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Editorial

Chegamos a um momento de-
cisivo da campanha salarial. 

As negociações com o Governo, 
iniciadas em 2011, revelaram-se, 
até aqui, frustradas. Por meio 
do diálogo, ao longo de deze-
nas de reuniões, externamos ao 
Planejamento nossa preocupa-
ção com as perdas inflacionárias 
desde julho de 2010, data da úl-
tima parcela prevista na Lei nº 
11.890/2008. Demonstramos, 
ainda, os benefícios ao Estado 
e à sociedade advindos da va-
lorização da carreira Finanças 
e Controle, seja na prevenção e 
no combate à corrupção, seja na 
gestão econômico-financeira da 
União, seja nas inúmeras funções 
a cargo da Controladoria-Geral 
da União (CGU) e da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN). Po-
rém, à luz dos acontecimentos, 
até o momento, as rodadas de 
negociação tiveram um caráter 
meramente protelatório, pois o 

Planalto manteve-se irredutível 
e não apresentou propostas con-
cretas aos servidores.

Antevendo as dificuldades, já 
no início de 2012, o UNACON 
Sindical uniu forças com outras 
entidades representativas de 
carreiras de Estado, sem abdi-
car do fortalecimento da mo-
bilização interna de Analistas e 
Técnicos de Finanças e Controle 
em todo o país. Nesse sentido, 
foram realizadas inúmeras ati-
vidades conjuntas, como atua-
ção parlamentar, demandas ju-
diciais, atos públicos e gestões 
junto à Administração. No âm-
bito interno, protestos e para-
lisações na CGU e na STN, com 
grande cobertura de mídia, mar-
caram os meses de maio, junho e 
julho. Buscamos, insistentemen-
te, o diálogo com os dirigentes 
do Órgão de Controle e do Te-
souro Nacional.

Tudo isso, ainda que funda-

mental para uma carreira que 
pretenda firmar-se entre uma 
das mais importantes do Esta-
do, e para um Sindicato que al-
meja o respeito e a credibilidade 
dos servidores que representa e 
da sociedade, verificou-se insu-
ficiente para sensibilizar o Go-
verno quanto à necessidade de 
reposição salarial, ao menos, 
das perdas inflacionárias dos úl-
timos anos. Fez-se necessário, 
portanto, o indicativo de greve 
para os dias 6 e 7 de agosto, pois 
não existe conquista sem luta, 
e, por vezes, é necessário correr 
riscos para obterem-se conquis-
tas duradouras.

Este Informativo conta um 
pouco dessa história, até o dia 
31 de julho de 2012.

  

Boa Leitura!

Por negociações 
efetivas

“até o momento, as rodadas 
de negociação tiveram um 
caráter meramente 
protelatório”

Rudinei Marques
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STN em foco

Servidores têm reivindicações atendidas

O Secretário do Tesouro Na-
cional, Arno Augustin rece-

beu a diretoria do Unacon Sin-
dical no mês de abril. A reunião 
representou um marco na rela-
ção com  os servidores que, há 
mais de um ano, não tratavam 
diretamente com o titular da 
Casa. Da lista apresentada, pelo 
menos cinco demandas já fo-
ram atendidas. Segundo Rudinei 
Marques, presidente do Sindica-
to, a mobilização e persistência 
dos servidores foram os princi-
pais responsáveis pela viabiliza-
ção do encontro. “A audiência só 
ocorreu depois de muita pressão 
dos servidores. Ressalto aqui 
duas assembleias, nos dias 8 e 
27 de março, que foram decisi-
vas para este encontro. Nos dois 
atos, os servidores lotaram o hall 
de entrada do anexo do Ministé-
rio da Fazenda e demonstraram 
a força e a organização da cate-
goria”, destaca Marques.

Segundo o presidente, uma 
instituição respeitavel requer 

postura de mesma ordem. “Os 
servidores do Tesouro são os 
grandes responsáveis pela ad-
ministração financeira da União. 
Isso sem falar no papel deles na 
manutenção da estabilidade da 
economia e no equilíbrio fiscal 
do país. Seria inadmissível que 
o dirigente de um órgão com-
petente como a STN não aten-
desse, ainda que parcialmente, 
as demandas dos servidores”, 
esclarece.

