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Editorial

METEORO
02 de fevereiro
Presidente do Unacon fala so-
bre a força das carreiras típicas 
de Estado à revista Meteoro, 
do Sinditamaraty

FOLHA DIRIGIDA
22 de janeiro
Marques fala sobre as vanta-
gens da carreira e o concurso 
para o cargo de Analista de 
Finanças e Controle da STN

VALOR ONLINE
02 de fevereiro
Entrega do Projeto da Lei de 
Greve pauta veículo 

Neste início de ano, convém re-
fletir sobre o trabalho sindical, 

a fim de termos clareza a respeito do 
dia a dia do Sindicato. Basicamente, 
existem demandas coletivas e indivi-
duais a serem atendidas. Não se pode 
esquecer, é claro, das grandes ques-
tões sociais a que sindicato algum 
pode abdicar.

Prestamos apoio a filiados envol-
vidos em conflitos com a Administra-
ção, que tenham tido direitos supri-
midos ou ignorados, ou que buscam 
amparo técnico-jurídico, e mesmo 
político, para resolver questões de 
interesse funcional. Outros serviços 
fazem parte desse rol.

No âmbito coletivo, o Sindicato 
atua na esfera judicial e na interlocu-

ção com  Governo e Congresso Na-
cional, mas também junto a organi-
zações sociais com objetivos comuns. 
Destas, participamos ativamente, 
inclusive no quadro diretivo, do Fo-
nacate e do IFC, conforme matérias 
desta edição. 

Estamos presentes no Movimen-
to de Combate à Corrupção Eleito-
ral (MCCE) e na Auditoria Cidadã da 
Dívida. Nesta, por entendermos ne-
cessário o debate sobre o endivida-
mento público brasileiro. Naquela, 
por considerarmos fundamental uma 
ampla reforma política no país.

Em relação à carreira, tanto na 
CGU quanto na STN, segue a luta 
pela reestruturação, alteração da 
nomenclatura, redefinição de atri-
buições e revitalização do cargo de 
Técnico. Temas como horário flexível, 
remoção e mobilidade interna, preci-
sam ser resolvidos de forma razoável 
e permanente. 

Acompanhamos, ainda, projetos 
em tramitação no Congresso. A re-
gulamentação do direito de greve no 

“Existem demandas 
coletivas e 
individuais a serem 
atendidas. Não se 
pode esquecer, é 
claro, das grandes 
questões sociais a 
que sindicato algum 
pode abdicar” 

setor público e da Convenção 151/OIT 
são prioridades. Outros assuntos, 
como o da responsabilização de pes-
soas jurídicas por atos contra a admi-
nistração pública, o que disciplina a 
atividade de “lobby” e o que extingue 
a contribuição previdenciária de apo-
sentados, também são monitorados.  

Sobre o Trabalho Sindical

Boa leitura!

Diante de tantos desafios, con-
tamos com a participação de todos 
para que tenhamos um ano repleto 
de novas conquistas.
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CGU em foco

Trocas importantes foram  
realizadas nas regionais da Con-

troladoria-Geral da União (CGU-
-Regional), no mês de dezembro. 
Duas delas, nos estados de Santa 
Catarina e Amapá. A transmissão 
do cargo de chefe das unidades foi  
realizada nos dias 4 e 11 de dezem-
bro, respectivamente. Rudinei Mar-
ques e Filipe Leão participaram dos 
encontros. Márcia Uchôa esteve 
presente na solenidade realizada no 
Amapá.

Carlos Alberto Rambo assumiu 
oficialmente a direção da regio-
nal catarinense no lugar de Marce-
lo Campos da Silva que esteve no  
cargo por cinco anos. “A posse de 
Carlos Alberto deve ser celebrada 
por toda a carreira. Pois se trata de 
um servidor de alta competência  
técnica, que chega ao cargo máximo do 
Órgão por méritos próprios”, destaca  
Marques.

Na CGU-Regional do Ama-
pá, quem assume a gestão é Fábio  
Santiago Braga. Indicado ao cargo pelo 
próprio ex-chefe Osvaldo Trindade 
Carvalho, que ocupava a pasta desde 
setembro de 2010. O empenho e de-
dicação dos antecessores também foi 
lembrado. Na regional do Amapá, foi 
Leão que, em nome dos membros da 
DEN, saudou o antigo gestor. “Só o 
fato de aceitar o desafio de vir de Belém 
(PA) para comandar o posto de chefe do  
Órgão, já é algo notável. No entanto, a 
dedicação de Osvaldo foi muito além 
de dirigir a regional com destreza. Par-
cerias importantes com a Polícia Fede-
ral, o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas, por exemplo, foram conquistas, 
conduzidas por ele, de suma importân-
cia para o histórico da Casa”, destaca. 

