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GRANDES HISTÓRIAS

GRANDES IDEAIS
são construídas com

Há 20 anos um sonho se tornou realidade, a  
criação de um plano que tem como ideal 
cuidar exclusivamente da saúde de cada 
Auditor-Fiscal e seus familiares. 

O Unafisco Saúde agradece a todos que 
ajudaram a escrever  uma história de sucesso 
de um plano saúde incomparável.

Unafisco Saúde 20 anos.
Quem conhece faz parte.
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EDITORIAL

Um novo projeto
A partir desta edição o Integração 

parte para uma nova fase no que diz 
respeito ao layout. A mudança mo-
derniza o formato da publicação, 
que passa a ser menor, e terá uma 
diagramação mais leve e de leitura 
mais fácil.

A ideia é trazer ao Integração uma 
configuração mais próxima da de 
uma revista. O conteúdo continuará 
sendo tratado com a mesma serie-
dade com que foi durante os últimos 
anos. Mas agora, as editorias não são 
parte fixa em todas as edições da re-
vista. Em alguns casos, será possível 
trabalhar as reportagens de forma a 
ampliar a cobertura de acordo com 
a repercussão em torno do assunto. 

Diferentemente do formato ante-
rior, a nova publicação terá um ta-
manho um pouco menor, que deve 
facilitar ao leitor o deslocamento 
com a revista dentro de uma bolsa, 
uma mochila ou, até mesmo, dobra-
da em um bolso, por exemplo. 

Na edição inaugural, o Integração 
traz um apanhado da movimenta-
ção referente à Campanha Salarial 
em maio e começo de junho.

Já como uma amostra da inten-
ção com a mudança editorial, é 
possível notar que o tema percorre 
três matérias distintas em sete pági-
nas. A ideia é trazer textos com uma 
abordagem um pouco mais aprofun-
dada que as recebidas nas matérias 
veiculadas no site do Sindicato.

As reportagens destacam as visitas 
feitas pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) às DS (Delegacias Sindi-
cais) para mobilizar os Auditores-Fis-
cais em prol da Campanha Salarial e 
os encontros entre diretores do Sindi-
cato e superintendentes da Receita 
Federal do Brasil para tratar do tema. 

A matéria principal destaca o re-
sultado das mobilizações realizadas 
até o início de junho e faz um apa-
nhado da evolução da campanha 
dos Auditores-Fiscais pelo reconheci-
mento e pela valorização da Classe. 
Também foi incluído no texto decla-
rações de diversas personalidades 
sindicais envolvidas na Campanha 
Conjunta. 

Além da Campanha Salarial, outra 
reportagem importante neste núme-
ro do Integração é a que trata da 
promulgação da EC (Emenda Cons-
titucional) 70/12, que restabelece di-
reitos sociais retirados na Reforma da 
Previdência. 

Uma das novidades trazidas pela 
nova norma é que aposentados por 
invalidez voltam a ter integralidade 
e paridade de vencimentos, depen-
dendo do motivo da incapacidade. 
Além disso, o direito também se es-
tende a pensionistas.

A reportagem esclarece algumas 
dúvidas importantes de filiados quan-
to à aplicação prática da medida 
e lembra o trabalho desenvolvido 
pelo Sindicato durante a tramitação 
da proposta. A PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 270/09, que 
originou a EC 70, foi alvo de intenso 
trabalho dos Auditores-Fiscais, e a 
aprovação do texto é, certamente, 
uma vitória de toda a categoria e a 
coroação dos esforços da Classe.

Esses são os destaques desta edi-
ção, que é a primeira de uma nova 
fase. O Sindicato está continuamen-
te trabalhando para aperfeiçoar as 
formas de se comunicar com os filia-
dos e promover cada vez mais trans-
parência e diálogo entre todos os 
envolvidos. 

Boa leitura!

Novo formato 
adotado para o 
Integração, que 
passa a ser um 

pouco menor, terá 
uma diagramação 

mais leve e uma 
leitura mais fácil, 

mas a mesma 
qualidade
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APOSENTADORIA EM PAUTA

Um novo projeto
Aposentadoria 
por invalidez tem 
novas regras

Promulgada no dia 29 de março pelo Congresso 
Nacional, a EC (Emenda Constitucional) 70/12, que 
teve origem na Câmara dos Deputados como PEC 

(Proposta de Emenda à Constituição) 270/08, restabele-
ce direitos sociais retirados com a EC 41, na Reforma da 
Previdência. Com a norma, aposentados por invalidez 
voltam a ter integralidade e paridade de vencimentos, 
dependendo do motivo da incapacidade. Pensionistas 
também gozarão do mesmo direito. 

