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Campanha Salarial

Unacon Sindical assina acordo salarial nesta
terça-feira, 22

CDS 2º/2015

Avaliação da mobilização em defesa
da CGU marca reunião
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Rudinei Marques é o novo
presidente do Fórum

Articulação

Representantes da Pública se reúnem com
procurador-geral da República
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Qualidade de Vida

Cantata de Natal emociona
servidores da CGU

Notas

Las Vegas foi o tema da festa
de fim de ano do DF

Editorial

Campanha Salarial:
Uma decisão difícil

O

ano que se encerra foi desafiador do início ao fim. Foi um teste prolongado
da nossa capacidade de perseverar e superar obstáculos.
Quando as coisas pareciam acalmar, outras tempestades logo se
anunciavam. Não que se esperasse algo diferente, pois as disputas institucionais e corporativas, os embates envolvendo governantes e parlamentares e as
contingências econômico-fiscais, já apontavam para um cenário conflituoso.
Todavia, o que nos espantou foi o surgimento de situações inusitadas, que exigiram não apenas disposição e luta, mas, sobretudo, inteligência e criatividade.
No primeiro plano, tivemos uma campanha salarial que se arrastou praticamente durante todo o ano. Entre idas e vindas, articulações com outras
carreiras, mobilizações e reuniões de negociação, somente em 28 de agosto
recebemos uma proposta salarial do governo, de 21,3% em 4 anos. Depois da
assembleia de votação, houve ainda uma reviravolta. Com o agravamento da
crise, o governo retirou a proposta e suspendeu as negociações.
Depois disso, advieram as ameaças ao caráter ministerial da CGU. Imensos
esforços foram exigidos ao longo de dois meses. Com o apoio de diversos parceiros institucionais, entidades de classe, movimentos sociais e, principalmente, comprometimento da carreira, saímos vitoriosos e fortalecidos, no entanto
foi um dos momentos de maior tensão na história da carreira.
Apesar da vitória, havia, ainda, obstáculos a serem transpostos. Em todo o
ano de 2015 surgiram vários entraves ao andamento do projeto de lei de revitalização da carreira. Entre negativas, sabotagens e protelações, a tramitação do
projeto parou, por dois meses (agosto e setembro), para aprovação do ministro
da Fazenda. Mais um desafio, mais uma conquista.
Por fim, no dia 22 de dezembro, toda essa tensão converteu-se em alegria,
pois, de uma vez, finalizamos a campanha salarial, melhorando a proposta
inicial do governo, que foi de 21,3% para 27,9%. Também no Termo de Acordo
nº 25/2015, pactuamos a alteração de nomenclatura dos cargos, assim como a
exigência do nível superior para ingresso no cargo de TFC, duas reivindicações
históricas finalmente atendidas.
Boa leitura!

Rudinei Marques,
presidente do Unacon Sindical

CONGRESSO EM FOCO
26 de dezembro
Artigo assinado por Filipe Leão e Marcus
Vinicius Braga ganha destaque no portal de
notícias. “A gestão do controle e o controle
da gestão” fala sobre os desafios do controle
interno no Brasil do século XXI
BLOG DO SERVIDOR/
CORREIO BRAZILIENSE
22 de dezembro
Portal repercute o fim da Campanha Salarial
da carreira Finanças e Controle. “Sindicato
assina Termo de Acordo n° 25/2015 com a
Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento”, informa texto
JORNAL NACIONAL
14 de dezembro
Jornal revela: Tesouro já tinha avisado sobre
riscos das pedaladas. Alerta dado pelo
corpo técnico da STN, em 2013, foi ignorado.
“Os alertas continuaram, mas nunca foram
o suficiente para que houvesse a reversão
daquela situação”, declara Marques
CORREIO BRAZILIENSE
9 de dezembro
Matéria destaca a falta de sinalização do governo sobre o reajuste das Carreiras Típicas
de Estado. “Mais de 55,7 mil servidores ainda
aguardam definição da campanha salarial de
2015”, aponta reportagem
JUSTIÇA EM FOCO
8 de dezembro
Portal destaca ADI que questiona mudança
nas regras de pensão por morte de servidores, movida pela Fonacate. Fórum alega que
“a Constituição Federal não admite retrocesso na proteção da seguridade social, mesmo
em caso de falta de recursos”
CORREIO BRAZILIENSE
3 de dezembro
Marques critica decisão do Congresso
Nacional em estender, por cinco anos, prazo
para aposentadoria compulsória no serviço
público. “Proposta não foi discutida”, afirma
CORREIO BRAZILIENSE
26 de novembro
Jornal destaca indignação dos servidores
com a possibilidade de um novo adiamento
da primeira parcela do acordo salarial, desta
vez para dezembro. “Isso não é estratégia, é
uma bagunça”, reclama Marques
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CGU em foco