Julio Possas, diretor de co-
municação social do Sindicato, 
destaca a aprovação da licença 
capacitação. “É muito impor-
tante que os servidores tenham 
domínio de outras línguas como 
o inglês, por exemplo. No entan-
to, a liberação para a realização 
desses cursos fora do país estava 
suspensa, mesmo já tendo sido 
aprovada. Com muita insistên-
cia, depois que o secretário nos 
recebeu, foi expedida porta-
ria que regulamenta o curso de 
idiomas no exterior, no início de 

junho”, afirma Possas.
 

O que estava em pauta
O objetivo do encontro foi 

debater os pleitos da categoria. 
Um a um, foram abordados os 
seguintes pontos: mobilidade 
interna, exercício de magistério, 
diálogo com servidores, reestru-
turação da carreira, transparên-
cia e tempestividade dos atos 
da Administração, licença para 
capacitação, infraestrutura da 
sede, horário flexível e, por fim, 
a ocupação dos Conselhos Fis-
cais e de Administração.

A reunião com Arno teve dura-
ção de duas horas, e resultados 
positivos. Em relação à deman-
da por mobilidade interna, por 
exemplo, o secretário expediu 
edital ainda no mês de maio. 
Para questões como infraestru-
tura da sede, diálogo com servi-
dores, portaria de magistério e 
reestruturação foram apresen-
tadas propostas e prazos para a 
implantação de soluções.

No mês de abril, o Unacon Sindical foi recebido por 
Arno Augustin, secretário do Tesouro Nacional. 
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Falta de respostas desanima servidores

A morosidade da Controlado-
ria-Geral da União (CGU) no 

atendimento às demandas da ca-
tegoria é preocupante. “A gestão 
emperra as discussões”, reclama 
Filipe Leão, diretor do Unacon Sin-
dical. Uma das questões que justi-
ficam, por exemplo, a evasão dos 
servidores. Atualmente, mais de 
2,2 mil analistas estão em ativida-
de no país. Desse total, 73% estão 
lotados na CGU. Leão explica que, 
desde o ano de 2008, mais de 500 
servidores já saíram do órgão. “É 
uma situação entristecedora que 
enseja denúncia, já que essa fuga 
se explica pela ausência de uma 
cultura que ouça, valorize e atenda 
as demandas do servidor”, diz.

Para reverter esse quadro, o Sin-
dicato tem buscado dialogar mais 
com a CGU para expressar a insa-
tisfação dos servidores e cobrar 
soluções efetivas. “É imperativo 
uma gestão eficiente de pessoal. 
O reajuste salarial está com o Mi-
nistério do Planejamento. Outras 
questões são de alçada da CGU. 
Não se admite a falta de solução 

CGU em foco

para pendências como nomencla-
tura, nível superior, horário flexí-
vel, capacitação de servidores e 
tempo suficiente para conclusão 
de trabalhos”, exemplifica Leão.

Rudinei Marques, presidente do 
Sindicato, afirma que a solução 
está sim, ao alcance da CGU. “A re-
alização de concurso para Analis-
tas e Técnicos é uma medida fun-
damental para evitar a sobrecarga 
de trabalho. A carreira está ope-
rando com quadro reduzido e isso 

afeta diretamente a produtividade 
e a qualidade dos serviços presta-
dos. O Ministério do Planejamento 
autorizou, no mês de março, a re-
alização de concurso público para 
o provimento de 250 vagas para 
o cargo de Analista de Finanças e 
Controle da CGU. No entanto, o 
número está longe de suprir as re-
ais necessidades da Casa”, afirma 
Marques a respeito do concurso 
que foi realizado nos dias 16 e 17 de 
junho.