DEN acompanha 
transmissão de cargos

Regionais de Santa Catarina e Amapá ganham novas 
lideranças. Diretoria Executiva Nacional acompanhou as 
cerimônias em clima de confraternização

Amapá 
Fábio Santiago Braga é servidor 
concursado da CGU desde o ano 
de 2005. Também Analista de Fi-
nanças e Controle, trabalhou nas 
regionais do Acre e Pará. Nesta 
última, ocupou o cargo de chefe-
-substituto da regional de agosto 
de 2011 até dezembro de 2012. 
Desde o início de sua carreira 
no Controle Interno, defende a 
necessidade de preocupação do 
cidadão com a fiscalização da 
aplicação dos recursos públicos 
da União. Santiago é formado em 
engenharia mecânica.

Santa Catarina 
Carlos Alberto Rambo é Analista de 
Finanças e Controle da CGU desde 
2001. Já atuou como empresário; 
gerente em autarquia federal do 
Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA-PR); Coorde-
nador-Geral de Planejamento e 
Orçamento do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI-RJ); e 
Chefe Substituto da CGU-Regional/
SC. Formado em engenharia 
agronômica, tem especializações 
em Elaboração de Projetos de 
Irrigação, Marketing e Economia 
Empresarial.

Conheça os novos chefes
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STN em foco

Oportunidade à vista. Candidatos 
dos quatro cantos do país estão 

concorrendo a 255 vagas para o car-
go de Analista de Finanças e Controle 
(AFC) da Secretaria do Tesouro Na-
cional (STN). A remuneração inicial 
de R$ 13.608,81 e os benefícios que 
vão desde a capacitação até a possi-
bilidade de crescimento profissional 
fazem deste um dos concursos públi-
cos mais concorridos. Em entrevista 
para a Folha Dirigida, portal de no-
tícias sobre concursos, Rudinei Mar-
ques, presidente do Unacon Sindical, 
falou sobre as atribuições da carreira 
além de ressaltar a importância de 
seleções periódicas para manter o 
bom funcionamento do Órgão. 

“Gerir as finanças públicas de um 
país com a 6ª economia do planeta é 
um desafio gigantesco. Além disso, 
deve-se considerar a transversalida-
de da gestão econômico-fiscal em 
todas as áreas do governo, o que faz 
com que os servidores do Tesouro, 
dada sua especialização, sejam requi-
sitados por outros ministérios e pela 
própria Presidência da República. O 

Começa a corrida pelas 
255 vagas

quadro atual de cerca de 900 servi-
dores, dos quais 1/3 exerce ativida-
des em outros órgãos, está bastante 
defasado. A área responsável pelas 
operações de crédito de estados e 
municípios, que atende as demandas 
do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) e as transferências 
intergovernamentais, está entre as 
mais carentes”, aponta Marques ao 
portal de notícias. “Essas 255 vagas 
vão preencher as necessidades de 
reposição do momento, mas é fun-
damental a realização de concursos 
periódicos”, completa.

Além de desejar boa sorte aos can-
didatos, Marques destaca a força de 
vontade e a dedicação como fatores 
decisivos para quem está se prepa-
rando para a seleção. A aplicação da 
prova está prevista para o dia 24 de 
março.

Concurso de Analista de Finanças e Controle (AFC) da STN 
mobiliza o país. Marques falou sobre as atribuições e os 
atrativos da carreira à Folha Dirigida

“Essas 255 vagas 
vão preencher as 
necessidades de 
reposição do momento, 
mas é fundamental 
a realização de 
concursos periódicos”

Rudinei Marques, presidente 
do Sindicato

A íntegra da entrevista pode 
ser acessada no site da enti-
dade, pelo link: http://migre.
me/d7RUX
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Despedida

Depois de 10 anos de dedicação, 
Luiz Navarro deixa o posto de 

Secretário-Executivo da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU). Em 
nome dos Analistas e Técnicos de Fi-
nanças e Controle, a Diretoria Exe-
cutiva Nacional (DEN) se despediu 
do gestor, no dia 8 de janeiro. Além 
de entregar uma placa em homena-
gem aos serviços prestados ao país 
no período em que esteve à frente 
do Órgão, os dirigentes solicitaram 
o encaminhamento das atuais de-
mandas da carreira ao novo Secretá-
rio. Rudinei Marques, Márcia Uchôa, 
Daniel Lara e Filipe Leão represen-
taram a entidade no encontro. Na-
varro deixa o cargo para reassumir 
funções no Senado Federal.

