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Central telefônica 
O atendimento telefônico do Unacon Sindical 
está sendo realizado por meio de Unidade de 
Resposta Audível (URA). 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 automati-
camente transferido para o setor responsável. 
Confira as opções disponíveis na imagem ao lado.



ESTADO DE S.PAULO
9 de maio
Mário Vinicius Spinelli, ex-Secretário 
de Prevenção da Corrupção e 
Informações Estratégicas da CGU, 
atual Controlador-geral de São 
Paulo dá ultimato a empresas sobre 
corrupção no IPTU

ESTADO DE S.PAULO
19 de maio
Veículo divulga redução de 
municípios fiscalizados pela CGU. 
Texto relata investigação conduzida 
pelo Ministério Público Federal para 
apurar a queda no número vistorias 

DIÁRIO DO PODER
20 de maio
Artigo de autoria do filiado Claudenir 
Brito traça paralelo entre o aumento 
na demanda por serviços e a 
defasagem dos quadros de pessoal 
no órgão

É NOTÍCIA
26 de maio
Controlador-geral de São Paulo, 
Mário Vinícius Spinelli fala sobre 
falta de responsabilização penal 
do servidor público acusado de 
enriquecimento ilícito 

CBN BRASÍLIA
28 de junho
CBN denuncia a redução nas ações 
de combate à corrupção, por falta de 
pessoal na CGU
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Editorial

Rudinei Marques, 
presidente do Unacon Sindical

Aqueles que têm mais tempo de carreira sabem da importância dos Técnicos 
de Finanças e Controle (TFC) para a Controladoria-Geral da União (CGU) 
e para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Profissionais dedicados e 

competentes, desde a criação da carreira – e lá se vão quase 30 anos – ombrearam 
esforços com Analistas de Finanças e Controle (AFC) na construção e aperfeiçoa-
mento desses dois órgãos de excelência do serviço público federal.

Portanto, desde o início desta gestão, em setembro de 2011, adotamos várias 
iniciativas de revalorização do cargo. Em maio de 2012, apresentamos emenda à 
MP nº 568/2012, visando resgatar compromisso firmado pelo Planejamento, ain-
da na campanha salarial de 2008, de passar a exigir escolaridade de nível superior 
para ingresso ao cargo. Como todas as emendas dessa natureza caíram por vício 
de origem, restou a certeza de que quaisquer alternativas exigiriam o convenci-
mento do governo.

Do ponto de vista interno, a Carreira de Finanças e Controle, desde a realização 
do II Conacon, em 2012, consolidou as propostas para o cargo: “Revitalizar o car-
go de TFC, atuando junto à Administração, ao governo e ao Congresso Nacional 
visando sensibilizar as autoridades quanto à importância de novos ingressos, de-
finição de atribuições em lei e qualificação do nível de ingresso, incluindo o nível 
superior para acesso ao cargo”. Neste aspecto, temos uma vantagem comparativa 
com outras carreiras: a partir da definição das atribuições dos cargos – em ante-
projeto já pronto para ser encaminhado ao Congresso Nacional –, temos unidade 
quanto à necessidade de revitalização do cargo de Técnico.

 Porém, como temos alertado, é necessário pressa. Atualmente, apenas 439 
TFCs estão em exercício na CGU; na STN, são somente 70.  Desses, a metade im-
plementará condições de aposentadoria em 2 anos. Ou seja, se medidas imediatas 
não forem tomadas, o cargo ainda corre sérios riscos, com prejuízos incalculáveis 
para os servidores ativos remanescentes, aposentados e seus pensionistas.

Foi com esse espírito que TFCs de todo o país se reuniram com a CGU no último 
dia 30 de abril, conforme matéria específica desta edição. Foi um momento histó-
rico, também, por termos conseguido reunir Técnicos da STN em reunião prepa-
ratória. Já conseguimos avanços importantes, como o aceno do Tesouro quanto a 
áreas de atuação específicas para Técnicos, assim como o compromisso da CGU 
em elaborar Nota Técnica demonstrando a urgência em revitalizar o cargo. Sabe-
mos, no entanto, que ainda teremos que superar muitos desafios, mas acredita-
mos que com perseverança e luta chegaremos lá.

Boa Leitura

TFC: um olhar 
necessário



No dia 10 de junho, a Diretoria 
Executiva Nacional (DEN) enca-
minhou para a Controladoria-

-Geral da União (CGU) a conclusão do 
levantamento de sugestões de trabalho 
à distância (home office). As propostas 
serão submetidas ao Grupo de Trabalho 
(GT), previsto na portaria nº 893/2014. 
A carreira contribuiu com envio de 
sugestões por email, após chamada 
pública no site do Sindicato (relembre 
no link: http://migre.me/k71N4). Todas 
consideradas na conclusão do estudo.  