5
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APOSENTADORIA EM PAUTA

No entanto, duas dúvidas ainda 
pairam pela cabeça dos aposenta-
dos: quem são os aposentados por 
invalidez que têm direito ao benefí-
cio da Emenda, e quando os proven-
tos serão calculados e implementa-
dos nos contracheques? 

Para entender o conteúdo da 
Emenda 70, é preciso voltar um pou-
co no tempo - ao estabelecimento 
da EC 41, em 2003. Até a promul-
gação da emenda, era direito do 
servidor público que se aposentasse 
por invalidez ter seus proventos cal-
culados com base na totalidade da 
última remuneração – a chamada 
integralidade – independentemente 
de seu histórico contributivo.

Com a reforma da Previdência, 
naquele ano, foi adotado uma nova 
fórmula. Para efeito de cálculo do 
benefício, passou a se considerar a 
média aritmética das contribuições 
realizadas pelo servidor aos regimes 
de Previdência - o que podia acar-

retar reduções no benefício. A EC 70, 
no entanto, acaba com a injustiça. 
Os aposentados por invalidez voltam 
a ter direito a proventos integrais, 
com paridade. 

Têm direito aos benefícios da 
Emenda todos aqueles que se afas-
taram permanentemente do serviço 
em função de acidente no trabalho, 
moléstia profissional ou doença gra-
ve, contagiosa ou incurável, confor-
me estabelecido no inciso I do § 1º 
do art. 40 da Constituição Federal, e 
proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, com paridade, nas 
demais situações.

As novas regras também esten-
dem a paridade às pensões deriva-
das dessas aposentadorias. Isso vale 
para os casos em que a pessoa te-
nha ingressado no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003, tanto 
para aqueles que já estão aposenta-
dos como para os que vierem a se 
afastar por invalidez definitiva. 
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O Sindifisco Nacional realizou um intenso trabalho de 
convencimento dos parlamentares no Congresso Na-
cional para que fosse feita justiça aos aposentados que 
perderam a integralidade e a paridade com adven-
to da Emenda Constitucional 41. O diretor de Assuntos 
Parlamentares do Sindicato, João Santos, acompanhou 
e comemorou a aprovação da matéria no Congresso 
Nacional. “É a coroação de um trabalho incessante do 
Sindifisco no Parlamento, na luta para resgatar direitos so-
ciais retirados”, afirmou à época. 

O trabalho do Sindicato foi uma soma de esforços da 
Diretoria de Assuntos Parlamentares e de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões. 

A Emenda 70 é originária da PEC (Proposta de Emen-
da Constitucional) 270/08, da deputada Andreia Zito (PS-
DB-RJ). Conforme levantamento divulgado pelo relator 
da proposta na Comissão Especial da Câmara que ana-
lisou a matéria, deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), 
em 2008 (último dado disponível), de um total de 583.367 
servidores públicos federais em atividade, foram conce-
didas 10.654 aposentadorias, das quais 1.395 foram por 

Vitória: trabalho parlamentar 
bem sucedido

invalidez permanente (13,1% do total de aposentadorias 
e 0,24% da força total de trabalho).

Após a promulgação da Emenda, o presidente da Câ-
mara, Marco Maia, destacou que a medida “paga uma 
dívida social do Estado brasileiro com os servidores con-
tratados antes de 2003 que se aposentaram ou venham 
a se aposentar por invalidez”.

Implementação 
A Emenda 70/12 teve um tempo de maturação de 

quatro anos no Congresso Nacional. Passado este tem-
po, a pergunta mais recorrente agora é: quando os be-
nefícios da reforma se concretizarão? 

A boa notícia é que os efeitos financeiros estão váli-
dos desde a promulgação da matéria – 29 de março. No 
entanto, os órgãos têm o prazo de 180 dias para revisar 
todas as aposentadorias concedidas por invalidez. Feito 
isso, o pagamento retroagirá à data da promulgação da 
Emenda.  
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A DEN (Diretoria Executiva Nacional) vem percor-
rendo, desde o dia 23 de março, as bases sindi-
cais de Norte a Sul do país com a finalidade de 

intensificar o movimento nas atividades programadas 
pela Classe.

