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Um dos fragmentos do filósofo Heráclito de Éfeso diz que a natureza ama ocultar-se. 
Passados vinte e cinco séculos, vivemos em um mundo tão permeado pela propa-
ganda, que esta constatação inicial tornou-se assaz corrente. Amiúde tomamos o 

irreal pelo real, o conceito pelo objeto, e a natureza mesma das coisas constantemente nos 
escapa.

No âmbito político, conceitos como democracia e 
transparência muitas vezes ocultam práticas abjetas e 
posturas avessas ao diálogo. Quanto maior o cargo, maior 
o risco. Dê ao indivíduo, então, um posto de ministro ou 
de secretário, cedo ou tarde se revelarão traços psíquicos 
inconfessos. Por isso Cristo já sentenciava: “Aquele que 
está perto de mim, está perto do fogo; aquele que está 
afastado de mim, está distante do Reino”. Pois o influxo de 
poder expõe não apenas as qualidades do indivíduo, mas 
também suas deficiências internas.

 Aproximando mais o foco, chegamos à Controladoria-
Geral da União (CGU) e à Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), onde exercemos nossas atividades. A primeira, que 
tem por missão institucional fomentar a transparência 
pública e a participação social, quando precisa tomar 
decisões afetas ao seu quadro funcional, adota, no mais 
das vezes, soluções arbitrárias e unilaterais, com parco 
apreço pelo diálogo. Sobejam exemplos, e um editorial 
seria exíguo para listá-los.

 Na STN, servidores amplamente reconhecidos no 
governo e no mercado financeiro por seu perfil ex-
tremamente técnico, responsável e transparente na 
gestão das finanças públicas vêm se defrontando, nos 
últimos anos, com uma política de realização de ope-
rações sem respaldo nas boas práticas de governança, 
que suscitam desconfiança dos especialistas, como a 
denominada “contabilidade criativa” e a relação bilionária com o BNDES.

Fariam bem esses gestores ao reconhecer que medidas arbitrárias dão azo à insatisfação 
dos servidores e à deterioração do clima organizacional. E isso prejudica a prestação de 
serviços públicos efetivos e de boa qualidade. Portanto, é imprescindível um diálogo franco 
e respeitoso, sem o que o exercício do poder torna-se um devaneio autoritário e discursos 
altissonantes convertem-se em prosaicas quimeras, pois ética e alteridade andam sempre 
de mãos dadas.

 
Que o Natal e o Ano Novo renovem nossas esperanças em um mundo melhor!

Boa Leitura!

Fariam bem 
esses gestores 
ao reconhecer 
que medidas 
autoritárias dão 
azo à insatisfação 
dos servidores 
e à deterioração 
do clima 
organizacional. 
E isso prejudica 
a prestação de 
serviços públicos 
efetivos e de boa 
qualidade

BLOG DO SERVIDOR
9 de dezembro
Página vinculada ao jornal Correio Braziliense 
divulga Carta Aberta à Sociedade do Unacon 
Sindical. Publicado no dia Internacional de Combate 
à Corrupção, o documento trata de pontos críticos 
que contribuem para o enfraquecimento da CGU

AGÊNCIA BRASIL
9 de dezembro
No dia Internacional de Combate à Corrupção, o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot 
classificou a corrupção como um tema sensível ao 
bem-estar social e à democracia

CONGRESSO EM FOCO
10 de novembro
Concentração de renda por meio de juros é tema do 
artigo “Devora-te a ti mesmo”, publicado no portal 
de notícias. Filipe Leão é o autor do texto

ESTADÃO
08 de novembro
Fragilidade da CGU é tema de artigo publicado no 
portal de notícias virtual do jornal. O corte de R$ 17 
milhões é apenas um dos problemas apresentados. 
Redução das fiscalizações, carência de pessoal e o 
aumento das atribuições também são lembrados 
como pontos críticos

ESTADÃO
6 de novembro
Portal de notícias virtual do jornal divulga redução 
de fiscalizações pelo programa de sorteios. De 
acordo com o veículo, o instrumento de combate à 
corrupção sofre queda, no governo Dilma. Em 2013 
apenas 60 municípios foram fiscalizados, contra 
400 em 2007

TV SENADO
18 de outubro
Em entrevista para a emissora, Marques fala 
sobre a regulamentação do Direito de Greve para o 
Serviço Público. Matéria foi veiculada no programa 
Senado em Dia

RÁDIO CBN
15 de outubro
Emissora questiona a exoneração de Jerri Eddie 
Xavier Coelho da Secretaria de Controle Interno 
da Presidência da República (Ciset/PR). O veículo 
relacionou a saída de Jerri com a apuração do caso 
Rosemary Noronha

PRISMA
7 de outubro
Em entrevista para o periódico trimestral da ADPF, 
Marques sobre a lei anticorrupção (12.846/2013),  
sancionada no dia 1º de agosto 

CORREIO BRAZILIENSE
1º de outubro
Jornal divulga fim do prazo para apresentação de 
sugestões ao PL 3.351/2012 que tem por objetivo 
definir quais são as carreiras, seus direitos, deveres, 
prerrogativas e competências. Veículo ainda 
destaca crítica Marques em relação à ausência da 
gestão do Tesouro Nacional no projeto
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Editorial

Rudinei Marques, 
presidente do Unacon Sindical

Ética e alteridade
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parlamentar, em plenário, no dia 13 
de novembro. 

A reclamação de Edinho foi feita 
com base em levantamento da própria 
CGU que revela a queda considerável no 
Programa de Fiscalização por Sorteio 
Público. Criado em 2003, programa já 
chegou a fazer auditorias das contas de 
até 400 municípios em um único ano. 
Em 2013, apenas 60 cidades tiveram 
suas contas vistoriadas pela CGU.

Antes tarde do que nunca. O 
corte orçamentário que atingiu 
a Controladoria-Geral da União 

(CGU) em quase R$ 1 bilhão no segundo 
semestre de 2013 começa a preocupar 
a opinião pública. Apenas no mês de 
novembro, o assunto foi pauta dos prin-
cipais veículos de comunicação do país. 
Em todas elas, a redução das fiscaliza-
ções, a carência de pessoal e o aumento 
das atribuições são apresentados como 
pontos críticos. A situação também che-
gou ao Congresso Nacional em tom de 
denúncia, por meio do deputado federal 
Edinho Bez (PMDB-SC).