No total, sete sugestões foram 
encaminhadas. A adoção de recursos 
tecnológicos para facilitar o trabalho à 
distância, bem como a padronização 
de um modelo de planejamento 
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comum a todas as unidades para a 
mensuração de resultados, baseados na 
entrega de produtos e no cumprimento 
de prazos estão entre elas. 

Mas o ponto alto do documento 
aparece no segundo item, que indica como 
imprescindível “reavaliar o processo de 
planejamento, fixação e aferição de metas 
do órgão, em paralelo com a experiência-
piloto de trabalho à distância”. 

A orientação da Secretaria-Executiva 
é para a regulamentação em até 90 dias, 
a contar da constituição do GT.

Paulo Roberto Pereira de Souza, 
Leonino Gomes Rocha e Mona Liza 
Prado Benevides Ruffeil representaram 
as regionais do Rio de Janeiro, Ceará e 
Amazonas, respectivamente, no GT. 

CGU em foco

Sindicato envia sugestões 
para portaria de home office
Implementação de 
recursos tecnológicos 
para facilitar o trabalho 
à distância está entre as 
propostas. Orientação é 
para a regulamentação 
em até 90 dias, a contar da 
constituição do Grupo de 
Trabalho
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STN em foco

Expectativa por nomeações aumentam
Coordenador-geral da 
Codin informa que a 
orientação da Casa é pelo 
aproveitamento integral 
de todos os aprovados com 
a realização de quantos 
cursos de formação forem 
necessários 

Em reunião realizada no dia 18 de 
junho, a Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento Institucional 

(Codin) renovou as expectativas do 
Sindicato em relação à nomeação 
de mais servidores para o Tesouro 
Nacional. Vinícius Mendonça Neiva, 
coordenador-geral da Codin, foi o 
porta-voz da notícia. Segundo ele, a 
orientação da Casa é pelo aprovei-
tamento integral de todas as vagas 
do último concurso para Analista de 
Finanças e Controle (AFC/STN/2013) 
com a realização de quantos cursos de 
formação forem necessários. 

Para garantir essa promessa, a co-
missão de aprovados – em parceria com 
o Sindicato – pediu a prorrogação do 
concurso, que vence em dezembro de 
2014, por mais um ano. A solicitação irá 
em agosto para o Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão.

Na mesma reunião, Vinicius garantiu 

que os candidatos que concluíram o 
segundo curso de formação devem ser 
nomeados até o dia 5 de julho, antes do 
período eleitoral.

Em nome da comissão de aprova-
dos, Gustavo Masili entregou o ofício 
nº1/2014 com estatísticas que defen-
dem a convocação de todos os aprova-
dos no concurso. 

CONCURSO TFC
Em primeira mão, o coordenador-

geral da Codin informou que a cúpula 
do Tesouro já estuda a possibilidade de 
solicitar ao ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão a autorização 
de concurso público para o cargo de 
Técnico de Finanças e Controle (TFC). 
“A quantidade de vagas ainda não foi 
definida. Ao que parece, serão em tor-
no de 300 para atender, inicialmente, 
as setoriais contábeis”, informa Rudinei 
Marques, presidente do Sindicato. 
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CDS 1º/2014

A primeira reunião de 2014 do 
Conselho de Delegado Sindicais 
(CDS) deliberou pelo fim da 

contribuição confederativa. Realizada 
em Brasília entre os dias 28, 29 e 30 de 
maio, o encontro contou com uma pau-
ta de 25 itens. Dentre eles, home office, 
prestação de contas anual, apresen-
tação das ações judiciais patrocinadas 
pela entidade e avaliação do cenário 
político nacional. 

O Secretário-Executivo da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), Carlos 
Higino, participou da abertura dos 
trabalhos. Ele ressaltou a importância 
do diálogo entre o órgão e o Sindicato 
e a convergência entre pautas.  

“O Unacon Sindical é um parceiro na 
luta por uma sociedade mais honesta”, 
afirmou.

O Secretário-Executivo mostrou-se 
otimista com o encaminhamento do 
Anteprojeto de Lei que estabelece 
uma nova nomenclatura aos cargos. 
Ele revelou que o texto já foi definido e 
que será disponibilizado para consulta 
de outros órgãos e que a aprovação do 
Projeto de Lei será fundamental para 
a revitalização do cargo de Técnico de 
Finanças e Controle (TFC).

