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EDITORIAL

Novo governo, nova direção da Receita 
Federal do Brasil. Esta é a expectativa neste 
início de gestão, de que a autoridade 
tributária seja aquela que a sociedade 
espera, com foco no combate à sonegação, 
na eliminação da desproposital proteção 
às Pessoas Politicamente Expostas, na 
confirmação dos malefícios do Refis, no 
controle aduaneiro rigoroso e na revisão dos 
benefícios fiscais ineficientes.

A nomeação de João Paulo Fachada 
para a Subsecretaria-Geral da Receita, 
positiva por se tratar de um Auditor Fiscal, 
induz necessariamente para o anseio de 
que não seja, na prática, a continuidade 
da velha administração, cuja gestão foi 
reprovada pelos Auditores Fiscais por conta 
do desrespeito à autoridade tributária, da 
inércia e da blindagem das PPE.

Por outro lado, a abertura, constante na 
Medida Provisória 870/2019, para que cargos 
do gabinete do Secretário Cintra sejam 
ocupados por pessoas de fora do Ministério 
da Economia é uma sinalização negativa, a 
qual aponta para o afastamento do corpo 
técnico do órgão das discussões sobre a 
formulação da política tributária, o que inclui 
a Reforma Tributária.

A expectativa dos Auditores Fiscais é 
que aconteça uma grande mudança nas 
subsecretarias, de modo a possibilitar uma 
renovação de fato na cúpula do órgão, 
de acordo com parte das promessas de 
campanha do governo recém-empossado. 

Uma modificação travestida de “dança-
das-cadeiras” provocará uma frustração 
e contribuirá para que se mantenham a 
letargia e a desmotivação que têm marcado 

a Receita Federal nos últimos anos.
A Unafisco trabalha com o propósito de 

que o governo não siga no caminho traçado 
pelo antecessor, de eleger o servidor público 
como vilão das contas públicas na Reforma 
da Previdência que pretende promover. A 
equiparação de regras do RPPS da União 
com o RGPS já foi feita em 2013 e as regras 
de transição para os antigos servidores foram 
definidas, inclusive já com a previsão da 
idade mínima de 60 anos. A implantação 
de uma idade mínima maior para o servidor 
público é medida desnecessária que, ao ferir 
o princípio da proporcionalidade, já nasce 
inconstitucional. Conforme relatório do TCU, 
nos últimos anos a despesa administrativa 
com aposentadorias e pensões dos servidores 
públicos manteve-se estável em relação ao PIB 
e tende a diminuir até seu desaparecimento.

A entidade também anseia e atua 
permanentemente para que a Classe 
seja devidamente valorizada, pelo bem 
da sociedade. Isso passa pelo respeito às 
atribuições do cargo, definidas por lei. Nesse 
sentido, uma das recentes iniciativas da 
Unafisco foi o ingresso com ação civil pública 
contra dispositivos da Portaria 690/2017, da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), que usurpam competência dos 
Auditores Fiscais (ver pág. ao lado). 

Portanto, a postura da entidade em 
relação aos novos timoneiros da economia 
do País e da política tributária é de 
expectativa e cautela. Em homenagem à 
maioria eleitoral que elegeu o presidente 
Jair Bolsonaro, esperamos que as mudanças 
venham efetivamente e para melhor.

Expectativa de mudança e postura cautelosa 
em relação ao governo

DIRETORIA
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A definição legal de atribuições do cargo 
de Auditor Fiscal é coisa séria. Não adianta 
ter previsão constitucional e/ou legal de um 
direito se a desobediência da norma não 
for combatida. Com base em tais premissas 
é que a Unafisco Nacional vem trabalhando 
atenta e firmemente a ponto de ter ingressado 
com ação civil pública na 9ª Vara da Justiça 
Federal de São Paulo/SP contra ilegalidades 
presentes na Portaria 690/2017 da Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).  
A iniciativa da Unafisco visa declaração de 
ilegalidade para dispositivos da portaria que 
usurpam competência dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal ao regular como serão 
tratados os recursos de contribuintes excluí-
dos do Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert).

De acordo com o artigo 9º da Lei 
13.496/2017, o contribuinte passou a ter direito 
de se defender de sua exclusão do Pert nos 
moldes previstos no Decreto 70.235/72, que 
estabelece o Processo Administrativo Fiscal 
(PAF) e define claramente que, em primeira 
instância, a competência de julgar os pro-
cessos é da Delegacia da Receita Federal do 
Brasil de Julgamento (DRJ), e, em segunda 
instância, do Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf). Não há menção à PGFN.