O parlamentar deu destaque à 
redução de fiscalizações de cidades 
que recebem dinheiro federal. “O 
contingenciamento e a interrupção 
de sorteios prejudicaram outras 
áreas do governo, como o Ministério 
do Desenvolvimento Social. Nas 
auditorias nos municípios, os técnicos 
da CGU investigam, inclusive, os 
repasses do Bolsa Família”, lembra o 
trecho do discurso pronunciado pelo 

Fragilidade da CGU 
pauta o noticiário no mês de novembro
Redução das fiscalizações, carência de pessoal e o aumento das atribuições são apresentados 
como pontos críticos. Situação chegou ao Congresso, por meio do deputado federal Edinho Bez

CGU em foco

“No único sorteio deste ano, em 
março, os auditores descobriram 
que 22 servidores da prefeitura de 
Piçarra, município paraense de 12 
mil habitantes, com renda familiar 
acima do permitido pela legislação, 
estavam no cadastro do programa”, 
destaca Edinho. 

CONTRADIÇÃO
Ainda assim, o trabalho de combate 

à corrupção mantém o padrão elevado 
graças à qualificação da carreira. 
Em média, mais de um servidor é 
expulso por dia por ato de corrupção 
ou ilegalidade. O economista Pedro 
Guido, diretor do Instituto de 
cidadania Silvio Viana acredita que o 
número poderia ter sido ainda maior 
se houvesse mais servidores no órgão.

“Os quadros da CGU são muito 
bons, mas o numero é pequeno para 
a imensidão de atividades que a 
controladoria tem. Não só nesse caso, 
mas no controle interno geral”, explicou 
ao portal de notícias UOL Maceió. 

Os quadros da CGU 
são muito bons, mas o 
numero é pequeno para 
a imensidão de atividades 
que a controladoria tem”
Pedro Guido, diretor do Instituto de 
cidadania Silvio Viana 
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STN em foco

Incentivo à participação sindical 
e política. Em síntese, este foi o 
convite especial feito pela Diretoria 

Executiva Nacional (DEN) aos futuros 
servidores da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). O chamado foi feito 
durante o curso de formação dos 
aprovados no último concurso para 
Analista de Finanças e Controle (AFC/
STN/2012) no dia 26 de novembro. 
O primeiro grupo do curso de forma-
ção contempla 160 candidatos, dos 
255 aprovados no exame. Rudinei 
Marques, Márcia Uchôa, Júlio Possas 
e Roberto Kodama representaram o 
Sindicato no encontro.

“Para fortalecer a carreira é 
preciso trabalhar por ela. Não tem 
outro caminho”, afirma Marques. 
“Nossa carreira tem um perfil técnico. 
Poucos demonstram interesse e 
predisposição ao trabalho sindical. 
Quem tiver interesse, especialmente 
aqueles que já tiveram alguma 
experiência de militância, deve nos 
procurar; estaremos de portas abertas. 
Trabalho é o que não falta”, conclui, 
dando sequência à apresentação das 
principais atividades da entidade como 
valorização corporativa e institucional 

e a convocação de todos os aprovados 
no último concurso AFC/STN.

Possas recorda as mais recentes 
conquistas do Sindicato pela 
melhoria em infraestrutura no prédio 
do Ministério da Fazenda. “Tivemos 
há poucos meses a inauguração da 
lanchonete do MF, e estamos na fase 
final da criação do bicicletário. Em 
breve, em apoio às mães lactantes, 
teremos também um berçário”, 
informa.

APOIO JURÍDICO
Além de citar as ações patrocina-

das pela entidade, Kodama falou a 
respeito de ação que será preparada 
pelo Sindicato para questionar as 
formas de implantação da previdência 
complementar dos servidores fede-
rais. Notícia que despertou interesse. 
“Vamos cobrar, por exemplo, que 
servidores egressos de outros en-
tes federativos tenham direito a se 
manter no regime próprio. Em outra 
ação vamos defender a livre escolha 
do fundo que constituirá reserva para 
a aposentadoria”, avisa. 

UNIDADE
Uchôa destacou a preocupação 

da entidade em manter a unidade 
da carreira de Finanças e Controle e 
também fez uma breve apresentação 
dos benefícios que o Sindicato 
disponibiliza aos filiados - como 
carta-fiança, convênios com escolas 
e academias e o atendimento jurídico 
personalizado. A dirigente se colocou 
à inteira disposição para responder as 

Para fortalecer a carreira é 
preciso trabalhar por ela”, 
afirma Marques durante 
o curso de formação dos 
aprovados no concurso para 
AFC/STN/2012 

Poucos demonstram 
interesse e predisposição 
ao trabalho sindical. 
Quem tiver interesse, 
especialmente 
aqueles que já tiveram 
alguma experiência de 
militância, deve nos 
procurar; estaremos de 
portas abertas. Trabalho 
é o que não falta”

Rudinei Marques, 
presidente do Sindicato

dúvidas dos candidatos via email ou 
telefone. 

NOMEAÇÃO 
O primeiro grupo do curso de for-

mação foi realizado entre os dias 24 de 
outubro e 14 de dezembro. Em reunião 
com o secretário do Tesouro, Arno Au-
gustin, o Sindicato cobrou que “o perí-
odo entre o final do curso de formação 
e a efetivação das nomeações precisa 
ser breve”. O encontro foi a matéria 
de capa da edição VII do Informativo 
Finanças e Controle. 

DEN fala sobre participação sindical 
aos futuros servidores do Tesouro
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Reunião CDS

Mais parcerias com os 
movimentos sociais que 
estão nas ruas. Esta 

foi a proposta apresentada por 
Filipe Leão, diretor de finanças do 
Unacon Sindical durante avaliação 
de conjuntura prevista na pauta da 
reunião do Conselho de Delegados 
Sindicais (CDS). O encontro foi 
realizado entre os dias 21 e 22 de 
novembro, no Four Towers Hotel 
em Vitória (ES) sob a coordenação 
de Adalto Erdmann, presidente 
interino do CDS.

“Nossa contribuição nessas 
mobilizações populares deve 
ser para somar com as entida-
des de base já que dificilmente 
conseguiríamos levar a carreira 
para as ruas. Neste sentido, 
podemos auxiliar, por exemplo, 
o movimento Passe Livre, em 

COMPROMISSO
Para otimizar o trabalho parlamentar reali-
zado nos estados, a DEN informou que irá 
disponibilizar um material de apoio para as 
delegacias sindicais. A proposta é reunir em 
um folder os dados dos parlamentares e um 
resumo dos projetos de interesse da carrei-
ra em tramitação no Congresso Nacional. 
Luiz Roberto Machado, representante 
do Mato Grosso do Sul complementa 
afirmando que “é preciso perder o pudor 
e ir a campo quando se trata de trabalho 
parlamentar”. 

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL 
O grupo também contou com a parti-

cipação internacional de Carlos Eduardo 
Steier, representante da Organismos de 
Control de la Republica Argentina (Apoc ) e 
da Unión Latinoamericana de Trabajadores 
de Organismos de Control (Ulatoc).