Em relação à implementação do 
home office, Higino revelou uma posi-
ção favorável à demanda, com aval do 
próprio Ministro-Chefe da CGU, Jorge 

Delegados acabam com a 
Contribuição Confederativa
Home office e avaliação do 
cenário político nacional 
estiveram entre os 25 itens de 
pauta, debatidos em três dias 
de reunião. Higino participou 
da abertura do encontro

O Unacon Sindical é 
um parceiro na luta 
por uma sociedade 
mais honesta”

Carlos Higino, 
Secretário-Executivo  
da Controladoria-Geral  
da União (CGU)

Por Henrique Fróes



unacon.org.br 7

CDS 1º/2014

Hage, e que o objetivo é implantar 
experiências-piloto já no 2º semestre 
deste ano. “Em tudo o que for possí-
vel, sou favorável a essa modalidade, 
já que nosso trabalho é essencial-
mente intelectual”, afirmou.

Os dirigentes também discutiram 
os procedimentos necessários à 
criação de Delegacias Sindicais nos 
estados, onde, atualmente, existem 
apenas associações. Retira-se, tam-
bém, a limitação de 20 filiados para 
criação dessas unidades. Esta medi-
da, e a que põem fim à contribuição 
confederativa, deverão ainda ser 
aprovadas em assembleia nacional 
de alteração estatutária, convocada 
para o dia 17 de julho (mais informa-
ções na página 12).

ANÁLISE DE CONJUNTURA
Após apreciação, o CDS aprovou 

o ingresso do Unacon Sindical na 
Internacional de Serviços Públicos 
(ISP). O Diretor de Assuntos Jurídi-
cos do Sindicato, Roberto Kodama, 

defendeu a importância da participa-
ção nas organizações internacionais. 
“Muitas vezes, por meio da atuação 
nessas entidades, obtém-se uma 
divulgação na impressa internacional 
de assuntos do nosso interesse, o que 
obriga a mídia nacional a repercutir a 
matéria”, explicou.

O CDS ainda abriu espaço para 
uma avaliação da conjuntura políti-
ca e das perspectivas das próximas 
eleições, com a presença do Diretor 
do Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar (DIAP), Antônio 
Augusto de Queiroz. Segundo ele, a 
perspectiva é de dificuldades para os 
servidores no ano que vem, já que, 
seja quem for eleito para Presidente 
da República, 2015 será marcado por 
um forte ajuste fiscal.

Por fim, ficou definido que as 
próximas eleições do Unacon Sindical 
ocorrerão por meio eletrônico no dia 
18 de novembro e, ainda, que a próxi-
ma reunião do CDS será realizada em 
Belém (PA), no final de outubro. 

ALERTA: GOLPE

Os informes do Torreão Braz 

Advogados sobre as ações 

judiciais em curso marcaram a 

reunião do CDS. Foi destacado 

o alerta aos aposentados para 

estarem atentos às tentativas 

de golpe realizadas utilizando 

o nome do escritório, cobran-

do depósito de honorários em 

troca de vantagem judicial em 

ações coletivas. 

DE HORA EM HORA

A cobertura da reunião foi 

realizada, em tempo real, na 

página do Sindicato no fa-

cebook. Acesse http://www.

facebook.com/UnaconOficial. 

Curta e compartilhe. 
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Unacon 25 Anos

Evento foi marcado pelo 
lançamento de Selo 
Comemorativo e de Carimbo 
Personalizado dos Correios 
e por homenagens aos 
fundadores e parceiros da 
entidade

Festa política marca comemoração 
do aniversário do Sindicato

Parlamentares, Autoridades 
Públicas, Gestores da Controla-
doria-Geral da União (CGU) e da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
Dirigentes Sindicais, Delegados Regio-
nais e Servidores da Carreira de Finan-
ças e Controle foram homenageados 
na festa política em comemoração aos 
25 anos do Unacon Sindical, realizada 
em Brasília, no dia 28 de maio.

Segundo Rudinei Marques, presi-
dente do Sindicato, o evento marcou 
um ponto de inflexão na história do 
Unacon Sindical, com o resgate da ima-
gem da instituição e a adoção de uma 
nova metodologia de trabalho capaz 
de fazer frente aos desafios futuros. 
“Precisamos expandir o horizonte 
da atuação sindical, integrando cada 

vez mais os servidores da carreira e 
ampliando o diálogo com a sociedade”, 
comentou.

