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Editorial

Rudinei Marques, 
presidente do Unacon Sindical

No alvorecer de um novo ano, convém refletirmos sobre os de-
safios que teremos pela frente em 2015 no âmbito do serviço 
público federal, em especial no que diz respeito à carreira de Fi-

nanças e Controle.
De início, a partir da confirmação dos novos ministros da Fazenda e 

do Planejamento, vislumbra-se um cenário de austeridade fiscal, com 
restrição orçamentária e prejuízos à reposição de pessoal. Nesse caso, 
as dificuldades enfrentadas por diversos órgãos federais tendem a se in-
tensificar, o que exigirá muito trabalho 
das entidades de classe.

No que tange à Secretaria do Te-
souro Nacional (STN), a substituição 
de Arno Augustin pode ser vista sob 
muitos aspectos. Por um lado, havia 
forte crítica interna aos malabarismos 
contábeis e às transferências bilioná-
rias ao Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES). 
Por outro, a carreira teve em Augustin 
um grande aliado, máxime na campa-
nha salarial de 2008, mas também no 
apoio a pleitos históricos da carreira. 
Deve-se cobrar do novo secretário a 
continuidade dos projetos em curso.

Quanto à Controladoria-Geral da 
União (CGU), a saída de Jorge Hage 
é lamentada e celebrada ao mesmo 
tempo. Se Hage soube dar nova rou-
pagem ao controle interno, projetan-
do a instituição a patamares até então 
desconhecidos, não se pode esquecer que nos últimos anos faltou-lhe 
trânsito político – acentuaram-se os problemas internos e esvaziou-se o 
quadro de pessoal. Ademais, a perspectiva da nomeação de dois servi-
dores de outra carreira para o comando da CGU, a se confirmar, ensejará 
forte rejeição do Sindicato.

Em síntese, vislumbra-se um cenário árido, de disputas fratricidas en-
tre órgãos e carreiras, de fortes embates com o governo e no Congresso 
Nacional. Tudo isso exigirá, como sempre, muita unidade e luta de Ana-
listas e Técnicos de Finanças e Controle.

 Boa leitura!

2015, um ano de desafios!
CONGRESSO EM FOCO
11 de dezembro
Artigo de Filipe Leão, diretor do Sindicato, 
é destaque no portal. “Equilíbrio na CGU” 
chama a atenção para os atributos indis-
pensáveis ao próximo ministro-chefe da 
CGU 

CONGRESSO EM FOCO
9 de dezembro
Nicole Verillo, colunista do portal, lamen-
ta saída do ministro-chefe da CGU.  “O ce-
nário é preocupante e fica ainda mais ne-
buloso com o pedido de demissão de Jorge 
Hage”, afirmou 

ISTOÉ DINHEIRO
8 de dezembro
Rudinei Marques, presidente do Sindicato, 
denuncia: “A CGU não tem equipe, não tem 
investimento”. Reportagem associa saída 
de Hage ao sucateamento do órgão

DIAP
30 de novembro
“Onde está o ‘custo Brasil’?”, artigo de  
Filipe Leão, diretor do Sindicato, apresenta 
reflexão sobre o gasto real para produção 
e distribuição de bens e serviços no país

AGÊNCIA BRASIL
3 de novembro
Jorge Hage, ministro-chefe da CGU, afirma 
que a regulamentação da Lei Anticorrup-
ção deve sair até o fim deste ano

TV Meteoro
1º de novembro
Rudinei Marques, presidente do Sindicato, 
defendeu a estruturação das carreiras e a 
redução dos cargos em comissão, tendo em 
vista o aprimoramento do serviço público

Vislumbra-se um 
cenário de austeridade 
fiscal, com restrição 
orçamentária e 
prejuízos à reposição 
de pessoal. Nesse 
caso, as dificuldades 
enfrentadas por 
diversos órgãos federais 
tendem a se intensificar, 
o que exigirá muito 
trabalho das entidades 
de classe.”
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CGU em foco

A reportagem completa 
pode ser acessada no link 
http://migre.me/nwCkY

Unacon Sindical defende equilíbrio na CGU
Artigo de autoria do diretor de finanças do Sindicato chama a atenção para os 
atributos indispensáveis ao próximo ministro-chefe da CGU

Publicado no portal de notícias 
Congresso em Foco no dia 11 de 
dezembro, o artigo “Equilíbrio na 

CGU”, chama a atenção para os atributos 
indispensáveis ao próximo ministro-
chefe da Controladoria-Geral da União 
(CGU). Assinado por Filipe Leão, diretor 
de finanças do Sindicato, o texto reco-
menda cautela e prudência na sucessão 
do ministro Jorge Hage, bem como na 
escolha do próximo secretário-executivo.

“A direção não pode ser política, 
nem técnica demais. Muito menos 
representar uma única visão de mundo. 
É necessário equilíbrio na CGU”, reza 
trecho do artigo.

Conduta ilibada, experiência na 
administração pública e notório co-
nhecimento em direito, contabilidade, 
economia, auditoria e gestão pública 

estão entre os pré-requisitos que, na 
opinião do dirigente, o próximo minis-
tro-chefe da CGU deve ter. 

“Esperamos possam chegar à Presi-
dente da República e sua equipe esses 
requisitos indissociáveis ao cargo de 
ministro da CGU e ao próximo secretário 
executivo. Dentro da carreira, temos no-
mes com perfil e potencial, tanto técnico 
como político, para assumir a Secretaria 
Executiva do órgão”, espera Leão.

A carta de demissão de Jorge Hage, 
publicada no dia 8 de dezembro, pau-
tou veículos de comunicação de todo 
o país. O portal de notícias “ISTOÉ 
Dinheiro” associou a saída de Hage ao 
sucateamento da CGU. Procurado pela 
reportagem, Rudinei Marques, presi-
dente do Sindicato, diz que a “saída já 
era esperada há dois meses”. 

“Ele vinha com grande dificuldade 
de trânsito político. As declarações 
dele, sobre a Operação Lava Jato, já 
causavam constrangimento no Pla-
nalto. O portal da CGU fez 10 anos e o 
governo ignorou. O que acontece é que 
o cobertor é curto. A fiscalização de um 
município exige seis auditores. Para a 
Petrobrás eram destacados dois ou três 
auditores. Eram dificuldades hercúleas. 
A CGU não tem equipe, não tem investi-
mento. O ministro estava visivelmente 
insatisfeito”, declarou ao veículo. 