Sua contribuição teve como objetivo 
apresentar o contexto internacional da or-
ganização sindical dos trabalhados públicos 
na área de controle. “É lamentável que, 
por exemplo, a limitação à sindicalização 
ainda exista em alguns países. É como se, 
no fundo, os governantes não gostassem 
do controle. Temos, aí, duas causas comuns 
que ensejam esforços conjuntos”, reflete. 
O bate-papo seguiu com a interação do 
colegiado com perguntas relacionadas ao 
contexto internacional do tema. 

Medida tem como objetivo contribuir, sobretudo, com as 
manifestações populares. Sugestão foi apresentada durante a 
segunda edição de 2013 da reunião do CDS

Dirigentes estudam estratégia 
para reforçar parcerias com 
movimentos sociais
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Reunião CDS

LICENÇA CAPACITAÇÃO
Mudança. O colegiado encaminhou 

ainda no dia 22, sugestões de aprimora-
mento à minuta de portaria de licença 
para capacitação da CGU. O documento 
foi encaminhado à DEN na tarde do dia 
21. Com prazo exíguo, o assunto pautou 
a manhã do segundo dia de reunião do 
colegiado. 

O grupo manifestou insatisfação 
com o prazo desrespeitoso concedido 
pelo Órgão. “O prazo sinaliza a falta de 
compromisso com a capacitação dos 
servidores, uma vez que é insuficiente 
para análise rigorosa de um normativo 
cujos efeitos devem perdurar por longo 
tempo”, analisa Sergio Takayuki, dele-
gado sindical pelo estado de São Paulo 
(Unacon-Regional/SP). 

A respeito da restrição de licença ca-
pacitação em cursos de idiomas, o ofício 
elaborado pelo grupo alerta que “medidas 
despóticas dessa natureza dão azo à insa-
tisfação dos servidores e à consequente 
deterioração do clima organizacional”. 
Além da portaria, moção de repúdio em 
relação ao prazo curto de manifestação 
também foi enviada ao órgão.

MAIS FILIADOS
A campanha de filiação também entrou em discussão. Em pauta, a construção de 

estratégias para estimular novas adesões ao Sindicato. Alex Gomes, delegado sindical 
do Amazonas (Unacon-Regional/AM), apresentou levantamento da quantidade de 
servidores versus a quantidade de filiados nos estados. A exposição terminou com o 
compromisso de Alex atualizar a relação a cada dois meses.

Marques foi contundente. “A filiação decorre de uma palavra: ‘trabalho’. E temos 
tido resultados significativos com o aumento de filiações superior a 600% em 2012, 
em relação a 2011”. 

Leão lembra que o facebook da entidade é uma das ferramentas que podem ser ex-
ploradas nessa estratégia. A previsão é que a utilização de outras mídias sociais sejam 
implementadas a partir da ampliação da equipe de comunicação social da entidade.

BOAS VINDAS 
A Controladoria-Geral da União do Espí-

rito Santo (CGU-Regional/ES) foi repre-
sentada por Dielson Claudio dos Santos na 
abertura do primeiro dia do encontro. Em 
nome do colegiado, Marques agradeceu 
a presença de Dielson e aproveitou para 
destacar a importância dessa proximidade 
com a entidade. “Foi-se o tempo que sindi-
calismo ‘quebrava’ tudo. Dentro do âmbito 
democrático é importante reforçar o diálo-
go, estreitar os laços com a administração. 
Este é o caminho”, diz. 

FENAFIRC 
Com apenas um voto con-

trário, a criação da Federação 
Nacional dos Servidores Públicos 
Federais dos Órgãos de Fiscali-
zação, Investigação, Regulação e 
Controle (Fenafirc) foi referendada  
pelo grupo. 

A aliança tem por finalidade congregar as 
entidades sindicais dos servidores públicos dos órgãos federais de 
fiscalização, investigação, regulação e controle dando organicidade, unidade e 
estrutura à ação conjunta nas áreas de atuação das respectivas carreiras, como a 
regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Sinal, Sindilegis, Anffa Sindical, Sinasempu e Sindcvm são os demais membros da 
coligação, já de posse de carta sindical. 

São Paulo, com o levantamento de 
dados orçamentários que demons-
trem que a proposta é viável. Pre-
cisamos ocupar esses espaços. E ar-
tigos sobre temas atuais cumprem 
com essa função”, afirma Leão.

A sugestão veio em complemento 
ao destaque que Rudinei Marques, 
presidente do Unacon Sindical, deu 
ao trabalho parlamentar retomado 
pela entidade na atual gestão. 

“A presença da carreira de Finanças 
e Controle no cenário político tem 
sido importante, até mesmo para vei-
cular pleitos de interesse corporativo 

e institucional. Mas ainda precisamos 
avançar nessa área já que não temos 
a vantagem que outras entidades 
têm de contar com parlamentares da 
própria carreira”, lembra Marques. 

DE HORA EM HORA

A cobertura da reunião foi 

realizada em tempo real 

na página do Sindicato no facebook. 

Acesse http://www.facebook.com/

UnaconOficial. Curta e compartilhe.



       COMO PARTICIPAR 
Os trabalhos podem ser 

enviados por email (concursode-
contos@unacon.org.br), carta ou 
pessoalmente, na sede nacional 
do Sindicato até o dia 31 de março 
de 2014. Serão aceitos apenas 
contos inéditos baseados em 
fatos reais. A DEN ainda irá con-
tratar uma Comissão Julgadora 
para selecionar os cinco melhores 
trabalhos. Cheques nos valores de 
R$ 5 mil, R$ 3 mil, R$ 1 mil, R$ 500 
reais, E-reader e vale-presentes 
na Livraria Cultura estão entre as 
premiações. Mais informações 
com Cristina no telefone 2107-
5034. Código de área 61. 
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25 Anos do Sindicato

Para além das auditorias. Em 
oportunidade única, a car-
reira de Finanças e Controle 

poderá compartilhar experiências 
vividas no ambiente de trabalho. 
Por meio do Concurso de Contos, 
os servidores filiados ao Sindicato 
poderão ter suas histórias publi-
cadas em livro. Os participantes 
ainda concorrem a prêmios. A 
iniciativa é uma promoção da atu-
al gestão da Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) em comemoração 
aos 25 anos do Unacon Sindical.

“Queremos mostrar o lado 
humano, por trás dos trabalhos 
diários. Assim iremos resgatar e 
registrar histórias que circulam 
apenas oralmente pelos corre-
dores. Precisamos explorar esse 
potencial literário da carreira”, 
explica Filipe Leão, diretor de 
finanças do Sindicato.
       

Acesse a íntegra do regulamento do concurso de contos 

no site do Sindicato .

