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Editorial

15 de maio
JORNAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Veículo destaca encaminhamento favorável à 
nomeação dos aprovados no último concurso para 
Analista da CGU dado pelo deputado Federal Paulo 
Rubem Santiago (PDT-PE)

19 de maio
TV JUSTIÇA
Rudinei Marques criticou a elevada taxa de juros 
da dívida dos Estados e Municípios com a União ao 
veículo, após ato público promovido pela OAB, no dia 
15 de maio

21 de maio
TV METEORO
Destaque da atuação político-sindical é o ponto chave 
da entrevista que Rudinei Marques concedeu ao veícu-
lo do Sinditamaraty

24 de maio 
CONGRESSO EM FOCO
Artigo de Leão sobre os 10 anos da CGU pauta veículo. 
Texto enfatiza a necessidade de um balanço no órgão, 
com destaque para desafios emergenciais de longo, 
médio e curto prazo

24 de maio
SITE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Portal divulgou audiência pública pelos 10 anos de 
instituição da CGU com referência à carência de pessoal 
do órgão

13 de junho
CONGRESSO EM FOCO
Filipe Leão reflete sobre a PEC que restringe o poder 
de investigação às polícias civil e federal em artigo 
publicado no veículo. Projeto foi arquivado no 
Congresso, no dia 25 de junho

1º de julho 
CORREIO BRAZILIENSE
Edição online do jornal publica nota sobre protesto 
da Comissão de Aprovados no último concurso para 
Analista de Finanças e Controle da CGU, em frente à 
Granja do Torto

1º de julho
R7
Portal de notícias destaca reivindicação pela nomeação 
dos aprovados no último concurso para Analista de 
Finanças e Controle da CGU, em frente à Granja do Torno

O mês de junho ficará na me-
mória dos brasileiros em 
decorrência das manifestações 

populares que tomaram as ruas do 
país. Como entidade de classe, mas, 
sobretudo, enquanto cidadãos, deve-
mos refletir sobre esses episódios.

Fato inconteste, as manifestações 
surpreenderam até mesmos experien-
tes analistas políticos e sociais, pois 
um dos fenômenos mais inquietantes 
da sociedade contemporânea trata-
-se do individualismo. Com efeito, à 
implosão dos valores tradicionais e 
ao avanço das liberdades individuais 
seguiram-se processos de seculariza-
ção e de perda de horizontes existen-
ciais. Na falta de propósitos de vida 
mais substanciais e integradores, as 
pessoas voltaram-se para si mesmas, 
em detrimento de preocupações 
mais amplas. Daí o engajamento em 
bandeiras coletivas ser visto como algo 
fora de contexto.

Não obstante o aspecto nocivo 
desse individualismo, reiteradas 
vezes associado a um narcisismo 
típico da pós-modernidade, mesmo 
a associação a causas coletivas de 
variados matizes era visto como um 
movimento egocêntrico, no sentido de 
que seria apenas uma exacerbação dos 
interesses pessoais. Vale observar que 
essa ótica distorcida, a partir da qual 
somente seria concebível a adesão a 
causas que nos dissessem imediato 
respeito, interdita uma interpretação 
mais profunda da situação.

Visto de outro ângulo, no entanto, 
o voltar-se a si mesmo representa 
uma conquista inegável da civiliza-
ção. Depois de séculos de exploração 
religiosa e ideológica, teria chegado o 
momento da emancipação de todo o 
controle e dominação. Essa libertação, 
no entanto, não significa que devamos, 
a partir dela, nos voltar exclusivamente 
aos interesses pessoais. Pelo contrário. 
Liberdade implica responsabilidade e 
vem intimamente ligada à alteridade, 
evidenciando a complementaridade 
entre ambas.

Logo, enquanto entidade de classe, 
em raciocínio analógico, precisamos 
estar atentos às infindáveis demandas 
da “corporação”, mas também sem 
nos deixar absorver pelas recorrentes 
exigências da “coletividade”. Essa reta 
medida é fundamental para superar a 
fragmentação e o atomismo social. É 
ela que irá nos permitir lutar por uma 
sociedade mais justa, fundada no senti-
mento de pertença e na cooperação em 
torno de projetos comuns, sem perder 
de vista questões pontuais. A presente 
edição mostra como temos atuado de 
forma a conciliar esses dois aspectos 
irrenunciáveis às entidades de classe.

Boa leitura!

Corporativismo e Sociedade

Rudinei Marques, 
presidente do Unacon Sindical

ERRAMOS
No informativo Finanças & Controle, 

edição VI, março/abril de 2013, na página 18, 
no artigo sobre Produção Acadêmica, 

o endereço correto para envio de material é: 

comunicacao@unacon.org.br
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toria. O servidor que faz uma capa-
citação adquire bagagem intelectual 
que irá agregar valor ao trabalho que 
desempenha. Órgão e servidor saem 
ganhando”, diz. 

A proposta apresentada por Eveline 
Martins Brito, coordenadora-geral de 
planejamento e avaliação institucional 
tem como objetivo central padroni-
zar a linguagem do auditor interno e 
integrar os servidores de todo o país. 
A expectativa é pela promoção do 
sentimento de pertencimento ao novo 
projeto. “Queremos que todos pos-
sam participar. Este será nosso maior 
desafio”, avalia Eveline.

Leão elogiou a iniciativa de aber-
tura do diálogo para a construção 
da concepção do programa. “Obser-

Parceria. O Unacon Sindical 
aceita participar do processo 
de reformulação do plano de 

capacitação de servidores da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU). O con-
vite foi feito pela Assessoria Especial 
de Gestão de Projetos do órgão no 
dia 13 de junho. Filipe Leão e Daniel 
Lara, diretor e secretário executivo do 
Sindicato, respectivamente, represen-
taram a Diretoria Executiva Nacional 
(DEN) na reunião.