 
Regionais de salas vazias 

No período que antecedeu as 
mobilizações que levaram os servi-
dores nos dias 28 de junho e 26 de 
julho para a frente ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (ver matéria de capa), os esta-
dos já vinham aderindo à onda de 
mobilizações pelo reajuste salarial 
da categoria.  Analistas e Técnicos 
lotados em Rondônia realizaram 
ato de protesto em frente à sede da 
Controladoria Regional da União 
no estado.  Segundo João Augusto 

Calzado Gomes, delegado sindical 
do Unacon, os servidores aderem 
a todas as ações propostas pelo 
Sindicato. “Por aqui, todos estão 
solidários e atentos aos rumos das 
negociações. Agora esperamos 
que o governo finalmente apre-
sente uma proposta ao funciona-
lismo federal”, explica. A onda de 
protestos segue durante os meses 
de julho e agosto com forte adesão 
dos servidores de mais de 95% dos 
estados.

Sem expectativa, servidores de todo o país cruzam os braços em sinal de 
protesto

 Salas ficam completamente vazias no DF e nos estados
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Manifestação conjunta 
para a Esplanada

Unidos contra a intransigência 
do Governo, 22 entidades que 

representam o grupo União das 
Carreiras de Estado (UCE), entre 
elas o Unacon Sindical, reuniram-
-se em frente ao Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
na tarde do dia 26 de julho. Mais 
de 2 mil manifestantes acompa-
nharam o ato que também contou 
com a participação dos servidores 
da carreira de segurança pública 
do Distrito Federal. Analistas e 
Técnicos de Finanças e Controle 
da Secretaria Nacional do Tesouro 
(STN) e da Controladoria-Geral da 
União do Distrito Federal (CGU-
-DF) marcaram presença no ato 
que parou duas faixas de trânsito 
do Eixo Monumental. 
         A diretoria executiva do 
Unacon Sindical participou do 
manifesto promovido pela UCE. 
Rudinei Marques, presidente do 
Sindicato, alertou quanto ao risco 
de uma greve por tempo indeter-
minado. “Apostamos no diálogo; 
o Governo, no conflito. O autori-

tarismo desse Governo não deve 
nos amedrontar. Esta não era a 
nossa vontade, mas o cenário não 
nos deixa alternativas. Vamos ca-
minhar juntos para uma greve por 
tempo indeterminado das carrei-
ras de Estado”, enfatiza Marques 
que confirmou a adesão da carrei-
ra ao calendário de paralisação da 
UCE.

Para o presidente, a manifes-
tação do dia 26 repetiu o sucesso 
do último ato, realizado no dia 28 
de junho. “Os dois eventos servi-
ram para tornar públicas todas as 
nossas reivindicações. Acredito 
que agora precisamos nos manter 
firmes e persistir na luta, pois a in-
flação já corroeu 20% dos salários 
desde a última negociação”, des-
taca.

O Brasil ocupa hoje a 6ª posição 
na economia mundial. No entanto, 
o gasto com pessoal é o menor dos 
últimos 10 anos em relação ao PIB. 
As carreiras de Estado reivindicam 
que o Governo apresse o reajuste 
salarial. Acordo que os servidores 
esperam há quatro anos. Segundo 
Filipe Leão, diretor do Sindicato 
as carreiras estão conscientes da 

responsabilidade e da importância 
de suas atividades para o Estado e 
agora esperam reciprocidade do 
Governo. “A última negociação 
foi realizada no ano de 2008 e o 
Governo repetiu o pedido de uma 
data limite. Desta vez, a diferença 
está no prazo. Antes do dia 2 de 
julho daquele ano, boa parte das 
negociações já haviam sido reali-
zadas. E agora o prazo foi esticado 
mais uma vez”, recorda Leão.