Controladoria lança novas iniciativas no
Dia Internacional Contra a Corrupção
Lançamento do site de combate à corrupção e Prêmio
Transparência e Fiscalização Pública de 2015 marcam a data

A

Controladoria-Geral da União
(CGU) realizou em Brasília, no
dia 9 de dezembro, cerimônia de
comemoração pelo Dia Internacional
contra a Corrupção. No evento, o ministro-chefe da CGU, Valdir Simão, lançou,
em parceria com o Ministério da Justiça,
a Agenda de Combate à Corrupção do
Governo Federal. Rudinei Marques, Filipe
Leão e Roberto Kodama representaram
a Diretoria Executiva Nacional (DEN) no
evento. As Regionais da CGU nos estados realizaram ações simultâneas para
comemorar a data.
As ações, reunidas no site Todos
Juntos Contra a Corrupção (http://
www.todosjuntoscontracorrupcao.gov.
br/), estão relacionadas ao seguinte
tripé de atuação: prevenção, detecção
e punição. O objetivo é consolidar e dar
transparência a todo esforço governamental para o enfrentamento da
corrupção no Brasil.
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Na ocasião, o ministro destacou a importância dos mecanismos de combate
à corrupção: prevenir, detectar e punir.
“A corrupção compromete a efetividade
das políticas públicas e o crescimento
econômico e social. Por isso, é necessário
enfrentá-la diariamente”, ressaltou.
Foi lançado, também, o Banco de
Preços, e as publicações “Guia de Integridade das Empresas Estatais” e “Guia de
Integridade Pública: orientações para a
administração pública federal direta, autárquica e fundacional”. A premiação do
III Concurso de Boas Práticas, promovido
pela CGU, também entrou na programação do evento.
RECONHECIMENTO
No mesmo dia, a CGU recebeu o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública
de 2015, na categoria Governamental.
A solenidade foi realizada no Plenário
Ulisses Guimarães, da Câmara dos De-

putados. Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da
Dívida, também foi homenageada na
categoria Sociedade Civil. Leão representou os servidores no evento.
O prêmio foi entregue a Carlos
Higino, secretário-executivo da CGU.
Os agraciados são escolhidos pelos
deputados da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle (CFFC). Os nomes
são indicados por membros da Comissão, líderes partidários e presidentes
de outras comissões permanentes
da Câmara dos Deputados. A cada
ano, um homenageado é escolhido
para patrono em cada categoria. Na
Governamental, o patrono deste ano
é ex-governador de São Paulo, Mário
Covas. Na categoria Sociedade Civil, o
homenageado escolhido pela CFFC é
o ex-vice-presidente José Alencar da
Silva. Os patronos são indicados por
deputados da Comissão.

STN em foco

Tesouro já tinha avisado sobre
riscos das pedaladas, em 2013
“Os alertas continuaram,
mas nunca foram o suficiente
para que houvesse a reversão
daquela situação”, declarou
Marques ao Jornal Nacional

O

jornal Valor Econômico teve
acesso a relatório sigiloso
produzido pelos servidores da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
em 2013. O documento repercutiu
na edição do dia 11 de dezembro do
Jornal Nacional. Rudinei Marques,
presidente do Unacon Sindical, foi
procurado pelo veículo.
Segundo a reportagem, o então
secretário do Tesouro, Arno Augustin,
teve conhecimento do relatório mas
ignorou o alerta.Marques declarou
que foi procurado por servidores que
se sentiam constrangidos com as

determinações de Arno, e temiam ser
responsabilizados na Justiça. “Esse
sentimento de irresignação do corpo
funcional ele se manteve, e os alertas
continuaram, mas nunca foram o suficiente para que houvesse a reversão
daquela situação. Inclusive alertando
quanto ao eventual rebaixamento da
nota do Brasil pelas agências. Isso foi
feito há dois anos atrás e o governo
não tomou as providências que deveria ter tomado”, disse.
O relatório mostra que no começo
de 2013, dois anos e meio antes de
as pedaladas fiscais justificarem o
pedido de abertura do processo de
impeachment da presidente Dilma
Rousseff e pelo menos um ano antes
do início da campanha à reeleição, técnicos do Tesouro Nacional avisaram o
governo dos riscos dessas manobras
fiscais, elaboraram um diagnóstico
sobre a situação fiscal e econômica do

país, mas as pedaladas continuaram.
A reportagem informa que no
relatório, os técnicos avisaram que, por
causa das pedaladas “no final de 2015,
o tesouro estaria com uma dívida de
R$ 41 bilhões com bancos públicos”. Os
técnicos também disseram que a “contabilidade criativa afeta a credibilidade
da política fiscal”.
Em um gráfico, eles alertam que o
prazo para um possível downgrade, ou
rebaixamento da nota do Brasil junto
às agências de avaliação de risco, era
de até dois anos. O país foi efetivamente rebaixado em setembro deste ano.