Lara se solidariza com a proposta e 
aceita, em nome da entidade, o convi-
te para apoiar o processo de reformu-
lação do plano de capacitação. “Sou 
suspeito pra falar de capacitação. 
Gosto muito. E os benefícios vão para 
além da redação do relatório de audi-

Sindicato aceita convite para apoiar 
reformulação da capacitação da CGU
Alinhado em três eixos, proposta apresentada aos dirigentes tem 
como objetivo integrar os servidores de todo o país 

CGU em foco

A reformulação prevê três eixos de atuação: capacitação 
de nível técnico; desenvolvimento gerencial e pós-
graduação. Os cursos variam de curto (menos de 80 
horas), médio (entre 80 e 360 horas) e longo prazo (mais 
de 360 horas).

Formação

vamos que o atual marco regulatório 
de capacitação é muito bom. Talvez 
necessite de um ou outro retoque, 
mas não muito. O ponto sensível é na 
implementação. Isto é, na aplicação 
dos conteúdos dos cursos realizados, 
na interpretação das normas, na 
liberação do pessoal e no orçamen-
to projetado. Um curso generalista 
sobre a Lei de Licitação, por exemplo, 
pode não ser necessário. Talvez seja 
mais interessante — tanto para a CGU 
quanto para o servidor — estudar 
os casos polêmicos da lei e como a 
instituição recomenda interpretá-la”, 
sugere. 

O projeto está em fase de 
diagnóstico e concepção. A previsão é 
que entre em vigor ainda em 2013. 

O servidor que faz 
uma capacitação 
adquire bagagem 
intelectual que 
irá agregar valor 
ao trabalho que 
desempenha. Órgão 
e servidor saem 
ganhando

Daniel Lara, secretário executivo 
do Sindicato
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Contabilidade criativa 
constrange servidores
Processo foi criticado por 
Marques durante ato público, 
no dia 15 de maio. Segundo 
ele, manobra prejudica 
credibilidade do Tesouro no 
país e exterior

STN em foco

Rudinei Marques, 
presidente do Sindicato

“Enquanto a dívida dos 
Estados e Municípios 
registra aumento de 

589% em apenas dez anos, o Tesouro 
repassa recursos ao BNDES (Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) a taxas de juros 
baixíssimas. Isso não pode estar cer-
to”, diz Rudinei Marques, presidente 
do Unacon Sindical. A crítica também 
é voltada à “contabilidade criativa” 
adotada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) a pretexto de inflar o 
superávit primário — a economia que 
o governo faz para o pagamento da 
dívida pública e ainda hoje principal 
indicador da credibilidade fiscal. 

A manobra foi censurada por 
meio de Carta Aberta à Sociedade, 
pronunciada pelo presidente duran-
te o “Ato Público pela Revisão da Dí-
vida dos Estados e Municípios com a 
União”, realizado no dia 15 de maio, 
na Sede da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB Nacional). Normas da 
União elevaram a dívida de Estados 
e Municípios de R$ 121 bilhões em 
1999 para R$ 396 bilhões em 2011, 
no cômputo nacional. Este aumento 
da ordem de 589%, diante de uma 
inflação oficial acumulada de 133%, 
foi o motivador do Ato Público 
promovido por vários movimentos 
sociais, dentre os quais a “Auditoria 
Cidadã da Dívida”.

Com a palavra, Marques esclareceu 
que a manipulação das contas prejudi-
ca a credibilidade da STN. “O Tesouro 
Nacional argumenta que as operações 
estão dentro da legalidade e sob o 
amparo da moralidade pública. Como 
se pode garantir isto, haja vista a 
contabilização de vultosos dividendos 
por empresas estatais que amargaram 
prejuízos nas bolsas? Essas e outras 
práticas já foram duramente criticadas 
por analistas do mercado financeiro e 
por agências de rating e publicações 
internacionais”, informa Marques. A 
íntegra da carta está disponível no link 
http://migre.me/eAQit. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
De acordo com o jornal Esta-

dão, Arno Augustin, secretário do 
Tesouro, já foi convidado a prestar 
informações sobre as operações 
realizadas à Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) do Senado 
Federal.  Como, por exemplo, a 
que envolve a Eletrobrás. A Estatal 
recebeu R$ 2,5 bilhões de em-
préstimo do BNDES e os recursos 
foram utilizados para o pagamento 
de dividendos à União. Em nota, 
o órgão afirma que as alterações 
apenas simplificam o repasse de 
dividendos do banco de fomento à 
União, sem efeito na programação 
financeira do Tesouro. 

O Tesouro Nacional 
argumenta que as 
operações estão dentro  
da legalidade e sob o 
amparo da moralidade 
pública. Como se pode 
garantir isto, haja vista a 
contabilização de vultosos 
dividendos por empresas 
estatais que amargaram 
prejuízos nas bolsas? 
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Reunião CDS

Dirigentes planejam

Dia Nacional de Luta pela 
Reestruturação com ênfase na 
necessidade de concurso público 
para o cargo de Técnico de 
Finanças e Controle é aprovado 
durante encontro

mobilização nacional
Dirigentes deliberam realização de 

mobilização nacional. Enca-
minhamento foi proposto por 

Rudinei Marques, presidente do Unacon 
Sindical durante a reunião do Conselho 
de Delegados Sindicais (CDS), realizada 
em João Pessoa (PB) entre os dias 2 e 3 
de maio. O “Dia Nacional de Luta pela 
Reestruturação” irá enfatizar a necessi-
dade de concurso público para o cargo 
de Técnico de Finanças e Controle (TFC) 
como uma das prioridades. Nível supe-
rior para o ingresso ao cargo de Técnico, 
atribuições e nomenclatura também 
serão cobrados. Fábio Araújo, chefe da 
Controladoria-Geral da União no estado 
da Paraíba (CGU - Regional/PB) partici-
pou da abertura do encontro.
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Delegados e representantes 
sindicais cobraram mais atenção 
para o cargo de TFC, ainda durante 
a apresentação do relatório de 
atividades de 2012. A preocupação 
destacada pelos participantes é 
quanto à extinção do cargo. Marques 
lembra que a pauta é levada a todas 
as reuniões que a Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) participa. “Sempre 
insistimos neste ponto. O caso já 
foi levado ao secretário executivo 
da CGU, ao Planejamento e à Casa 
Civil”, afirma o dirigente. Alex Gomes, 
delegado sindical pelo Amazonas e 
Estevam Barbosa, presidente do CDS 
acompanharam dois desses encontros 
mencionados.