Também aderiram à mobili-
zação as carreiras de segurança 
pública do Distrito Federal. Eles 
se juntaram ao movimento e de-
clararam repúdio ao Decreto nº 
7.777/2012 que prevê a substitui-
ção, em período de greve ou pa-
ralisação, dos servidores públicos 
federais por meio de cooperação 
com servidores estaduais ou mu-
nicipais.  “De forma autoritária, o 
Governo lança mão de expedien-
te claramente intimidatório, pois 
carreiras de Estado com requisitos 
de ingresso e sólida formação para 
o exercício das suas atribuições e 
prerrogativas não podem ser ‘ter-
ceirizadas’ de forma tão acintosa”, 
observa Marques.

Reajuste Salarial

Ato Público reuniu servidores em frente ao Planeja-
mento. A manifestação interrompeu o fluxo no Eixo 
Monumental.
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Paralisação 48h

CGU REGIONAL
Pela primeira vez, todos os estados deliberaram sobre a paralisação nos dias 6 e 7 de agosto. Com maio-
ria absoluta de votos, mais de 95% dos servidores da CGU aprovaram o indicativo e decidiram não irem 
a campo realizar as atividades da 36ª edição do Programa de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos. 
“Nenhum servidor da CGU irá viajar. A indiferença com que estamos sendo tratados demonstra que uma 
parte do Governo não tem o menor interesse em inibir a corrupção neste país, ainda mais em época de 
eleição. Se tivesse, não teríamos chegado nessa situação”, esclarece Filie Leão, diretor do Unacon Sin-
dical. A decisão foi tomada em assembleia nacional realizada no dia 25 de julho. Nos estados de Mato 
Grosso, Paraíba e Piauí o indicativo foi aprovado por unanimidade. 

Mato Grosso
“Estamos prontos para o em-
bate”, afirma Ícaro Fernandes, 
dirigente sindical que responde 
pelo estado do Mato Grosso, ao 
informar que 100% do quadro vo-
tou pela aprovação do indicativo 
de paralisação de 48h. Com isso, 
Fernandes afirma que o quantita-
tivo irá inviabilizar a fiscalização 
nos municípios. 

Rio de Janeiro
O indicativo de paralisão foi 
aprovado com um recado que 
Carlos Gil, dirigente local, deixa a 
todos os servidores, até mesmo 
aos que não puderam compare-
cer ao ato, por estarem de férias. 
“Sugiro que no dia da paralisação 
seja feita uma concentração aqui 
na escadaria principal do prédio. 
Com isso iremos mostrar que a 
paralisação não é um abono, ou 
uma folga extra”, afirma.

Amapá
Além da aprovação do indicati-
vo, os servidores destacaram a 
importância da adesão de todos 
os estados ao movimento. “Re-
gistro como sugestão a possibi-
lidade de fazer operação-padrão 
em vez de paralisar. Assim os ser-
vidores até iriam a campo, mas 
não fariam ou não soltariam o re-
latório”, analisa Bruno Pongitori, 
filiado ao Sindicato.
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Reunião Ordinária

A primeira reunião Ordi-
nária do Conselho de 

Delegados Sindicais deste 
ano foi realizada entre os 
dias 19 e 20 de abril. O mo-
mento foi marcado pela 
aprovação do regimento 
interno do II Congresso 
da Carreira de Finanças 
e Controle (II Conacon) e a par-
ticipação especial da secretária 
adjunta da Secretaria de Rela-
ções de Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Marcela Tapajós (foto). 
O presidente do Sindicato Na-
cional dos Funcionários do Ban-
co Central (Sinal), Sérgio Belsito 
também foi convidado na condi-
ção de palestrante. 

Durante o encontro, a direto-
ria executiva do Unacon Sindical 
prestou conta dos últimos seis 
meses de atividade do Sindicato 
por meio de vídeo institucional. 
Detalhes sobre a campanha sa-
larial e o Comando Nacional de 
Mobilização (CNM), criado no dia 

19 de abril, também foram deba-
tidos entre os dirigentes. 

