MARCHA POR UM SERVIÇO

PÚBLICO DE QUALIDADE
As entidades que integram a campanha por melhores condições de trabalho junto ao Governo Federal
realizam a II Mobilização por um Serviço Público de Qualidade e Contra a Corrupção na próxima quartafeira, 26, a partir das 14h. A marcha dos servidores começa em frente à Catedral e segue até o Congresso
Nacional, quando os dirigentes das entidades entregam um manifesto aos parlamentares.
As carreiras que atuam na arrecadação de impostos; no combate à sonegação, ao tráfico de drogas e ao
trabalho escravo; na defesa do patrimônio público, fiscalização e no controle interno; na segurança ao
cidadão e na luta incansável contra a corrupção sofrem graves limitações operacionais devido à falta de
infra-estrutura e investimentos. Apesar da importância do trabalho desenvolvido, o governo ignorou as
reivindicações para o fortalecimento do Estado.
Delegados e Peritos de Polícia Federal, Policiais do Distrito Federal, Advogados Públicos da União,
Auditores Federais de Controle Interno da CGU e Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e do
Trabalho, cansados do descaso do governo com os problemas enfrentados, resolveram tomar as ruas de
Brasília, em passeata na Esplanada dos Ministérios, para expressar indignação e para cobrar das
autoridades:
- Tratamento isonômico entre os poderes na previsão orçamentária;
- Liberação de recursos para infra-estrutura de trabalho;
- Reposição salarial e reestruturação das carreiras;
- Retomada dos concursos públicos e fim da terceirização nas atividades próprias das carreiras de
Estado;
Na CGU, os servidores exigem especificamente a adequação formal do nome do cargo às atividades
desempenhadas, mediante o reconhecimento do cargo de Auditor Federal de Controle Interno.
Também é urgente a realização imediata de concurso público, para suprir a carência de pessoal que tem,
cada vez mais, inviabilizado importantes ações de combate à corrupção e ao desperdício de recursos
públicos.

VALORIZAR O SERVIDOR É FORTALECER O ESTADO.
Entidades que participam da mobilização
ADPF – Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal
APCF – Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais
ANFIP – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil
ANAFIC- Associação Nacional dos Auditores Federais de Controle
Interno
ABPC- Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística
SINDEPO/DF- Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal
SINPOL/DF- Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal
UNAFE – União dos Advogados Federais Públicos do Brasil
Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil
SINAIT – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho

II Mobilização por um Serviço Público
de Qualidade e Contra a Corrupção
Local: Esplanada dos Ministérios,
em frente à Catedral
Data: 26/10 – Quarta-feira
Horário: a partir das 14h
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