Assista a íntegra da
reportagem no link:
http://goo.gl/sC7Kwp

unacon.org.br
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Carreira

CGU institui processo seletivo interno
para postos de direção
Portaria n° 50.225 foi publicada
no dia 4 de dezembro, a partir
de demanda do Sindicato

A

Controladoria-Geral da União
(CGU) institui processo seletivo interno para postos de
direção. A portaria n° 50.225, publicada no dia 4 de dezembro, estabelece os critérios para nomeação de
chefes das unidades da Controladoria
Regional da União nos Estados e para
Coordenadores-Gerais da Secretaria
Federal de Controle Interno.
No dia 28 de janeiro desse ano,
Valdir Simão, então ministro-chefe
da CGU, defendeu a democratização
no acesso aos postos de direção em
reunião com a Diretoria Executiva
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Nacional (DEN). “Precisamos apontar qual caminho o servidor tem que
seguir para chegar até o topo, ao
cargo de secretário Federal de Controle Interno (SFC)”, declarou. Para
o ministro “qualquer estrutura que
envolva controle deve ser ocupada
por servidor da carreira”.
Para considerar a meritocracia
nos critérios de preenchimento de
cargos, a ferramenta irá mapear
o perfil e a expectativa dos servidores. A partir desse diagnóstico,
será possível identificar possíveis
candidatos aos cargos de direção e
assessoramento. “Além da vontade
e da qualificação técnica, a liderança
é fator indispensável. A medida irá,
ainda, estimular a formação contínua
dos servidores. Tudo isso de forma

eletrônica e sem imposição aos servidores”, afirmou Simão.
ANÁLISE
A portaria n° 50.225 está sendo
estudada pela DEN. O texto também foi submetido, para críticas, ao
grupo de discussão virtual do Conselho de Delegados Sindicais (CDS).
As observações serão formalizadas
e enviadas, por meio de ofício, ao
ministro da CGU. Sugestões podem
ser enviadas para o email unacon@
unacon.org.br.
Acesse a portaria n° 50.225
que institui processo seletivo
interno para postos de direção
no link http://goo.gl/kIJxkH

Campanha Salarial

Unacon Sindical assina acordo com a SEGRT
Termo n° 25/2015 contempla índice de 27,9% em quatro anos, reajuste de benefícios e anteprojeto
de transformação da carreira. Proposta foi aprovada com 89% dos votos, em AGE nacional

F

im da Campanha Salarial de
2015. A Diretoria Executiva Nacional (DEN) do Unacon Sindical
assinou, no dia 22 de dezembro, o
Termo n° 25/2015 com a Secretaria
de Gestão de Pessoas e Relações de
Trabalho do ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEGRT/
MPOG). O acordo prevê o reajuste
salarial de 27,9% em quatro anos
– 5,5% em 2016; 6,99% em 2017;
6,65% em 2018 e 6,31% em 2019 –,
com a primeira parcela em agosto de
2016. O reajuste dos benefícios e as
demais parcelas terão impacto sempre no mês de janeiro. O documento
contempla, ainda, os principais eixos
do anteprojeto de transformação da
carreira Finanças e Controle.
A proposta de reajuste em quatro
anos foi aprovada, com 89% dos votos

totais, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em todo o país.
Também foram contabilizados, no
resultado final, votos não presenciais.
Rudinei Marques, Márcia Uchôa e
Júlio Possas, representaram o Sindicato na reunião com Sérgio Mendonça,
SEGRT do Planejamento, em que se
oficializou o fim da negociação salarial.
BENEFÍCIOS
Com impacto a partir de janeiro do
próximo ano, o auxílio alimentação sobe
de R$ 373,00 para R$ 458,00, o auxílio
pré-escolar, hoje com valores variáveis
de 66 a 95 reais, passa para R$ 321,00 e o
auxílio saúde, será reajustado em 22,8%,
de acordo com idade e faixa salarial.

Uchôa insistiram no projeto de transformação da carreira, em reunião com
Mendonça. O resultado do trabalho
de sensibilização teve efeito positivo.
Enviada para o Sindicato na manhã do
dia 21 de dezembro, a minuta do acordo
contemplava os eixos do anteprojeto. A
reunião entre Leão, Uchôa e Mendonça
no dia 18 ratificou o esforço conjunto
entre a Controladoria-Geral da União
(CGU) e a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) neste trabalho.

PRESSÃO
Uma semana antes, Filipe Leão e

Os filiados que não puderam comparecer
às assembleias presenciais puderam votar
remotamente. Somente foram considerados os
votos enviados por meios que admitissem registro
para conferência a posteriori.