O artigo 20 da portaria da PGFN ignora as 
competências da DRJ e do Carf, atribuindo 
aos procuradores da Fazenda Nacional a res-
ponsabilidade de apreciar os recursos e as 
manifestações de inconformidade relaciona-
dos ao Pert, de forma que fere ainda as atri-
buições exclusivas dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal consolidadas na Lei 10.593/2002, 
que em seu artigo 6º atribui ao cargo “ela-
borar e proferir decisões ou delas participar 

em processo administrativo-fiscal, bem como 
em processos de consulta, restituição ou com-
pensação de tributos e contribuições e de re-
conhecimento de benefícios fiscais.”

Improbidade administrativa.  Seguindo na 
linha da atuação firme em prol da legalidade, 
especialmente no que tange às atribuições 
dos Auditores Fiscais, a Unafisco Nacional 
também encaminhou à Controladoria-Geral 
da União (CGU) e ao Ministério Público Fe-
deral (MPF) representação por improbidade 
administrativa contra o então procurador-ge-
ral da Fazenda Nacional Fabrício da Soller, que 
assinou a Portaria PGFN 690/2017. A Unafisco 
entende que, ao editar ato normativo infrale-
gal, o agente incorreu em improbidade por ato 
atentório aos princípios da Administração, por 
contrariar dispositivos normativos de hierarquia 
superior com status de lei, por gerar inseguran-
ça jurídica nos recursos dos contribuintes e por 
consequente risco de prejuízos ao erário.

PGFN confirma oficialmente que tem in-
tenção de usurpar atribuições dos Auditores. 
Antes da análise pelo juiz sobre o pedido de 
liminar ingressado pela Unafisco, o magistra-
do solicitou a manifestação da PGFN, como 
manda a lei. 

Chamou-nos a atenção o argumento de 
que a Portaria 690/2017 complementa o De-
creto 70.235/72, descortinando assim a inten-
ção da PGFN de invadir as atribuições dos Au-
ditores Fiscais no que tange ao julgamento de 
processos administrativos fiscais.

A manifestação da PGFN foi protocolizada 
em 24/1, com argumentos que, pelo escárnio 
e ilogicidade jurídica, confirmam o acerto da 
decisão da Unafisco no sentido de tomar me-
didas duras contra a tentativa de usurpação 
de atribuições dos Auditores Fiscais.

UNAFISCO TOMA MEDIDAS DURAS CONTRA USURPAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS

PORTARIA PGFN 690/2017
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Já podem ser vistos os efeitos da Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade (ADI) número 
6.027, que a Unafisco ingressou no Supremo 
Tribunal Federal (STF), com o objetivo de im-
pugnar os artigos 1º ao 13 e o artigo 39 da 
Lei 13.606/2018, a qual institui o Programa de 
Regularização Tributária Rural (PRR) na Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). A ADI também almeja a impugna-
ção dos artigos 1º ao 11 da Lei 13.496/2017, 
que institui o Programa Especial de Regulari-
zação Tributária (Pert), nos dois órgãos supra-
citados.

Está no jornal DCI, com todas as letras, que 
o deputado Jerônimo Goergen (PP/RS), autor 
do projeto que trata sobre o passivo do Fun-
rural (PL 9252/2017), “irá propor alterações 
no texto do projeto, fixando um teto para o 
perdão das dívidas previdenciárias.” Ou seja, 
os produtores rurais certamente estão sendo 
alertados que esse negócio de aderirem a 
Refis, indiscriminadamente, vai dar zebra.

Nesse sentido, a ADI da Unafisco vem ga-
nhando ressonância nas discussões sobre o 
tema, ao afirmar categoricamente que os 
referidos dispositivos legais, presentes nas 
duas leis supracitadas, apresentam inconsti-
tucionalidades porque ferem os princípios da 
capacidade contributiva e da livre concor-
rência, além de ferir o Novo Regime Fiscal, 
instituído pela Emenda Constitucional (EC) 
nº 95/2016. Sobre o princípio da capacidade 
contributiva, basta dizer que 70% daqueles 
que aderem a um programa de parcelamen-
to são empresas com faturamento superior a 
R$ 150 milhões por ano, ou seja, que possuem 
saúde financeira suficiente para arcar com 

seus deveres tributários. Mas não pagam 
porque é mais rentável aplicar o dinheiro no 
mercado financeiro.