O Deputado Federal Amauri 
Teixeira (PT-BA) compareceu ao 
evento e congratulou a todos pela 
data comemorativa. “Acompanho o 
trabalho do Unacon Sindical des-
de o nascimento até hoje e, nesse 
período, tornou-se uma das mais 
prestigiadas e admiradas entidades 
pelo Congresso Nacional”, afirmou. 
A Deputada Federal Erika Kokay 
(PT-DF), também esteve presente e 
elogiou a festa. “É uma justa e mere-
cida homenagem pelo que o Unacon 
Sindical representa em termos de 
organização e fortalecimento da área 
de controle no país”, comentou. 

Por Henrique Fróes

“Precisamos expandir 
o horizonte da atuação 
sindical, integrando cada 
vez mais os servidores da 
carreira e ampliando o 
diálogo com a sociedade”
Rudinei Marques, 
presidente do Sindicato
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Unacon 25 anos

No evento, também foram home-
nageadas pessoas que marcaram a 
história da entidade e que se desta-
cam na atuação pelo fortalecimento 
da Carreira e pela luta por melhorias 
no país. Entre os agraciados, estive-
ram José Alves de Sena, ex-presiden-
te do Sindicato, Estevam Henrique 
Silveira Barbosa, Presidente do 
Conselho de Delegados Sindicais, Ery 
Mendes da Silva, Delegada Sindical 
pela Bahia, Márcia Uchôa, Vice-Pre-
sidente do Unacon Sindical, Mário 
Vinícius Claussen Spinelli, Controla-

dor Geral do Município de São Paulo, 
Paulo Henrique Feijó, Subsecretá-
rio de Modernização da Gestão de 
Finanças Públicas do Rio de Janeiro, 
Maria Lucia Fattorelli, Coordenado-
ra da Auditoria Cidadã da Dívida e 
Roberto Kupski, Presidente do Fórum 
Nacional Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate).

SELO E CARIMBO
A festa marcou o lançamento do 

Selo Personalizado e do Carimbo 
Comemorativo pelos Correios em 

comemoração aos 25 anos do Unacon 
Sindical. Cartela com o selo foi envia-
da para todos os filiados, junto com a 
revista especial de aniversário (saiba 
mais no link: http://migre.me/jLzEe).

“A homenagem feita pelos Correios 
evidencia a importância da entidade 
ao deixar registrado o evento na histó-
ria postal, sendo que as peças come-
morativas virarão objeto de desejo 
dos colecionadores por sua raridade 
ao longo do tempo”, explica Roberto 
Kodama, diretor de assuntos jurídicos 
do Sindicato também filatelista. 

Colecionadores interessados podem retirar exemplar do selo na sede do Sindicato. 

Mais informações no telefone (61) 2107-5000. Falar com Dayane ou Geraldo.

Desde o dia 27 de junho até o dia 30 de setembro estão sendo aceitos pedidos 

de aplicação do carimbo, mediante pagamento de taxa, na Agência de Vendas 

a Distância, no Rio de Janeiro (Endereço: Av. Presidente Vargas, 3.077 - 23º 

andar, 20210-973 - Rio de Janeiro/RJ - telefone: (21) 2503-8095/8096 e e-mail: 

centralvendas@correios.com.br). As aplicações gratuitas foram realizadas na sede 

dos Correios, em Brasília, até o dia 26 de junho

Acompanho o trabalho 
do Unacon Sindical desde 
o nascimento até hoje e, 
nesse período, tornou-se 
uma das mais prestigiados 
e admiradas entidades pelo 
Congresso Nacional”

Deputado Amaury Teixeira /PT-BA
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Audiência Pública

A Comissão de Legislação Parti-
cipativa (CLP) da Câmara dos 
Deputados trouxe a carência de 

pessoal da CGU a público. Em audiên-
cia pública realizada no dia 28 de maio, 
o Unacon Sindical cobrou responsabi-
lidade do ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão quanto à 
necessidade de reposição do quadro 
de pessoal da Controladoria-Geral da 
União (CGU).

“De 2008 pra cá, perdemos mais de 
700 servidores. Nesse período, houve 
um acréscimo significativo das fun-
ções do órgão. Como vamos trabalhar 
desse jeito?”, reclama Rudinei Mar-
ques, presidente do Sindicato, que, 
em seguida, compartilhou sua impres-
são a respeito do silencio da ministra 
aos inúmeros ofícios encaminhados ao 
Planejamento cobrando a contratação 
de mais servidores. 