A direção não pode ser 
política, nem técnica 
demais. Muito menos 
representar uma única visão 
de mundo. É necessário 
equilíbrio na CGU”

Filipe Leão 
diretor de finanças 
do Sindicato
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STN em foco

Sindicato sugere elaboração de 
memorial conjunto com o Tesouro
Ofício pede continuidade do diálogo em temas como atribuições e revitalização do cargo de TFC, 
na próxima gestão. Marques agradeceu o apoio de Arno para o fortalecimento da carreira

O Unacon Sindical sugere que 
os avanços no diálogo entre 
a entidade e a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) constem em 
memoriais da Casa à próxima gestão. 
O pedido foi feito por meio do ofício nº 
267/2014, entregue ao secretário Arno 
Augustin no dia 8 de dezembro. Ru-
dinei Marques, presidente do Unacon 
Sindical, representou a Diretoria Exe-
cutiva Nacional (DEN) no encontro que 
também contou com a participação 
de Ari Sampaio, delegado sindical do 
DF, Líscio Camargo, subsecretário de 
assuntos corporativos (STN) e Vinícius 
Neiva, coordenador geral da Coorde-
nação de Desenvolvimento Institucio-
nal (Codin/STN).

Alteração da nomenclatura, atua-
lização de atribuições, revitalização 
do cargo de Técnico de Finanças e 
Controle (TFC) e o aproveitamento de 
todas as 255 vagas do último concurso 
para Analista de Finanças e Controle 
(AFC/STN/2013) estão relacionados 
no documento, entre os avanços que 
demandam atenção e continuidade. 

A solicitação partiu da preocupação 
da entidade com a eventual saída de 
Arno do Tesouro. “Temos visto, neste 
governo, que, às vezes, com a substi-
tuição de gestores e equipes, é preciso 
recomeçar do zero perdendo-se, as-
sim, todos os avanços já realizados”, 
esclarece Marques. 

Arno revela que já tinha planos de 
solicitar tal levantamento e agradece a 
entidade por ter se antecipado. “Onde 
estiver, vou ajudar vocês. O Sindicato é 
muito importante”, reconhece.

Marques ainda agradeceu o apoio 
do secretário ao fortalecimento da 
carreira de Finanças e Controle. “Em 
nome da carreira, agradeço sua contri-
buição ao nosso trabalho neste período 
em que esteve à frente do Tesouro. 
Sobretudo no que tange ao diálogo 
conquistado. Foram poucos encontros, 
mas, todos, efetivos”, recorda.

SILÊNCIO
Questionado sobre perspectivas 

para a campanha salarial de 2015, 
Arno preferiu não opinar. Marques 

perguntou qual seria a margem fiscal 
para o reajuste dos servidores fede-
rais. No dia 3 de dezembro, dirigentes 
das entidades que integram o Ciclo de 
Gestão e o Núcleo Financeiro do po-
der Executivo se reuniram para tratar 
exclusivamente do assunto, na sede 
do Unacon Sindical. 

Em janeiro de 2015 será paga a 
última parcela do acordo salarial de 
2012. Dividido em três anos – 2013, 
2014 e 2015 –, o reajuste de 15,8% foi 
insuficiente, segundo avaliação geral, 
para repor as perdas inflacionárias 
desde 2008. 

Acesse a íntegra do ofício 
nº 267/2014 no link: http://
migre.me/nwCNg. Para 

visualizar, é necessário entrar com 
login e senha de usuário na área 
restrita do site do Sindicato
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2º CDS/2014

Para a Diretoria Executiva Nacio-
nal (DEN) do Unacon Sindical, o 
cenário político-econômico de 

2015 será de ajuste fiscal e tensiona-
mento entre o Executivo e o Con-
gresso Nacional. A análise foi feita na 
abertura da reunião do Conselho de 
Delegados Sindicais (CDS). O encon-
tro foi realizado no Pará entre os dias 
30 e 31 de outubro.

Moção de repúdio ao exercício de atividade fim por servidor 
que não é da carreira de finanças e controle. A produção do 
documento foi o encaminhamento ao item 18 foi aprovado por 
unanimidade. “Tal política de recursos humanos se constitui em 
grave desrespeito aos servidores da carreira e contribui para 
a desvalorização e enfraquecimento desta”, reza trecho do 
documento.

Adequação do Regimento Interno do Conselho de Dele-
gados aos Estatutos Sociais foi o item 14 da pauta. Adalto 
Erdmann, vice-presidente do CDS, apresentou seis propostas 
de alteração na redação do documento.

Criação de banco de jurisprudência sobre processos judiciais 
contra o desvio de função dos Técnicos de Finanças e Controle 
(TFC) foi aprovada por unanimidade. Com cronograma a definir, 
as regionais devem realizar levantamento de informações, para 
consolidação e divulgação pela DEN.

FILIAÇÕES
Celso Duarte, representante de Roraima, en-

tregou oito fichas de filiações à DEN. Com a ajuda 
de Marcelo Geber, Analista de Finanças e Controle 
(AFC), Celso conversou com os servidores durante 
uma semana. “A consciência dos servidores está 
despertando para a importância de lutar por seus 
direitos”, revela.  

Entre os itens de pauta tratados, estavam:

Análise da conjuntura política do país marca 
manhã do primeiro dia da reunião
Dirigentes avaliaram as dificuldades do cenário político-econômico em 2015, e conclamaram as 
lideranças a reforçarem a atuação sindical em todo o país

“2015 será um ano de enfrentamen-
to. Será necessária forte mobilização 
interna e articulação com outras carrei-
ras do serviço público. Teremos duras 
batalhas pela frente, mas hoje estamos 
em plenas condições de enfrentá-las 
com altivez”, avalia Filipe Leão, diretor 
de finanças do Sindicato.

