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Servidores comemoram, em AGE,
manutenção do status de ministério da CGU
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Iniciativa de servidores visa promover
qualidade de vida no trabalho

Assembleia Nacional

Governo trabalha com nova data
para acordo
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Parecer do relator da PEC 45/2009 na
CCJ do Senado é entregue ao Sindicato
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Encontro Nacional de Aposentados supera
expectativa dos participantes

Notas

Editorial

Um governo confuso

N

o dia 1º de setembro a carreira de Finanças e Controle votou a proposta
salarial recebida por meio do ofício SEI nº 4614/2015-MP, de 28 de agosto,
nos seguintes termos: a) reajuste de 21,3%, parcelado em 4 vezes (2016 a
2019); b) reajuste de vale alimentação de R$ 373 para R$ 458; c) reajuste de auxílio
creche de R$ 73 para R$ 321 (média per capta) e; d) reajuste de auxílio saúde de R$
117 para 145 (média per capta).
Posteriormente, com o agravamento
da crise econômico-fiscal, o governo
noticiou o atraso da vigência da primeira
parcela para agosto de 2016, mantendo
demais itens da proposta, sem, contudo,
Precisamos redobrar
apresentá-la formalmente ao Unacon
nossa atenção e
Sindical.
disposição de luta ante
Até o início de novembro, mais de 60%
dos servidores federais já tinham fechado
tais iniciativas que
acordo com o governo. Todos pelo prazo
só confirmam a falta
de 2 anos (5,5% e 5%, em 2016 e 2017,
de compreensão de
respectivamente), ainda que o ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão
segmentos do governo
mantenha a proposta de 4 anos.
quanto à importância
Propostas diferenciadas para a advode manter o equilíbrio
cacia pública, que passaria a receber de
início honorários de sucumbência de R$
remuneratório entre
3.000,00 mensais, bem assim eventual
as carreiras do núcleo
bônus de resultado para a carreira de
estratégico.”
Auditoria Federal ameaçam quebrar o
alinhamento entre carreiras de Estado
conquistado em 2008, com a implantação do regime de subsídio.
Precisamos redobrar nossa atenção e disposição de luta ante tais iniciativas
que só confirmam a falta de compreensão de segmentos do governo quanto à
importância de manter o equilíbrio remuneratório entre as carreiras do núcleo
estratégico.

CORREIO BRAZILIENSE
25 de agosto
Na reta final para definir o reajuste salarial
dos servidores, o governo adiou o encontro,
previsto para o dia 25, em que deveria apresentar uma contraproposta às lideranças
sindicais
CORREIO BRAZILIENSE
29 de julho
Com intuito de chegar a consenso, o Fórum de
servidores estuda flexibilização do reajuste
reivindicado. Para Marques, a iniciativa pode
refletir positivamente nas negociações
CORREIO BRAZILIENSE
22 de julho
Em entrevista, o presidente do Unacon Sindical afirma que a tendência é trabalhar com
números “mais palatáveis” sem, no entanto,
abrir mão da correção do poder aquisitivo
CORREIO BRAZILIENSE
20 de julho
Para Marques, cláusula de revisão em 2017 é
uma contradição. “Como o governo pode propor uma coisa assim, se ele mesmo garante
que a inflação está controlada?”, questiona
CORREIO BRAZILIENSE
18 de julho
Correio aponta perspectiva de reajuste em
dois anos. Fontes ligadas ao governo sinalizam para redução do prazo, estipulado
inicialmente para terminar em 2019

Boa leitura!
Rudinei Marques,
presidente do Unacon Sindical
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CGU em foco

Servidores comemoram, em AGE, manutenção
do status de ministério da CGU
Além da assinatura de 185
parlamentares em abaixoassinado proposto pelo IFC,
Sindicato comemora alcance
da campanha de mídia e
repercussão do debate na
regional CE