A Unafisco é referência na mídia con-
tra o Refis. No jornal Valor Econômico de 
21/12/2018, cuja manchete é Bolsonaro quer 
perdoar dívida rural; rombo é de R$ 17 bi, a 
Unafisco é citada questionando as sucessivas 
prorrogações do Refis e a própria criação 
desse programa de refinanciamento de dívi-
das. Outra notícia do mesmo veículo diz no 
título: Unafisco vai ao STF contra programas 
de renegociações de dívidas. Contra o Refis, 
ainda saiu artigo do então presidente da en-
tidade, Kleber Cabral, no jornal O Estado de 
S. Paulo com o seguinte título: A monetização 
do Refis. A entidade fez também um vídeo a 
respeito do tema, disponível na versão desta 
notícia em nosso site, no qual é explicado, de 
maneira bem didática, que Refis é prejuízo 
do começo ao fim.

Tal credibilidade não nasceu do dia para 
a noite. A entidade vem desenvolvendo es-
tudos sérios a respeito do tema. Num deles, 
a sociedade é alertada para o fato de que 
os municípios perdem com os Refis R$ 13,45 
bilhões de arrecadação e que a perda dos 
Estados pode chegar a R$ 18,22 bilhões, en-
tre repasses federais e tributos próprios, con-
forme Nota Técnica nº 3/2017, intitulada Par-
celamentos Especiais (Refis): Prejuízo para o 
Bom Contribuinte, a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e para os Municípios.

PLS 425/2017. Para combater as inconsti-
tucionalidades presentes nos parcelamentos 
especiais, a Unafisco ainda elaborou o PLS 
425/2017, que foi endossado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Previdência. O 

EM DEFESA DA SOCIEDADE, UNAFISCO É REFERÊNCIA 
CONTRA REFIS

ADI 6.027
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O Jornal Nacional destacou nota da Unafis-

co Nacional na edição de 19/1. A entidade de-

monstrou preocupação sobre o memorando 

do chefe da Corregedoria da Receita Federal 

do Brasil, alertando que ocorre o desmonte 

desse órgão de controle interno da Receita.

No telejornal, a Unafisco ressalta 

“que os ajustes anunciados não se-

jam resultado de uma ação delibe-

rada para inviabilizar o trabalho do 

departamento, apenas fruto do des-

conhecimento do funcionamento 

da máquina pública.”

A matéria destaca ainda que a 

Corregedoria critica os cortes de 

cargos e setores no órgão, o que pode com-

prometer o trabalho da Receita no combate à 

corrupção.

O posicionamento da Unafisco também re-

percutiu no Jornal Hoje, Estadão e portal Terra 

(ver pág. 8). 

projeto altera o Código Tributário Nacional 

para estabelecer normas gerais sobre pro-

gramas especiais de regularização tributária, 

fixando restrições para os futuros Refis. Esse 

projeto é fundamental para evitar que sone-

gadores e fraudadores utilizem tais benefícios 

para deixar de cumprir com suas obrigações 

tributárias. O referido PLS também objetiva li-

mitar a obtenção dos benefícios fiscais, prin-

cipalmente dos Refis, para empresas que, de 

fato, necessitem desses estímulos para voltar 

a produzir e a pagar seus impostos.

Ação judicial e responsabilização de au-

toridades. A Unafisco Nacional já tem posi-

ção consolidada contra todo tipo de parce-

lamento especial. Qualquer proposta do go-

verno recém-empossado nesse sentido será 

combatida como sempre foi. Se vier uma 

proposta de perdoar o tributo (parte princi-

pal, e não somente multas e juros. Ex.: o tal 

perdão de 17 bi) a reação deve ser ainda 

mais contundente, pois se trata de violação 

ainda maior da justiça fiscal e do interesse 

público.

Assim, seguindo linha já conhecida, a enti-

dade acionará o poder judiciário contra uma 

eventual lei com tal conteúdo e pedirá a res-

ponsabilização das autoridades envolvidas.