De acordo com Daniel Lara, secre-
tário executivo do Unacon Sindical 
dois pontos devem ser trabalhados: a 
volta da abertura de concurso público 
para TFC em 2014 e a redefinição de 
atribuição dos cargos. “Toda e qual-
quer deliberação deve estar alinhada 
nesses dois tópicos”, ressalta Lara, 
com aclamação dos participantes.

As prioridades que irão pautar a 
mobilização - com data a definir - 
serão levadas à Administração das 
duas Casas. “Quando apresentamos a 
situação do cargo que, segundo pro-

jeções, terá menos de 100 servidores 
em cinco anos, todos ficam assusta-
dos”, diz Marques.

Arivaldo Sampaio, delegado sin-
dical pelo Distrito Federal destaca a 
importância da definição das atribui-
ções, assim como a questão do nível 
superior para TFC. “O caminho inver-
so foi feito na Receita Federal, sem 
sucesso. Para fixar o nível superior de 
ingresso ao cargo de Técnico de Finan-
ças e Controle temos que, primeiro, 
redefinir as atribuições”, lembra.

FALTA DE EQUIPAMENTOS 
O item 19 da pauta do CDS levan-

tou discussão sobre a falta de mate-
riais fundamentais para a realização 
das auditorias, como rádio comuni-
cadores, coletes salva-vidas e outros 
equipamentos de segurança. Ícaro de 
Almeida, delegado sindical pelo Mato 
Grosso, compartilhou experiência de 
fiscalização no Xingu. Ele conta que 
só conseguiu chegar ao destino com o 
auxilio de embarcação indígena e sem 
equipamento de segurança. “Foram 
mais de quatro horas de viagem. Às 
vezes a gente se submete a algumas 
situações bastante adversas, em fun-
ção do trabalho. Assumimos um risco 
muito grande, sem cobertura adequa-

Às vezes a gente se 
submete a algumas 
situações bastante 
adversas, em função do 
trabalho. Assumimos um 
risco muito grande, sem 
cobertura adequada

Ícaro de Almeida,  delegado 
sindical pelo Mato Grosso

Reunião CDS
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da”, diz. Os relatos foram sistematiza-
dos em documento a ser entregue ao 
secretário executivo da CGU. Marques 
assegura que, caso não tenham retor-
no do órgão,  
as cobranças serão levadas a público. 

HORÁRIO FLEXÍVEL 
O item da pauta que tratou sobre 

horário flexível também rendeu dois 
encaminhamentos. O polêmico proje-
to de registro eletrônico de ponto foi 
o motivador das propostas. 

A primeira, sugerida por Carlos 
Leite, delegado sindical pelo Rio Gran-
de do Sul, autoriza a DEN a entrar 
com ação judicial quando e caso for 
necessário interditar a implementa-
ção unilateral do sistema. A segunda, 
proposta por Sandro Menezes, dele-
gado sindical pelo estado de Sergipe, 
complementa o encaminhamento de 
Leite com a sugestão de criação de 
comissão para estudar minuta que 
reze sobre a redação dos relatórios de 
auditorias em casa (home office). Alex 
Gomes, Carlos Gil e Carlos Leite, dele-
gados sindicais pelos estados do Ama-
zonas, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul, respectivamente, integram a 
comissão. Leite informa que já existe 
minuta no Rio Grande do Sul que trata 
sobre o assunto. 

DIA NACIONAL DE LUTA 

PELA REESTRUTURAÇÃO

• Concurso público para o cargo 

   de Técnico de Finanças e Controle;

• Nível superior para TFC;

• Atribuições;

• Nomenclatura

DE HORA EM HORA

Os filiados puderam acompanhar detalhes 

da reunião em tempo real, pela página do 

Sindicato no facebook. Acesse 

http://www.facebook.com/UnaconOficial 

e confira os melhores momentos.

EM NOVEMBRO

O encontro encerra com o local da 

próxima reunião do CDS definido.  

Com maioria de votos, Espírito Santo 

foi o estado vencedor. O encontro está 

previsto para o mês de novembro.

Reunião do CDS
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Carreiras de Estado

Valorização das carreiras típicas 
de Estado. Este foi o tema da 
audiência pública realizada 

no dia 14 de maio, na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço 
Público (CTASP) da Câmara dos 
Deputados. A sugestão foi encaminhada 
pelo deputado federal Paulo Rubem 
Santiago (PDT-PE) em nome do Fórum 
Nacional das Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate). Carência de pessoal e a 
precarização do serviço público foram 
os dois principais temas abordados no 
encontro. Rudinei Marques, presidente 
do Unacon Sindical e secretário-geral 
do Fórum, compôs a mesa de debate. 
Filipe Leão e Roberto Kodama, diretores 
do Sindicato, também acompanharam 
o evento ao lado dos representantes 

da Comissão de Aprovados no último 
concurso para Analista de Finanças e 
Controle da Controladoria-Geral da 
União (AFC/CGU/2012). O deputado 
federal Roberto Santiago (PSD-SP), 
presidiu a sessão.

“A precarização do serviço público 
abre espaço para esquemas de corrup-
ção”, afirma Marques, ao fazer relação 
entre a falta de pessoal e o desvio de 
recursos públicos. “Com a carência de 
pessoal, comum a vários órgãos aqui 
representados, estruturas paralelas 
são criadas visando negociar vanta-
gens, acelerar processos e vender 
facilidades. Essa é uma das vertentes 
da corrupção que precisamos estar 
bastante vigilantes para prevenir e 
evitar”, reflete.