C

ontroladoria-Geral da União
(CGU) dá início a um novo ciclo.
A carreira de Finanças e Controle
comemorou a manutenção do caráter ministerial do órgão, no dia 2 de
outubro, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada pelo Unacon
Sindical. Transmitido em tempo real
para todos os estados, o encontro
também contou com a participação do
ministro Valdir Simão, que parabenizou
o movimento em defesa do órgão.
“A mobilização que vocês fizeram
foi fundamental. A minha fala aqui,
portanto, é de homenagem a todos.
Esse movimento unificou a Casa em um
momento importante em que estamos
discutindo nosso planejamento. A CGU,
a partir de agora, vai ser uma nova CGU.
Que essa mobilização em defesa da
instituição continue, mas sempre tendo
como foco o cidadão brasileiro, público
para o qual nós trabalhamos efetivamente”, enfatizou Simão. Rudinei Mar-
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ques, presidente do Sindicato, também
reconheceu o esforço dos servidores.
“Parabenizo a todos que fizeram o
possível e o impossível para que tivéssemos uma vitória retumbante. Sacudimos
o Brasil e o mundo. Isso não teria sido
possível sem a nossa união”, agradeceu o
presidente.
Filipe Leão, diretor de finanças com
Sindicato, destacou o crescimento da
carreira com essa mobilização. “Com
a crise se cresce”, disse ao refletir “o
momento histórico que uniu gerações”.
O ato do dia 29 de setembro mobilizou
servidores ativos e aposentados na marcha até o Palácio do Planalto.
EX-MINISTRO
Jorge Hage também parabenizou
o trabalho, por meio de nota. “Depois
destes dias de intensa luta e eficaz
mobilização, quero cumprimentar toda
a categoria pela importante vitória
conquistada. Vocês revelaram ao país a
ameaça que pairava sobre uma das mais
importantes instituições que temos e
demonstraram como é possível resistir
e vencer as forças contrárias que, por
ignorância ou má fé, queriam o retrocesso. A luta deve continuar para o constante fortalecimento da CGU. Forte abraço
e parabéns a todos vocês”. A mensagem
do ex-ministro da CGU foi lida por Marques e aplaudida calorosamente.

INFORMATIVO ESPECIAL
Mobilização em defesa da manutenção do caráter ministerial
do órgão resultou em informativo
especial. A publicação com a trajetória da mobilização, desde os
primeiros boatos até os pronunciamentos em agradecimento aos
apoiadores do movimento será
enviada para todos os filiados.

STN em foco

Iniciativa de servidores visa promover
qualidade de vida no trabalho
Ações são desenvolvidas no âmbito biológico, social, psicológico e organizacional. O programa
está em fase de avaliação e deve ser institucionalizado no próximo ano

C

om o intuito de promover o bemestar organizacional, o programa de
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
do Tesouro Nacional tem transformado a
vida dos servidores. O programa, que surgiu
da iniciativa do servidor já aposentado,
Arivaldo Sampaio, foi reformulado em 2013
e ressurge com um modelo inovador.
O coordenador-geral de Desenvolvimento Institucional, Vinícius Neiva, é o idealizador da nova proposta. “Antes de revitalizar,
decidimos instalar o piloto na Codin para
avaliar o modelo. Então fizemos um estudo
e trouxemos uma especialista para ajudar
na elaboração do programa. Os resultados
obtidos foram muito satisfatórios”, explica.
As ações desenvolvidas no âmbito biológico, social, psicológico e organizacional são
idealizadas de acordo com a necessidade
do servidor, que participa ativamente do
processo de concepção. “Disponibilizamos
uma pesquisa de opinião, para que possamos desenvolver iniciativas direcionadas
aos problemas identificados pelo próprio
servidor”, afirma o coordenador do projeto,
Helder Calado.

SOLUÇÕES
A reforma do subsolo do prédio onde funciona o arquivo do Tesouro Nacional
foi uma das grandes realizações
do programa. Calado ressalta
que até a reforma, os servidores
dividiam espaço com pilhas de
papel. “O arquivo estava mal condicionado e oferecia risco à saúde dos servidores. Vários, inclusive, apresentavam
quadros de complicações respiratórias”.
A servidora Maria da Graça se recorda
bem deste período. “Era muito comum colegas recém-chegados
no setor apresentarem atestados. Eu mesma tive duas pneumonias”, relata. “Melhorou
bastante. Agora temos tranquilidade em saber que trabalhamos em um
ambiente adequado. Estamos até mais
felizes”, conclui.
Além de adequar toda a estrutura de
trabalho, a reforma possibilitou a construção do refeitório, que está disponível

para o uso de todos os servidores do Tesouro. O local foi projetado para oferecer
um espaço confortável e bem equipado,
tanto para armazenamento quanto para
o consumo de refeições.

CAMPANHAS
A Campanha do Check-up, é
uma das ações pontuais que visam promover a conscientização
de doenças silenciosas. Outras
ações, de caráter permanente, como
a Campanha de Aniversariantes realizada
em parceira com o Unacon Sindical, são
desenvolvidas com foco na saúde e no
bem-estar do servidor. “A satisfação reflete na produtividade do trabalho”,
ressalta Neiva ao analisar a importância da iniciativa.
O programa de Qualidade de Vida
no Trabalho do Tesouro Nacional
está em fase de avaliação e deve ser
institucionalizado no próximo ano.
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Campanha

Assembleia Nacional

Salarial

Governo trabalha com nova data para acordo
Até o fim de novembro,
todas as carreiras devem
ser convocadas. Articulação
do Sindicato em defesa
da reposição das perdas
inflacionárias teve início em
fevereiro
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A