R$ 5.000,00

R$ 3.000,00

R$ 1.000,00 + 1 E-Reader

R$ 500,00 + 1 vale-presente 
da livraria Cultura, no valor 

de R$ 250,00

1 vale-presente da 
livraria Cultura, no valor 

de R$ 250,00

PREMIAÇÃO PARA 
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Ponto Eletrônico

mesmo". Diante da intransigência, os 
dirigentes optam por não dar sequ-
ência à reunião marcada para o dia 
11 de dezembro. Rudinei Marques, 
Filipe Leão e Daniel Lara, presidente e 
diretores do Unacon Sindical, respec-
tivamente, representaram a Diretoria 
Executiva Nacional (DEN) no encontro 
que durou menos de 10 minutos. 

“Não considero respeitável esse tipo 
de provocação, pois teríamos que nos 
manifestar sobre algo que desconhe-
cemos”, informou Marques. “Sempre 
travamos um debate de alto nível com 
o Secretário-Executivo anterior, Dr. 
Luiz Navarro. Mas os canais de diá-
logo começaram a se estreitar com 
a posse do atual titular da pasta, que 
prefere decisões unilaterais ao invés do 
debate franco e respeitoso que sempre 
caracterizou a relação do Sindicato e 
a CGU. Foi assim com a restrição de 

cursos de idioma no exterior, foi assim 
com a discussão sobre a portaria para 
capacitação, e estão tentando encami-
nhar da mesma forma o debate sobre 
o controle de frequência. Isso não 
podemos aceitar”, reclama.  

Agravante à situação, a Secretaria 
Executiva agendou a reunião para 
o Sindicato e outra associação no 
mesmo horário. Surpreso, Marques 
conversou cinco minutos reservada-
mente com o secretário. “Mas ele foi 
irredutível e disse que tinha apenas 15 
minutos e não poderia realizar reuniões 
separadas”, relata. Marques ainda che-
gou a entregar o ofício DEN 419/2013, 
que trata sobre a indenização para 
servidores em áreas de difícil provi-
mento; criticou o atraso na conclusão 
do anteprojeto sobre nomenclatura e 
atribuições; e cobrou o preenchimento 
do quadro de pessoal da CGU. 

Órgão convoca Sindicato para 
“avalizar” sistema de controle 
eletrônico de frequência, sem 
prévia discussão. Dirigentes 
percebem a manobra e optam 
por retirar-se da reunião 

Intransigência do Secretário-Executivo da CGU 
inviabiliza reunião com Sindicato

Às escuras. É assim que a 
Secretaria-Executiva da 
Controladoria-Geral da União 

(CGU) quer que o Sindicato avalize o 
sistema de controle eletrônico de fre-
quência do órgão. O Sindicato se opõe 
a fazer sugestões em projeto que não 
teve acesso. Carlos Higino, secretário-
-executivo, contra-ataca: “Quando 
apresentamos a vocês a portaria de 
capacitação, vocês reclamaram; pois 
agora não vamos apresentar nada 
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Mobilização Nacional

Respeito. É o que os servidores da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) pediram em manifestação 

nacional convocada pelo Unacon 
Sindical. Realizado na manhã do dia 12 
de dezembro o ato reuniu, em torno, 
500 servidores no DF e estados. Rio 
Grande do Sul, Pará, Amazonas, Ceará, 
Sergipe, Paraíba e Bahia aderiram ao 
movimento, convocado com apenas 
15h de antecedência.

“Ou o diálogo é sério e respeitoso, 
ou ficaremos todo o ano de 2014 
aqui na frente da CGU, reivindicando 
tratamento digno e transparência 
efetiva”, alerta Rudinei Marques, 
presidente do Sindicato, no carro de 
som montado em frente à sede do 
órgão, seguido de aplausos.

A mobilização foi motivada pela 
intransigência do secretário-execu-
tivo, Carlos Higino ao se negar a dar 
transparência ao sistema de controle 
eletrônico de frequência que pretende 
implantar na CGU. “Não considero 
aceitável esse tipo de provocação, 
pois teríamos que nos manifestar às 
escuras, sobre diretrizes até agora 
ignoradas”, reclama Marques.

CGU-REGIONAL/RS
Pelo respeito mútuo que sempre 

norteou as relações entre o Sindicato 
e a CGU. Este foi o mote da reunião 
realizada na representação regional da 
CGU no Rio Grande do Sul (CGU-Re-
gional/RS). “Exigimos mais respeito e a 
reabertura do diálogo para que juntos – 
administração e servidores – possamos 
continuar construindo, norteados pela 
supremacia do interesse público, uma 
sistemática de trabalho à altura das 
atribuições constitucionais e institucio-
nais da CGU”, cobra o delegado sindical 
do Unacon-Regional/RS, Carlos Leite.

CGU-REGIONAL/PA
Os servidores da representação 

regional da CGU no Pará (CGU-
Regional/PA) não só se reuniram, 
como elaboraram moção de repúdio 
à atitude “intransigente e arrogante” 
do secretário-executivo do órgão. “A 
delegacia sindical do Pará entende 
que precisamos de união para definir 
uma estratégia de negociação, em que 
seja garantida a participação efetiva 
do Unacon Sindical sem utilização 
de manobras de ‘faz-de-conta’, 

respeitando prazos adequados para 
análise das propostas das questões 
relevantes para a carreira e deixando 
de lado vaidades e arrogâncias”, reza 
trecho do documento.

CGU-REGIONAL/AM
De nariz vermelho, os servidores 

da representação regional da CGU 
no Amazonas (CGU-Regional/AM) 
também protestaram. O recado está 
estampado na foto temática elaborada 
pelos servidores: “Respeito. Mais diálo-
go, senhor secretário”. “Os servidores 
lamentam a atitude de Higino no que 
tange a sua intransigência e falta de 
diálogo”, conta Alex Gomes, delegado 
sindical do Unacon-Regional/AM.

CGU-REGIONAL/CE
Na representação regional da CGU no 

Ceará (CGU-Regional/CE), 27 servidores 
se reuniram às 15h. Desses, 25 delibera-
ram sobre a natureza de trabalho da car-
reira. Juntos, repudiam a implantação de 
ponto eletrônico na CGU. “Considerando 
que os trabalhos desenvolvidos pela CGU 
são de natureza intelectual, que existem 
formas mais eficientes para controlar o 

Ato foi convocado pela DEN após Secretaria-Executiva criar obstáculos 
ao diálogo e impor sistema de ponto eletrônico desconhecido pela 
categoria. Regionais da CGU também aderiram ao movimento

Servidores da CGU dizem basta 
para a falta de transparência do órgão



unacon.org.br 11

Mobilização Nacional

tipo de trabalho desenvolvido do que o 
simples registro das horas trabalhadas e 
que organizações modernas fazem com 
sucesso o uso do home office, os servi-
dores da CGU-Regional/CE repudiam o 
sistema imposto pelo órgão”, reza trecho 
do email encaminhado para a DEN.