Posicionamento da Unafisco sobre cortes na Receita
é destaque no Jornal Nacional

CONTRA DESMONTE NA CORREGEDORIA
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RECURSOS PRIORITÁRIOS

Governo restabelece cargos da Corregedoria e órgãos 
centrais, mas mantém corte geral na Receita Federal

Em 2/1, o governo recém-empossado edi-
tou o Decreto 9.679/2019 estabelecendo cor-
tes de 1.014 cargos na Receita Federal, o que 
atingiu, de forma preocupante, a Corregedo-
ria da Receita Federal.

O anunciado corte e os aventados planos 
de novas reduções foram objeto de uma nota 
do órgão correcional, alertando que a medi-
da poderia representar ênfase menor no com-
bate à corrupção, ativa e passiva, no âmbito 
do fisco federal.

A Unafisco Nacional divulgou nota em 18/1, 
reafirmando a defesa da existência “de uma 
corregedoria firme e republicana, que atue com 
respeito à ampla defesa e ao contraditório.”

A manifestação da Corregedoria e a nota da 
Unafisco tiveram grande repercussão na mídia.

Em 29/1, os diretores da Unafisco Nacional, 
Auditores Fiscais Mauro José Silva (Defesa Pro-
fissional e Assuntos Técnicos) e Luiz Gonçalves 
Bomtempo (primeiro secretário), se reuniram, 
em Brasília, com o corregedor da Receita Fe-
deral, José Pereira de Barros Neto, para refor-
çar a posição da entidade de que uma cor-
regedoria conduzida por Auditores Fiscais é 
uma conquista da categoria e da sociedade, 
o que deve ser valorizado.

O desfecho mais recente do episódio 
ocorreu em 30/1 com a edição do Decreto 
9.695/2019 que restabeleceu os cargos da 
Corregedoria e dos órgãos centrais da Recei-
ta Federal, mas manteve o corte geral de car-
gos da Receita Federal.

O corte, agora revisado, é recebido com alí-
vio no tocante à Corregedoria, permitindo que o 
órgão correcional tenha recursos para que con-
tinue atuando firmemente, com urbanidade e 
impessoalidade, no combate a corrupção — de 
corruptos e corruptores —, respeitando a ampla 
defesa e o contraditório, e com a conclusão dos 
processos disciplinares em prazo adequado.

No entanto, a manutenção dos cortes em re-
lação à Receita Federal revela que o conteúdo 
do art. 37, inciso XII da CF continua não sendo 
observado, uma vez que o dispositivo determi-
na que as atividades relacionadas às adminis-

trações tributárias são “(...) atividades essen-
ciais ao funcionamento do Estado, exercidas 
por servidores de carreiras específicas, terão 
recursos prioritários para a realização de suas 
atividades (...).” Portanto, todas as áreas da 
Receita Federal não deveriam ter sido incluí-
das na supressão de recursos.

Ainda que não possamos avaliar o impac-
to direto do corte de cargos, é possível avaliar 
que os recursos “poupados” com o corte po-
deriam ter sido realocados dentro da Receita 
Federal para atividades que teriam impacto 
direto na arrecadação e no combate à sone-
gação. Mensalmente, os cortes anunciados 
representam somente cerca de 500 mil reais 
que poderiam ser investidos, por exemplo, na 
contratação de 25 novos Auditores Fiscais. 

Tal efetivo poderia combater a sonegação, 
gerando lançamentos anuais de mais de 2 bi-
lhões, considerando que cada Auditor Fiscal 
lança, em média, 86 milhões de reais. Visto por 
outro ângulo, poder-se-ia imaginar que a arre-
cadação efetiva seria aumentada em 720 mi-
lhões de reais por ano, considerando que cada 
real investido na administração tributária gera 
120 reais de efetiva arrecadação.

A falta de racionalidade e a inconstituciona-
lidade desse corte de recursos na Receita Fe-
deral — já num dos primeiros momentos de um 
novo governo — revela que temos que continu-
ar estudando os meios disponíveis para garantir 
que o dispositivo constitucional que garante re-
cursos prioritários para a administração tributá-
ria seja respeitado.
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Perto de 60 representantes regio-
nais da Unafisco Nacional, de várias 
partes do País, se reuniram com a 
Diretoria Nacional da entidade, no 
salão da Sede Social da Unafisco, 
em São Paulo/SP, no dia 14/12/2018. 