Secretaria de Relações de Trabalho do ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(SRT) trabalha com nova data para
assinatura do acordo com os servidores. O dia 30 de novembro é o novo
prazo para convocação de todas as
carreiras. A proposta de 21,3% dividido
em quatro parcelas de 5,5% em 2016,
5% em 2017, 4,75% em 2018, e 4,5%
em 2019 ainda se mantém. O índice foi
encaminhado por meio do ofício SEI
n°4.614/2015, no dia 28 de agosto.
A repercussão da reivindicação
dos servidores na imprensa marcou
a Campanha Salarial de 2015. Fator
determinante, segundo Rudinei
Marques, presidente do Unacon Sindical, para reforçar a disposição dos
servidores em negociar. “A intenção
sempre foi pelo diálogo”, esclarece.

Na edição impressa do dia 18 de
março do Correio Braziliense, Marques ratificou a posição da entidade
quanto ao pedido de reajuste salarial
dos servidores públicos. “Temos consciência de que o ajuste fiscal é importante. Mas queremos conversar. Não é
possível que, ao longo de 13 anos, um
governo dos trabalhadores não tenha
nem sequer estabelecido uma database, o que provoca, a cada ano, atos
para o simples direito à recomposição
inflacionária”, desabafou.
Confira, a seguir, a trajetória da articulação do Sindicato em defesa da
reposição das perdas inflacionárias. A
primeira reunião do Fórum Nacional
dos Servidores foi realizada no dia
1º de fevereiro, já com a divulgação
do índice de reajuste linear de 27,3%
para o ano de 2016.

Campanha

Cronologia
fevereiro
1°

Salarial

Unacon Sindical dá início à
articulação da Campanha
Salarial de 2015. Em reunião
ampliada, dirigentes definem
calendário de atividades para
o segundo bimestre

Reunião ampliada do Fórum
Nacional dos Servidores
define os oito eixos da pauta
conjunta. Destaque para o
índice de reajuste linear de
27,3% para o ano de 2016

2
24

Ciclo de Gestão
e o Núcleo Financeiro definem
calendário de
mobilização

Lançamento da Campanha Salarial de
2015 do Fórum Nacional dos Servidores,
em frente à sede do ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília.
Na ocasião, representantes das entidades
tentam, sem sucesso, audiência com
ministro Nelson Barbosa

25

março
9 e 10

Unacon Sindical realiza
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na Secretaria
do Tesouro Nacional (STN)
e na Controladoria-Geral
da União (CGU). Atividades marcam o início da
mobilização da carreira de
Finanças e Controle pela
Campanha Salarial de 2015

Nas regionais, as
Assembleias Gerais
Extraordinárias (AGE)
retificam apoio à pauta
unificada do Fórum Nacional dos Servidores

10 a 17
18
20

Declarações de Nelson
Barbosa, ministro do
Planejamento, sobre as
restrições orçamentárias
não coíbem o movimento e os servidores encaminham pelo diálogo:
“Queremos conversar”

Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, apresenta calendário de negociação
salarial em reunião conjunta. Para
imprensa, o presidente do Unacon Sindical afirma que acredita num consenso.
“Esperamos chegar a um bom termo”

abril
23
29

Fórum Nacional dos Servidores abre a mesa de
negociação tratando da pauta geral das carreiras. Sérgio Mendonça, SRT do ministério do
Planejamento, reconhece as perdas inflacionárias dos servidores e sinaliza para uma proposta
de reajuste plurianual

maio
7
9
14
18

Imprensa repercute
indicativo de greve
dos servidores
públicos federais

Na segunda reunião com o Fórum
Nacional dos Servidores, ministério
do Planejamento não apresenta propostas concretas. “Depois de duas
semanas o governo diz somente
que o assunto é complexo. Isso não
basta”, criticou Filipe Leão, diretor do
Unacon Sindical

Unacon Sindical
volta à mesa de
negociação. Dessa
vez, a convite da
Confederação dos
Servidores Públicos
do Brasil (CSPB).
No encontro, Sérgio
Mendonça, SRT
do ministério do
Planejamento, repete
o discurso feito ao
Fórum Nacional dos
Servidores, no dia 23
Unacon Sindical leva demandas da carreira à mesa de
negociação. Realinhamento
remuneratório das carreiras de
Estado, reajuste emergencial
das diárias e recomposição do
quadro de pessoal estão entre
as reivindicações

Unacon Sindical volta à mesa de negociação,
novamente a convite da CSPB. Planejamento
repete argumentos nada conclusivos

unacon.org.br
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Campanha

Cronologia

Salarial

maio
20

26

junho
9 e 10

17

Dia Nacional de Mobilização ganha
destaque na imprensa. Presidente do
Unacon Sindical relata a insatisfação
dos servidores diante da ausência de
contrapropostas do governo à reportagem do Correio Braziliense

