a 
participação formal da Classe 
nos processos de construção, 
reformulação e evolução da 
organização RFB e de sua con-
dução.”

Além disso, Galazzi ressaltou 
que o elevado grau de instrução dos Audito-
res Fiscais deve ser proeminente na hora da 
“adoção de abordagens críticas e proativas 
em aspectos da tributação e fiscalidade.”

Galazzi ainda afirmou que os Auditores Fis-
cais são essenciais para o Estado, com todas 
as responsabilidades e estrutura que esta fun-
ção requer. Por isso, segundo ele, há poten-
cial para que a Classe obtenha um reconhe-
cimento muito maior diante da sociedade e 
dos governantes, desde que haja uma firme 
orientação nesse sentido.

No Conaf do ano passado, essa proposta 
dos quatro cenários, coordenada por Galazzi, 
defendendo a aplicação deles para o plane-
jamento da atuação do sindicato até 2030, foi 
aprovada.

Presenças. Participaram da palestra o pri-
meiro vice-presidente da Unafisco Nacional, 
Amilton Paulo Lemos, e o diretor de Assuntos 
de Aposentadoria, Pensões e Assistência So-
cial da entidade, Ivaldo Helvio Pinto Rêgo, 
entre outros.

O futuro do cargo de Auditor Fiscal é tema
de palestra na Sede da Unafisco em SP

ESTRATÉGIAS

Fo
to

: B
ru

n
o

 C
h

a
g

a
s



Estudo

9- Outubro de 2018



10
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A Unafisco Nacional es-
teve na  reunião orga-
nizada pelo Fórum Per-

manente de Carreiras de Estado 

de São Paulo (Focae/SP), do qual 
faz parte. O encontro ocorreu em 
11/9, no auditório da Afresp, na 
capital paulista. Pela Unafisco, 
participou da mesa do evento o 
diretor Mauro José Silva (Defesa 
Profissional e Assuntos Técnicos). 
Também estiveram presentes en-
tão candidatos a cargos de de-
putado federal e estadual pelo 
Estado de São Paulo.

Os representantes das entidades disseram 
que o serviço público precisa ter represen-
tatividade no âmbito legislativo, tanto esta-
dual quanto federal. O objetivo é combater 
inconstitucionalidades e o desmonte de insti-
tuições fundamentais para o País.

Na ocasião, ainda destacaram a neces-
sidade da constante valorização dos servi-
dores. Nesse sentido, um dos exemplos lem-
brados foi a atuação dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal na Operação Lava Jato.

Ao fazer uso da palavra, o diretor Mauro Sil-
va disse que o serviço público poderia fazer 
muito mais pela população se o dinheiro que 
a União deixa de arrecadar fosse recupera-
do e investido em áreas essenciais. Só para se 
ter uma ideia, o valor destinado pelo gover-
no, no próximo ano, para as áreas de Saúde, 
Educação e Ciência e Tecnologia é de R$ 250 
bilhões. Esse montante poderia dobrar se fos-
sem combatidas a sonegação, a corrupção 
e as renúncias fiscais.

Na oportunidade, foi apresentada aos en-
tão candidatos uma carta de compromisso 
elaborada pelo Focae/SP, destacando pon-
tos que as entidades consideram fundamen-
tais em prol do serviço público. O documento, 

assinado pelos postulantes a cargos e envia-
do a vários outros que não puderam compa-
recer na reunião, contempla pontos como a 
defesa de medidas para o aprimoramento 
dos serviços públicos e o apoio e proposição 
de emendas orçamentárias que possibilitem 
o preenchimento dos cargos vagos nos qua-
dros das carreiras de Estado, entre outros. 

Movimento pelo serviço público. Em 4/9, 
a Unafisco Nacional, também representada 
pelo diretor Mauro Silva, marcou presença 
no ato organizado pelo Focae/SP, na Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
para o lançamento do movimento em defesa 
do serviço público.  