Para Márcia Uchôa, vice-presidente 
da entidade, a entrada de 2015 

prenuncia uma das maiores lutas dos 
servidores federais. “É por isso que 
reforçamos a importância da união da 
base. Os esforços devem ser redobra-
dos, para inserirmos nossas pautas na 
ordem do dia”, enfatiza. Maria Tereza 
Renteiro e Maria das Graças Angelim, 
servidoras do estado, participaram da 
abertura do encontro. 
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Unacon lança Concurso Nacional de Contos 

Sindicato propõe sete novas ações judiciais com o objetivo de garantir direitos de seus filiados

Ministério do Planejamento convoca 40 aprovados no concurso de Analista de Finanças e Controle da Controladoria-
Geral da União (AFC/CGU/2012)

Implementação de ponto eletrônico na Controladoria-Geral da União (CGU) é tratada em reunião conjunta 
entre o Unacon Sindical, CGU, Secretaria de Relações de Trabalho (SRT) e a Secretária de Gestão Pública do 
Ministério do Planejamento (SEGEP)

Lei Anticorrupção Empresarial entra em vigor 

Retrospectiva 2014

Unacon Sindical participa da primeira manifestação con-
junta dos servidores públicos federais em 2014 

União das carreiras de Estado (UCE) retoma articulação 
conjunta

DEN participa de audiência pública para debater Lei Geral 
dos Concursos Públicos, na Câmara dos Deputados

Rudinei Marques, na condição de secretário-geral do Fo-
nacate, participa de reunião com o senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) para tratar do Projeto de Lei de Greve no Ser-
viço Público

DEN cobra reposição de pessoal, processo de remoção e te-
letrabalho, em reunião com secretário-executivo da CGU, 
Carlos Higino

JA
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dos Concursos Públicos, após 
audiência pública para tratar 
do tema  

BOM DIA BRASIL 
25 de fevereiro 
Jornal destaca o impacto do 
contingenciamento orçamen-
tário nos concursos públicos 

RÁDIO NACIONAL  
DE BRASÍLIA
5 de março
Marques fala sobre a Lei Ge-
ral dos Concursos Públicos ao 

FOLHA DE SÃO PAULO 
16 de janeiro 
Marques afirma que CGU ame-
nizou irregularidades no Mi-
nistério da Saúde 

RÁDIO CBN  
25 de janeiro
Leão fala sobre impacto do 
contingenciamento orçamen-
tário na CGU 

TV e Rádio Câmara  
21 de fevereiro 
Marques defende a Lei Geral 

RETROSPECTIVA

Confira os principais momentos de 2014 do Unacon Sindical
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Retrospectiva

União das Carreiras de Estado (UCE) transforma pauta de reivindicação comum em informativo

Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada na CGU, referenda diretriz nº 25, aprovada no II Conacon. O item 
trata da nomenclatura e atribuição dos cargos de Analista (AFC) e Técnico de Finanças e Controle (TFC)

Deputado Amauri Teixeira (PT-BA), solicita a convocação de 100% dos aprovados no último concurso para Analista 
de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (AFC/CGU/2012), por meio da INC 5946/2014, enviada à Pre-
sidência da República

Em reunião extraordinária, membros da comissão de representantes da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) afir-
mam não admitir retrocesso na definição da nomenclatura e atribuição dos cargos de Analista (AFC) e Técnico de 
Finanças e Controle (TFC) já decididos pela carreira

Roberto Kodama, diretor de assuntos jurídicos do Unacon Sindical, é eleito Secretario Sindical Adjunto da Unión Lati-
noamericana de Trabajadores de Organismos de Control (ULATOC)
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programa Revista Brasil. “O 
projeto (PLS 74/2010) promo-
ve a transparência nos exa-
mes”, afirma o presidente

O GLOBO
10 de março
Marques critica custo de re-
quisitados para a União. Em 
2013, 11.277 trabalhadores 
foram emprestados de um 
órgão para outro. Destes, 
3.092 custaram R$ 562,1 mi-
lhões à União

CORREIO BRAZILIENSE
19 de março
Veículo publicou resultado 
da reunião entre Sérgio Men-
donça, SRT do ministério do 
Planejamento e sindicalistas. 
Marques representou a car-
reira no encontro

TVLEGIS  
24 de março
Emissora cobriu audiência 
pública sobre Lei de Greve, 
realizada no Senado Federal 

Marques compôs a mesa em 
nome da carreira de Finanças 
e Controle

CORREIO BRAZILIENSE  
10 de abril
Pauta de reivindicações uni-
ficada da UCE é destaque do 
Blog do Servidor

CORREIO BRAZILIENSE  
22 de abril
Marques questiona a ingerên-
cia política em órgãos técnicos

ESTADO DE S.PAULO  
19 de maio
Veículo divulga redução de 
municípios fiscalizados pela 
CGU 

DIÁRIO DO PODER  
20 de maio
Artigo de autoria do filiado 
Claudenir Brito traça pa-
ralelo entre o aumento na 
demanda por serviços e a 
defasagem dos quadros de 
pessoal da CGU

Diretoria Executiva Nacional (DEN) homenageia 
servidoras pelo dia Internacional da Mulher, com 
entrega de rosas nas sedes da Secretária do Tesouro 
Nacional e na Controladoria-Geral da União

Ministério do Planejamento autoriza a nomeação de  
158 Analistas de Finanças e Controle (AFC) para a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Entidades que compõem a União das Carreiras de 
Estado (UCE) protocolaram no Ministério do Pla-
nejamento um pedido de audiência com ministra 
Miriam Belchior para tratar, dentre outros pontos, 
da instalação de mesas setoriais de negociação per-
manente

Em reunião, após ato público da campanha salarial 
2014, o Ministério do Planejamento fecha as portas 
à revisão de acordos

Sindicato publica nota de repúdio contra arbitrarie-
dade da Controladoria-Geral da União na implanta-
ção do sistema de Ponto Eletrônico 

No Senado, Rudinei Marques compõe mesa de deba-
te do Projeto de Lei do Senado (PLS 287/2013), que 
trata de conflitos nas relações de trabalho e define 
diretrizes para a negociação coletiva no serviço pú-
blico 

Participantes do II Encontro Nacional de Aposenta-
dos e Pensionistas desembarcam em Salvador (BA)
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Retrospectiva

Deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) defende o projeto de nomenclatura dos cargos de Analista (AFC) e Técnicos 
de Finanças e Controle (TFC) no Plenário da Câmara dos Deputados

Com o apoio da Diretoria Executiva Nacional (DEN), Comissão de Aprovados (AFC/CGU/2012) protocola, na Casa Civil, 
petição assinada por 123 parlamentares com pedido de nomeação dos 303 excedentes

JU
N

H
O

Representantes dos TFCs de todo o país se reúnem na 
sede do Sindicato para debater a revitalização do cargo

Comissão de Aprovados (AFC/CGU/2012) e DEN 
participam de reunião com Presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização 
(CMO) da Câmara dos Deputados, deputado Devanir 
Ribeiro (PT-SP), para tratar da convocação de todos 
os aprovados no concurso