“Belchior tem sido uma das 
maiores inimigas do combate 
à corrupção”, diz Marques
Impressão a respeito do silencio da ministra aos ofícios encaminhados pelo Sindicato cobrando 
a contratação de mais servidores para a CGU foi compartilhada na Câmara dos Deputados

Presidida pela deputada federal 
Érica Kokay (PT-DF), a sessão reali-
zada no plenário 3, anexo II, contou 
com a participação de toda a Diretoria 
Executiva Nacional (DEN) e o Conse-
lho de Delegados Sindicais (CDS) do 
Unacon Sindical, além de convidados 
especiais como Mario Vinícius Spinelli, 
ex-Secretário de Prevenção da Cor-
rupção e Informações Estratégicas da 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
e Controlador Geral do município de 
São Paulo; Luciene Pereira da Silva, 
presidente da Associação Nacional 
dos Auditores de Controle Externo dos 
Tribunais de Contas do Brasil (ANTC); e 
Carlos Higino, Secretário Executivo da 
CGU. Os deputados Francisco Praciano 
(PT-AM) e Zequinha Marinho (PSC-PA) 
também marcaram presença.

A Comissão de Aprovados no 
último concurso para Analista de 

Finanças e Controle (AFC/CGU/2012) 
compareceu ao encontro. Kokay 
vestiu a camisa entregue pelo grupo, 
seguida de aplausos.

ATRIBUIÇÕES
Seguido de aplausos, o Secretário 

Executivo da CGU informou que o pro-
jeto de lei de atribuições da carreira de 
finanças e controle já foi encaminhado 
para o ministério do Planejamento.

“Essa é uma questão que precisa 
ser suprida dentro do órgão. Elas (as 
atribuições) ficaram bem defasadas 
em relação aos AFCs (Analistas de 
Finanças e Controle). Já em relação 
aos TFCs (Técnicos de Finanças e Con-
trole) houve um sério caso de omis-
são”, reconhece, esperançoso que o 
Planejamento seja célere na aprecia-
ção, uma vez que a proposta não tem 
impacto financeiro. 
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Concurso de Contos

Obra de autoria da TFC aposentada, Dalvina Macedo de Oliveira Souza, 
foi escolhida a melhor, dentre as 27 inscritas

Para além da atividade buro-
crática, nos últimos meses, a 
carreira de Finanças e Contro-

le foi convidada a narrar histórias 
vivenciadas no ambiente de trabalho. 
Promovida como uma das atividades 
em comemoração aos 25 anos de ins-
tituição do Unacon Sindical, o Con-
curso de Contos teve a participação 
de 27 inscritos. Com o título “A Filha 
de Maria ou a Filha Adulterina” o 
conto de Dalvina Macedo de Oliveira 
Souza foi o primeiro, entre os cinco 
melhores colocados.

A vencedora do concurso comemo-
ra. “Ganhar foi um incentivo imensu-
rável. Sempre gostei de escrever, mas 
não tinha confiança para divulgar. 
Agora pretendo me dedicar a outros 
contos e, quem sabe, me arriscar em 
outros gêneros literários”, afirma.  

As obras “Dona Nice” e “Por onde 
anda ‘SEUB’?”, de autoria de Francisco 
José Teixeira Veras e Léo Francisco 
Ribeiro de Souza, respectivamente, 
conquistaram o segundo e terceiro 
lugar, nesta ordem.

Para Veras, a continuidade da 
iniciativa pode inspirar outros colegas. 
“Achei muito bacana a ideia de pro-
mover um evento desse tipo. Suponho 
que haja vários colegas que gostem 
de escrever algo além de relatórios. 
Então, eis aí uma boa oportunidade de 
mostrar”, enfatiza.

O terceiro colocado ressalta a 
importância da iniciativa. “São 
poucos os concursos desta natureza 
no Brasil. O resgate, a preservação 
e a divulgação desta forma literária 
deveria ter mais espaço”.

A quarta e a quinta posição no 
Concurso Nacional de Contos fo-
ram conquistadas pelas obras “Um 
homem à porta” e “Verás que um 
auditor não foge à luta” de Márcio 

Alessandro Mota Couto e Franklin 
Brasil, respectivamente. 