Ao fazer uso da palavra, o então 
presidente da Unafisco Nacional, Kle-
ber Cabral, destacou que a primeira 
vez que integrou a diretoria da Una-
fisco foi em 2005, quando assumiu a 
pasta de Assuntos Jurídicos. Na épo-
ca, a Unafisco ainda era regional, 
com 1.500 associados. Atualmente, 
tem mais de 11 mil associados, tor-
nando-se “uma das mais pujantes 
entidades de classe do País.”

Kleber destacou o trabalho de valoriza-
ção da Classe como sendo uma das frentes 
de atuação da entidade, juntamente ao tri-
pé formado por Eventos, Convênios e Jurídi-
co. Essa valorização se dá por meio de uma 
atuação maior na imprensa, participações 
em eventos acadêmicos, com trabalho par-
lamentar em prol dos interesses dos Auditores 
Fiscais e estudos técnicos. Segundo ele, esse 
trabalho rendeu à Unafisco uma posição de 
referência e protagonismo nas discussões re-
ferentes ao Fisco e à atuação dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal.

Após a fala de Kleber Cabral, o à época 
primeiro vice-presidente da Unafisco, Amilton 
Paulo Lemos, que hoje ocupa a função de 
presidente da entidade, pediu um minuto de 
silêncio em homenagem a estes três represen-
tantes regionais da Unafisco que faleceram 
em 2018: Gabriel Alves de Queiroz Filho (Re-

presentação/ES), Zuza Gomes Barbosa (Repre-
sentação Ribeirão Preto/SP) e Maria Benedita 
Jansen Saraiva (Representação/MA).

Ainda durante a reunião, o diretor de Co-
ordenação das Representações Regionais, 
Marco Aurélio B. de Azevedo, e a diretora- 
adjunta de Finanças e Contabilidade, Maria 
Aparecida Gerolamo, transmitiram aos repre-
sentantes instruções administrativas.

Já o diretor-adjunto de Convênios e Servi-
ços, Carlos Alberto Ramos G. Pacheco, citou 
vários convênios, entre eles Raia Drogasil e 
Chevrolet, além de negociações referentes às 
parcerias de telefonia e planos odontológicos.

Em seguida, o diretor de Comunicação 
Social Kurt Krause falou sobre a divulgação 
de convênios por meio de inovações no site. 
Fechando a reunião, foi a vez do advogado 
da Unafisco, Marcelo Bayeh. Ele falou sobre 
duas grandes ações movidas pela entidade, 
a GAT e a Gifa. Após essa explanação, abriu 
espaço para perguntas.

Presenças. Além dos diretores menciona-
dos acima, também participaram da reu-
nião Antonio Dias de Moraes (na ocasião, 
segundo vice-presidente e, atualmente, 
primeiro vice-presidente), Eduardo Moreira 
(secretário-geral), Alcebíades Ferreira Filho 
(diretor-adjunto de Comunicação Social), 
Ivaldo Helvio Rêgo (Assuntos de Aposenta-
doria, Pensões e Assistência Social), Nicolau 
Silva (Convênios e Serviços) e Ivone Marques 
Monte (diretora suplente).

Diretoria Nacional e representantes regionais
se reúnem na Sede Social

SÃO PAULO/SP
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A Unafisco Nacional participou, em 22/1, da 
primeira reunião de 2019 do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fo-
nacate), em Brasília/DF. Na ocasião, foram dis-
cutidas estratégias para temas de interesse das 
entidades que integram o Fórum, no contexto 

do novo governo federal. Parti-
ciparam o primeiro secretário da 
Unafisco, Luiz Gonçalves Bomtem-
po, e o diretor de Comunicação 
Social, Kurt Theodor Krause.

Entre outros temas, os participan-
tes abordaram a Reforma da Previ-
dência. Foram traçados cenários 
da proposta que poderá ser apre-
sentada pelo governo e o trabalho 
que será realizado pelos membros 
do Fonacate para conscientizar a 
gestão pública e população a res-
peito dos pontos negativos da re-

forma. As entidades visam se colocar à disposi-
ção do Poder Executivo Federal, do parlamento 
nacional e da sociedade para diálogo técnico 
e responsável pelo aperfeiçoamento da Previ-
dência Social.

 Com informações do Sindifisco Nacional.