Acesse o Termo de Acordo
nº 25/2015 no link http://goo.
gl/mKHXFn

unacon.org.br
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CDS 2º/2015

Avaliação da mobilização em
defesa da CGU marca reunião
Linha do tempo publicada na edição especial do
Informativo Finanças e Controle serviu de subsídio
para a discussão do item 20 da pauta

A

mobilização em defesa da
Controladoria-Geral da União
(CGU) foi pauta na reunião
do Conselho de Delegados Sindicais
(CDS). A linha do tempo publicada na
edição especial do Informativo Finanças e Controle serviu de subsídio para
a discussão. A segunda edição de 2015
do encontro foi realizada em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 9, 10 e
11 de novembro.
Consenso entre os presentes,
o movimento iniciado em agosto
entrou para a história da carreira.
Rudinei Marques, presidente do
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Unacon Sindical, atribuiu o sucesso
da campanha à mobilização nacional.
“Todos estão de parabéns. Foi impressionante a repercussão política e
nos meios de comunicação. A carreira
cresceu com esse episódio e a CGU
saiu fortalecida”, disse.
Para Filipe Leão, diretor de finanças do Sindicato, a carreira teve uma
mudança de paradigma. “Do ponto
de vista da mobilização interna, envolvemos quase todos os servidores.
Isso é um imenso ganho politico para
a carreira”.
Arivaldo Sampaio, delegado sindical
do Distrito Federal, reconheceu o papel
do Unacon Sindical no movimento. “É
preciso entender que se os servidores
não vestirem a camisa, não atenderem ao chamado, nada sai. É a força
da base que faz mover a situação. A
propósito, é esta força que poderá,
futuramente, contribuir na aprovação da Lei Orgânica da CGU”, disse,
destacando as novas lideranças que o
movimento revelou como outro ganho
para a carreira.

CDS 2º/2015

CONVIDADO DE HONRA
A abertura do segundo dia de reunião contou com a presença especial
do chefe da Controladoria-Geral
de Santa Catarina (CGU-Regional/
SC). Carlos Alberto Rambo aderiu
ao movimento de entrega de cargos
durante a mobilização em defesa
da integridade ministerial da CGU.
“A força conquistada deixa claro a
importância da unidade da carreira.
Sindicalizados somos mais fortes”,
disse, agradecendo, na sequência,
o empenho dos delegados sindicais
de todo o país. Rambo é filiado ao
Unacon Sindical desde 2001.
PAUTA MÍNIMA
Grupo de trabalho (GT) irá elaborar
pauta mínima para os delegados sindi-

cais. Proposto pela delegacia sindical
da Paraíba, o item 13 da pauta promoveu o debate sobre a criação de uma
agenda de atividades para os dirigentes. Aprovado com 17 votos a favor, 13
contrários e quatro abstenções, o GT
será formado pelo presidente do CDS,
um membro indicado pela DEN e o
delegado sindical da Paraíba.
CAMPANHA SALARIAL
Marques garantiu que o recado à
Secretaria de Gestão de Pessoas e
Relações de Trabalho do ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão
(SEGRT) já foi dado. “Não vamos
aceitar tratamento diferenciado em
relação a outras carreiras de Estado
nem a quebra de paridade entre ativos
e aposentados”, informou.
unacon.org.br
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Fonacate

Rudinei Marques é
o novo presidente
do Fórum
Entidades afiliadas
elegeram Conselho
Executivo e Fiscal para
gestão 2016 – 2018
durante assembleia geral
realizada no dia 17 de
novembro

R

udinei Marques, presidente do
Unacon Sindical, foi eleito novo
presidente do Fórum Nacional
Permanente das Carreiras Típicas de
Estado (Fonacate). A eleição realizada
durante a assembleia geral, no dia 17 de
novembro, definiu o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal responsáveis
pela gestão 2016-2018. Marques, que

exerceu o cargo de secretário-geral na
gestão anterior, foi eleito com 13 dos 23
votos. Daro Piffer, presidente do Sinal,
assume a Secretária-Geral. Nas quatro
vice-presidências, estarão presentes
Afipea Sindical, Auditar, Sinait e ANER.
Marques agradeceu o voto de
confiança e falou sobre a missão de
conduzir o Fórum. “O nosso desafio é

qualificar ainda mais nossa interlocução com os agentes políticos do país e
mesmo com instâncias internacionais.
Temos que fortalecer nossa atuação no
Congresso Nacional, aprimorar nossa
relação com a mídia e, ainda, desbravar
caminhos de articulação internacional”.
Os eleitos assinaram o termo de
posse ao fim da assembleia.