Presidente do Conselho Fiscal do 
Unacon Sindical, Franklin também 
foi premiado em concurso de artigos 
científicos de controle interno. Ele ficou 
em primeiro lugar no I Prêmio Professor 
Lino Martins da Silva com o artigo inti-
tulado “Do Paradoxo à Efetividade – A 
Controladoria Pública como Instrumen-
to de um Estado Eficiente e uma So-
ciedade Mais Participativa”. A pesquisa 
foi produzida em parceria com Marcus 
Vinícius de Azevedo Braga (saiba mais 
no link: http://migre.me/k7aZW)  

MENÇÃO HONROSA
Embora o regulamento previsse a 

premiação apenas dos cinco primeiros 
colocados, a Comissão Julgadora atri-
buiu menção honrosa a três trabalhos: 
“Almeida Chegou Tarde Naquela Ma-
nhã e Mudou o Destino”; “Das Cons-
tatações aos Jegues” e “Notas Frias 
x Placas Frias – O que teria motivado 
aqueles acontecimentos?” de Soraya 
Maria Leite Martins, Alessandra Ro-
drigues e Antonio Ed Souza Santana, 
nesta ordem.

Todos os trabalhos – os cinco pri-
meiro colocados e os que receberam 
menção honrosa – serão editados em 
livro. Informações sobre a publicação 
serão divulgadas em breve.  

“A Filha de Maria ou a Filha Adulterina” 
vence concurso de contos

Ganhar foi um incentivo 
imensurável. Sempre gostei 
de escrever, mas não tinha 
confiança para divulgar. 
Agora pretendo me dedicar 
a outros contos e, quem 
sabe, me arriscar em outros 
gêneros literários

COMISSÃO 
Seguindo o regulamento, a 

comissão julgadora foi composta 
por três profissionais, Flora Bender, 
José Ruy Lozano e Christian Nienov. 
Todos pósgraduados e doutores por 
renomadas universidades, professo-
res e autores. 

Dalvina Macedo, TFC 
aposentada e primeiro lugar 
no concurso de contos
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Alteração Estatutária

Propostas aprovadas no CDS 
foram enviadas pelos correios
AGE será realizada exclusivamente via internet das 8h do dia 17 
de julho até às 17h do dia 18, ininterruptamente. Para votar, é 
necessário entrar como usuário registrado no site do Sindicato

ACESSO RESTRITO
A senha de primeiro acesso é 

padrão para todos: os três primei-
ros dígitos do CPF, mais o dia (dois 
dígitos) e o mês (também dois 
dígitos) de aniversário. O login 
sempre será o CPF.

Uma vez conectado, o filiado 
deverá procurar o banner indican-
do a votação no canto superior di-
reito do site e seguir as instruções.

No Diário Oficial da União 
(DOU), a convocação da AGE foi 
publicada no dia 6 de junho. 

FÓRUM
Dúvidas e esclarecimentos serão 

prestados aos filiados por meio do 
tópico “Assembleia”, do Fórum dis-
ponível no site do Unacon Sindical. 
Roberto Kodama, diretor de assun-
tos jurídicos do Sindicato irá respon-
der como moderador do canal. Para 
acessar também é necessário entrar 
como usuário registrado. Acesse no 
link: http://migre.me/jVXRZ

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

AUTONOMIA – Os membros dos Conselhos Fiscal e de Ética não precisa-
rão submeter à aprovação da Diretoria Executiva Nacional (DEN) solicita-
ção de verba para se encontrarem. A liberação será automática.

MAIS DELEGACIAS SINDICAIS – Retira-se a limitação e 20 filiados para a 
criação de Delegacias Sindicais nos estados. A medida tem como objetivo 
garantir a representatividade do Sindicato em regionais com o número re-
duzido de servidores, mas, nem por isso, menos importante politicamente.

ECONOMIA – Retira-se a contribuição confederativa de 1,67% ao ano e 
incrementa-se a mensalidade em 0,1% ao mês (1,20% ao ano)

MAIS TEMPO – A divulgação do pleito eleitoral será realizada 90 dias antes 
da eleição. Com um prazo maior, o filiado terá mais tempo para estudar os 
candidatos.

A Diretoria Executiva Nacional 
(DEN) encaminhou, pelos cor-
reios, as propostas de alteração 

estatutária do Unacon e Unacon Sindi-
cal para todos os filiados. As mudanças 
foram aprovadas, com maioria abso-
luta de votos, na última reunião do 
Conselho de Delegados Sindicais (CDS) 
realizada em Brasília nos dias 28, 29 e 
30 de maio.

O material servirá de subsídio para a 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
do Sindicato que será realizada exclusiva-
mente via internet das 8h do dia 17 de ju-
lho até às 17h do dia 18, ininterruptamen-
te. Para votar, é necessário entrar como 
usuário registrado no site do Sindicato.