“Agradecemos não apenas pela 
cordialidade e respeito mútuo, que 
caracterizaram o diálogo entre a Se-
cretaria-Executiva e a atual gestão 
do Unacon Sindical. Mas também 
pelos serviços que provocaram uma 
verdadeira revolução no controle 
interno do país. Como a inovação 
dos mecanismos de prevenção e 
combate à corrupção e o fomento 

DEN presta homenagem a Navarro

à transparência governamental”, 
reconhece Marques, em nome dos 
colegas. Foi Uchôa que entregou e 
leu a mensagem de agradecimento 
(texto ao lado), gravada na placa fei-
ta em homenagem a Navarro.

Encaminhamentos

No ofício entregue a Navarro, 
o anteprojeto de Lei Orgânica da 
CGU aparece no topo das deman-
das prioritárias. Elaborado com a 
participação do Sindicato, o ante-
projeto aguarda finalização para 
ser enviado ao Congresso Nacio-
nal. “Essa é uma das questões mais 
esperadas pela carreira”, comenta 
Leão, mostrando as 40 diretrizes 
aprovadas no segundo Congresso 
Nacional da Carreira de Finanças e 
Controle (II Conacon). Outros pon-
tos como reestruturação da car-
reira, jornada de trabalho flexível, 
concurso de remoção e redefinição 
de atribuições também foram apre-
sentados. 

Sobre a exigência de nível su-
perior para ingresso no cargo de 

Secretário deixa o cargo para reassumir funções no Senado Federal

“Ao Senhor Luiz Augusto 
Fraga Navarro de Britto 
Filho, pelos relevantes 
serviços prestados à 
Controladoria-Geral da 
União e elevado espírito 
público que marcou sua 
passagem por esta Casa, 
o reconhecimento dos 
Analistas e Técnicos de 
Finanças e Controle” 

Unacon Sindical

Técnico, Lara fez apelo especial e 
pediu mais atenção. O Secretário 
reconhece a legitimidade da de-
manda e diz que a solução pode ser 
facilitada por meio de normativos 
que regulamentem as atribuições 
dos dois cargos. 

Mensagem da placa em 
Homenagem a Navarro
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Boas vindas

No dia 29 de janeiro, a Direto-
ria Executiva Nacional (DEN) 

se reuniu com o novo Secretário-
-Executivo da Controladoria-Geral 
da União (CGU). Carlos Higino Ri-
beiro de Alencar assumiu a pasta no 
lugar de Luiz Augusto Navarro, no 
dia 23 de janeiro. Rudinei Marques, 
Márcia Uchôa, Daniel Lara, Roberto 
Kodama e Estevam Barbosa repre-
sentaram a entidade. Além da apre-
sentação das diretrizes aprovadas 
na segunda edição do Congresso 
Nacional da Carreira de Finanças e 
Controle (II Conacon), os dirigen-
tes trataram de assuntos sensíveis 
à carreira como o concurso de re-
moção, a nomeação dos exceden-
tes do último concurso de Analista de  
Finanças e Controle (AFC) e a abertura 
de processo seletivo para o cargo de 
Técnico. 

“A postura de Higino foi a de um 
gestor público receptivo aos anseios 
dos servidores. Ele se mostrou inte-
ressado em solucionar, com a ajuda 
do Sindicato e dentro de suas pos-
sibilidades, todas as nossas deman-
das. É interessante destacar que 
ele trabalhou na Receita Federal, 
no Pará, durante cinco anos, e de-
monstrou ter plena consciência das 
dificuldades da Região Norte, como 
os problemas de infraestrutura em 
diversas áreas”, avalia Estevam.

Após a apresentação formal dos 

Apresentação de reivindicações marca primeira 
reunião com o novo Secretário da CGU

dirigentes, o novo Secretário de-
monstrou conhecer as principais 
demandas da categoria e disposi-
ção em resolvê-las. “Fico muito feliz 
em voltar à CGU. Já estou a par das 
questões de interesse dos servido-
res, pois me preocupo com a car-
reira”, declara. Antes de assumir a 
pasta, Higino foi Corregedor-Geral 
Adjunto da CGU.