Rudinei Marques, presidente 
do Sindicato ressaltou a impor-
tância da permanência de Tapa-
jós na Secretaria de Relações de 
Trabalho. “Falo por todos quando 
digo que o movimento viu com 
bons olhos a manutenção da se-
cretária na pasta. Pois, além da 
responsabilidade e competência 
já demonstradas em negociações 
coletivas anteriores, Marcela Ta-
pajós traz consigo a memória de 
relevantes discussões acumula-
das entre as entidades de classe 
e o Ministério do Planejamento 
que ficam, assim, resguardadas”, 

destaca Marques. 
Em sua participação, Ta-

pajós abordou diversas ques-
tões ligadas à carreira de Fi-
nanças e Controle. Dentre 
elas a campanha salarial, a 
política de democratização 
das relações de trabalho, a 
institucionalização das ne-

gociações coletivas e a reestru-
turação de carreiras.

Com a fala, Frederico Carlos 
Janz, delegado sindical pelo Dis-
trito Federal (DF) fez questão de 
lembrar à secretária a necessida-
de da reestruturação da carreira, 
parada desde o ano de 2010. “É 
importante destacar que nos-
sa reivindicação é legítima. Não 
quero entrar no mérito da rele-
vância de cada função. Todas são 
importantes. Mas outros cargos 
com atribuições menos comple-
xas do que as desempenhadas 
pelos técnicos de Finanças e 
Controle já tiveram suas ques-
tões internas resolvidas há mais 
de 10 anos”, destaca Janz.

Encontro conta com a presença de Tapajós

Dirigentes acompanham a primeira reunião 
ordinária do Concelho de Delegados  do Una-
con Sindical (acima). Tapajós (ao lado) esteve 
presente e abordou questões ligadas à carrei-
ra e às negociações coletivas
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Unacon Itinerante

Entre os dias 18 e 20 de maio, 
o Unacon Sindical participou 

da I Conferência Nacional sobre 
Transparência e Controle Social (I 
Consocial). Realizado em Brasília, 
o evento contou com ampla par-
ticipação da sociedade civil e dos 
delegados estaduais e distritais. 
Rudinei Marques, presidente do 
Sindicato, foi eleito delegado pelo 
Distrito Federal para representar 
os interesses da carreira de Finan-
ças e Controle. “Foi muito difícil 
nos eleger nas plenárias locais e 

Desde o ano passado, a dire-
toria executiva do Unacon 

Sindical tem realizado visitas às 
representações estaduais da Con-
troladoria-Geral da União (CGU). 
Além de conhecer os filiados e 
apresentar a trajetória política e 
institucional do Sindicato, essas 
visitas buscam estreitar o rela-
cionamento com a categoria. “É 
nesses encontros que ouvimos os 
filiados e podemos conhecer suas 
principais demandas”, explica Ru-
dinei Marques, presidente do Sin-
dicato.

Na visita realizada à unidade re-
gional de Minas Gerais, no fim de 
junho, por exemplo, os servido-
res cobraram um posicionamento 
mais rígido do Sindicato sobre a 

Presidente representa a carreira

Projeto leva diretoria aos estados

I CONSOCIAL

Em reunião realizada no dia 19 
de abril, a diretoria executiva do 
Unacon Sindical e os dirigentes 
sindicais regionais instituíram o 
Comando Nacional de Mobilização 
(CNM). O objetivo do grupo é criar 
estratégias para viabilização das 
reivindicações da carreira e definir 
o calendário de mobilizações da 
categoria. “Pretendemos inten-
sificar a atuação por meio deste 
núcleo e envolver o maior número 
possível de servidores”, esclare-
ce Márcia Uchôa, vice-presidente 
do Sindicato. Apesar do CNM ser 
responsável pela elaboração de 
estratégias, antes de se tornarem 
oficiais, todas as deliberações pre-
cisam ser apreciadas pelos demais 
dirigentes. Atualmente Estevam 
Henrique Silveira Barbosa (PA); 
Sergio Takayuki Takibayashi (SP); 
Carlos Renato Correa Leite (RS); 
Carlos Gil Lopes Rodrigues (RJ) e 
a diretoria nacional representam o 
Comando.