Temas foram abordados na audiência pública da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados. Unacon Sindical compôs a mesa

Carência de pessoal e precarização do serviço 
público pautam CTASP

Paulo Rubem Santiago encerrou a sessão com encaminhamento adaptado à linguagem de 
cordel. “Os concursos que são feitos não terminam/ concursados vêm aqui angustiados/ 
editais são lançados de fachada/ candidatos batem na porta fechada/ pelo visto estão 
ficando arretados”

No tocante à carreira de Finanças 
e Controle, Marques justifica o apelo 
com dados. “No caso da CGU, estão 
previstos 5 mil cargos. No entanto, 
menos da metade estão ocupados. 
Como podemos trabalhar dessa ma-
neira?”, questiona.

O reclame resultou no encaminha-
mento especial do deputado Paulo 
Rubem Santiago pela convocação dos 
concursados no último concurso para 
AFC/CGU/2012. O pedido foi indexa-
do à Comissão Mista de Orçamento, 
para que garanta recursos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Or-
çamentária Anual para a contratação 
dos servidores aprovados. O pedido 
se estende aos aprovados no concurso 
da Polícia Rodoviária Federal. 
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CGU 10 anos

Unacon apresenta anteprojeto 

de Lei Orgânica da CGU 
ao presidente da CLP
Iniciativa foi aclamada pelos participantes da Audiência 
Pública pelos dez anos de instituição da CGU na Comissão de 
Legislação Participativa da Câmara dos Deputados
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CGU 10 anos

Sem rodeios. Assim foi a entrega 
do anteprojeto de Lei Orgânica 
da Controladoria-Geral da União 

(CGU), ao deputado federal Lincoln 
Portela (PR-MG). Ovacionado pelo pú-
blico, Rudinei Marques, presidente do 
Unacon Sindical aproveitou a audiência 
pública pelos 10 anos de instituição da 
CGU, realizada no dia 28 de maio, para 
oficializar o envio do documento ao 
presidente da Comissão de Legislação 
Participativa (CLP) da Câmara dos 
Deputados.

“Nós precisamos consolidar a 
legislação que ampara as atividades 
do órgão. Há muito conversamos com 
os gestores, mas nunca surgia um 
momento político adequado para que 
o projeto fosse entregue ao Congres-
so. Por esta razão entregamos hoje, 
no aniversário do órgão, o antepro-
jeto de criação da Lei Orgânica da 
CGU”, assinalou Marques. Portela 
parabenizou a iniciativa do Sindicato 
lembrando que, atualmente, mais de 
40 Projetos de Lei em tramitação na 
Câmara dos Deputados tiveram início 
na CLP. Assista a fala de Marques no 
link: http://migre.me/eMHLw. Entrega 
do anteprojeto a partir dos 19:13.

Erros e acertos do órgão também 
foram sinalizados na audiência públi-
ca. Ponto a ponto, a lista de reivindi-
cações da carreira foi apresentada. A 
contribuição da Comissão de Aprova-
dos no último concurso para Analista 
de Finanças e Controle do órgão (AFC/
CGU/2012) foi decisiva no debate 
sobre a gestão de pessoal. Leonardo 
Larossa, representante do grupo, fa-
lou sobre as renúncias de um candida-
to para conquistar a aprovação em um 
concurso público concorrido como o 
da CGU. “Cada um aqui dedicou muito 
tempo da vida. Passou horas estudan-
do, abdicando de tempo com a família 
e os amigos para, depois da aprova-
ção, encontrar esse descaso”, lamen-
ta. Assista a íntegra da fala de Larossa 
no link http://migre.me/eMIs1

Glória Merola, diretora de Controle 
Externo da Associação Nacional dos 
Auditores de Controle Externo dos 
Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) 

também pediu mais sensibilidade aos 
parlamentares, a respeito da carência 
de pessoal do órgão, no sentido de 
repor os mais de 2,5 mil cargos vagos. 
Merola ainda enalteceu a parceria 
entre os controles interno e externo. 
“Carreiras sólidas e um controle bem 
estruturado são indispensáveis a uma 
sociedade que se pretende moderna e 
democrática”, disse.

Em sua fala, Carlos Higino, secre-
tário-executivo do órgão reconhece 
que, assim como o Brasil, a CGU ainda 
está em processo de desenvolvimento. 
Segundo ele, nesse curto período, foi 
possível percorrer uma longa distância. 
“Por isso os parabéns devem ser dados, 
primeiramente, aos servidores. Foram 
eles que permitiram que a CGU conquis-
tasse a respeitabilidade de órgãos par-

Nós precisamos consolidar a legislação que 
ampara as atividades do órgão. Há muito 
conversamos com os gestores, mas nunca 
surgia um momento político adequado para 
que o projeto fosse entregue ao Congresso

Rudinei Marques, 
presidente do Sindicato



Os parabéns devem ser dados, primeiramente, 
aos servidores. Foram eles que permitiram 

que a CGU conquistasse a respeitabilidade de órgãos 
parceiros e, principalmente, da sociedade em tão 
pouco tempo
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ceiros e, principalmente, da sociedade 
em tão pouco tempo”, diz. O Secretário 
ainda fez um balanço das medidas 
adotadas nos últimos dez anos, com 
destaque para a criação do Sistema de 
Correição do Poder Executivo Federal 
e de uma secretaria voltada para a pre-
venção e combate à corrupção.

Referência internacional em 
qualidade, o Portal da Transparência 
também foi lembrado por Higino. “A 
eficiência na disponibilização de dados 
é destaque internacional. Constatação 
que não faríamos sem a contribuição 
da população”, afirma, sem esquecer a 
importância dos servidores do órgão, 
nesse processo. “São poucos, mas de 
um potencial inegável”, avalia.