A solicitação de abertura de pro-
cesso seletivo para o cargo de Técni-
co também teve lugar no encontro. 

Concurso de remoção, nomenclatura dos cargos e horário flexível foram alguns dos temas 
abordados. Estevam Barbosa, presidente do CDS, também participou do encontro

 
 

Higino é graduado em Economia 
pela Universidade de São Paulo 
(USP); Direito pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC); e Mestre 
em Direito Constitucional pelo 
Instituto Brasiliense de Direito 
Público (IDP).

Na Secretaria da Receita Fede-
ral, do Ministério da Fazenda, foi 
auditor Fiscal da Receita Fede-
ral do Brasil, chefe dos Escritó-
rios de Corregedoria de Belém e 
Fortaleza da Divisão de Ética e 
Disciplina e Coordenador-Geral 
de Programação e Logística.

Assim como o pedido de atuação 
junto ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento  e Gestão (MPOG) 
pela nomeação dos excedentes do 
último concurso de Analista de Fi-
nanças e Controle da CGU. “Não 
abrimos mão disso”, diz Marques. O 
secretário tranquilizou os dirigentes 
e afirmou que a demanda da con-
vocação dos excedentes do último 
concurso de Analista já está em an-
damento no MPOG, com previsão 
de nomeação ainda em 2013.

Na Controladoria-Geral da União 
(CGU), foi Assessor do Correge-
dor-Geral e Corregedor-Geral 
Adjunto. Ainda atuou como ins-
trutor na Escola de Administração 
Fazendária, Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-DF) e Ministério da 
Justiça.

Na Secretaria de Estado da Trans-
parência e Controle do Distrito 
Federal, foi Secretário de Estado 
e eleito 2º Vice-Presidente do 
Conselho Nacional de Controle 
Interno (CONACI). Atualmente é 
Secretário-Executivo da CGU.

Sobre o Secretário
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Fonacate

Projeto de Lei de Greve dos Servi-
dores Públicos foi entregue ao se-

nador Paulo Paim (PT/RS) na manhã 
do dia 19 de dezembro. O documento 
foi elaborado pelo Grupo Temático 
que trata da Convenção 151 da Orga-
nização do Trabalho (OIT) e da Lei de 
Greve no Serviço Público, do Fórum 

Grupo apresenta  
proposta da Lei de Greve

Recém eleito secretário-geral do 
Fonacate, o presidente do Unacon 

Sindical protocolou no Senado Federal 
proposta de Projeto de Lei de Greve do 

Serviço Público

Nacional Permanente das Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate). O do-
cumento foi protocolado na Comis-
são de Direitos Humanos do Senado 
Federal, presidida pelo Senador Paim, 
que deverá avocar a relatoria da ma-
téria. Rudinei Marques representou o 
grupo na condição de secretário-geral 

do Fonacate. O dirigente foi eleito no 
dia 12 de dezembro.

“Esse projeto representa uma ini-
ciativa importante para que o Legis-
lativo assuma essas funções, que hoje 
vêm sendo tratadas exclusivamente 
no âmbito do Judiciário, em decorrên-
cia da falta de regulamentação legal”, 
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Fonacate

“Vou avocar a relatoria 
desse projeto, 
com toda certeza. 
Fico feliz que 
tenham dado a mim 
esta oportunidade” 

Senador Paulo Paim (PT/RS)

afirma Marques. O dirigente recordou 
ainda o compromisso assumido pelo 
senador gaúcho. Em audiência reali-
zada no dia 30 de outubro, Paim afir-
mou fazer questão de ser o relator da 
matéria. “Vou avocar a relatoria desse 
projeto, com toda certeza. Fico feliz 
que tenham dado a mim esta oportu-
nidade”, garantiu. 

A proposta foi entregue ao senador 
por Marques, e pelos vice-presidentes 
do Fonacate Álvaro Sólon de França 
(ANFIP), Rafael Marques (AACE) e 
Sérgio Belsito (SINAL), acompanha-
dos dos demais representantes das 
entidades filiadas. 