A Diretoria se reuniu com Auditores e dirigentes sindi-
cais de  mais de 20 localidades por todo o país com o 
objetivo de traçar um panorama para a Classe sobre a 
conjuntura política pertinente à Campanha Salarial.

“A pressão sobre o Governo se dará de diversas for-
mas. Uma delas é trabalhando em conjunto e mostrando 
que o movimento está organizado e sabe o que quer”, 
salientou o presidente do Sindicato, Pedro Delarue.

De acordo com o 2º vice-presidente da entidade, 
Sérgio Aurélio Diniz, que integra a equipe de visitas aos 
Auditores, a presença da DEN junto às bases se traduz 
na parceria necessária para o enfrentamento das dificul-
dades que surgem diante da negociação salarial com o 
Governo. “Por isso, também é o momento de esquecer 
as diferenças políticas e unir todas as forças necessárias”.

Engajamento
A DEN tem um calendário específico de visitas que in-

clui reuniões que atendam filiados de praticamente to-
das as DS (Delegacias Sindciais). A participação expressi-
va nos encontros organizados com apoio das DS mostra 
que o movimento reivindicatório da Classe tem ganhado 
corpo em todo o país. Acompanhe a movimentação em 
algumas das várias regiões do país em que diretores do 
Sindicato estiveram neste ano.

As várias formas de demonstrar a insatisfação da Classe 
com a defasagem salarial foi o mote da reunião da DEN 

com Auditores lotados em Foz do Iguaçu (PR).

Foz do Iguaçu

No extremo Sul, em Uruguaiana (RS), os Auditores 
também receberam representantes da DEN. Foram 
contatados Auditores na DRF (Delegacia da Receita 

Federal) e também no Porto Seco Rodoviário. 

Uruguaiana

No município catarinense. Auditores da área de tributos 
internos e aduaneiros sinalizaram que, se necessário, 
realizarão diversos tipos de manifestação para intensificar 

o movimento em prol da Campanha Salarial. 

Itajaí

Os Auditores-Fiscais lotados no Centro Unificado de 
Fronteiras atenderam ao chamado de mobilização da 
DEN e debateram modelos de ações para a unidade, 

que faz fronteira com a Argentina. 

São Borja

Na capital amazonense, os diretores conversaram com 
cerca 80 Auditores lotados na Delegacia da Receita 

Federal, nas Inspetorias e em recintos alfandegados.

Manaus

O auditório de uma das unidades locais ficou lotado 
tamanho o interesse dos filiados. Nas visitas, as sugestões 
foram de comprometimento das metas na zona 

secundária e operação-padrão nas Aduanas. 

Anápolis

Os Auditores-Fiscais da unidade e as chefias de Parana-
guá demonstraram engajamento e apresentaram um 
manifesto com uma série de reivindicações, como melho-

rias na estrutura de trabalho e aumento no efetivo. 

Paranaguá

Os dez Auditores que atuam na DRF (Delegacia da Receita 
Federal do Brasil) local assinaram um documento em que 

manifestam o descontentamento com a postura adotada 
pelo Governo. 

Lages

Dezenas de aduaneiros paulistanos acompanharam as 
discussões sobre a Campanha Salarial e se mostraram 

comprometidos com a Campanha Salarial.

São Paulo

Durante o seminário “Negociações salariais e condições 
de trabalho no serviço público”, dezenas de                      
representantes de Delegacias Sindicais do interior 
paulista prestigiaram as discussões sobre a Campanha 

Salarial Conjunta.

Limeira

Primeira localidade a receber os sindicalistas. Os 
Auditores lotados na Alfândega do Porto da cidade se 

comprometeram com as demandas da Classe. 

Santos

No Rio de Janeiro, a presença dos sindicalistas da DEN na 
Alfândega do Porto de Itaguaí movimentou os Auditores-
Fiscais. Cerca de 70% dos Auditores lotados na unidade 

compareceram à reunião.

Rio de Janeiro
Mobilizados no Porto de Suape, os Auditores lotados na 
unidade ressaltaram a importância da Aduana para o 
sucesso da campanha salarial e se mostraram à disposição 

para o embate. 

Recife

A necessidade de que todos os Auditores manifestem 
insatisfação com a política adotada pelo Executivo foi 

debatida em Rio Grande (RS).

Rio Grande

A DEN reuniu-se com um conjunto de Delegacias Sindicais 
mineiras para tratar da Campanha Salarial e do trabalho 

que está sendo realizado junto ao Governo.