CGU-REGIONAL/SE
Na representação regional da 

CGU em Sergipe (CGU-Regional/SE) 
o quadro de insatisfação se repete. 
“Esperamos que esse episódio tenha 
servido para, finalmente, o Sindicato 
partir para o enfrentamento e exigir 
o devido respeito dos dirigentes do 
órgão, principalmente daqueles que 
não fazem parte da nossa carreira 
e que por ela demonstram, cada 
vez mais, o seu desapreço”, afirma 
Sandro Menezes, delegado sindical 
do Unacon-Regional/SE.

CGU-REGIONAL/PB
Na regional da Paraíba, os servidores 

também elaboraram nota de repúdio 
à conduta da Secretaria-Executiva da 
CGU. “A Secretaria Executiva ignora to-
das as tratativas pretéritas que estavam 

em andamento entre Unacon e CGU na 
intenção de adotar um horário flexível 
de trabalho que visava aumentar a 
produtividade, reduzir custos e propiciar 
melhoria nas condições de trabalho”, 
recorda trecho do documento. 

Todas as notas, e-mails e docu-
mentos encaminhados à DEN serão 
arquivados e anexados à pauta da 
próxima reunião com o órgão. 

CGU-REGIONAL/BA
Com apenas uma abstenção, todos os 

servidores da representação regional da 
CGU-Regional/BA são contra a implan-
tação do sistema de ponto eletrônico 
de maneira imposta e sem discussão. 
A pesquisa foi realizada no dia 13, por 
iniciativa do Unacon-Regional/BA. 40 
servidores participaram da consulta.

O mesmo levantamento revela que 
58% dos servidores julgam desneces-
sária a instituição de ponto eletrônico 
no órgão. 

OF. DEN Nº 420/2013
Por meio de ofício encaminhado 

na tarde do dia 12, a DEN manifesta 
inconformidade em relação à maneira 

com que o “controle de frequência” 
vem sendo tratado.

No documento, a diretoria recorda, 
por exemplo, que o órgão se compro-
meteu a não tomar decisões unilaterais.

O prazo limitado – o órgão fixou o 
dia 31 de dezembro como a data limite 
para a entrega de sugestões – também 
é questionado. “Não vislumbramos 
razoável a solicitação em tela, com 
prazo tão exíguo de atendimento, 
considerando-se, inclusive, as celebra-
ções natalinas e de ano novo que se 
avizinham (...) o Sindicato considera 
desrespeitosa a solicitação de ma-
nifestação acerca de um sistema de 
controle de frequência cujas diretrizes 
gerais e dinâmica de implantação, 
efetivamente, são desconhecidas”, 
reza o documento.

OF. DEN Nº 421/2013
No dia 16 de dezembro, a DEN enca-

minhou ofício ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão solicitando 
audiência para tratar do assunto. 

Além de denunciar a maneira unila-
teral com que a CGU vem conduzindo 
o processo, o documento condena o 
prazo limite – 31 de dezembro – deter-
minado pelo órgão para a apresentação 
de sugestões. 

No DF, a mobilização foi 

filmada. Assista o vídeo 

no canal do Sindicato no 

youtube ou no link:  

http://youtu.be/gmdd08aylJg 
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Lei de Greve

Atendendo ao pedido do Fórum 
Nacional das Carreiras Típi-
cas de Estado (Fonacate), o 

senador Paulo Paim (PT-RS) assumiu 
o compromisso de solicitar audiên-
cia pública para debater o direito de 
greve no serviço público. O requeri-
mento foi feito por Rudinei Marques, 
presidente do Unacon Sindical e 
secretário-geral do Fórum no dia 30 
de outubro. 

O temor de uma nova campa-
nha salarial sem regras motivou o 
encontro. “Não queremos ver em 
2015 a repetição do que houve em 
2012 quando milhares de servidores 
públicos foram às ruas reivindicar 
reajustes salariais. Precisamos definir 

regras de negociação e, assim, evitar 
a judicialização das greves, como 
ocorreu em 2012”, diz Marques antes 
de solicitar, paralelo ao requerimen-
to da audiência pública no Senado 
Federal, apoio para a realização de 
reunião com o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão.

Paim sugere agendar uma reunião 
com a Secretaria-Executiva do Pla-
nejamento para tratar do assunto. “É 
uma solicitação justa. Vocês conhe-
cem a minha posição sobre o assunto 
e eu conheço a de vocês. Estamos 
juntos! Vou solicitar a reunião com o 
Planejamento e marcarei a audiên-
cia pública”, afirma o senador, que 
elogia a articulação do Fórum. “Vou 

Requerimento foi feito por Marques em 
nome do Fonacate no dia 30 de outubro

Senador Paulo Paim irá 
solicitar audiência pública 
para discutir o tema

Ações populares e processos judiciais são apresentados como meios de combater os aspectos 
nocivos da dívida. Marques foi o coordenador da mesa de debate

Para palestrantes, o sistema da dívida pública compromete a 
soberania nacional

Objetividade no encaminhamen-
to de soluções ao problema do 
endividamento público. É o que 

sugere o palestrante Aldemário Araújo, 
professor da Universidade Católica de 
Brasília (UCB), durante o Seminário 
Internacional “O Sistema da Dívida na 
Conjuntura Nacional e Internacional”. 
O debate foi realizado no dia 13 de 
novembro, com o tema “Os Caminhos 
possíveis face às ilegalidades e ilegiti-
midades do Sistema da Dívida”.  Ru-
dinei Marques, presidente do Unacon 
Sindical, presidiu a mesa. 

"Precisamos ser objetivos nas ques-
tões da Dívida Pública. O anatocismo, 
a cobrança de juros sobre juros, que é 
considerado ilegal pelos tribunais su-
periores, é algo corrente nos contratos 
brasileiros. Talvez essa seja uma boa 
chave para a mudança através de pro-
cessos populares específicos", afirma 
Aldemário, que também é procurador 
da Fazenda Nacional.

Ainda da abertura do debate, Mar-
ques chamou a atenção para a "ilusão 
da transparência". De acordo com o 
dirigente, apesar dos avanços na área, 

nos últimos 10 anos, em decorrência 
de iniciativas da Controladoria-Geral 
da União (CGU), a maior parte dos 
recursos orçamentários não sofre 
auditoria. “A CGU tem abdicado de 
suas competências previstas no artigo 
74 da Constituição Federal, no que diz 
respeito ao controle das operações de 
crédito da União. Só aí, cerca de 44% 
do orçamento federal foge à fiscaliza-
ção. Além disso, os recursos auditados 
o são com grande precariedade de con-
dições de trabalho, carência de pessoal 
e falta de investimentos”, denuncia. 

ajudá-los dentro do limite do meu 
mandato. Vocês estão no caminho 
certo. Aproveitem esse momento 
pré-eleitoral”, finaliza.