Grupo elege nova Diretoria

Em reunião realizada no dia 12 de de-
zembro, na sede da Associação Nacio-
nal dos Delegados de Polícia Federal 
(ADPF), a Assembleia Geral do Conse-
lho Deliberativo do Fonacate elegeu o 
novo Conselho Executivo e o Conselho 
Fiscal do grupo. Rudinei Marques foi 
eleito Secretário Geral para o triênio 
2013-2015. A reunião contou com a pre-
sença dos deputados federais Policarpo 
(PT/DF) e João Dado (PDT/SP). 

“Essa conquista é fruto do reconheci-
mento do alto nível desse nosso primei-
ro ano de gestão à frente do Unacon 
Sindical. Vamos trabalhar com afinco 
para honrar este mandato, com a certe-
za de que a oportunidade valoriza não 
apenas o Sindicato, mas toda a carreira 
de Finanças e Controle”, destaca Mar-
ques. O presidente do Unacon Sindical 
concorreu com Roberto Kupski, pre-
sidente da Febrafite, à presidência do 
Fórum. Kupski venceu por dois votos de 
diferença. 

“Agradeço o apoio e a confiança de 
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Fonacate

 

Diretoria Executiva

Presidente: ROBERTO KUPSKI (FEBRAFITE)

1º Vice-Presidente (Financeiro): MARCOS LÊONCIO SOUSA RIBEIRO (ADPF)

2º Vice-Presidente (Adm. e Patrimônio): ÁLVARO SÓLON DE FRANÇA (ANFIP)

3º Vice-Presidente (Comunicação): RAFAEL DE SÁ MARQUES (AACE)

4º Vice-Presidente (Rel. Institucionais): SÉRGIO DA LUZ BELSITO (SINAL)

Secretário-Geral: RUDINEI MARQUES (UNACON SINDICAL) 

Conselho Fiscal

Conselheiro Titular: ROSÂNGELA SILVA RASSY (SINAIT)

Conselheiro Titular: PAULO ROBERTO D’ALMEIDA (ADEPOL)

Conselheiro Titular: TRAJANO AUGUSTUS TAVARES QUINHÕES (ANESP)

Conselheiro Suplente: CÉLIO FERNANDO DE SOUSA SILVA (FENAFIM)

Conselheiro Suplente: LEONARDO WAINSTOK (SINDCVM)

todos. Estamos no Fonacate desde 
o primeiro momento atuando com 
dedicação em prol de um serviço 
público de qualidade, voltado para 
o interesse público. Como carreiras 
de Estado, precisamos estar unidos 
para enfrentar os desafios que tere-
mos pela frente”, agradece Kupski, 
após a contagem de votos. 

Convidados pelo Fonacate, os de-
putados federais Policarpo (PT/DF) 
e João Dado (PDT/SP) comparece-
ram ao encontro para falar sobre o 
direito de greve no serviço público, 
especialmente quanto ao Projeto 
de Lei (PL 4532/2012) que trata da 
regulamentação da matéria. Poli-
carpo reafirma aos dirigentes seu 

compromisso com as carreiras de 
Estado. Segundo o parlamentar, é 
fundamental uma boa articulação 
das entidades com o Congresso Na-
cional.  

João Dado fez um apelo emocio-
nado aos dirigentes pedindo mais 
representatividade no Congresso. 
“O único caminho de conquistarmos 
espaço é elegendo cidadãos com-
prometidos com o interesse públi-
co. Estamos perdendo voz e voto 
nas duas Casas. Precisamos tomar 
uma atitude de imediato e aumen-
tar nossa presença no parlamento”, 
alerta Dado que já conta com mais 
de 30 anos de serviço público. 

Veja abaixo a nova diretoria do Fonacate



unacon.org.br
11

Dando continuidade ao projeto Una-
con Itinerante, a Diretoria Executi-

va Nacional (DEN) marcou presença 
em oito estados, no mês de dezembro. 
As unidades da Controladoria-Geral 
da União (CGU-Regional) do Amapá, 
Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina receberam Rudinei Marques, 
Márcia Uchôa e Filipe Leão. O projeto 
tem como objetivo conhecer, in loco, as 
condições de trabalho e reivindicações 
da carreira, assim como aproximar o 
Sindicato e filiados de todo o país. 

“Em oportunidades como esta que 
conseguimos nos aproximar dos filia-
dos e falar mais sobre a rotina do Sin-
dicato. Já que, no afã das negociações, 
campanhas e reuniões é quase impos-
sível dedicar um tempo considerável 
para visitas como essas que estamos 
fazendo nas regionais”, ressalta Uchôa, 
durante reunião no Ceará. Realizada no 
dia 8 de dezembro, a confraternização 
cearense reuniu todos os membros da 
diretoria regional. No total, mais de 200 
pessoas participaram do jantar dan-
çante que contou com sorteio de vários 
brindes oferecidos pelo Sindicato.