Vários parlamentares participaram 
da audiência pública, como os 
deputados Celso Jacob (PMDB-RJ), Dr. 
Grilo (PSL-MG) e Edinho Bez (PMDB-
SC), e as deputadas Fátima Bezerra 
(PT-RN) e Érica Kokai (PT-DF). Outros 
dirigentes da CGU também estiveram 

presentes, como o secretário Federal 
de Controle Interno, Valdir Agapito; 
o corregedor-geral da União, Waldir 
João; o secretário de Prevenção 
da Corrupção, Sérgio Seabra; a 
representante da Diretoria de Gestão 
Interna (DGI), Carla Baksys; o ouvidor-
geral da União, Eduardo Romão e o 
Secretário de Controle Interno da 
Presidência da República, Jerri Eddie 
Xavier Coelho.

PRESTÍGIO
Luiz Navarro, ex-Secretário-Execu-

tivo da CGU, também compareceu à 
audiência pública e compôs a mesa de 
debate com cumprimentos ao Sindica-
to e à Câmara dos Deputados. “A atual 
gestão do Unacon Sindical assumiu 
um papel fundamental que dignifica a 
carreira de Finanças e Controle. Essa 
Casa nunca faltou com a CGU. Em 
termos de aprimoramento de legisla-
ção, pouca coisa ainda resta. Talvez 
a Lei Orgânica seja um dos últimos 

Confira os vídeos da 

audiência pública no canal 

do Sindicato, no Youtube. 

Acesse: 

http://www.youtube.com/unaconoficial

Carlos Higino, secretário-executivo da CGU

atos importantes a aprovar”, disse 
sem deixar de reforçar a importância 
da convocação de todos os aprovados 
no concurso para AFC/CGU/2012, 
para suprir a atual carência de pessoal 
do órgão. “No ano de 2010, a CGU 
registrou o maior número de servi-
dores em atividade. No entanto, nos 
últimos anos, tem sido difícil retomar 
esse pico mesmo com a chamada dos 
concursados e dos excedentes que, 
espero eu, se dê em breve”. Assista 
a íntegra da fala de Navarro no link: 
http://migre.me/eMIpK.

CGU 10 anos
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Fonacate

Transparência, controle social e 
combate à corrupção. Estes são 
os principais eixos de discussão 

do seminário “O Papel das Carreiras de 
Estado na Reforma Política”. Promovi-
do pelo Fórum Nacional das Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate), o encon-
tro será realizado no dia 7 de agosto no 
auditório Nereu Ramos, da Câmara dos 

Deputados, das 13h às 19h. Inscrições 
podem ser feitas no site da entidade. 
O evento será gratuito e aberto ao 
público.

O Unacon Sindical integra a comis-
são organizadora do evento junto à 
Unafe, Anffa Sindical e Afipea-Sindical. 
Para os organizadores, uma ampla 
reforma política é capaz de minimizar 

os desvios de recursos públicos. “Muitas 
empresas financiam campanhas eleito-
rais com intuito de auferirem benefícios 
decorrentes de contratos com o Estado. 
Essa relação promíscua com o poder 
público precisa acabar”, afirma Rudinei 
Marques, presidente do Sindicato e 
secretário-geral do Fórum. Confira a 
programação do Seminário. 

“O Papel das Carreiras de Estado na Reforma Política” será realizado no dia 7 de agosto no 
auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Inscrições podem ser feitas online

Combate à corrupção será um dos temas 
do próximo seminário do Fórum

13h00 CREDENCIAMENTO
14h00 SOLENIDADE DE ABERTURA

15h00  ABERTURA
 PALESTRA INTERNACIONAL 

– Clientelismo no Brasil  
contemporâneo.

 Palestrantes: 
• Simeon Nichter (Professor da 

Universidade da Califórnia em 
San Diego)

• Márlon Reis (Juiz de Direito e 
Membro do Comitê Nacional do 
MCCE)

   Presidente da mesa: 
 Rudinei Marques - Secretário-

Geral do Fonacate e presidente 
do Unacon Sindical

16h00  PAINEL – Transparência, 
controle social e combate à 
corrupção.

 Palestrantes: 
• Roberto Pires (Cientista político e 

ex-coordenador de estudos sobre 
Estado e Democracia do Ipea)

• Jerri Eddie Xavier Coelho (Se-
cretário de Controle Interno da 
Presidência da República)

 Presidente da mesa: 
 Simone Fagá - Presidente da Unafe
17h00 INTERVALO (20 minutos)
17h20 PAINEL – Instituições Públicas  

e Reforma Política.
 Palestrantes: 

• Deputado Federal João Dado (PDT/SP)
• Juarez Freitas (Professor da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande 
   do Sul e Jurista)

 Presidente da mesa: 
 Fábio Sá - Presidente da Afipea
18h30  ENCERRAMENTO
 Proposta Fonacate

PROGRAMAÇÃO

Dia 7 –  Quarta-feira



da CGU. É preciso atualizar as minutas 
que rezam sobre horário flexível e, se 
possível, adaptá-las ao modelo da Re-
ceita Federal, que trabalha com home 
office”, declara Carlos Gil, delegado 
sindical do RJ. A respeito do clima 
organizacional, o presidente sugeriu 
a realização de uma avaliação profis-
sional do ambiente de trabalho após a 
troca de chefias. 