SAIBA MAIS 
O anteprojeto de Lei de Greve 

foi entregue ao senador Paulo Paim 
no dia 19 de dezembro de 2012. 
Entrega foi a matéria de capa da 
edição V do Informativo Finanças e 
Controle. O documento recebeu o 
protocolo SUG 07/2012 e, posterior-
mente, tornou-se o PLS 287/2013. 
O senador Paim irá avocar relatoria 
do projeto que, atualmente, tramita 
na Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) do Senado Federal. 

Seminário Internacional
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dramático do ministro, é inadmissível 
a delegação de atividades de caráter 
estratégico a terceiros alheios ao qua-
dro de pessoal do órgão”, alega Rudinei 
Marques, presidente do Sindicato.  

“A CGU não deveria incorrer em erro 
primário dessa natureza. São justamen-
te suas ações de controle que detectam, 
não raramente, que a precarização no 
serviço público, como a falta de investi-
mentos e a carência de pessoal, está na 
gênese de muitos casos de corrupção. 
Buscar soluções fáceis, a um custo redu-
zido, muitas vezes tem um preço alto, e 
quem paga é o contribuinte”, comple-
menta o presidente.

Filipe Leão, diretor de finanças 
do Sindicato, acrescenta. “A medida 
é ainda mais descabida se conside-
rarmos que existem aprovados do 
último concurso, justamente na área 
de TI, aguardando nomeação. Em 
2012 foi realizado concurso para o 

Mandado de Segurança

Sindicato vai à justiça para barrar 
convocação de servidores de outras carreiras
CGU pede alocação de Analistas em TI do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE) 
para assumir as atividades do órgão. Sindicato defende a convocação dos excedentes no último 
concurso para AFC/CGU/2012

preenchimento de 250 vagas do car-
go de Analista de Finanças e Controle 
da CGU, sendo 46 delas para a área 
de TI. A metade desse contingente 
poderia ser chamada imediatamente, 
considerando o disposto no Decreto 
6.944/2009. Sem força política, o 
Ministro da CGU busca um ‘jeitinho’ 
para contornar o problema. Mas o 
Sindicato não vai aceitar ‘jeitinho’ 
quando está em jogo a fiscalização 
da aplicação do dinheiro público”. 

Impedir a alocação de Analistas de 
Tecnologia da Informação (TI) do 
Plano Geral de Cargos do Poder 

Executivo (PGPE) para assumir as ativi-
dades na Controladoria-Geral da União 
(CGU). Este é o objetivo do mandato 
de segurança preventivo coletivo que o 
Unacon Sindical deu ingresso no dia 2 
de dezembro.

A medida foi motivada pelo Aviso 
n. 848/2013/GM/CGU-PR, de 8 de no-
vembro de 2013, enviado pelo Ministro 
de Estado Chefe da CGU à Ministra do 
Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão.

Em justificativa ao pedido, o órgão 
alega que as atividades desenvolvidas 
pela CGU que dependem de recursos 
tecnológicos não estão sendo devida-
mente utilizadas por falta de pessoal.

O Unacon Sindical já se posicionou, 
junto ao Secretário-Executivo da CGU, 
contra a medida. “Apesar do apelo 

Leia a íntegra da matéria 

no site do Sindicato, ou 

direto pelo link:  

http://migre.me/gR8fI. O mandado 

de segurança está disponível  

apenas para filiados com acesso à 

área restrita.

Buscar soluções fáceis, 
a um custo reduzido, 
muitas vezes tem um 
preço alto, e quem 
paga é o contribuinte

Rudinei Marques, 
presidente do Sindicato
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representou a Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) no encontro. O dele-
gado sindical João Augusto Calzado 
Gomes e o Chefe da CGU-Regional/
RO, Ricardo Plácido Ribeiro também 
acompanharam a reunião saudando a 
iniciativa de aproximação da entida-
de com os filiados, em especial os da 
região norte.

Para Marques, a exclusão da car-
reira constitui falha grave do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e também da própria CGU 

Servidores cobram mobilização pela 
gratificação por área de difícil provimento
Demanda foi apresentada durante reunião com os servidores da CGU-Regional/RO. DEN 
também marcou presenta em Sergipe, Espírito Santo, Amazonas e Roraima

Cobrar a inclusão da Carreira 
de Finanças e Controle na Lei 
12.855/2013. Este foi um dos 

encaminhamentos da reunião com os 
servidores da Controladoria-Geral da 
União de Rondônia (CGU-Regional/
RO) realizada no dia 31 de outubro. 
Sancionada no dia 2 de setembro, a 
lei prevê gratificação para servido-
res em exercício em áreas de difícil 
provimento. A indenização é de R$ 91 
por dia de efetivo trabalho. Rudinei 
Marques, presidente do Sindicato 

que, segundo ele, pouco tem lutado 
em benefício de seus servidores. “A 
região norte tem grande carência de 
pessoal e a fixação de efetivo é uma 
preocupação antiga do Sindicato”, 
afirma. Em tentativa de reunião com 
a Secretaria-Executiva da CGU no dia 
11 de dezembro, foi possível, ape-
nas, entregar ofício DEN 419/2013 
que trata sobre o tema (ver matéria 
página 9). “É inadmissível a exclusão 
da carreira dessa lei”, complementa o 
presidente. 
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A íntegra das matérias sobre a visita na regional de Rondônia e a participação da DEN na solenidade de divulgação 

do resultado do Prêmio de Desempenho Funcional estão disponíveis no site do Sindicato ou respectivamente nos 

links: http://migre.me/gZOSe  e  http://migre.me/gZOSI 

Processo Seletivo de Remoção (PSR), Remoção Incentivada, indenização para áreas de difícil fixação de efetivo e carência de 

pessoal também entraram na pauta das duas reuniões. Acesse a íntegra da matéria no site do Sindicato ou no link:  

http://migre.me/gZOKA 

RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em Sergipe (CGU-Regional/SE), os servidores 
manifestaram preocupação com os cortes 
orçamentários e a consequente diminuição das 
fiscalizações. Convidados por Sandro Menezes, 
delegado Sindical (Unacon-Regional/SE) Rudi-
nei Marques, Márcia Uchôa e Filipe Leão estive-
ram com os servidores no dia 12 de novembro. 
“A gestão de recursos humanos também foi 

duramente criticada. Tanto pelas recentes 
alterações da concessão de licença para 
capacitação que pegou os servidores de 
surpresa – especialmente aqueles que já 
haviam protocolado seus processos e contraído 
despesas com passagens aéreas e hospedagem 
– quanto pelas decisões unilaterais da Casa que 
deveriam ser objeto de diálogo e negociação 
com a entidade de classe”, relata Leão.