Uma questão levantada durante o evento 
foi a importância de esclarecer a população 
sobre a relevância do trabalho exercido pe-
los servidores, que muitas vezes são culpa-
bilizados de forma falaciosa pela crise eco-
nômica que aflige o País. No entanto, como 
afirmaram os representantes de entidades, 
os servidores são parte da solução por serem 
exatamente quem fiscaliza, investiga e apon-
ta irregularidades. A falta de estrutura e de 
investimento no serviço público, como é sabi-
do, leva à precarização dos trabalhos.

Unafisco participa de reunião do Focae/SP
DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO
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Aproximadamente 80 convidados partici-
param do evento organizado pela Represen-
tação/ES da Unafisco Nacional, no Sheraton 
Vitoria Hotel, na capital capixaba, em 15/8. 
Na programação, houve palestras sobre os 
convênios e ações judiciais da Unafisco e, em 
seguida, Jantar de Confraternização.

Pela diretoria da Unafisco Nacional com-
pareceram Amilton Lemos (1º vice-presidente), 
Luiz Benedito (Assuntos Jurídicos), Carlos Alber-
to Ramos G. Pacheco (adjunto de Convênios e 
Serviços) e Marco Aurélio B. de Azevedo (Co-
ordenação das Representações Regionais). 
Também participou a apoiadora da entidade 
na região, Neiva Buaiz.

O diretor Carlos Alberto apresentou os des-
taques da área de Convênios da Unafisco, en-
tre eles, as parcerias com as corretoras ASD e 
Serricchio, que oferecem descontos especiais 
na contratação de seguro de automóvel e re-
sidencial.

Por sua vez, o diretor Luiz Benedito falou sobre 
as principais ações judiciais patrocinadas pela 
entidade, como GAT e Gifa.

Após as explanações, os convidados presti-
giaram o jantar com música ao vivo, promovido 
pela entidade no Espaço Sheraton do hotel.

Mais de 75 convidados prestigiaram a co-
memoração do 7º aniversário da Represen-
tação/PE da Unafisco Nacional, em 29/8, na 
sede da entidade, em Recife. O presidente da 
Unafisco Nacional, Kleber Cabral, participou 
do evento, que também marcou o 83º ano de 
existência da Associação dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal na localidade.

No decorrer da comemoração, o presiden-
te da diretoria da Representação/PE, Marcelo 
Paes, falou sobre a importância do convívio dos 
associados na entidade e destacou a alegria de 
constatar a crescente presença dos Auditores 

nos eventos promovidos pela Unafisco na região.
Ainda durante o encontro, houve homena-

gem póstuma a Hermes Aguiar que, segun-
do Paes, foi um dos fundadores e presidente 
da então Associação dos Fiscais de Consumo 
na localidade. Esta entidade é precursora da 
União dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional 
em Pernambuco (Unafic) que, mais tarde, por 
meio de incorporação, tornou-se a Represen-
tação/PE da Unafisco Nacional. 

A diretora da Representação/PE Maria do 
Socorro Perrelli (Eventos Associativos, Recreati-
vos e Culturais) comentou passagens da vida 
profissional do homenageado e convidou a fi-
lha dele, a associada Glória Guedes, para des-
cerrar a foto de Hermes. Agora, o retrato faz 
parte da galeria de ex-presidentes da entidade 
na região.

O encontro contou também com música ao 
vivo. “Alguns colegas abrilhantaram o evento 
com apresentação de pandeiro, violão e voz, 
trazendo mais alegria, companheirismo e con-
fraternização entre todos os presentes”, disse 
Marcelo Paes.

Unafisco Nacional apresenta iniciativas da entidade 

Representação Pernambuco comemora 7º aniversário

CAPITAL CAPIXABA

RECIFE
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A Representação/CE da Unafisco Nacional 
reuniu 136 convidados no Happy Hour realiza-
do no Espaço Dom Pastel: Coco Bambu, em 
Fortaleza, no dia 18/8. Pela Unafisco Nacio-
nal participaram as diretoras Maria Apareci-
da Gerolamo (adjunta de Finanças e Conta-
bilidade) e Ivone Monte (suplente). Também 
compareceu a representante da Unafisco no 
Estado, Maria Célia Vasconcellos.  