NOMENCLATURA
Sobre o tema, o Sindicato informou 

que aguarda apenas posicionamento 
do Tesouro Nacional. “Quanto à CGU, 
o ministro Jorge Hage já sinalizou posi-
tivamente. Mas a cúpula da STN ainda 
não está convencida dessa necessida-
de, apesar dos servidores terem votado 
a favor das novas denominações. Con-

Unacon Itinerante
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“Não faz qualquer 
sentido que a CGU 
queira compensar a 

conhecida carência de pessoal com 
a instalação de catraca eletrônica”, 
diz Rudinei Marques, presidente do 
Unacon Sindical, ao concordar com 
as reivindicações dos servidores da 
Controladoria-Geral da União do 
Rio de Janeiro (CGU-Regional/RJ), 
contra a rigidez de um sistema de 
frequência. O encontro foi realizado 
no dia 5 de junho, pelo projeto Unacon 
Itinerante. Atuação político-sindical 
e nomenclatura também pautaram a 
reunião. Márcia Uchôa, vice-presidente 
da entidade também representou a 
Diretoria Executiva Nacional (DEN).

“Os filiados encaram com muita 
contrariedade essa medida unilateral 

Regional fluminense contesta 
registro de ponto eletrônico
Reivindicações foram feitas durante visita da Diretoria 
Executiva Nacional, pelo projeto Unacon Itinerante, no dia 5 
de junho. Clima organizacional também entrou na pauta

tudo, informo que a carreira deve man-
ter sua unidade, como deliberado no II 
Conacon. Mas, na pior das hipóteses, 
altera-se apenas a denominação dos 
cargos da CGU”, disse Marques, que, 
ao final, tranquilizou: “ainda buscamos 
entendimento”.

“Todos os registros serão enca-
minhados à CGU”, lembra Uchôa. A 
vice-presidente aproveita e saúda a 
presença maciça dos servidores na 
reunião agendada com apenas dois 
dias de antecedência. “A atual gestão 
do Unacon Sindical está fazendo tudo 
a que se propôs na campanha eleitoral. 
Inclusive, no que diz respeito à presen-
ça nas regionais. É muito importante 
contar com a participação de todos 
neste processo de mudança e projeção 
da carreira”, diz.  



Concurso CGU
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Mobilização popular que 
resultou no arquivamento 
da PEC 37 e na redução das 
tarifas de ônibus em mais de 
10 capitais brasileiras motiva 
novas ações do grupo

Manifestações de 
rua intensificam  
ações da Comissão 
de Aprovados

Ânimo renovado. Após a pres-
são de mais de um milhão e 
meio de brasileiros nas ruas, 

a Comissão de Aprovados no último 
concurso para Analista de Finanças e 
Controle da Controladoria-Geral da 
União (AFC/CGU/2012) traça novas 
estratégias. Manter a articulação 
parlamentar está entre as primeiras 
deliberações. As sucessivas mani-
festações resultaram na redução das 
tarifas de transporte público em mais 
de dez capitais e no arquivamento da 
PEC 37/2011 que, entre outros temas, 
restringiria o poder de investigação 
às polícias civil e federal. A matéria foi 
arquivada no dia 25 de junho. 

No ato mais recente da Comissão, 
promovido no dia 1º de julho, faixas 
e balões brancos foram levados à 
Residência Oficial da presidente da 
República na Granja do Torto. Reali-
zado com o apoio do Unacon Sindical, 
o protesto teve como objetivo pedir 
a convocação imediata de todos os 
aprovados. São 366 no total. 

Veículos de imprensa que estavam 
no local fizeram registro do encon-
tro. Em entrevista para o R7, Andréa 
Veloso, uma das representantes do 
grupo expôs em números a carência 
de pessoal do órgão. “Não adianta 
ter verba federal para segurança pú-
blica, educação e saúde se ela não for 
bem utilizada. Se com esse quantita-
tivo pequeno a CGU consegue uma 

economia de cerca de R$ 1 bilhão, 
com mais servidores, a economia 
será bem maior”, diz. 

No momento do ato, a presidente 
Dilma Rousseff estava reunida com os 
ministros do atual governo para deba-
ter os cinco pactos nacionais propostos 
no dia 21 de junho em pronunciamento 
de dez minutos em cadeia nacional 
de rádio e televisão. São eles: comba-
te à corrupção por meio de reforma 
política; equilíbro fiscal para combater 
a inflação; e melhorias no transporte 
público; na saúde; e na educação.

APOIO
O Unacon Sindical também aprova  

a mobilização popular. Além de assinar 
nota pública declarando apoio irrestri-
to às manifestações pacíficas, Márcia 
Uchôa, vice-presidente da entidade 
acompanhou de perto os protestos. 
Uchôa registrou os melhores momen-
tos do ato e até encontrou uma lápide 
simbolizando a morte da corrupção, no 
dia 26 de junho. Confira as fotos dos atos 
no site da entidade. Acesse: http://www.
unacon.org.br. 



MCCE lança projeto para 
combater corrupção eleitoral

Resultado de cinco meses de 
trabalho, o anteprojeto de 
lei de iniciativa popular para 

combater a corrupção eleitoral foi 
oficialmente divulgado na manhã 
do dia 24 de junho, no Plenário 
da sede do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). O documento é produto da 
atuação incansável do Movimento 
de Combate à Corrupção Eleitoral 
(MCCE) e entidades parceiras - den-
tre elas o Unacon Sindical. Lançado 
simultaneamente no Rio de Janeiro, 
o projeto integra a campanha por 
Eleições Limpas, organizada e dirigi-
da pelos mesmos criadores da Lei 
Ficha Limpa. Márcia Uchôa, vice- 
presidente do Sindicato represen-
tou a Diretoria Executiva Nacional 
(DEN) na cerimônia.

Para Uchôa, a proposta vai ao 
encontro das reivindicações da 
sociedade nas manifestações que 

ocorrem em todo o país. “As faixas 
dizem tudo. Tão forte como este 
movimento, somente as ‘Diretas Já’ 
e os ‘Caras Pintadas’. No entanto, 
nenhum fora organizado unica-
mente pela sociedade civil. E isso 
é que dá legitimidade aos pedidos 
registrados nas faixas dos protestos 
atuais. O projeto tem tudo a ver 
com as manifestações, por comba-
ter a corrupção e dar transparência 
ao processo eleitoral”, diz.