Belo Horizonte

Dezenas de Auditores recepcionaram os 
sindicalistas da DEN no prédio do Ministério 
da Fazenda e da Alfândega do porto de 
Belém para exporem suas dúvidas sobre o 

movimento salarial da Classe.

Belém
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A diretoria do Sindifisco esteve com os Auditores 
lotados no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

Além do tira-dúvidas sobre questões judiciais, foi 
apresentado à Classe o caderno “Auditor-Fiscal 

Valorizado, Estado forte”.

Cumbica 14

No Aeroporto Internacional de Viracopos, em 
Campinas (SP), os Auditores trocaram ideias sobre 

medidas de mobilização de acordo com o perfil da 
unidade e receberam alguns exemplos de como 
outras regiões estão lidando com as estratégias. 

Campinas 15
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Cerca de 150 pessoas das diversas carreiras da Cam- 
panha Conjunta compareceram às discussões na capital 
gaúcha. No mesmo dia, os diretores do Sindifisco ainda 
conversaram com Auditores lotados no Aeroporto 

Internacional Salgado Filho. 

Porto Alegre 11
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Para garantir a dimensão apropriada ao movimento 
da Campanha Salarial, o Sindifisco Nacional ado-
tou como estratégia a visitação não só das bases, 

mas também as Superintendências da RFB (Receita Fe-
deral do Brasil) nas dez RF (Regiões Fiscais). 

O resultado da iniciativa não poderia ter surtido melhor 
efeito. Desde que foi iniciada a série de reuniões – em 16 
de abril, em São Paulo – a demonstração de compro-
metimento da Administração da RFB pela valorização da 
Classe vem prevalecendo no diálogo com o Sindicato.

Além do encontro em São Paulo, com o superinten-
dente da RFB na 8ª RF, Auditor-Fiscal José Guilherme An-
tunes de Vasconcelos, outras cinco reuniões – com os 
superintendentes da 1ª RF, Auditor-Fiscal José Oleskovicz; 
da 4ª RF, Auditor-Fiscal Luiz Fernando Teixeira Nunes; da 6ª 
RF, Auditor-Fiscal Hermano Lemos de Avellar Machado; 
da 10ª RF, Auditor-Fiscal Paulo Renato Silva da Paz – e 
os adjuntos da 2ª RF, Auditores-Fiscais Ocenir Sanches e 
Eduardo Badaró Fernandes, já ocorreram.

De acordo com o presidente do Sindifisco Nacional, 
Pedro Delarue, “as visitas têm a intenção de levar a insa-
tisfação da Classe ao conhecimento da Administração e 
buscar o comprometimento dos administradores da RFB 
para que as demandas repercutam no escalão superior 
do Governo”.

A elaboração de um documento com pedido de 
apoio à Campanha Salarial da Classe aos administrado-
res da RFB foi, inclusive, aprovada durante reunião am-
pliada do CNM (Comando Nacional de Mobilização), 
dia 4 de maio, em São Paulo, e tem sido utilizado para 
garantir o comprometimento de superintendentes, dele-
gados, inspetores e chefes de seção. 

A rodada de reuniões com os administradores da RFB 
(Receita Federal do Brasil) nas Regiões Fiscais sobre a 
Campanha Salarial surtiu o efeito esperado pela DEN (Di-
retoria Executiva Nacional). Veja ao lado os comentários 
dos superintendentes já contatados pelo sindicato em 
reuniões ocorridas no período de abril e maio:

Sindifisco 
busca apoio de 
Administradores
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“Estamos aqui como administra-
dores, mas nada impede que esteja-
mos em dois polos. Estamos abertos 
para a conversa e temos disposição 
para achar o melhor caminho” - su-
perintendente-adjunto da 2ª RF, Au-
ditor-Fiscal Eduardo Badaró Fernan-
des, dia 14 de maio.

“Queria desejar sucesso na em-
preitada e, por conhecer o traba-
lho de vocês, sei que não tomariam 
nenhuma medida precipitada. Sei 
que seremos bem sucedidos” - supe-
rintendente da RFB na 8ª RF, Auditor-
-Fiscal José Guilherme Antunes de 
Vasconcelos, em 16 de abril.

 “Considero o movimento legíti-
mo” - superintendente da 10ª RF, Au-
ditor-Fiscal Paulo Renato Silva da Paz, 
em 20 de abril.