CONSELHO EXECUTIVO

CONSELHO FISCAL

Presidente: Rudinei Marques (Unacon Sindical)
1º Vice-Presidente (Financeiro): Fábio Schiavinatto (Afipea Sindical)
2º Vice-Presidente (Administração e Patrimônio): Paulo Martins (Auditar)
3º Vice-Presidente (Comunicação): Carlos Silva (Sinait)
4º Vice-Presidente (Relações Institucionais): Thiago Botelho (ANER)
Secretário-Geral: Daro Piffer (Sinal)

Conselheiro Titular: Vilson Romero (Anfip)
Conselheiro Titular: Manoel Isidro (Fenafisco)
Conselheiro Titular: João Aurélio de Sousa (Anesp)
Conselheiro Suplente: Nilton Paixão (Sindilegis)
Conselheiro Suplente: Carlos Eduardo Benito (Adepol)

Serviço Público

Comissão Especial do Senado aprova
regulamentação da negociação coletiva
PLS 387/2015 foi aprovado
com parecer do senador
Douglas Cintra (PTB-PE).
Projeto segue para tramitação
na Câmara dos Deputados

O

Projeto de Lei do Senado (PLS)
397/2015, que estabelece as
normas gerais para a negociação coletiva no serviço público – no
âmbito federal, estadual, municipal e
no Distrito Federal –, foi aprovado na
Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional (CEDN) do Senado Federal
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no dia 11 de novembro. Com parecer
favorável ao relatório do senador Douglas Cintra (PTB-PE), a proposta de
autoria do senador Antônio Anastasia
(PSDB-MG) segue para tramitação na
Câmara dos Deputados.
No dia 28 de outubro, o PLS 397/2015
foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado.
Na oportunidade, Rudinei Marques,
presidente do Unacon Sindical, propôs
a complementação do projeto para
atender também à regulamentação do
direto à greve e organização sindical.
“Temos dois bons projetos, mas o

PLS 397/2015 trata exclusivamente da
negociação coletiva no serviço público,
e precisa ser complementado com a
regulamentação do direito de greve e
questões ligadas à organização sindical,
como previsto no PLS 287/2013. O ideal
é que houvesse uma consolidação dos
projetos", sugeriu Marques.
O PLS 387/2015 integra a Agenda Brasil
– pauta apresentada pelo presidente do
Senado, Renan Calheiros, com o objetivo de
incentivar a retomada do crescimento econômico do país – por isso, a tramitação na Casa
se encerra na Comissão Especial, salvo em
caso de interposição de recurso ao Plenário,
que deverá ser subscrito por 9 senadores.

Articulação

Representantes da Pública se reúnem
com procurador-geral da República
Durante encontro com Rodrigo Janot, Marques sugere ações
para o fortalecimento dos órgãos de controle

R

epresentantes da “Pública” - Central do Servidor se reuniram com o
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 17 de novembro. Na
ocasião, a central sindical aderiu à campanha “10 Medidas Contra a Corrupção”
do Ministério Público Federal (MPF).
Rudinei Marques, presidente do Unacon
Sindical, que participou do encontro na
condição de segundo vice-presidente da
Pública, sugeriu a adoção de medidas
que visem, também, o fortalecimento
dos órgãos de controle.
“Recentemente, a CGU foi ameaçada de esfacelamento na reforma ministerial. Por isso, precisamos também de
medidas que visem o fortalecimento
dos órgãos de controle interno e externo”, afirmou Marques, que aproveitou
para agradecer o apoio do MPF na
mobilização em defesa da CGU. Em
setembro, o subprocurador-geral da
República e coordenador da Câmara de
Combate à Corrupção do MPF (5ª CCR/
MPF), Nicolao Dino, se manifestou
contra o rebaixamento do órgão.

Janot explicou que as medidas
sugeridas pelo MPF são a tentativa de
iniciar o debate sobre como erradicar
a corrupção no país e que podem ser
aprimoradas. “O grande trabalho que a
gente faz é para transformar uma corrupção, que hoje é considerada endêmica, em episódica, e para que, depois
disso, possamos tratar essa corrupção
episódica, a fim de erradicá-la.”
A Pública sugeriu, ainda, a ampliação do debate com a promoção de um
seminário internacional sobre transpa-

rência na gestão pública e combate à
corrupção. Janot aprovou a sugestão e
colocou à disposição o auditório da PGR.
O evento deve ser realizado no primeiro
semestre de 2016.
Conheça a campanha
de recolhimento de
assinaturas para envio
das “10 Medidas Contra a
Corrupção” ao Congresso Nacional no
sitecombateacorrupcao.mpf.mp.br.

Unacon Itinerante

Conjuntura fiscal do país é tema de reunião no Piauí
Uchôa apresentou a trajetória da campanha salarial e esclareceu dúvidas sobre a mesa de negociação