Na reunião que antecedeu o 
ato, no dia 17 de junho, Rudinei 
Marques, presidente do Sindicato 
legitima a decisão do grupo de dar 
publicidade ao anteprojeto para-
lelo às manifestações. “Lançar a 
proposta em meio às mobilizações 
populares é uma resposta dos 
movimentos sociais a demandas já 
antigas da sociedade, como a de-
mocratização e a transparência dos 
processos eleitorais”, disse. 
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OIT

Anteprojeto de lei de iniciativa popular foi 
oficialmente divulgado no dia 24 de junho. Texto 
integra a campanha por Eleições Limpas. Uchôa 
representou o Sindicato na cerimônia

Extinção de doações de empresas 
a campanhas políticas; voto 
transparente; e liberdade de 
expressão na Internet são os três 
eixos que fundamentam o anteprojeto. 
Está entre as primeiras 
providências, após o lançamento, 
alcançar um milhão e meio de 
assinaturas e levar o texto 
para o Congresso Nacional. 
O material explicativo da 
Campanha Eleições Limpas 
está disponível no site  
www.eleicoeslimpas.org.br. 

Eleições Limpas

Marques representou 
o Fonacate na 102ª 
edição internacional 
da Conferência

Rudinei Marques, presidente do 
Unacon Sindical, acompanhou 
os debates da 102ª edição da 

Conferência Internacional do Traba-
lho, na condição de secretário-geral 
do Fórum Nacional das Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate). O 
evento reuniu governos, empregado-
res e trabalhadores dos 185 Estados 

Membros da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), em Genebra, 
Suíça, entre os dias 5 e 20 de junho. 
“Promovendo um Trabalho Decente" 
foi o tema do encontro. 

“É importante que o Fórum adquira 
experiência internacional e busque 
articulação com entidades de classe de 
servidores públicos de outros países. Te-
mos também o propósito de conhecer 
melhor a organização sindical em âm-
bito mundial”, declara Marques. O diri-
gente seguiu a programação do evento 
e teve a oportunidade de participar de 
palestras e debates envolvendo temas 
como combate à corrupção, trabalho 
infantil e Convenção 151 da OIT. Confira 
as notícias relacionadas ao evento no 
site da entidade. Acesse: http://unacon.
org.br 



Proximidade

Parceria entre o BID e 
Planejamento resulta em 
oficina sobre recursos humanos
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“Diagnóstico da qualidade do sistema de Recursos Humanos 
do serviço público federal” foi realizado no dia 13 de junho. 
Kodama representou o Sindicato no encontro

Atualizar o projeto de diagnós-
tico institucional dos sistemas 
de serviço civil da América 

Latina. Este foi o objetivo da oficina 
“Diagnóstico da Qualidade do Siste-
ma de Recursos Humanos do Serviço 
Público Federal”, realizada no dia 13 de 
junho. O projeto foi coordenado por 
Mercedes Llano, consultora do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e articulado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
representado, na ocasião, pelo espe-
cialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, Eduardo Pastore. 
Roberto Kodama, diretor de assuntos 
jurídicos do Unacon Sindical, repre-
sentou a Diretoria Executiva Nacional 
(DEN) no encontro.

O diagnóstico foi realizado por meio 
de questionário quantitativo e qualita-
tivo. A metodologia aplicada permitirá 
que se disponha de um panorama atu-
alizado da situação dos serviços civis 
e a comparação do seu estado atual 

com a linha de base estabelecida nos 
diagnósticos institucionais de serviço 
civil realizados anteriormente. A falta 
de regulamentação da Convenção 151 
da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), e a falta de reestruturação 
dos cargos públicos estavam entre as 
pautas que guiaram a oficina. 

Para Kodama, o diálogo entre um 
organismo internacional e os sindicatos 
é resultado do amadurecimento das 
relações de trabalho entre as entidades 
de classe e o governo. “Antes, apenas se 
consultava governos para fazerem suas 
avaliações e, quase sempre se obtinha 
um cenário ‘cor-de-rosa’, ignorando a 
verdadeira situação dos cidadãos. Na 
avaliação anterior, de 2006, temos ape-
nas um retrato burocrático e academi-
cista do serviço público brasileiro. Espe-
ro que nesta edição, ouvindo governo e 
sindicatos, o BID possa ter uma percep-
ção melhor de todas as contradições e 
incongruências da gestão de pessoal do 
governo federal”, avalia. 

Espero que nesta edição, 
ouvindo governo e 
sindicatos, o BID possa ter 
uma percepção melhor de 
todas as contradições e 
incongruências da gestão 
de pessoal do governo 
federal”

Roberto Kodama, diretor de assuntos 

jurídicos do Sindicato
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Feliz idade. O próximo destino do 
programa já está definido: a Costa 
Oeste Americana. A viagem 

será realizada no mês de setembro, 
mas os grupos devem ser fechados 
com antecedência. Os interessados 
devem consultar a disponibilidade de 
vagas diretamente com a Agência 
Oásis Turismo.  O pacote inclui 
passagens, hospedagem para 12 
noites + taxas, city tour, seguro 
viagem, ônibus privativo com ar 
condicionado, além de outros servi-
ços. Cidades como Los Angeles, Las 
Vegas e o Grand Canyon estão no roteiro. São 

14, no total. A previsão de embarque 
é para o dia 6 de setembro, saindo 

de Brasília, com retorno no dia 20. 
O programa “Feliz Idade” é uma 
parceria entre o Unacon Sindical 
e a Agência Oásis Turismo.

Estão disponíveis pacotes a 
partir de R$ 7.616 por pessoa 
parcelado em até seis vezes, 
sem juros e com entrada. Mais 
informações com a Agência 
Oásis Turismo. Falar com Dia-
mile ou Marcelo no 3245.4525, 

8244-6117 (TIM), 8400-3125 (OI). 
Código de área 61. 