Federação Nacional dos Servidores dos Órgãos Públi-
cos Federais de Fiscalização, Investigação, Regulação 
e Controle (Fenafirc) é fundada 

DEN publica a terceira edição do Caderno Transpa-
rência. O documento traz a prestação de contas do 
exercício 2013 – da Unacon e do Unacon Sindical 

Delegados sindicais debatem estratégias 
para segundo semestre na primeira reu-

nião de 2014 do Conselho de Delegados Sindicais (CDS), 
em Brasília. Durante o encontro, foi aprovada a extin-

ção da contribuição confederativa. A proposta foi vo-
tada pelos filiados em AGE realizada no dia 17 de julho

Em audiência realizada na Comissão de Legislação 
Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados,  Sindi-
cato cobra responsabilidade do ministério do Plane-
jamento quanto à necessidade de reposição do qua-
dro de pessoal da CGU

Sindicato lança revista e selo em comemoração aos 
25 anos de instituição do Unacon Sindical

DEN entrega troféu aos filiados mais antigos da entidade 
em reconhecimento pela atuação em defesa do Sindicato

Em ato público na Câmara dos Deputados, delegados 
sindicais pressionam pela aprovação da PEC 555/06 

Divulgado o resultado do primeiro Concurso Nacional 
de Contos. Com o título “A Filha de Maria ou a Filha 
Adulterina” o conto de Dalvina Macedo de Oliveira Sou-
za foi o primeiro, entre os cinco melhores colocados
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28, 29 e 30

16

9

10

29

30

É NOTÍCIA  
26 de maio
Controlador-geral de São 
Paulo, Mário Vinícius Spinelli, 
fala sobre falta de responsa-
bilização penal do servidor 
público acusado de enriqueci-
mento ilícito 

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

CORREIO BRAZILIENSE   
15 de julho 
Blog do Servidor divulga ato 
“Abrace a CGU”

CORREIO BRAZILIENSE 
 21 de julho 
Blog do Servidor destaca ato 
público em defesa da CGU, 
programado para o dia 23

O ESTADO DE S. PAULO  
6 de agosto 
Reportagem denuncia a “in-

diferença” do governo com 
os problemas enfrentados 
pela CGU. Jorge Hage alerta: 
"o esforço de fazer mais com 
menos atingiu seu limite"

O ESTADO DE S. PAULO 
 10 de agosto 
Editorial de domingo foi de-
dicado para alertar sobre a 
“situação precária” em que se 
encontra a CGU

CORREIO BRAZILIENSE  
13 de agosto 
Reportagem destaca os preju-
ízos provocados pelos cortes 
no orçamento. Marques aler-
ta: “a previsão é que a situação 
piore nos próximos meses”

TV BRASIL  
21 de agosto 
Em entrevista, Marques de-
fende a aplicação da Lei da Fi-
cha Limpa



unacon.org.br10 unacon.org.br10

Retrospectiva

Matéria publicada na intranet da CGU afirma que o 
projeto de implantação do ponto eletrônico foi cons-
truído com base no diálogo e no debate de ideias com 
o Sindicato. Por meio de nota, DEN reage: “informação 
não condiz com a realidade dos fatos”

Em reunião com o secretário-Executivo da Casa Civil, 
Valdir Moysés Simão, a Diretoria Executiva Nacional 
do Unacon Sindical e a deputada federal Érika Kokay 
(PT-DF) cobram a nomeação dos 303 aprovados no 
concurso (AFC/CGU/2012)

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada, si-
multaneamente, em Brasília e em oito regionais, defi-
ne Dia Nacional de Protesto

Secretário-executivo da CGU, Carlos Higino, anuncia 
a suspensão, por tempo indeterminado, da implan-
tação do ponto eletrônico, com abertura de ampla 

consulta aos servidores, e promete “acelerar as  
experiências-piloto do Home Office”

Ministério do Planejamento autoriza a nomeação de 
30 Analistas de Finanças e Controle (AFC) para a CGU 

Analistas e Técnicos de Finanças e Controle 
de todo o país participam do Dia Nacional de 

Protestos contra o enfraquecimento da CGU. O pro-
testo foi motivado pela falta de recursos humanos e 
financeiros no órgão 

DEN se reúne com coordenadores de 
campanha dos três principais candidatos 

à Presidência da República

DEN conversa com nova turma, em curso de forma-
ção, para Analistas de Finanças e Controle da CGU. 
Nomeação foi autorizada pelo Planejamento após 
pressão do Sindicato

SE
TE

M
BR

O

BLOG DO SERVIDOR 
30 de setembro
Portal repercute crítica do 
Sindicato às mudanças no 
Programa de Fiscalização de 
municípios a partir de Sor-
teios. “Nova sistemática es-
timula o aprimoramento da 
fraude”, diz entidade

BLOG VOZES DA POLÍTICA 
23 de setembro
Cientista político faz balan-
ço das ações adotadas pelo 

Governo Federal no comba-
te à corrupção. Segundo ele 
“Para 2015, as expectativas 
não são nada otimistas”

G1 - BLOG DO CAMAROTTI  
19 de setembro
Colunista apontou descon-
forto no Governo, após Hage 
afirmar que a CGU enfrenta 
situação de “penúria orça-
mentária”. Declaração foi 
registrada após denúncias 
feitas pelo Sindicato

PORTAL AZ (PIAUÍ)  
18 de setembro
Site noticiou ato público 
pelo fortalecimento da CGU. 
À reportagem, Eurípedes 
Andrade, delegado sindical 
(Unacon-Regio/PI), denun-
ciou os reflexos dos cortes no 
orçamento

G1 - NOTÍCIAS  
18 de setembro
Marques conta que a falta de 
orçamento da CGU já com-

promete as ações de combate 
à corrupção

TV GUARÁ (MARANHÃO)  
17 de setembro
Veículo cobriu o Dia Nacional 
de Protestos, realizado no 
Maranhão. Stanley Sá, dele-
gado sindical (Unacon-Re-
gio-MA), denuncia: “Temos 
35 auditores para fiscalizar 
217 municípios”

17 e 18

24 a 16/10 

28 a 8/9 

Segunda edição do Arraiá Bão Dimais reúne cerca de 700 pessoas no Clube Olímpico da Assefaz, em Brasília 