Unafisco participa de reunião do Fonacate
BRASÍLIA/DF
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A Unafisco Nacional recebeu membros da 
nova diretoria da Delegacia Sindical de São 
Paulo do Sindifisco Nacional (DS/SP) para uma 
reunião de cortesia. O encontro ocorreu em 
23/1 na Sede Administrativa da Unafisco, na 
capital paulista. Na ocasião, o presidente da 
Unafisco Nacional, Amilton Paulo Lemos, sau-

dou o presidente recém-empossado da DS/SP, 
Eric Hato, desejando sucesso na gestão.

As diretorias conversaram sobre futuras ações 
em conjunto. “Nós sempre tivemos uma relação 
amigável com a DS/SP e, nessa oportunidade, 
pudemos reforçar o desejo de trabalhar em par-
ceria, tanto em eventos quanto na valorização 
dos Auditores Fiscais, promovendo e reforçando 
sempre a união da Classe”, disse Amilton.

Presenças. Pela Unafisco também participa-
ram da reunião Eduardo Moreira (secretário- 
geral) e Luiz Bomtempo (primeiro secretário). 
Ainda estiveram presentes pela DS/SP Claudete 
Menezes (1ª vice-presidente), Pedro Kawamoto  
(2º vice-presidente), Dagmar Camargo (secre-
tária-geral), Luci Souza (Assuntos de Aposenta-
doria e Pensões) e Agostinho José Alves Filho 
(Plano de Saúde).

Unafisco Nacional recebe diretoria da DS/SP 
CAPITAL PAULISTA
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Homenagem

A Representação/RJ da Unafisco realizou 
Festa de Fim de Ano para 450 convidados no 
Clube Naval Piraquê, na capital fluminense. 
Pela Diretoria Nacional da Unafisco prestigia-
ram o evento, em 6/12/2018, o então presiden-
te Kleber Cabral, Eduardo Moreira (secretá-
rio-geral), José Ricardo Pinto (Administração) 
e Ivone Monte (suplente). Ainda marcaram 
presença Antonio Dias de Moraes (à época se-

gundo vice- presidente 
e, atualmente, primei-
ro vice-presidente) e 
Nicolau Silva (Convê-
nios e Serviços), que 
também são, respec-
tivamente, presidente 
e vice-presidente da 
Representação/RJ.

Associados e fami-
liares dançaram até a 
madrugada, animados 
por um grupo de forró 
e de Marcos Vivan e 
sua banda.

Satisfeita com o re-
sultado do evento, a 
diretora de Comuni-
cação Social, de As-

suntos de Aposentadoria, Proventos e Pen-
sões da Representação/RJ, Soniléa Leite, 
disse que no fim da comemoração restou 
uma certeza: “um encontro marcado, em 
dezembro do ano que vem, no mesmo lugar, 
para mais uma festa da Representação Rio, 
com muita alegria.” Entre os participantes do 
evento também estiveram presentes outros 
membros da diretoria da Representação/RJ.

Festa na capital fluminense reúne 450 convidados
REPRESENTAÇÃO/RJ
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Desconto De 
10% em artigos 
esportivos
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HOT SITE LOJA VIRTUAL
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plano com ampliação
Das coberturas, inclusive 
ortoDontia e próteses,
por r$ 80,00 mensais

NOVIDADE

Descontos 
podem chegar 
a mais de 50%

ENSINO SUPERIOR

Desconto de 
10% na diária

PERNAMBUCO
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Hospedagem 
com 10% de 
abatimento

BELO HORIZONTE
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matrícula e primeira 
mensaliDaDe com 25% De 
Desconto 

BEM-ESTAR

Desconto de 5% 
em aparelhos e 
acessórios

tarifas exclusivas 
para associados

TRATAMENTO
RESPIRATÓRIO CURITIBA/PR

conDições especiais 
nas compras

ON-LINE

Faça sua aDesão ao 
consórcio De veículos 

Da unaFisco

INVESTIMENTO

economia De 10% 
na realização De 

cHeck-up

SÃO PAULO/SP
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mensaliDaDes 10% 
mais baratas

CURSOS NO
EXTERIOR

Desconto De 8% no 
aluguel De carro

KM LIVRE

economize 
até 25% na 
graduação e
pós-graduação

PRESENCIAL E EAD

entradas com 
valores reduzidos 

para diversas 
atrações

ENTRETENIMENTO

pós-graduação 
e cursos 

preparatórios com 
20% de desconto
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