Feliz Idade

Costa Oeste Americana é o próximo destino do grupo

Mãe. Foi para elas que o Una-
con Sindical dedicou toda a 
atenção no dia 10 de maio. Na 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 
o encontro foi realizado pela manhã, 
com a entrega de rosas e cumprimen-
tos às mães que chegavam ao traba-
lho. A visita à Controladoria-Geral da 
União (CGU) foi no período da tarde, 
paralela à programação do órgão. O 
coral da CGU e do Sindicato - regido 

com a participação especial de sete 
integrantes do coral do Teatro Nacional.

Coral CGU/DF
Os interessados em integrar o grupo 

devem procurar o posto de atendimento 
do Sindicato, no 11º andar do edifício 
sede do órgão. Aposentados da carreira 
também podem participar. Os ensaios 
são realizados às segundas e quartas, das 
12h30 às 13h30.

Dia das Mães

Diretoria prestigia servidoras pelo dia das mães

pelo maestro Deyvison Miranda - e 
um lanche comemorativo comple-
mentaram o encontro. Márica Uchôa, 
vice-presidente da entidade repre-
sentou a Diretoria Executiva Nacional 
(DEN) nos dois eventos.

Roberto Kodama, diretor do 
Sindicato, participou da apresentação 
musical. Kodama integra o grupo de 
coristas da CGU desde a fundação, 
em 2007. A atração ainda contou 



O Unacon Sindical está 
entre os apoiadores da 
campanha “Imposto 
Justo”. O projeto de 
lei de iniciativa po-
pular, com o apoio do 
Sindifisco Nacional, 
tem como objetivo 
informar e mobilizar a 
população brasileira 
para corrigir, junto ao 
Congresso Nacional, 
as irregularidades observadas atualmente na tabela do Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF). Levantamento do Sindifisco 
demonstra que, atualmente, a defasagem é de aproximadamente 
52%, ante o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), acumulado desde 1996. O link para assinar o anteprojeto 
está disponível na página inicial do site do Unacon Sindical. 

Estelionatários ligam para filia-
dos aposentados e pensionistas 
cobrando depósito de honorários 
com a promessa de vantagem judi-
cial em ações coletivas. A prática 
criminosa tem preocupado o Sindi-
cato. Toda e qualquer comunicação 
a respeito de ações judiciais patro-
cinadas pela entidade é feita por 

meio de carta com papel timbrado do Unacon Sindical. Nunca 
por meio de ligações. “Os funcionário do Sindicato, a diretoria 
nem os advogados da Torreão Brás fazem esse tipo de contato 
telefônico”, informa Márcia Uchôa, vice-presidente da entida-
de.  O golpe foi notícia na edição do dia 12 de junho do Jornal 
de Brasília. Quem fez a denúncia foi o Sindicato dos Servidores 
Públicos do DF (Sindsep-DF). Leia a íntegra da notícia no link: 
http://migre.me/fA9R0 
Mais informações no telefone 2107-5012. Código de área 61. 
Falar com Francisca. 

Coloque na agenda
A segunda edição do Encontro Nacional 
de Aposentados e Pensionistas do Unacon 
Sindical será realizado em Salvador, Bahia, 
entre os dias 27 e 29 de março de 2014. 
“Qualidade de Vida” será o tema do evento. 
Hospedagem, transporte aéreo, alimen-
tação e passeios serão custeados pelos 
participantes. As despesas poderão ser 
parceladas em até 5 vezes. Além da orga-
nização, a Diretoria Executiva Nacional 
(DEN) irá oferecer jantar de boas vindas 
e jantar dançante. Mais informações no 
telefone 2107-5000. Código de Área 61. 
Falar com Raquel.

PEC 37
Filipe Leão, diretor de finanças do Unacon Sindi-
cal e vice-presidente do Instituto de Fiscalização 
e Controle (IFC), participou de encontro promo-
vido pelo Colégio de Procuradores da República, 
para analisar a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC 37), no dia 18 de junho. A medida, que 
retira o poder de investigação do Ministério Pú-
blico (MP), foi arquivada na Câmara dos Depu-
tados após a onda de manifestações populares 
promovidas em todo o país. Segundo Leão, a PEC 
constituiu um desserviço à nação Brasileira. 

“A burocracia deve reafirmar seu papel indutor 
do desenvolvimento e não atuar como mais um 
instrumento de blindagem da corrupção política 
no país”, diz. “Considerando as condutas crimi-
nosas cada vez mais sofisticadas, é retrocesso 
atribuir exclusividade nas investigações que 
respaldam as ações penais, pois o resultado em 
nada contribui para a sociedade”, considera o 
dirigente que teve artigo sobre o tema publicado 
no portal de notícias Congresso em Foco, no dia 
13 de junho. Acesse o site da entidade e confira: 
http://unacon.org.br
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Notas

Golpe aposentados 
Imposto Justo

Habitação
Investimento. Agora os filiados ao 
Unacon Sindical já podem ter acesso ao 
primeiro empreendimento da Coopera-
tiva Habitacional das Carreiras Típicas 
de Estado (Coopacate). A primeira 
seccional oferece 24 apartamentos de 
quatro quartos no Residencial Maison 
Parc, em Águas Claras. A consolidação 
do contrato depende da adesão dos 
associados. Apenas quando atingir o 
marco de 24 cooperados é que o contra-
to entrará em vigor.

O projeto é fruto de acordo firmado entre 
a Coopacate e o Grupo empresarial GCE. 
Somente filiados de entidades ligadas ao 
Fórum Nacional das Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate) podem adquirir o 
imóvel. Márcia Uchôa, vice-presidente 
do Sindicato, integra a Diretoria Exe-
cutiva da cooperativa. Interessados no 
empreendimento devem encaminhar 
nome, telefone e endereço residencial 
para os e-mails gerente@anerbrasil.org.
br e presidente@anerbrasil.org.br, com 
cópia para marcia@unacon.org.br.
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