Para Carlos Maia, delegado Sindical 
do Unacon-Regional/MG, a visita teve 
impacto positivo. “O interesse do filia-
do é diretamente proporcional ao in-
teresse do Sindicato”, conta. Para ele, 
dentre os assuntos abordados, o que 
teve mais repercussão foi o da proteção 
jurídica ao servidor. “É comum, hoje, 
que o servidor seja chamado a prestar 
depoimento em relação a trabalhos 
efetuados. Temos vários exemplos aqui 
na regional. É importante que o Sindi-
cato também ofereça apoio jurídico 
nesses casos”, explica.

DEN visita oito estados em dezembro
Clima natalino levou dirigentes às regionais. 

Além da confraternização, foram realizados debates 
sobre as principais atividades de 2012 

Ceará
M

inas G
erais

Unacon Itinerante
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Unacon renova convênio com Assefaz
Plano tem cobertura exclusiva para filiados do Sindicato. Servidores 
que não fazem parte do quadro associativo serão contatados

ADiretoria Executiva Nacional 
(DEN) do Unacon Sindical reno-

vou o convênio de patrocínio do plano 
de saúde com a Fundação Assisten-
cial dos Servidores do Ministério da 
Fazenda (Assefaz). Duas reuniões fo-
ram necessárias para analisar os ter-
mos do convênio. Rudinei Marques, 
Márcia Uchôa e Filipe Leão represen-
taram a categoria nos encontros rea-
lizados nos dias 9 e 10 de janeiro com 
o presidente da Fundação, Hélio Ber-
nades e o Superintendente Adjunto, 
Rodrigo Vasconcelos. A manutenção 

do posto de atendimento do convê-
nio no prédio da Controladoria-Geral 
da União (CGU) estava entre os itens 
discutidos, assim como a renovação 
do convênio do Órgão, que abrange 
cerca de 3 mil vidas.

Segundo os termos pactuados, os 
servidores filiados ao Unacon Sindi-
cal podem contar com a cobertura 
que tem o Sindicato como patroci-
nador. “Alguns servidores se desfi-
liaram após o ingresso no plano de 
saúde, o que os exclui da condição de 
beneficiário. No entanto, acertamos 

com a Fundação que vamos entrar 
em contato com todos para informar 
da renovação e solicitar a refiliação. 
Também cobramos a manutenção do 
posto de atendimento da Assefaz no 
prédio da CGU”, comenta Marques. 

Saúde

IFC

Diante da revitalização das ações 
político-sindicais do Unacon 

Sindical no ano de 2012, a entidade 
conquistou reconhecimento também 
por parte de organizações sociais, 
como o Instituto de Fiscalização e 
Controle (IFC). Filipe Leão, diretor de 
finanças do Sindicato, foi convidado 
a assumir a vice-presidência do Insti-
tuto. A oficialização da posse foi rea-
lizada no dia 19 de dezembro. 

Leão atribuiu o convite à sua expe-
riência técnica e à atuação junto aos 
movimentos sociais. Antes de inte-
grar a atual gestão do Unacon Sindi-

cal, ele ocupava o cargo de coordena-
dor do Núcleo de Ação de Prevenção 
e Combate à Corrupção da Controla-
doria-Geral da União, Regional Bahia 
(CGU-Regional/BA). “A atividade que 
desempenhava na regional combina 
com o caráter do trabalho do IFC: 
aproximar a sociedade do combate 
e da prevenção à corrupção. Acredi-
to que nossa experiência não só vai 
contribuir significativamente para a 
entidade como, consequentemente, 
irá fortalecer o nome do Unacon Sin-
dical junto aos movimentos sociais”, 
avalia.

O Instituto trabalha para for-
talecer as ações de acompanha-
mento e fiscalização da aplicação 
dos recursos públicos por parte 
da sociedade civil. A missão da 
organização é incentivar o con-
trole social nos municípios por 
meio da promoção da ética e 
moralidade na gestão das verbas 
públicas.

Diretor de finanças do Sindicato 
assume a vice-presidencia 
do Instituto de Fiscalização e 
Controle (IFC)

Leão integra nova diretoria do IFC

Instituto de Fiscalização e 
Controle (IFC)
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O Unacon Sindical reforça par-
ceria com agência de viagem. 