Reunião Extraordinária eletrônica do Conselho de Delegados Sindicais (CDS) elege os membros da Comissão Eleitoral 
Nacional (CEN) para as eleições da Unacon e do Unacon Sindical

Unacon Sindical anuncia filiação à Internacional dos Serviços Públicos (ISP)

Unacon Itinerante visita seis estados. Prestação de contas dos três anos de mandato da DEN, ponto eletrô-
nico e processo eleitoral do Sindicato são destaques da pauta
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Ministério do Planejamento autoriza a nomeação de 95 Analistas de Finanças e Controle (AFCs) para a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN)

Em encontro histórico, Sindicato, STN e CGU debatem o anteprojeto de atribuições e nomenclatura dos cargos da 
Carreira de Finanças e Controle

Promovido pelo Unacon Sindical, ato “Abrace a CGU” reúne servidores da Carreira de Finanças e Controle e mo-
vimentos sociais com o objetivo de denunciar as restrições ao cumprimento da missão institucional da Contro-
ladoria

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), Analistas e Técnicos de Finanças e Controle da STN e Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) do Sindicato debatem projeto de atribuições e nomenclatura da carreira.  Ação coletiva de progressão 
funcional e campanha salarial de 2015, também compõem pauta 

JU
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24
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Retrospectiva

CGU solicita ao Ministério do Planejamento a realização de novo concurso para o preenchimento de 876 vagas de 
Técnico de Finanças e Controle (TFC) 

Comissão Eleitoral Nacional (CEN) divulga a relação final das candidaturas válidas para as eleições simultâneas do 
Unacon e Unacon Sindical

Delegados sindicais elaboram moção de repúdio ao exercício de atividade fim por servidor que não é da carrei-
ra, durante a reunião do Conselho de Delegados Sindicais (CDS), em Belém- PA 

Comunicação Social do Unacon Sindical publica o Guia do Eleitor 

Sindicato publica a segunda edição do Boletim Jurídico. O informativo tem o objetivo de facilitar o acompanhamento, 
pelos filiados, das ações judiciais coletivas patrocinadas pelo Unacon Sindical

O
U

TU
BR

O

Diretoria Executiva Nacional (DEN) é reeleita com 86% 
dos votos válidos, no primeiro processo eleitoral ex-
clusivamente virtual da Unacon e do Unacon Sindical

Comissão Eleitoral Nacional (CEN) disponibiliza Atas e 
Relatório de apuração final dos votos das Eleições da 
Unacon e do Unacon Sindical de 2014  

Confraternizações de fim de ano no Distrito Federal 
(DF) e estados encerram o ciclo de atividades em come-
moração aos 25 anos do Unacon Sindical. No DF, festa 
foi realizada no estádio Mané Garrincha

Em reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, Sindicato pede a continuidade do diálogo em temas 
como atribuições e revitalização do cargo de TFC, na próxima gestão

Criação das delegacias sindicais nos estados do Amapá e Roraima consolida representação do Unacon Sindical em 
todo o país 

Com o apoio do Sindicato, STN promove a 1ª Corrida do Tesouro. 600 pessoas participaram do evento, que arrecadou 
brinquedos e alimentos não perecíveis para doação a estituições de caridade  

DEN participa da sessão que aprovou, em segundo turno, a PEC 434/2014, apensada à PEC 170/2012, que garante e 
unifica as regras de aposentadoria integral por invalidez ao servidor público. A proposta segue para o Senado Federal
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AGÊNCIA BRASIL  
3 de novembro
Hage afirma que a regulamen-
tação da Lei Anticorrupção 
deve sair até o fim deste ano

TV METEORO  
1 de novembro
Marques defende a estrutu-
ração das carreiras e a redu-
ção dos cargos em comissão, 
tendo em vista o aprimora-
mento do serviço público

PORTAL DE NOTÍCIAS DO DIAP  
30 de novembro
No artigo “Onde está o custo 
Brasil?”, Filipe leão disserta so-
bre o real custo para produção 
e distribuição de bens no país

JORNAL DO COMMERCIO   
05 de dezembro 
Filipe Leão critica manobra 
fiscal que extingue a meta de 
superávit primário de 2014

ISTOÉ DINHEIRO  
08 de dezembro

Reportagem associa o pedido 
de demissão do ministro-
chefe da CGU a falta recursos 
no órgão. Marques afirma: “A 
CGU não tem equipe, não tem 
investimento”
 
CONGRESSO EM FOCO  
09 de dezembro
Com o artigo “CGU: das tripas 
coração”, colunista Nicole Ve-
rillo lamenta o pedido de de-
missão do ministro Jorge Hage

CONGRESSO EM FOCO   
11 de dezembro
Artigo de Filipe Leão pede 
“Equilíbrio na CGU”. “A nova 
direção não pode ser política, 
nem técnica demais”, afirma

2

6
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Eleições 2014

DEN é reeleita 
por mais 3 anos; 
Chapa Rio, vence no RJ

Votação foi realizada no 
dia 18 de novembro, das 
8h às 17h. Os filiados 
participaram do primeiro 
processo eleitoral 
exclusivamente virtual 
da Unacon e do Unacon 
Sindical

O primeiro processo eleitoral 
exclusivamente virtual da 
Unacon e do Unacon Sindical 

foi realizado no dia 18 de novembro, 
das 8h às 17h. Puderam votar todos 
os servidores ativos e aposentados 
em dia com suas obrigações estatu-
tárias, que se filiaram até o dia 18 de 
agosto.

A Diretoria Executiva Nacional 
(DEN) foi reeleita com 86% dos 
votos válidos. Rudinei Marques, 
presidente do Unacon Sindical, 
comemora o resultado ao lado dos 
membros da “Chapa Articulação 
e Luta”. “Agradecemos a confian-
ça da base e reforçamos o nosso 
compromisso com a carreira de 
Finanças e Controle e com a con-
tinuidade das ações já iniciadas na 
atual gestão”, ressalta. 

João Wagney (PB) foi o mais 
votado para o Conselho Fiscal 
Nacional (CFN), seguido por Laura 
Safi (RS) e Maria da Conceição 

Geraldo (DF). Gilberto Ricardi (MS) foi 
eleito para o Conselho de Ética.

Com 98 votos, a “Chapa Rio” vence 
no Rio de Janeiro. A “Chapa Avante 
Camaradas” teve 76 votos. “Agradeço 
a confiança depositada em nós e pa-
rabenizo a chapa ‘Articulação e Luta’. 
Marques e toda sua equipe vêm apre-
sentando um excelente desempenho”, 
declara Ana Balthar, presidente da 
“Chapa Rio”. A regional fluminense foi 
a única que teve duas chapas inscritas 
para Diretoria Executiva Regional.