Aprimoramentos no calendário 
eleitoral das entidades e o fim da con-
tribuição confederativa sem impacto 
no repasse aos estados estão entre as 
alterações (veja outros destaques no 
box abaixo)

ECONOMIA
Com a extinção da contribuição con-

federativa, o repasse anual do filiado 
para o Sindicato será menor. “O valor 
da contribuição confederativa cobrada 
em novembro de cada ano é maior que 
a mudança ocorrida na alíquota/mês. 
O filiado, portanto, sairá economizan-
do”, informa o diretor de finanças do 
Sindicato, Filipe Leão. 
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Eleições gerais do Sindicato 
serão realizadas no dia  
18 de novembro
Para se candidatar é preciso 
estar filiado há, no mínimo, 
seis meses antes das eleições 
e ainda estar em dia com 
suas obrigações estatutárias. 
Para votar o prazo é menor: 
três meses

Tome Nota

As próximas eleições do Unacon 
Sindical serão realizadas no dia 
18 de novembro. A escolha da 

data atende o Regimento Interno da 
entidade que, no artigo 67, diz “as elei-
ções ocorrerão na segunda quinzena do 
mês de novembro”. Em decorrência da 
fixação da data, poderão se candidatar 
servidores ativos e aposentados que se 
filiaram até o dia 18 de maio, seis meses 
antes das eleições. Terá o direito de vo-
tar quem se filiar até o dia 18 de agosto 
– três meses antes das eleições.

As chapas para a para a Diretoria 
Executiva Nacional e Delegacias 
Sindicais nos estados, e os nomes 
para o Conselho Fiscal Nacional e o 

Conselho de Ética, bem como para 
Delegados Sindicais do DF, membros 
efetivos e suplentes, deverão ser 
apresentados à Comissão Eleitoral de 
acordo com cronograma a ser defini-
do no mês de agosto.

De antemão, alerta-se que o es-
tatuto veda a acumulação de cargos. 
Cada interessado deverá concorrer 
a apenas um cargo disponível (vide 
seção VI, dos procedimentos para 
registro de chapas).

As eleições gerais para os cargos do 
Unacon Sindical são realizadas a cada 
três anos. A posse dos eleitos ocorrerá 
até o quinto dia útil do mês de janeiro 
subsequente à realização das eleições. 
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Quem é Quem

AFC/CGU/2012

Hoje, mesmo aposentado, 
ele não perde o pique. Aos 59 
anos, atua como orientador 
no projeto Ginástica Comu-
nitária da Administração 
de Sobradinho, que oferece 
aulas de ginástica a idosos. O 
grupo se reúne três vezes por 
semana para praticar exer-
cícios físicos. “A prática de 
atividades físicas na terceira 
idade melhora o equilíbrio, a 
força muscular e a coordena-
ção motora, diminuindo as 
idas ao médico”, orienta Ari. Ele res-
salta, ainda, que promover a interação 
entre aposentados é fundamental. 
“Eventos como o Encontro Nacio-
nal de Aposentados, realizado pelo 
Sindicato em março, deveriam ser 
mais frequentes. Faz bem conversar, 
trocar experiências e celebrar a vida”. 

O encontro foi a matéria de capa da 
edição XI do Informativo Finanças & 
Controle.

Quem tiver interesse em participar 
do projeto, pode procurar a Adminis-
tração Regional de Sobradinho, muni-
do de documentos pessoais. As aulas 
são gratuitas. 

Aos 59 anos, o AFC 
aposentado, formado em 
Educação Física, é exemplo 
de disposição. A receita, 
segundo ele, é exercitar 
corpo e mente  

Documento foi protocolado na Casa Civil. Iniciativa da Comissão de Aprovados teve apoio da DEN

Conheça Arivaldo 
Pereira Sampaio

Petição para a nomeação de aprovados 
é assinada por 123 parlamentares

Disposição. Palavra que define 
bem Arivaldo Pereira Sampaio. O 
Analista de Finanças e Controle 

(AFC) aposentado divide o tempo entre 
as atribuições de delegado sindical pelo 
Distrito Federal e a rotina de exercícios 
físicos. Sempre foi assim. Formado em 
Educação Física, Ari – como é conhecido 
pelos colegas – ingressou na Carreira de 
Finanças e Controle em 1987, mas nunca 
deixou a vocação de lado. Lecionou a 
disciplina por 30 anos e foi técnico da 
Seleção Escolar de Futebol do DF.

A Comissão de Aprovados no 
último concurso da Contro-
ladoria-Geral da União (AFC/

CGU/2012) protocolou na Casa Civil, 
na tarde do dia 10 de junho, uma 
petição assinada por 123 parlamen-
tares. O documento, dirigido ao 
ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio 
Mercadante, e à ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, Miriam 
Belchior, defende a nomeação dos 303 
excedentes do concurso realizado em 
2012. Representada por Filipe Leão, 
diretor de finanças do Sindicato, a 
iniciativa teve o apoio da Diretoria 
Executiva Nacional (DEN) e dos de-

putados Erika Kokay (PT-DF), Amauri 
Teixeira (PT-BA) e Francisco Praciano 
(PT-AM).