Unacon cria grupo 
de articulação

Comando de Mobilização

regionais. Já na etapa nacional, 
nossa missão foi fazer valer todo 
esse esforço e defender políti-
cas que fortaleçam os órgãos de 
controle e os mecanismos de pre-
venção e combate à corrupção”, 
explica Marques, que defendeu 
as propostas de fortalecimento 
dos órgãos de controle, extensão 
da lei da ficha limpa e o endureci-
mento das penas contra a corrup-
ção. Pautas que chegaram à re-
dação final do Plano Nacional de 
Transparência e Controle Social.

jornada de trabalho, que hoje ex-
trapola 40h semanais. A cobrança 
pela implementação de horário 
flexível também foi externada. 
“O órgão têm dado voltas. Vemos 
que poderiam ter feito coisa bem 
melhor a exemplo das práticas que 
já vêm sendo adotadas na Receita 
e no Trabalho, onde os auditores 
fiscais trabalham por produtivida-
de”, destaca José Cesar Almeida 
de Araújo, vice-presidente do sin-
dicato em Minas.

A diretoria executiva também 
visitou Santa Catarina, Ceará e 
Maranhão nos dias 4 de maio, 2 e 
6 de julho, respectivamente. Nos 
três estados, a palavra de ordem 
era pela mobilização em defesa 
do reajuste salarial da carreira. 

Belo Horizonte - MG Fortaleza - CE
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Coluna Parlamentar

Ministro Hage conversa 
com dirigentes 

No dia 19 de junho, os presi-
dentes Rudinei Marques e Már-
cia Uchôa, na companhia dos 
diretores Filipe Leão, Roberto 
Kodama e do filiado Luis Joacy 
Matos estiveram

presentes no lançamento 
da Frente Parlamentar Mista de 
Fortalecimento da Gestão Públi-
ca, iniciativa de apromoramento 
do serviço prestado à sociedade. 
Após o evento, os dirigentes do 
Sindicato questionaram o minis-
tro-chefe da Controladoria-Geral 
da União (CGU), Jorge Hage sobre 
os problemas que afligem a carrei-
ra. “Deleguei plenos poderes ao 
Secretário-Executivo para tratar 
dos assuntos relativos à carreira”, 
afirmou o ministro.

 

Diretores vão ao Congresso (PL 6.826/2010)

O Unacon Sindical apoia o Projeto de Lei (PL 6.826/2010) que respon-
sabiliza a pessoa jurídica pela prática de atos contra a Administração 

Pública. No dia 11 de abril, Filipe Leão e Roberto Kodama, diretores 
do Sindicato visitaram o relator do projeto, deputado federal Car-
los Zarattini (PT-SP). Kodama entende que o projeto representa 
um avanço político e social. “O PL 6.826/10 irá determinar a res-
ponsabilidade à pessoa jurídica, retirando o peso do lado mais fra-
co, a pessoa física. Desta forma, com a aprovação do projeto não 
será necessário identificar qual pessoa tenha ordenado a prática do 
ilícito”, explica. 

Presidente cobra inclusão da carreira na PEC 147/2012

Dirigentes Sindicais das carreiras de Estado foram recebidos pelo de-
putado federal Amauri Teixeira (PT-BA), autor do Projeto de Emenda 
à Constituição (PEC 147/2012), no dia 24 de maio. O encontro foi rea-
lizado na liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), na Câmara dos 
Deputados e teve como objetivo falar sobre a matéria da PEC que trata 
da fixação dos parâmetros de remuneração dos servidores federais. O 
Unacon Sindical cobrou a inclusão da carreira de Finanças e Controle 
na redação do projeto. O deputado informou que apesar do novo tex-
to admitir a inclusão de outras carreiras, é preciso manter a cobrança. 
“Será necessário buscar amplo consenso tanto entre sindicatos quanto 
em relação aos parlamentares que estão à frente da discussão no Con-
gresso, de modo a viabilizar a Emenda”, conclui.