No Distrito Federal, Ari Sampaio foi 
o delegado sindical mais votado. Na 
capital federal, oito delegados sindicais 
foram eleitos em lista – Zeles de Oli-
veira, Patrícia Gebrim, Frederico Carlos 
Janz, Godofredo da Silva Neto, Manoel 
Messias de Jesus, Aristides Costa e 
José Marcos dos Santos, nesta ordem.

Stanley Sá de Carvalho, presidente 
da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), 
avaliou o processo eleitoral como po-
sitivo. “Ocorreu tudo de forma muito 

Agradecemos a 
confiança da base e 
reforçamos o nosso 
compromisso com a 
carreira de Finanças 
e Controle e com a 
continuidade das ações 
já iniciadas na atual 
gestão”

Rudinei Marques
presidente do Sindicato
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Eleições 2014

tranquila. Prestamos informações e 
esclarecimentos a todos os filiados pelos 
canais de comunicação disponíveis”, 
afirma. “Se considerarmos que não hou-
ve concorrência, tivemos uma votação 
expressiva”, conclui.

Relatório final com o resultado da 
apuração, por estado, foi publicado na 
área restrita do site do Sindicato. 

POSSE
Regulamentada pelos estatutos da 

Unacon (parágrafo 2º, artigo 47) e do 
Unacon Sindical (parágrafo 2º, artigo 
67), a posse dos eleitos será realizada até 
o quinto dia útil do mês de janeiro subse-
quente à realização das eleições.

Agradeço a confiança depositada 
em nós e parabenizo a chapa 
‘Articulação e Luta’. Marques e toda 
sua equipe vêm apresentando um 
excelente desempenho”

Ana Maria Baltar
presidente da Chapa Rio
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Encontro

Nova composição da DEN se reúne 
pela primeira vez após as eleições

Fórum defende a reabertura do diálogo para tratar 
da licença classista

Estevam Barbosa, diretor 
de filiados, também 
participou do encontro. 
Campanha salarial de 
2015 estava entre os itens 
de pauta

Tema foi tratado em duas reuniões com representantes do governo no mês de novembro

Unacon Sindical. O encontro foi reali-
zado na sede do Sindicato no dia 3 de 
dezembro. Estevam Barbosa, diretor 
de filiados, também participou do 
encontro. Campanha salarial de 2015 
estava entre os itens de pauta.

Mesmo prevendo um cenário mais 
difícil do que o da campanha sala-
rial de 2012, Daniel Lara, secretário 
executivo do Sindicato, aponta a 
importância de garantir o reajuste 
dos Técnicos de Finanças e Controle 
(TFCs) proporcional à remuneração 

dos Analistas de Finanças e Controle 
(AFCs). O secretário também defende 
que o concurso para TFC deve per-
manecer na pauta. “O pedido já está 
em curso, mas ainda não temos nada 
de concreto. Por enquanto, temos  
apenas a formalização do pedido, pela 
CGU”, lembra. 

Avaliação do mandato – de 2011 
a 2014 –, plano anual de atividades 
para 2015 e projetos de lei de interes-
se da carreira também foram objeto 
de debate. 

de Relações Trabalhistas (SRT) do 
Ministério do Planejamento, Vladimir 
Nepomuceno.

Rudinei Marques e Filipe Leão, presi-
dente e diretor do Unacon Sindical, res-
pectivamente, representaram a Diretoria 
Executiva Nacional (DEN) no evento. 

No dia 24, Marques participou de 
reunião com o ministro de Relações 
Institucionais (SRI) da Presidência da 
República, Ricardo Berzoini, para tratar 
do assunto. Ocasião em que a Diretoria 

Executiva do Fonacate se comprometeu 
a preparar nota técnica sobre os modelos 
de liberação classista adotados pelos 
estados, municípios e iniciativa privada.

Durante a audiência, o assessor da 
SRT se propôs a elaborar um documento 
tratando da liberação classista remu-
nerada para entregar à nova equipe de 
governo. Proposta criticada por Leão, 
que defendeu a abertura imediata do 
diálogo. “Queremos discutir uma pauta 
concreta e objetiva”, afirmou. 

Novo mandato. A Diretoria 
Executiva Nacional (DEN) se 
reúne pela primeira vez após 

as eleições de 2014 da Unacon e do 

A licença remunerada para o 
exercício de mandato classista, 
com ônus para administração 

pública, foi pauta de audiência pública 
realizada no dia 25 de novembro na Co-
missão de Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado Federal. O debate, conduzido 
pelo senador Paulo Paim (PT-RS), con-
tou com a presença das entidades que 
compõem o Fórum Nacional Perma-
nente de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate) e do assessor da Secretaria 

Fonacate
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Remuneração

Última parcela do acordo salarial será 
implementada em janeiro
Proposta de reajuste apresentada pelo governo, em 2012, foi de 15,8%, dividida em três anos. 
Para o Sindicato, campanha salarial em 2015 é inadiável. Confira a tabela

Em janeiro de 2015 será implemen-
tada a última parcela do acordo 
salarial de 2012. A proposta de rea-

juste foi de 15,8%, dividida em três anos 
– 2013, 2014 e 2015. (confira a tabela)

Para o Unacon Sindical, nova cam-
panha salarial em 2015 é inadiável. “Se 
não nos movimentarmos, corremos o 
risco de ficar sem reajuste nos próxi-
mos anos”, alerta Rudinei Marques, 
presidente do Sindicato.

“Teremos duras batalhas pela 
frente, mas hoje estamos em plenas 
condições de enfrentá-las com altivez”, 
avalia Filipe Leão, diretor de finanças 
do Sindicato. Na época, a pressão da 
entidade reverteu a intenção inicial 
do governo em oferecer reajuste zero. 
Foram mais de oito meses de mobiliza-
ções, reuniões e assembleias. “Saímos 
fortalecidos”, conclui Leão.

No início do ano, a Diretoria Exe-
cutiva Nacional (DEN) deve convocar 
assembleias para definir a pauta de 
reivindicação da campanha salarial 
de 2015. Reposição das perdas infla-
cionárias, revitalização da carreira de 
finanças e controle e exigência de nível 
superior para ingresso no curso de 
Técnico de Finanças e Controle (TFC) já 
são itens certos. 