“Vou levar para o secretário (da 
RFB, Auditor-Fiscal Carlos Alberto Bar-
reto) tudo o que foi exposto nessa 
reunião e falar também que é pre-
ciso sensibilizar o ministro (da Fazen-
da, Guido Mantega)” - Sup. da 1ª RF, 
Auditor-Fiscal José Oleskovicz, em 26 
de abril. 

“Estou superintendente, mas sou 
Auditor-Fiscal e acho o caminho 
adotado por vocês bem razoável” 
- superintendente da 4ª RF (Região 
Fiscal), Auditor-Fiscal Luiz Fernando 
Teixeira Nunes, em 7 de maio.

“Eu sei que o secretário Barreto 
[Auditor-Fiscal Carlos Alberto Barreto, 
da Receita Federal do Brasil] e a 
Zayda (secretária-adjunta da RFB, 
Zayda Bastos Manatta) apoiam”. 
- superintendente da 6ª RF, Auditor-
Fiscal Hermano Lemos de Avellar 
Machado, dia 7 de maio.

Sindifisco 
busca apoio de 
Administradores
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Campanha Salarial 

É cada vez mais expressiva a participação e o comprometimento dos Auditores-Fiscais nos atos 
de mobilização organizados pelo Sindifisco Nacional em prol da Campanha Salarial. Prova de 
que o movimento vem tomando corpo em todo país pode ser conferida durante os diversos 

atos de protesto iniciados, no dia 9 de maio (Dia de Mobilização de Advertência). 
O número de DS (Delegacias Sindicais) envolvidas nas ações de articulação foi a comprovação 

de que a Classe compreende a necessidade de organização e está disposta a ir às últimas consequ-
ências para cobrar do Governo sua merecida valorização. 

De norte a sul, a realização de operações-padrão na zona primária, crédito zero na zona secun-
dária, interrupção do atendimento ao público, não acesso aos sistemas da RFB (Receita Federal do 
Brasil), atos públicos e assembleias marcaram as estratégias eleitas pelas bases para contribuir com  
a Campanha Salarial Conjunta. Confira a seguir algumas das medidas adotadas nos últimos meses, 
fotos dos protestos por todo o país e o posicionamento de líderes sindicais das entidades envolvidas.
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ganha fôlego

Estamos com 19 carreiras agrupadas trabalhando por um 
objetivo comum. A nossa categoria deliberou que deseja,    
sim, a união com as demais carreiras da campanha.

O Governo já descartou a possibilidade de implementar 
uma política salarial permanente para o servidor público. 
Cada Campanha Salarial é diferente e, dessa vez não 
tem jeito, teremos sim que, se precisar, usar a força.

Temos vários sinais de que o Governo ainda não se deu 
conta dos profissionais que tem à sua disposição, por isso, 
vamos trabalhar para superar a condição adversa no 
que diz respeito ao nosso reajuste salarial.

A constatação de que há má vontade por parte do 
Governo para a concessão de reajuste vem aliada a um 
crescente sucateamento. Torna-se claro no dia-a-dia o 
descaso com que vem nos tratando.

Há uma decisão clara do Governo de inflexibilizar a nego-
ciação, em especial, ao entendimento dessas carreiras      
núcleo para o Estado, que foram bem remuneradas no 
passado, e que agora não seriam prioridade.

O Governo tem recebido boa avaliação. Obviamente 
essa avaliação não é em virtude tão somente de atos 
pessoais da presidente [Dilma Rousseff], mas do trabalho 
de cada uma das carreiras do serviço público.

Rudinei Marques, Presidente da Unacon Sindical (Sindicato 
Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle

Luis Carlos Palácios, Presidente da Unafe (União dos 
Advogados Públicos Federais do Brasil) 

Eduardo Rodrigues da Silva, Presidente da Assecor, 
(Associação Nacional dos Servidores da Carreira do 
Planejamento e Orçamento)

Tânia Fogaça, Presidente da ADPF/Nacional (Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Federal)

Rosângela Silva Rassy, Presidente do Sinait (Sindicato Nacional 
dos Auditores-Fiscais do Trabalho)

Sérgio da Luz Belsito, Presidente do Sinal (Sindicato Nacional 
dos Funcionários do Banco Central) 

É hora de todos nos aliarmos. Se não for assim podemos 
não chegar a lugar nenhum. Nossa carreira está 
mobilizada e estamos à disposição para realizar ações 
conjuntas.
Representante da Sinagências (Sindicato Nacional dos 
Servidores das Agências Nacionais de Regulação em São 
Paulo), Anésio Evangelista de Oliveira.  