Presidente fala sobre controle na Câmara (PEC 54/2009)

A convite da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara 
dos Deputados, Rudinei Marques, presidente do Unacon Sindical parti-
cipou de Audiência Pública para discutir a regulação das atividades de 
fiscalização financeira e de controle dentro da estrutura do Estado, no 
dia 19 de junho. Marques proferiu parecer favorável sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC 54/2009) que estabelece critérios para 
o exercício da função de controladores internos dos Poderes Legislati-
vo, Executivo e Judiciário destacando questões como a independência 
funcional e a estabilidade do chefe máximo dos órgãos de controle. A 
vice-presidente, Márcia Uchôa, os diretores Filipe Leão e Roberto Ko-
dama, e o filiado Luis Joacy Matos também acompanharam a audiência.
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Notas de Serviço

REUNIÃO 
RIO DE JANEIRO

Ativos, Aposentados e Pen-
sionistas do Rio de Janeiro estão convidados 
para reunião com os advogados do escritório 
Torreão Braz, no dia 3 de setembro. Mais infor-
mações com Márcia Uchôa, vice presidente do 
Unacon Sindical.
 
marcia@unacon.org.br •  
(61) 8116-9994 • 2107-5015

VÍDEOS

Agora as assembleias, atos públicos e 
reuniões realizadas pelo o Unacon Sindical tam-
bém são filmadas. Os vídeos são produzidos e 
publicados na internet. Para assistir, acesse o link 

www.youtube.com/unaconsindical

FILIE-SE

Seja um filiado do Unacon 
Sindical. Além de convênios e assessoria jurídica 
você será representado em ações coletivas, como 
a que garante o reajuste salarial de 28,86%. Você 
também pode imprimir a ficha direto da página 
eletrônica do Sindicato. Acesse www.unacon.org.
br e clique em “Filie-se”. Para entregar a ficha ca-
dastral, ligue (61) 2107-5000 que o sindicato vai 
até você.
 
www.unacon.org.br •  
(61) 2107-5000

MUDANÇA DE CONVÊNIO

Em junho deste ano, a ASSEFAZ migrou 
compulsoriamente os planos de saúde. Diaman-
te, Rubi, Safira e Esmeralda são as novas catego-
rias de planos. Entre em contato com Regina para 
consultar a relação com a correspondência dos 
planos por telefone

(61) 2107-5012.

GRUPO DE DISCUSSÃO

No mês de julho, o grupo de discussão dos Analis-
tas e Técnicos de Finanças e Controle completou 
10 anos de existência. Fundado por Franklin Brasil 
Santos e Caetano Rabelo, o Controle Interno (CI) 
é o espaço em que os filiados podem compartilhar 
e debater informações referentes à carreira. Para 
participar, o filiado deve enviar uma mensagem 
com nome completo, SIAPE, cargo e órgão de exer-
cício para o endereço eletrônico: 
unaconpa@yahoo.com.br 

CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO

Agora ficou mais fácil – e barato – es-
tudar outras línguas. É que o Unacon 
Sindical é parceiro das escolas de idiomas Fisk e 
Thomas Jefferson. Os descontos nos cursos de 
inglês, espanhol e francês animam desde os filia-
dos que ainda não dominam os idiomas até mes-
mo os que querem fazer uma reciclagem. Para os 
servidores da Controladoria Geral da União (CGU) 
o incentivo é ainda maior. O Órgão poderá reem-
bolsar o aluno em até R$ 790. Mais informações 
com Regina.
  
reginabrito@unacon.org.br •  
(61) 3226-5702

SERVIÇOS JURÍDICOS 

Filiados ao Unacon Sindical tam-
bém contam com assessoria jurídica nas áreas de 
Direito Civil, Direito Administrativo, Direito do 
Consumidor, Direito do Trabalho e Direito Previ-
denciário. Pós-graduados em Direito Civil e Pro-
cesso Civil, os advogados Marcos Gouvêa e João 
Bilheiros atendem em horário comercial na sede 
do Sindicato. A consulta deve ser previamente 
agendada por telefone ou email.
 
nucleojuridico@unacon.org.br •  
(61) 2107-5012
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