Além da petição, várias indicações 
foram encaminhadas ao Planejamento 
e à Casa Civil solicitando urgência na 
convocação dos aprovados da CGU.

Atualmente, dos 5 mil cargos 
previstos no Decreto n°4.321/2012, 
2.652 estão vagos. São 1.211 cargos 
de Analista de Finanças e Controle 
(AFC) e 1.441 de Técnico de Finanças 
e Controle (TFC) disponíveis. Dos 628 
aprovados no último concurso para o 
cargo de AFC, ainda restam 303 exce-
dentes aguardando nomeação. 

ABAIXO-ASSINADO

Populares que desejarem 

contribuir para o fortalecimento 

da CGU, podem participar por 

meio do abaixo-assinado para a 

convocação dos aprovados, no link: 

http://www.peticaopublica.com.

br/?pi=P2012N29103 
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Notas

PEC 555/2006 
No início do mês de ju-
nho, o Fórum Nacional 
das Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate) 
encaminhou carta de 
repúdio ao Congresso 
Nacional. Endereça-
do aos deputados 
federais, documento 
repudia intenção do 
governo de retirar a 
PEC 555/2006 da pauta da Câmara dos Deputa-
dos. A proposta acaba, aos 65 anos, com a contribuição previden-
ciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas. Iniciativa 
surgiu a partir da denúncia de que o Governo estaria pressionando o 
Congresso. Rudinei Marques, presidente do Sindicato, colaborou na cons-
trução da peça na condição de secretário-geral do Fórum.  

Fenafirc
Na tarde do dia 12 de maio, foi realizada a Assembleia de 
Fundação da Federação Nacional dos Servidores dos Órgãos 
Públicos Federais de Fiscalização, Investigação, Regulação e 
Controle (Fenafirc). O edital de convocação foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU) e no Correio Braziliense no dia 8 
de abril. A Diretoria Executiva Nacional (DEN) acompanhou a 
solenidade que terminou com a eleição da diretoria da Fenafirc.

Rudinei Marques e Roberto Kodama, presidente e diretor do 
Unacon Sindical, respectivamente, assumiram a Diretoria 
de Relações Internacionais, como diretor e vice. Os diretores 
Filipe Leão e Júlio Possas estarão à frente da pasta de Estudos 
Técnicos e Formação Sindical, como diretor e vice, nesta 
ordem. Daniel Lara e Márcia Uchôa, secretário executivo e 
vice-presidente do Sindicato, vão compor o Conselho Fiscal, 
como membros titular e suplente, respectivamente.   

Resultado
Alteração estatutária do Unacon e do Unacon Sindical 
foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
com 88% de aceitação. Em pauta, a adequação da 
denominação do cargo de relações públicas e redução 
de entraves burocráticos para ajuizar ações judiciais. 
A votação foi realizada exclusivamente via Internet, 
no site do Sindicato, das 8h do dia 28 de maio até às 
17h do dia 29, initerruptamente. Os eleitores – ativos e 
aposentados – puderam votar somente uma única vez. 
As regras para votação e aprovação foram as mesmas 
adotadas nas Assembleias Gerais presenciais. 

NO PLENÁRIO  
O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) defende o 
projeto de nomenclatura dos cargos de Analista (AFC) 
e Técnicos de Finanças e Controle (TFC). O apoio foi 
pronunciado publicamente na tarde do dia 9 de junho, 
no Plenário da Câmara dos Deputados. Proposto pelo 
Unacon Sindical, o anteprojeto seguirá para análise do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Con-
fira a íntegra do pronunciamento no canal do Sindicato 
no Youtube (http://www.youtube.com/unaconoficial), ou 
direto no link: http://youtu.be/Yi5FqclF0W4 

Golpe aposentados
Estelionatários ligam para filiados aposentados e pensionistas cobrando depósito de honorários com 
a promessa de vantagem judicial em ações coletivas. A prática criminosa tem preocupado o Sindi-
cato. Toda e qualquer comunicação a respeito de ações judiciais patrocinadas pela entidade é feita 
por meio de carta com papel timbrado do Unacon Sindical e não por meio de ligações. Lembrando 
também que nunca pedimos depósitos em conta corrente. Mais informações no telefone 2107-5018. 
Código de área 61. Falar com Francisca.
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