Quero registrar aqui a importância e a satisfação em 
ver que depois de longos anos, as carreiras do núcleo 
estratégico do Estado estão juntas e percebendo que 
essa união poderá trazer resultados positivos.
Presidente do Unafisco Associação Nacional, Paulo Fernandes 
Bouças 
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Calendário
  

A primeira mobilização conjunta que marcou a posição 
dos Auditores-Fiscais e das demais entidades envolvidas 
ocorreu dia 28 de março e incluiu uma marcha de 
servidores em Brasília (DF) e dezenas de outras atividades 
nas demais bases sindicais.

No dia da primeira reunião da mesa setorial de 
negociação do Ministério do Planejamento - 12 de 
abril – a Classe deixou claro o recado ao Governo de 
que estavam se esgotando as vias negociais. Na data, 
a categoria realizou o primeiro Dia Nacional de Alerta e 
Mobilização, dando visibilidade à Campanha Salarial e 
aos pontos principais contidos na pauta de reivindicação.

Em 3 de maio, novas manifestações receberam o 
empenho de todos, desta vez em São Paulo, quando 
Auditores e demais cargos da Campanha Conjunta 
realizaram o primeiro Dia Nacional de Mobilização 
conjunto. As atividades contaram com a presença de 
parlamentares e foram fruto da parceria do Sindifisco 
Nacional com outras 17 entidades representativas de 
servidores públicos federais.

Como parte da agenda paulista, entre 2 e 4 de 
maio, novas estratégias de mobilização foram pautadas 
durante uma reunião ampliada do CNM (Comando 
Nacional de Mobilização). Desde então os Auditores-
Fiscais têm realizado paralisações de advertência e 
alertado a sociedade sobre a possibilidade de uma 
paralisação geral em breve.

Em 18 de junho, por causa da intransigência do 
Governo, a Classe dos Auditores-Fiscais deflagrou o 
movimento por tempo indeterminado.

A valorização da Classe vem ganhando adesão 
crescente não só entre a própria categoria, mas também 
com a sociedade e a opinião pública. 

Em matéria publicada recentemente, a agência 
internacional de notícias Reuters destaca o trabalho 
realizado pelos Auditores-Fiscais.

De acordo com a agência, o esforço para atingir o 
superávit primário projetado para o ano “significa que 
o cumprimento da meta orçamentária dependerá 
principalmente de mais uma atuação brilhante da Receita” 
destaca.

A Reuters ressalta ainda que os recordes de arrecadação 
são resultado da “disposição da Receita em ignorar o status 
social e as conexões políticas num país onde essas coisas 
costumam colocar a elite acima da Justiça”. 

O jornal “O Globo” também ressaltou a proficiência 
dos Auditores-Fiscais, desta vez na área de Inteligência da 
Receita Federal do Brasil. 

O empenho na elucidação dos mais variados crimes 
envolvendo sonegação, fraude e contrabando foi 
comparado às investidas do espião inglês da ficção James 
Bond. O trabalho resultou, de acordo com o jornal “em 716 
prisões e 2.101 mandados de busca e apreensão, com a 
recuperação de R$ 4,64 bilhões e 227 prisões”.

Imprensa destaca 
o valor e a 
excelência dos 
Auditores-Fiscais

O alerta à sociedade para a valorização das carreiras típicas de Estado começou a soar no mês de março quando 
canais de tevê e estações de rádio do país passaram a veicular peças publicitárias sobre a Campanha Salarial Conjunta.

“Valorizar o servidor público de carreira é dar condições dignas de trabalho para quem luta pela 
boa gestão dos recursos públicos, pelo direito dos trabalhadores, pela segurança do cidadão e 
para quem combate a sonegação e a corrupção”, diz um dos trechos do spot veiculado na rádio 
CBN e na BandNews.

Conteúdo semelhante também foi veiculado nos intervalos do Bom Dia Brasil e do Jornal da 
Globo (Rede Globo) e nos intervalos dos programas Conta Corrente, Globo News em Pauta, JR 
Globo News e Jornal das Dez, da Globo News, somente na capital federal. 

Campanha publicitária reforça pleito das carreiras



Salarial
Campanha

Fique informado.

www.sindifisconacional.org.br

Acesse e acompanhe
todas as notícias.
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