Por ocasião do Dia dos Pais, houve home-
nagem aos pais associados, que receberam 
uma garrafa de vinho. Os aniversariantes de 
maio a agosto também foram homenagea-
dos. Os homens ganharam um par de taças 
de vinho e as mulheres foram presenteadas 
com uma carteira.

Solidariedade. Na oportunidade, a Repre-
sentação/CE arrecadou itens de higiene pes-
soal e leite em pó, entre outras doações, em 
prol da Associação Peter Pan, entidade sem 
fins lucrativos de Fortaleza que oferece trata-
mento a crianças com câncer.

Quarenta e cinco convidados prestigiaram 
a 3ª Degustação de Vinhos com Jantar orga-
nizada pela Representação Foz do Iguaçu/PR 
da Unafisco Nacional, em 31/8, na mesma ci-
dade. Pela Unafisco Nacional marcou presen-
ça o 1º vice-presidente, Amilton Lemos.

O representante da entidade na região, 
Alex Savaris, falou sobre a origem dos vinhos 
degustados naquela noite e a harmonização 
deles com alguns pratos. 

Foram apresentados cinco tipos da bebida, 
entre eles, Cruzat Premier Demi Sec, Laborum 
e Luigi Bosca de Sangre, que é produzido com 
mais de uma variedade de uva.

Iniciativas da Unafisco. Na abertura do 
evento, o vice-presidente Amilton Lemos falou 
brevemente sobre serviços e convênios ofere-
cidos pela entidade, como a Fiança Locatícia 
e a parceria com a Unimed. Ele pediu aos pre-
sentes para acessarem o site da Unafisco, a fim 
de conhecerem outras empresas convenia-
das, em diversos segmentos.

Também participou do encontro o presiden-
te da diretoria da Representação/PR da Unafis-
co, Hans Klug. 

Perto de 140 convidados 
prestigiam Happy Hour da 
Representação da Unafisco

Representação da 
Unafisco promove 3ª 
Degustação de Vinhos

FORTALEZA/CE FOZ DO IGUAÇU/PR

Perto de 35 convidados, entre associados 
e familiares, participaram do Almoço de Con-
fraternização realizado pela Unafisco Nacional 
em Palmas/TO, no dia 18/8, na Churrascaria 

Portal do Sul. “Todos gostaram muito de terem 
sido lembrados pela Unafisco e aproveitaram 
bastante a confraternização”, contou o asso-
ciado da entidade, Vinícius Fernandes. 

Associados e familiares se reúnem em confraternização
PALMAS/TO
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Pós-graduação e 
graduação 10% 

mais baratas

BENEFÍCIO

Até 15% de desconto nA 
contrAtAção de seguro

Preço esPeciAl nA 
Aquisição de Automóvel

AUTO E 
RESIDENCIAL ZERO-QUILÔMETRO

Pós-graduação lato 
sensu com 10% de 
abatimento

PRESENCIAL E EAD

Produtos com 
5% de desconto

PELA INTERNET
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unAfisco oferece 
menor tAxA de 
AdministrAção 
do mercAdo: 
APenAs 5%

APROVEITE
consórcio

de veículos
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desconto de 5%
nos Produtos

TRATAMENTO 
RESPIRATÓRIO

economize 
até 20% na 
compra

HOT SITE

Até 10% de desconto em 
APArelhos e Acessórios 
ortoPédicos 

FABRICANTE

PlAno individuAl 
Por r$ 22,00 

mensAis

SAÚDE BUCAL

redução de 8% sobre 
vAlor dA locAção

KM LIVRE

colégio e ensino 
superior com até 
20% de desconto

VANTAGEM

desconto de 
10% em cursos, 

seminários e 
palestras

VÁRIAS CIDADES
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eletrônicos com 
10% de desconto

LOJA VIRTUAL

AtrAções com 
Preços esPeciAis

ENTRETENIMENTO

tarifa exclusiva 
para associados

REDE DE HOTÉIS

desconto de
10% na diária

SÃO PEDRO/SP

Pacotes 
com 10% de 
abatimento

VIAGEM