C

onjuntura fiscal do país pauta
reunião na delegacia sindical do
Piauí. Márcia Uchôa, vice-presidente do Unacon Sindical, conversou
com os servidores do estado sobre a
campanha salarial de 2015, no dia 4 de
dezembro. Coordenado por Eurípedes
Andrade, delegado sindical do estado, o
encontro reuniu 20 filiados do estado.
Uchôa se preocupou em explicar
como tem funcionado a mesa de negociação, antes de apresentar a trajetória
da campanha salarial – disponível na
edição XIX do Informativo Finanças
e Controle. “A ausência de legislação
própria torna o processo confuso para

quem apenas acompanha a articulação
e não participa das reuniões efetivamente. As tratativas vão além das
setoriais”, esclareceu.
CONFRATERNIZAÇÃO
No sábado, 5, o encontro foi no
restaurante do Clube da Caixa, em Teresina. Uchôa participou do almoço de
confraternização da unidade. Eurípedes
agradeceu a disposição da vice-presidente em atender ao pedido de reunião
da regional. “A iniciativa de apresentar
as ações empreendidas pelo Sindicato
aos rincões mais distantes desse país é o
diferencial dessa diretoria”.
unacon.org.br
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Espaço Jurídico

PEC 45/2009
Avalie o parecer do senador Roberto
Rocha, no site do Senado Federal
Para opinar, é preciso incluir
nome e um e-mail válido – o
voto só será computado após
confirmação no link enviado
para o correio eletrônico
O Unacon Sindical conta com a
colaboração dos servidores para
impulsionar o debate da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC
45/2009) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. O processo é simples e consiste
na avaliação do parecer do senador

Roberto Rocha (PSB-MA), no site
do Senado Federal. Para opinar, é
preciso incluir nome e um e-mail válido – o voto só será computado após
confirmação no link enviado para o
correio eletrônico.
Desde a apresentação do parecer,
no dia 27 de outubro, o site do Senado
já computou 296 votos favoráveis à
proposta. Relator da PEC 45/2009 na
CCJ do Senado, Rocha pede a rejeição
da emenda 3, que exclui a ouvidoria
das funções de controle interno da administração pública e sugere alteração à redação da emenda 4.

Em parceria com o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci),
o Sindicato defende a manutenção
do modelo já adotado na Controladoria-Geral da União (CGU), com as
macrofunções de controle, auditoria
pública, correição e ouvidoria.

Acesse o link abaixo para se
manifestar a favor do parecer do
senador Roberto Rocha (PSBMA): http://goo.gl/zcoqot

Mandado de Segurança
Na justiça, Sindicato garante o
exercício da advocacia aos filiados
Liminar publicada no dia 31 de julho suspende
decisão da OAB que julgou a natureza das
atividades dos AFC’s incompatíveis com o exercício
da advocacia
Em resposta ao mandado de segurança impetrado pelo Unacon Sindical, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu
o direito ao exercício da advocacia aos Analistas de Finanças
e Controle (AFC’s) lotados na Controladoria-Geral da União
(CGU). A liminar derrubou a decisão do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) relativa à Consulta nº
49.0000.011976-1, que julgou a natureza das atribuições dos
Analistas incompatíveis ao exercício da advocacia. Na decisão, o
juiz determina a manutenção “dos registros na OAB dos filiados
ao Sindicato” e o atendimento às possíveis solicitações de inscrição na Ordem.
No documento publicado no dia 31 de julho, o magistrado classifica o entendimento da OAB como precipitado. “De uma leitura
rápida das atribuições do cargo de Analista de Finanças e Controle,
constata-se que a autoridade impetrada extravasou a interpretação
razoável do art. 28, II, III e § 2º, da Lei 8.906/94, quando emitiu juízo
de incompatibilidade entre o cargo em questão e o exercício da
advocacia”, reza trecho da decisão judicial.
Apesar de ter sido intimada a se pronunciar sobre a liminar, a
Ordem dos Advogados do Brasil ainda não se manifestou.
Acesse a íntegra da decisão no
link: http://migre.me/rkHKx
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PSS de Férias
O Unacon Sindical irá iniciar a confecção das
planilhas dos valores a serem apresentados para
execução no processo nº 2000.34.00.044026-4,
referente à contribuição previdenciária sobre
o terço de férias. A ação irá beneficiar todos os
Analistas (AFCs) e Técnicos de Finanças e Controle (TFCs) – ativos, aposentados e pensionistas
–, filiados ao Unacon Sindical, que sofreram
qualquer desconto indevido sobre o adicional de
férias entre 16/12/98 e 18/07/2012.
Confirme se entregou a procuração com o
devido reconhecimento de firma. Mais informações com Francisca (61 2107-5018 | francisca@
unaconsindical.org.br) e Jefer (61 2107-5038 |
jefer@unaconsindical.org.br).