DESVIO DE FUNÇÃO
Na capital capixaba, a reunião com os servidores 
da CGU-Regional/ES foi realizada às vésperas 
da reunião do Conselho de Delegados Sindical 
(CDS), no dia 20 de novembro. O delegado sindi-
cal Wander Freitas conduziu a reunião. Em pauta, 
a ação judicial referente ao desvio de função dos 
Técnicos de Finanças e Controle. Marques e Leão 
participaram do encontro. Daniel Lara, secretário 

geral do Sindicato, também esteve presente. 
“O ajuizamento foi decidido pelo CDS ainda em 
2011. As procurações e contratos de honorários 
já foram encaminhados aos delegados sindicais. 
Vou centralizar o recebimento, conferência 
e encaminhamento da documentação aos 
advogados. São ações individuais, portanto é 
necessário que cada interessado produza suas 
provas do desvio de função”, esclarece Lara.

MANDADO DE SEGURANÇA
Ação que busca impedir a tentativa da CGU de 
convocar Analistas de Tecnologia da Informa-
ção (TI) do Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo (PGPE) para assumir essas atividades 
no órgão foi a pauta destaque das reuniões nas 
regionais do Amazonas (CGU-Regional/AM) 
e Roraima (CGU-Regional/RR). Os encontros 
foram realizados nos dias 27 e 28 de novembro, 
respectivamente. Filipe Leão representou a 
DEN nas duas reuniões. Júlio Possas acompa-
nhou as atividades em Roraima.
Para Leão, a Secretaria-Executiva da CGU está 
fragilizando a carreira com essa medida. “É 
inaceitável a nomeação de servidores de outros 

cargos do Executivo em áreas estratégicas e 
sensíveis da CGU, quando existem Analistas de 
Finanças e Controle concursados aguardando a 
nomeação”, diz. 
Em Roraima, o principal compromisso do 
Sindicato foi pelo envio, à Diretoria de Gestão 
Interna (DGI/CGU), de pedido de descentrali-
zação financeira e orçamentária para troca e 
reparação do telhado da sede. A reunião com os 
dirigentes foi realizada entre goteiras. Toda a 
repartição está comprometida.
O cenário é uma das razões para o descontenta-
mento declarado dos servidores com o distancia-
mento das chefias de Brasília. 

RECONHECIMENTO
Pela tarde, Marques participou da solenidade do 
Prêmio de Desempenho Funcional que, neste ano, 
agraciou o servidor Lucas Calvi Akl pelo desempe-

nho profissional, assim como João Augusto Calza-
do Gomes, pelos relevantes serviços prestados ao 
Estado, durante seus 35 anos de serviço. 
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Unacon defende direito de licença capacitação

Em carta aberta, Sindicato reafirma 
compromisso pelo combate à corrupção

Em plenário, Amauri Teixeira (PT-BA) 
cobra convocação dos aprovados

Qualificação

9 de dezembro

Concurso CGU/AFC

“A luta contra a corrupção 
não pode esmorecer”. 
Este é o alerta que a Carta 

Aberta à Sociedade encaminhada 
pelo Unacon Sindical faz. A escolha da 
data de publicação do documento – 9 
de dezembro – se deve ao alusivo dia 
internacional de combate à corrupção. 
O documento trata de dois pontos 
críticos que contribuem para o enfra-

Confira a íntegra do ofício 

na área restrita do site do 

Sindicato. Acesse: 

http://migre.me/gH4tq

Confira a íntegra do 

documento no site do 

Sindicato ou no link:  

http://migre.me/gWCFZ

Na tarde do dia 31 de outubro, a Di-
retoria Executiva Nacional (DEN) 
do Unacon Sindical reclamou, por 

meio do ofício nº 386/2013, o direito de 
licença capacitação no exterior dos ser-
vidores da Controladoria-Geral da União 
(CGU). Somente no mês de outubro, 12 
processos de servidores retornaram aos 
chefes imediatos. A entidade cobra o 
deferimento imediato dos pleitos e uma 
reunião para tratar do tema.

Para Filipe Leão, diretor de finanças 
do Sindicato, o órgão está indo na con-
tramão do compromisso pela promoção 
e o estímulo da educação permanente 

para a carreira de Finanças e Controle.  
“Em todos os editais de concurso 

da CGU exige-se língua estrangeira, 
independente de área de atuação ou 
unidade de lotação do servidor. Por-
tanto, o aprimoramento deste conhe-
cimento requer contínua capacitação e 
uma política de educação permanente 
do órgão”, reza o trecho do ofício, em 
justificativa ao pedido da entidade. O 
documento ainda destaca que os reque-
rimentos dos servidores foram protoco-
lados obedecendo as normas vigentes, 
inclusive com respeito aos 60 dias de 
antecedência de início da licença. 

quecimento da Controladoria-Geral 
da União (CGU) – um dos principais 
órgãos de controle do país: o contin-
genciamento financeiro e a carência 
de pessoal.

O corte orçamentário de R$ 17 mi-
lhões prejudicou, dentre outras ações, 
o Programa de Fiscalização a partir de 
Sorteios Públicos. “Apesar do Decre-
to nº 4.321, de 5/8/2002 prever 5 mil 

servidores no quadro efetivo da CGU, 
mais da metade desse contingente 
está vago”, reza o texto.

Mais um parlamentar mantém 
engajamento pela nomeação 
de todos os aprovados no últi-

mo concurso para Analistas de Finan-
ças e Controle da Controladoria-Geral 
da União (AFC/CGU/2012). No dia 5 de 
dezembro, o deputado federal Amauri 
Teixeira (PT-BA), defendeu a medida 
em sessão plenária da Câmara e pediu 
uma audiência com a ministra do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Mirian Belchior, para tratar do assunto.

Dada a influência de Amauri no 
Congresso Nacional, Rudnei Marques, 
presidente do Unacon Sindical avalia o 
apoio dele como primordial. "Amauri 
Teixeira tem sido muito atuante no 
Congresso e goza de prestígio junto ao 
Governo Federal por suas competên-
cias em vários segmentos da gestão 
pública. Acreditamos que ele tenha 
muito a contribuir nessa luta pela 
convocação de todos os aprovados no 
concurso AFC/CGU/2012". 