Técnico 2014 2015

CL PAD Subsídio Subsídio

S

IV 9.306,29 9.780,92

III 8.878,22 9.331,00

II 8.611,26 9.050,43

I 8.352,34 8.778,31

C

III 7.842,57 8.242,54

II 7.606,76 7.994,70

I 7.378,04 7.754,32

B

III 6.719,44 7.062,13

II 6.517,40 6.849,79

I 6.321,43 6.643,82

A

III 5.757,15 6.050,76

II 5.584,04 5.868,83

I 5.416,14 5.692,36

Nível  
Superior

2014 2015

CL PAD Subsídio Subsídio

S

IV 20.353,09 21.391,10

III 19.787,64 20.796,81

II 19.437,76 20.429,09

I 19.094,07 20.067,86

C

III 18.359,67 19,296,02

II 17.999,69 18.917,67

I 17.646,75 18.546,73

B

III 17.300,73 18.183,07

II 16.635,32 17.483,72

I 16.309,14 17.140,90

A

III 15.989,35 16.804,81

II 15.675,84 16.475,30

I 14.275,64 15.003,70

REUNIÃO
Os dirigentes das entidades que 

representam o Ciclo de Gestão e o 
Núcleo Financeiro já deram início 
à articulação da campanha salarial 
de 2015. Em reunião realizada no 
dia 3 de dezembro, o grupo traçou 
cronograma de atividades para o 
ano que vem. “Temos que colocar o 
bloco na rua”, defendeu Marques. 
Márcia Uchôa, Filipe Leão, Júlio 
Possas e Estevam Barbosa também 
representaram a Diretoria Executi-
va Nacional (DEN) no encontro.
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Fundação das delegacias completa presença do Sindicato em todo o Brasil. Rudinei Marques 
participou das assembleias realizadas nos dias 10 e 12 de dezembro

Amapá e Roraima consolidam representação 
sindical em todo o país

Missão Cumprida

Com a criação das delegacias sindicais nos estados do 
Amapá e Roraima, o Unacon Sindical consolida sua 
representação em todo o país. Rudinei Marques, pre-

sidente do Sindicato, participou das assembleias realizadas 
nos dias 10 e 12 de dezembro, respectivamente. Prevista no 
item 16 da pauta da última reunião do Conselho de Delega-
dos Sindicais (CDS), a criação das delegacias foi aprovada 
por unanimidade. 

Segundo o presidente, o marco é comemorado por toda 
a Diretoria Executiva Nacional (DEN). “Ter representação 
sindical na região norte do país, onde registramos os maio-
res índices de carência de pessoal e falta de investimentos, 
merece comemoração. Com uma média de 11 servidores, 
essas regionais se desdobram para cobrir inteiramente os 
respectivos estados”, reconhece Marques.

O presidente também admite que a conquista terá reflexo 
positivo na campanha salarial de 2015. “Teremos uma dura 
campanha salarial pela frente. É hora de fortalecermos o 

Sindicato para as batalhas que se avizinham”, sentencia.
Adelton Vilhena e Saul Araújo foram eleitos presidente e 

diretor financeiro da Diretoria Executiva Regional do Amapá 
(Unacon-Regio/AP), respectivamente.

Celso Duarte foi eleito presidente da diretoria de Roraima 
(Unacon-Regio/RR). Marcelo Geber e André Kenji assumem 
o cargo de secretário-executivo e diretor financeiro, nes-
ta ordem. A diretoria de filiados ficará com André Albiani 
Barata. O Conselho Fiscal Regional será composto por José 
Paulino Gomes, Alessandre Franklin, Tarcila Carvalho e 
Edson Kolbe (suplente).

Para Celso, Sindicato forte valoriza a carreira. "A 
Delegacia de Roraima já nasce conectada às demais, e assim 
construímos parte da história da entidade: era a peça que 
faltava para estarmos em todas as regionais. Pela conjuntura 
que se avizinha, cada delegacia terá papel fundamental em 
prol da defesa dos interesses dos servidores. Em Roraima 
somos poucos, mas coesos". 

Unacon-Regio/AP

Unacon-Regio/RR
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Desafio

Corrida solidária 
do Tesouro arrecada 
alimentos e brinquedos

Tesouro promove  
I Olimpíada de Matemática, 
com o patrocínio do Sindicato

Doações serão entregues para instituições de 
caridade do entorno. Realizado no dia 14 de 
dezembro, evento reuniu 600 atletas. Márcia 
Uchôa representou a DEN na prova de 5Km

Atividade foi realizada em comemoração 
ao Dia do Servidor Público Federal. 
Filipe Leão, diretor de finanças do 
Sindicato, participou da premiação 
realizada no dia 5 de novembro

Realizada no dia 14 de dezembro, a 
1ª corrida da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) reuniu 600 atletas. 

Márcia Uchôa, vice-presidente do Sindi-
cato, representou a Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) na prova de 5Km. Ari-
valdo Sampaio, delegado sindical do DF, 
e Arno Augustin, secretário do Tesouro, 
também participaram do evento. 

A corrida surgiu da ideia de unir 
solidariedade e saúde em uma mesma 
iniciativa. Além da taxa de inscrição no 

ro”. Ambas, subdivididas em “masculina” 
e “feminina”. Os três primeiros colocados 
de cada categoria foram premiados com 
troféus. Todos os participantes da com-
petição receberam medalhas. 

Esporte

As fotos do evento estão 
disponíveis no Flickr do 
Sindicato. Acesse no link: 
http://migre.me/nyZnJ 

As fotos do evento estão 
disponíveis no Flickr do 
Sindicato. Acesse no link: 
http://migre.me/n5tUi

valor de R$35, os atletas puderam doar 
um quilo de alimento não perecível ou 
um brinquedo. Os donativos serão enca-
minhados para instituições de caridade 
do entorno. 

O percurso – corrida (5 km) e ca-
minhada (2,5 km) – foi realizado na 
Esplanada dos Ministérios, com largada 
no estacionamento do edifício sede do 
Ministério da Fazenda, às 8h30.

As categorias foram divididas em “pú-
blico geral” e “colaboradores do Tesou-

No dia 5 de novembro, foi divulga-
da a relação de medalhistas da 
I Olimpíada de Matemática da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
Vanessa Piauilino Gomes Santos, Mar-
cos Francisco Ferreira Martinelli, Rober-
to Mendes Altavilla Luttner e Eduardo 
Henrique Leitner receberam medalha 
de ouro. A atividade foi realizada em co-
memoração ao Dia do Servidor Público 
Federal. Filipe Leão, diretor de finanças 
do Sindicato, participou da solenidade 
de premiação, seguida de coquetel.