Esporte e Lazer

Corrida Solidária do Tesouro reúne
centenas de pessoas na Esplanada
Evento arrecadou brinquedos
e alimentos não perecíveis,
que serão encaminhados a
instituições de caridade

A

segunda edição da Corrida
Solidária do Tesouro reuniu
centenas de pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na
manhã do dia 29 de novembro. Famílias inteiras participaram do evento
esportivo promovido pelo Programa
de Qualidade de Vida da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) com apoio do
Unacon Sindical e patrocínio da Caixa
Econômica Federal. Rudinei Marques,
presidente do Sindicato, competiu na
modalidade de 5 km e ficou entre os
vinte primeiro colocados na classificação livre. Márcia Uchôa, Filipe Leão e
Júlio Possas, vice-presidente e diretores, participaram da prova de 2,5 km, 5
km e 10 km, respectivamente. Arivaldo
Sampaio, delegado sindical pelo Distrito Federal, também correu 10 km.
As categorias feminina e masculina foram divididas de acordo com o
percurso – 2,5 km (caminhada), 5 km
ou 10 km (corrida) – e subdivididas em
“público geral” e “colaboradores do

Tesouro”. Os três primeiros colocados
em cada categoria subiram ao pódio e
foram premiados com troféus.
A servidora do Tesouro Nucilene
França foi a vencedora da prova de
10Km na categoria “colaboradores”. Ela
conta que “adora” correr e participa do
clube de corrida do Iate Clube de Brasília, mesmo assim ficou surpresa em
alcançar o alto do pódio. “É a primeira
vez que participo, na edição anterior eu
não estava em Brasília. Fiquei surpresa e
muito feliz com o resultado”.
Na mesma categoria, mas na modalidade masculina, o subsecretário
de Política Fiscal, Otávio de Medei-

ros, comemora o bicampeonato e
ressalta a importância do evento.
“Além de permitir essa integração, a
promoção desse evento incentiva a
prática esportiva dentro do âmbito
organizacional”.
SOLIDARIEDADE
Além da taxa de inscrição de R$ 45,
cada participante colaborou com um
quilo de alimento não perecível ou um
brinquedo. Os donativos serão encaminhados a instituições de caridade de
Brasília e entorno. Na primeira edição
da corrida 3,5 toneladas de alimento
foram arrecadas.

Codin leva a taça ouro do IX Campeonato de Futebol do Tesouro
Com equipe composta por dirigentes, filiados e colaboradores, Unacon ficou em terceiro lugar na
Taça Prata. Finais e semifinais foram disputadas no dia 28 de novembro

A

grande final do XI Campeonato de Futebol da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN)
agitou o Arena Futebol Clube, em
Brasília, no sábado, 28 de novembro.
As disputas das semifinais, realizadas
no mesmo dia, começaram às 9h30.
Formada por dirigentes sindicais,
filiados da Controladoria-Geral da
União (CGU) e colaboradores, a equipe do Unacon levou a melhor sobre
o time da Subsecretária de Planejamento e Estatísticas Fiscais (Supef) e
conquistou a terceira colação na Taça
Prata, com o placar de 3x2. Já na
disputa pela Taça Ouro, a numerosa
torcida pela equipe da Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de
Informação (Cosis) não intimidou

o ataque da Coordenação-Geral
de Desenvolvimento Institucional
(Codin), que goleou o time adversário
e conquistou o título do campeonato
com placar de 6x0.
Veja a classificação geral abaixo.
Taça de Ouro
Campeão

Codin

Vice-campeão

Cosis

3° Lugar

SPE

4° Lugar

Supof

Taça de Prata
Campeão

Codin

Vice-campeão

Sudip

3° Lugar

Unacon

4° Lugar

Supef

A Codin também levou pra casa
o título de goleiro menos vazado. O
servidor Guilherme Canedo sofreu
apenas nove dos 132 gols marcados
na competição.
Na final da Taça Prata, a equipe da
Secretária da Dívida Pública (Sudip)
marcou seis gols contra quatro da Secretária de Relações Financeiras e Intergovernamentais (Surin) e conquistou o título da categoria. O servidor
Ândrius Grabriel, da Sudip, garantiu o
título de artilheiro marcando 16 gols
ao longo do torneio.
O campeonato é uma ação do
Programa de Qualidade de Vida no
Trabalho do Tesouro e teve o apoio
do Unacon Sindical.
unacon.org.br
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Qualidade de Vida

Cantata de Natal emociona servidores da CGU
Coral interpretou clássicos,
como Noite Feliz e O Holy
Night. “Música é uma coisa
que toca o coração da gente”,
afirmou Márcia Uchôa,
encantada com a apresentação

O

“espírito natalino” tomou
conta da Controladoria-Geral
da União (CGU) na tarde do
dia 11 de dezembro. Sob a regência
de Deyvison Miranda, o Coral da CGU,
em parceria com músicos da Escola de
Música de Brasília, interpretou canções
natalinas do repertório popular e eru-

dita e emocionou a plateia no auditório
do edifício Darcy Ribeiro. O miniconcerto foi dividido em duas etapas.
Na primeira, o trompetista Milson
Carvalho abriu a apresentação com a
canção “Natal Branco”, na sequência
Renata Dourado cantou “Pequena Vila
de Belém” e, em dueto com Francisco, interpretou “Panis Angelicus” do
grande compositor belga, Cesar Franck.
Interpretando “O Holy Night”, Gustavo Rocha encerrou a primeira fase de
apresentações. Na segunda parte, o
conjunto de vozes interpretou clássicos,
como “Noite Feliz”.
Márcia Uchôa, vice-presidente da
Diretoria Executiva Nacional (DEN)