Criado em 2012, o programa Feliz 
Idade, coordenado pela agência Oá-
sis Turismo, terá mais destaque no 
ano de 2013. O anúncio foi realizado 
durante confraternização promovida 
pela empresa no dia 22 de dezembro. 
Mais de 40 pessoas, entre aposenta-
dos e servidores ativos, participaram 
do evento. Márcia Uchôa, vice-presi-
dente do Sindicato brindou a novida-
de com a entrega de porta bolsas e 
squeezes personalizados, oferecidos 
em nome da Diretoria Executiva Na-
cional (DEN). A próxima viagem está 
prevista para Punta Cana, Caribe, no 
mês de julho. A previsão de embar-
que é para o dia 5, com retorno no 
dia 12. Filiados de todo o país podem 
participar.

Há mais de quatro anos que a em-

presa programa e organiza roteiros 
de viagens internacionais. Aposen-
tados são maioria no grupo. “Sei 
que há necessidade de um cuidado 
e atenção especial porque o grupo 
é formado com pessoas com mais 
idade. O que, também, não impede 
a montagem de uma programação 
com várias atividades e passeios”, 
explica Diamile Neves, proprietária 
da Óasis Turismo que acompanha o 
grupo em todas as viagens.

“Já disse o poeta Mário Quintana 
que ‘viajar é trocar a roupa da alma’. 
É importante renovar energias, am-
bientes e compartilhar essas expe-
riências ao lado de amigos de cami-
nhada”, lembra Uchôa no momento 
da divulgação da novidade.

Lavina Lourenço é aposentada e 
já participou de diversas viagens. 
“Tive momentos maravilhosos. Co-

nheci lugares fantásticos, em todo o 
mundo. Espero encorajar os colegas 
a participarem deste alegre grupo 
de pessoas que já trabalharam com a 
gente e a maioria, hoje, já se aposen-
tou”. Magali Lima compartilha dessa 
mesma alegria. “É uma felicidade 
conhecer outros lugares e conquistar 
novas amizades além de reencontrar 
colegas do trabalho”, afirma.

Feliz Idade

Unacon intensifica 
parceria com agência de viagem
Uchôa anunciou a novidade em confraternização realizada com os aposentados e pensionistas 
da carreira. Próximo destino do programa Feliz Idade será Punta Cana, no Caribe

Márcia Uchôa, vice-presidente 
do Sindicato

“Já disse o poeta Mário 
Quintana que ‘viajar é 
trocar a roupa da alma’. 
É importante renovar 
energias, ambientes 
e compartilhar essas 
experiências ao lado de 
amigos de caminhada”

O pacote está aberto para os filiados e familiares de todo o país. 

O valor divulgado é para o embarque saindo de Brasília. A solicitação de 

informações sobre valores a partir de outro estado podem ser feitas nos 

telefones 3245-4525 e 8244-6117 (TIM) 8400-3125 (OI). Código de área 61.

10 x R$ 469,00 + taxa -  Por pessoa em apto duplo           10 x R$ 459,00 + taxa - Por pessoa em apto triplo

PUNTA CANA EM JULHO 
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Cantata de natal 
emociona servidores

Coristas cantam e encantam os 
colegas, em apresentação realizada nos 
corredores do Órgão. Roberto Kodama, 
diretor de assuntos jurídicos do Sindicato, 
integra o grupo há cinco anos

Música que emociona. O coral da 
Controladoria-Geral da União no 

Distrito Federal (CGU/DF) e do Unacon 
Sindical surpreendeu os servidores com 
apresentação realizada nos corredores 
da Casa, no dia 14 de dezembro. Mais 
de 12 coristas, entre eles Roberto Koda-
ma, diretor de assuntos jurídicos do Sin-
dicato, contagiaram os colegas com o 
clima natalino, na última apresentação 
do ano.

Regido pelo Maestro Deyvison Mi-
randa, o grupo cantou as músicas “Sino 
de Belém”, “Noite Feliz” e “Boas Fes-

tas”. A apresentação teve início no 11º 
andar e terminou no Mezanino do Ór-
gão. A cada parada, o coreto cantava 
duas canções. “Este já é o terceiro ano 
que realizamos a cantata de natal. É 
interessante porque dá mais visibilida-
de ao coral que há cinco anos está em 
atividade”, afirma Kodama. O dirigente 
integra o grupo desde a fundação, em 
2007.