Formada em Ciência da Compu-
tação pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Vanessa afirma 
que não esperava a primeira colocação 

na Olimpíada. “Sabia que tinha feito 
uma boa prova e que iria bem, mas 
fiquei surpresa por ter sido a primeira”, 
conta. 

Os participantes responderam a 
uma prova de 25 questões de raciocínio 
lógico, elaborada por Kellem Santos, 
organizadora do evento. Formada em 
Engenharia, a Analista de Finanças e 
Controle (AFC) já promoveu eventos 
dessa natureza em outras instituições 
como no Centro Tecnológico do Exerci-
to (CTEx) do Rio de Janeiro e na Agên-
cia Nacional de Aviação Civil (Anac). 

Dos 74 servidores inscritos, 60% 
são servidores nomeados no último 
concurso do Tesouro. Além dos cinco 

medalhistas de ouro, oito ganharam 
comenda de prata e 12 de bronze. 
Todos receberam certificado de parti-
cipação. O Unacon Sindical patrocinou 
os brindes entregues aos medalhistas e 
o coquetel.  

“Para a primeira edição da Olim-
píada, o resultado foi muito bom. É 
interesse da entidade estimular mais 
atividades que promovam a integração 
dos servidores”, afirma Leão.  
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A festa de fim de ano do Distrito 
Federal fechou o ciclo de atividades 
em comemoração aos 25 anos do 

Unacon Sindical. O evento foi realizado 
no dia 28 de novembro, no Estádio Mané 
Garrincha. As fotos do evento estão dispo-
níveis no Flickr do Sindicato. Acesse: 

http://migre.me/nwEm2 

Além de celebrar mais um ano de ati-
vidades, os filiados puderam relembrar 
um pouco da trajetória do Sindicato. 
Imagens com o registro de momentos 
importantes para a carreira de Finanças 
e Controle complementaram a deco-
ração do ambiente. Jantar, coquetel e 
música agitaram a festa. 

Também teve festa nos estados. A 
comemoração descentralizada foi apoiada 
pela Diretoria Executiva Nacional (DEN).  

Celebração integra as atividades em comemoração aos 25 anos do Unacon Sindical. Evento foi 
realizado no dia 28 de novembro, no Mané Garrincha. Fotos estão disponíveis no Flickr 

Festa de fim de ano do DF aproxima filiados

Comemoração

Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Rio Grande do Norte

Confraternização nos estados

Pernambuco
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Notas

Recesso
O Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão enviou ofício orientando os dirigen-
tes de gestão de pessoas da Administração 
Pública Federal sobre as escalas de trabalho 
durante as comemorações de fim de ano. 
O recesso de Natal deste ano será de 22 a 
26 de dezembro, e o de Ano-Novo de 29 de 
dezembro a 02 de janeiro de 2015. A Secre-
taria de Gestão Pública (Segep) sugere que 
a compensação dos dias de folga seja feita 
com uma hora diária, anterior ou posterior 
ao início da jornada de trabalho, respeitando 
o horário de funcionamento do órgão. O 
servidor poderá fazer a compensação até 31 
de março de 2015. 

Previdência
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região publicou, 
no dia 31 de outubro, sentença favorável à 
Ação Coletiva n° 6507-06.2014.4.01.3400. 
O texto trata da manutenção do regime 
previdenciário anterior para Analistas de 
Finanças e Controle (AFC’s), empossados 
após a vigência da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal 
(Funpresp-Exe) – 4 de fevereiro de 2013 –, 
egressos do serviço público estadual, distrital 
ou municipal. O Juízo da 15ª Vara julgou o pedido pro-
cedente, no entanto, restringiu o beneficio aos associados ao Unacon 
Sindical residentes no Distrito Federal na data da propositura da ação. 
O Sindicato vai recorrer deste ponto. Acesse a íntegra do documento, no link: 
http://migre.me/n1mzn 

Aposentadoria integral por invalidez
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 16 de dezembro, em segundo 
turno, a PEC 434/2014, apensada à PEC 170/2012, que garante e unifica as regras de apo-
sentadoria integral por invalidez ao servidor público. As duas matérias são de autoria da 
deputada Andreia Zito (PSDB-RJ). A proposta segue para o Senado Federal, onde será 
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se aprovada, irá ao plenário 
para votação em dois turnos. 
A PEC 434/2014 altera o inciso I, do § 1º, do art. 40 da Constituição Federal, acabando 
com as distinções entre as causas de invalidez. Para os servidores empossados até 31 de 
dezembro de 2003, a proposta prevê proventos calculados com base na remuneração do 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e a concessão de reajustes na mesma pro-
porção e data dos servidores em atividade. Para os que ingressaram no serviço público a 
partir de 1º de janeiro de 2004, será aplicada a média das maiores remunerações – 80% 
do período contributivo, com limite na última remuneração no cargo efetivo. 

Fôlego de menino  por Henrique Fróes
Aos 69 anos, o Analista de Finanças e Controle (AFC) aposentado Rivadávia José 
Soares diz que agora só trabalha para a humanidade. A brincadeira não esconde a 
dedicação do pernambucano, que, além de Delegado Sindical do Unacon Sindical, é 
voluntário em um hospital e presidente do Lions Clube de Recife Afogados. “Nunca 
quis parar depois que me aposentasse”, revela. 
Formado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, Rivadávia ingressou 
na carreira desde a sua criação, oriundo das Inspetorias Gerais de Finanças. O analis-
ta aposentado participou desde o final da década de 80 das ações promovidas pelo 
Unacon Sindical e acompanhou de perto as melhorias advindas dessa atuação. “Foi 
uma luta muito grande e tenho orgulho de fazer parte dessa história”, conta. 
Nas horas vagas, Rivadávia também não gosta de ficar parado. O Delegado gasta 
suas horas ouvindo música brasileira e lendo jornais e revistas, além de livros de 
auto-ajuda. Conhecer o mundo também faz parte das atividades do analista aposen-
tado, que já tem no passaporte carimbos de países como Alemanha, Áustria, Irlanda 
e Holanda, entre outros. “Quero aproveitar enquanto é tempo”, brinca. 
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