Tesouro divulga resultado da
II Olímpiada de Matemática
Premiação foi realizada no dia 18 de novembro.
Marques e Leão participaram da solenidade

A

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) premiou 15 dos 36
inscritos na segunda edição da
Olímpiada de Matemática (OMTN). Na
categoria ouro, Daniel Klug Nogueira
dividiu o pódio com Vanessa Piauilino,
campeã da primeira edição da OMTN. A
divulgação do resultado foi realizada no
dia 18 de novembro. Rudinei Marques
e Filipe Leão representaram a Diretoria
Executiva Nacional (DEN) na solenidade. Servidora do Banco Central desde
julho deste ano, Kellem Santos, exAnalista de Finanças e Controle (AFC)
do Tesouro e organizadora do evento,
também fez questão de prestigiar os
colegas na premiação.
“Nossa carreira não cresce somente
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de lutas e batalhas sindicais. Momentos
de integração e qualidade de vida são
fundamentais para mantermos a unidade
e consolidarmos o espírito de corpo. A
Olímpiada de Matemática da STN é um
projeto onde todos ganham”, avalia Leão.
O desempenho dos participantes
foi avaliado a partir de uma prova de
25 questões de matemática básica. O
exame foi aplicado no dia 27 de outubro. Além dos dois medalhistas de ouro,
quatro ganharam comenda de prata
e nove de bronze. Todos receberam
certificado de participação. A Olímpiada de Matemática (OMTN) é realizada
pelo Programa de Qualidade de Vida do
Tesouro, com o apoio e patrocínio do
Unacon Sindical.

do Unacon Sindical, compareceu ao
evento e convidou os servidores para
“reforçarem” o coro. “É impossível não
se emocionar. Música é uma coisa que
toca muito o coração da gente. Foi uma
apresentação belíssima. Eu gostaria
de convidar vocês, participem do coral.
Cantar faz bem para a alma”, afirmou
Uchôa, ao fim da apresentação.
As aulas de canto são realizadas toda
segunda e quarta-feira, de 12h30 às
13h30, no auditório da CGU.
Assista e ouça o áudio da
apresentação no link:
http://goo.gl/7ngpU5

Conheça os Vencedores
da II OMTN:
CATEGORIA OURO
Daniel Klug Nogueira
Vanessa Piauilino Gomes Santos
CATEGORIA PRATA
Eduardo Henrique Leitner
Marcos Francisco F. Martinelli
Murilo de Souza Dias
Roberto Mendes Altavilla Luttner
CATEGORIA BRONZE
Clarissa Pernambuco Peixoto da Silva
Eric Lisboa Dias
Felipe Guerra de Figueiredo
Felipe Soares Luduvice
Guilherme Pinheiro de Deus
João Rodrigo Ferreira da Silva Sousa
Moysés P. Nery
Pericles Bessoni Pereira
Welder Luiz Carvalho da Silva

Notas

Confraternização

Las Vegas foi o tema da festa de fim de ano do DF
Evento foi realizado no dia 27 de novembro, no espaço Unique Palace. A animação
ficou por conta do humorista TJ Fenandes e da Banda Suprema
Os filiados do Distrito Federal foram convidados a conhecer “Las
Vegas”, um dos mais famosos roteiros dos Estados Unidos da América
(EUA), no dia 27 de novembro. A “cidade que nunca dorme” foi escolhida como tema para a confraternização deste ano. O evento, realizado no espaço Unique Palace, contou com a participação do humorista
TJ Fernandes. A música ficou com por conta da Banda Suprema, que
tocou desde clássicos dos anos 80 até repertórios mais atuais.
Como na cidade americana, não faltaram roletas e nem mesas

de Black Jack. Os filiados foram presença garantida no cassino, que funcionou durante a festa inteira. As crianças também
ganharam atenção especial. Neste ano, foi disponibilizado um
espaço infantil com monitores.
Ainda durante o evento, a Diretoria Executiva Nacional (DEN) do
Unacon Sindical sorteou brindes para os filiados.
As fotos da confraternização já estão disponíveis no
Flickr do Sindicato no link: https://goo.gl/cMsZSy

Serviços Jurídicos

Golpe Aposentados

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

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 Sindicato. Toda
e qualquer comunicação a respeito de ações judiciais patrocinadas
pela entidade é feita por meio de carta com papel timbrado do Unacon
Sindical. Nunca por meio de ligações. Mais informações no telefone
(61) 2107-5012. Falar com Francisca.

unacon.org.br

15

Faça nossa voz mais forte
na defesa dos seus direitos

e na conquista de outros mais

Seja um filiado
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Evolução
do quadro
de ﬁliações

324

2011

2015
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Acesse: www.unacon.org.br