Assista a íntegra do discurso 

no perfil do Sindicato no 

Youtube ou acesse o link: 

http://youtu.be/gg-vePq1bpw 



As fotos da festa de  

fim de ano do DF já  

estão disponíveis no  

perfil do Sindicato no Flickr. 

Acesse: http://migre.me/h3oWL

Confraternização
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Desde o mês de agosto a Diretoria Executiva Nacional (DEN) recebe 
filiados depois do expediente na sede do Sindicato, em Brasília, DF. 
O plantão tem como objetivo facilitar o acesso aos dirigentes. O 

atendimento é realizado todas às terças, quartas e quintas-feiras das 18h 
às 20h. Mais informações no telefone 2107-5000. Código de área 61. 

Diretoria estende expediente 
para atender filiados

Plantão Unacon

No dia 30 de novembro, o Una-
con Sindical realizou a festa 
de confraternização para os 

associados de Brasília. A festa deste 
ano foi inspirada na Copa do Mundo 
no Brasil e contou com a participação 
da Bateria Furiosa, do Distrito Fede-
ral, que animou o público no Salão 
de Festas Grande Oriente. Toda a 
Diretoria Executiva Nacional (DEN) 

do Sindicato compareceu à confra-
ternização que reuniu, em média, 
1,3 mil pessoas.

O evento já é uma tradição e tem 
como objetivo promover o encontro 
entre associados ativos, pensionistas, 
aposentados e seus familiares para 
celebrar mais um ano de trabalho. 

Para Márcia Uchôa, vice presidente 
do Sindicato, o saldo do evento foi 

Bateria de Escola de Samba animou 
a festa de fim de ano do Distrito Federal

bastante positivo. “É difícil promover 
uma festa deste porte, mas o trabalho 
é recompensado ao ver a satisfação de 
todos”, diz.

FURIOSA
Para participar dos ensaios da Bateria 

Furiosa não precisa ter experiência mu-
sical nem pagar nada. Mais informações 
no link: www.bateriafuriosadf.com.br 
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Corrida contra a Corrupção

Protesto saudável. A Diretoria 
Executiva Nacional (DEN) repre-
sentou a carreira de Finanças e 

Controle na quarta edição da “Corrida e 
Caminhada Venceremos a Corrupção”. 
Realizado no dia 1º de dezembro, em 
Brasília (DF), o evento marca a abertura 
do calendário de manifestações alusivas 
ao Dia Internacional de Combate à 
Corrupção, no dia 9. Mais de 900 atletas 

se dividiram entre os percursos de 1km 
(caminhada), 10km e 5 km (corrida). Na 
área de concentração, os atletas pude-
ram conhecer a “praça da cidadania” e 
a “Papuda Móvel”, ações também pa-
trocinadas pelo Instituto de Fiscaliza-
ção e Controle (IFC). Rudinei Marques, 
Filipe Leão, Roberto Kodama e Júlio 
Possas, presidente e diretores do Sin-
dicato marcaram presença. Os filiados 

ao Unacon Sindical que participaram 
da corrida foram ressarcidos no valor 
da inscrição. 

TRANSPARÊNCIA
Sem fins lucrativos, o evento tem as 

contas abertas. As planilhas de gastos 
das edições anteriores estão disponí-
veis no site do IFC. Acesse: http://ifc.
org.br/novo/corrida/inscricao.php. 

Dirigentes participam da quarta edição do evento
Marques, Leão, Kodama e Possas representaram a DEN na ação que marca a abertura do 
calendário de manifestações alusivas ao Dia Internacional de Combate à Corrupção 

Fotos

Rudinei Marques 

Distância: ..........5 Km

Tempo: ........00:26:55 

Ritmo: .............. 05:21

Filipe Leão 

Distância: ..........5 Km

Tempo: ........00:32:43

Ritmo: ..............06:32

Roberto Kodama 

Caminhada

de 1 Km

Júlio Possas

Caminhada

de 1 Km
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Notas

Recesso 
O Unacon Sindical não terá expediente 
na semana do natal. A Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) e todos os funcionários reto-
mam as atividades no dia 2 de janeiro.  

Central telefônica 
O atendimento telefônico do Unacon Sindical está 
sendo realizado por meio de Unidade de Resposta 
Audível (URA). Quem ligou para o Sindicato nos 
últimos meses percebeu a mudança. A adoção do 
sistema tem como objetivo facilitar a comunicação 
de quem liga para o Sindicato. Ao selecionar uma 
das cinco opções de serviço apresentadas pela 
mensagem eletrônica, o filiado será automatica-
mente transferido para o setor responsável. Confi-
ra as opções disponíveis na imagem ao lado.

Serviços jurídicos
Filiados ao Unacon Sindical também contam 
com assessoria jurídica nas áreas de Direito 
Civil, Direito Administrativo, Direito do Consu-
midor, Direito do Trabalho e Direito Previdenci-
ário. Pós-graduados em Direito Civil e Processo 
Civil, os advogados Marcos Gouvêa e João Bi-
lheiros atendem em horário comercial na sede 
do Sindicato. A consulta deve ser previamente 
agendada por telefone ou email. nucleojuridi-
co@unacon.org.br  fone: (61) 2107-5012

PEC 170/2012
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), assinou ato de criação 
da Comissão Especial que irá analisar a proposta de 
Emenda à Constituição (PEC 170/2012) que garante 
proventos integrais ao servidor que se aposentar por 
invalidez. A comissão será composta por 21 mem-
bros titulares e terá igual número de suplentes.

Cantata de Natal
No dia 18 de dezembro, o Coral da 
Controladoria-Geral da União (CGU) e 
do Unacon Sindical encantou os servi-
dores. Com a participação especial de 
instrumentistas e solistas convidados, os 
coristas entoaram cantos natalinos para o 
auditório da sede, em Brasília, lotado. Fili-
pe Leão, diretor de Finanças do Sindicato 
acompanhou a apresentação.

PEC 147/2012
Na tarde do dia 19 de novembro, o deputado federal João Dado (SDD-SP) apresen-
tou voto em separado à Proposta de Emenda à Constituição (PEC 147/2012), que 
versa sobre a remuneração dos servidores públicos. O parlamentar defende a in-
clusão das carreiras de nível superior de Finanças e Controle da Controladoria Geral 
da União (CGU) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) dentre as que merecem 
“tratamento remuneratório coerente com as responsabilidades atribuídas”.

#NOTOURDEBT 
A Diretoria Executiva Nacional (DEN) apoiou a Se-
mana Mundial contra a Dívida Pública da União, dos 
Estados e Municípios. A campanha foi realizada entre 
os dias 8 e 15 de outubro. As mídias digitais foram 
o foco da ação. Os dirigentes publicaram fotos com 
cartazes do movimento. As imagens foram postadas 
com a hasttag #notourdebt. 
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