Os interessados em integrar o Coral 
da CGU/DF devem procurar o posto 
de atendimento do Unacon Sindical, 
no 11º andar. Aposentados da carreira 

também podem participar.Os ensaios 
são realizados às segundas e quartas, 
das 12h30 às 13h30.

Veja abaixo o cronograma de atividades do Coral da CGU/DF e do Unacon Sindical

março
maio
agosto

outubro 
novembro 
dezembro

Dia da Mulher
Dia das Mães
Dia dos Pais/Qualidade de Vida

Dia do Servidor Público
Aniversário do Coral
Cantata de Natal

Calendário anual
Calendário anual
Semana em Promoção à Qualidade de Vida.
As atividades poderão dar ênfase e focar na 
Comemoração ao Dia dos Pais
Calendário anual
6º Aniversário
Calendário anual

Reconhecimento
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A Diretoria Executiva Nacional (DEN) promoveu uma tarde para esclarecer 

dúvidas sobre a ação coletiva que pede a manutenção da aposentadoria de ser-

vidores que computaram o tempo de serviço rural ao tempo no funcionalismo. 

As advogadas Larissa Benevides e Bárbara de Andrade Cunha representaram o 

escritório Torreão Braz Advogados, que cuida dessa e de outras ações do Sindi-

cato. Dez filiados compareceram ao encontro realizado no dia 5 de fevereiro, na 

sede da entidade. Rudinei Marques, Márcia Uchôa e Filipe Leão acompanharam 

a reunião. O chamado foi em relação ao andamento da ação coletiva e a possi-

bilidade do ajuizamento de ações individuais. “As chances podem aumentar por 

meio das ações individuais”, explica Benevides.  Mais informações com Francis-

ca (2107-5018) ou Jefer (2107-5038). Código de área 61.

O Projeto de Lei (PL 4.371/2012), 

que dispõe sobre a remuneração 

dos cargos das carreiras do Poder 

Executivo, foi aprovado no início de 

dezembro, na Câmara dos Depu-

tados. Antes de entrar na pauta do 

plenário, o texto estava na Comis-

são de Trabalho, de Administração 

e Serviço Público (CTASP). Rudinei 

Marques e Filipe Leão articularam 

com os parlamentares a defesa da 

matéria que agora segue para o 

Senado Federal. “Agora nossa luta 

continua no Senado”, afirma Leão.

A primeira aviadora da Força Aérea Brasileira (FAB) renunciou ao posto de Primeiro 

Tenente, no último dia 29 de janeiro, para ingressar na carreira de Finanças e Controle 

da Controladoria-Geral da União (CGU). Fabrícia Liane Souza Aguiar Oliveira foi a pri-

meira colocada da primeira turma de Cadetes Aviadores da Academia da Força Aérea 

(AFA) que recebeu mulheres, em Recife (PE), no ano de 2003. A nova servidora agora 

assume o cargo da Analista. 

DIRETO DA FAB

TEMPO DE SERVIÇO RURAL
CÂMARA APROVA OS 15,8%

RECADASTRAMENTO

Notas

Agora, o recadastramento de apo-

sentados e pensionistas deve ser 

realizado no mês de aniversário do 

beneficiário. A nova regra do Minis-

tério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) passa a valer a partir 

do dia 1º de março. Para se recadas-

trar é muito simples: basta compa-

recer em qualquer agência do Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal 

ou Banco de Brasília com documen-

to de identificação oficial com foto 

e CPF. Aposentados e pensionistas 

que fazem aniversário nos meses de 

janeiro e fevereiro só precisarão se 

recadastrar a partir de 2014. Para 

estes, o recebimento do benefício do 

ano de 2013 ficará resguardado.

Servidor da carreira desde 2001, 

Mário Vinícius Claussen Spinelli 

assumiu, no dia 2 de janeiro, a 

Controladoria-Geral do Município 

de São Paulo. O convite foi feito 

pelo próprio prefeito Fernando 

Haddad. Além do reconhecimento 

pelo trabalho realizado no cargo 

de Secretário de Prevenção da 

Corrupção e de Informações Es-

tratégicas da Controladoria-Geral 

da União, a escolha de Spinelli se 

deve pelo fato dele não ter filiação 

partidária. Quesito considerado 

fundamental pelo prefeito para 

investigar crimes de corrupção.

SERVIDOR DA CARREIRA 
ASSUME SECRETARIA DE SÃO 
PAULO