Comando Nacional de Mobilização do Unacon
Sindical convoca
“Dia Nacional de
Mobilização” da
carreira de Finanças e Controle
para o dia 9 de
junho
Ministério do Planejamento apresenta primeira
contraproposta do governo
ao pedido de reajuste linear
entregue pelo Fórum Nacional dos Servidores. O índice
de 21,3% dividido em quatro
parcelas frustra expectativa
dos servidores

Nos estados e no Distrito Federal, servidores reivindicam
respeito na condução das
negociações da Campanha
Salarial 2015, no Dia Nacional
de Mobilização
Comando Nacional de
Mobilização convoca
segundo Dia Nacional de
Mobilização da carreira
de Finanças e Controle
para o dia 7 de julho

No segundo Dia Nacional de Mobilização,
Analistas e Técnicos
de Finanças e Controle
analisam proposta de
reajuste do governo
e decidem pela manutenção do pleito de
27,3% para 2016

25

julho
6e7

Em reunião com Sérgio Mendonça, SRT do ministério do
Planejamento, servidores
rejeitam os 21,3 % e pedem
reelaboração da proposta.
“Aceitar a plurianualidade é
subscrever novas perdas”,
considerou o presidente do
Unacon Sindical

Unacon Sindical apresenta
reivindicações da carreira a
Valdir Simão, ministro-chefe
da CGU. O andamento da
campanha salarial e a insatisfação dos servidores com
a proposta de reajuste
do governo também
entram na pauta

7

17

20

21

Ministério do Planejamento apresenta índices
de reajuste de benefícios
(plano de saúde e auxílios
creche e alimentação) e
a possibilidade de uma
cláusula de revisão no
acordo salarial, em 2017,
caso a inflação supere as
expectativas do governo

Unacon Sindical atualiza
os servidores sobre o
andamento da campanha
salarial e apresenta os
índices de reajuste de
benefícios oferecidos
pelo governo, em Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) nacional

22

28

30

8
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Ministério do Planejamento convoca entidades para nova rodada de negociação. Reunião
termina sem resposta às pautas específicas
apresentadas no início de maio. Governo mantém
a plurianualidade e o índice de 21,3%

Em entrevista ao Correio Braziliense, o presidente do Unacon Sindical
admite a possibilidade de reformulação do índice de reajuste pleiteado
pelos servidores. “Podemos estudar
números ‘mais palatáveis’ sem, no
entanto, abrir mão da correção do
poder aquisitivo

Fórum dos Servidores
Públicos Federais
estuda a apresentação
de um novo índice para
contrapor a oferta do
governo

Campanha

Cronologia

Salarial

agosto
20 a 26
27

Sem data para a retomada da negociação no ministério
do Planejamento, o Unacon Sindical convoca Assembleia
Geral Extraordinária (AGE) para debater as expectativas
para a reta final da campanha salarial. Insatisfação dos
servidores com a proposta do governo é unânime

Unacon Sindical e
Sinal analisam conjuntura econômica
e fiscal do país.
Na avaliação dos
dirigentes, o cenário
é adverso e exigirá
sabedoria por parte
das carreiras

28
31

setembro
1º

Ministério do Planejamento
anuncia, em reunião conjunta
do Fórum Nacional dos Servidores, que o reajuste de 2016
já está no PLOA. Por ainda
estar avaliando a flexibilização
do período, governo prorroga
prazo para o acordo final

Por meio do Ofício
SEI n°4.614/2015,
o ministério do
Planejamento
mantém o percentual de 21,3% em
quatro anos e os
benefícios apresentados no
dia 25 de junho. O documento
foi encaminhado para o Unacon
Sindical depois das 18h
Regionais submeteram
o índice mais recente
do governo à apreciação dos servidores

Unacon Sindical avalia proposta do governo, no DF. Além da
proposta, dois outros encaminhamentos para o projeto
de modernização da carreira
foram votados

1º a 4
4
10

Ministério do Planejamento anuncia nova proposta do governo com
previsão de 10,8% em
dois anos. As tabelas
serão reestruturadas
considerando aumento de 10,8%
em dois anos, nos seguintes
percentuais: 5,5% em 2016; e 5,0%
em 2017

“Falar em congelamento
é guerra”, declarou Rudinei Marques, presidente
do Unacon Sindical, à
reportagem do Correio
Braziliense. O possível
congelamento do salário
dos servidores motivou
a matéria publicada
na edição impressa do
jornal diário

15
15

O jornal O Globo repercute indicativo de
greve do Fórum Nacional dos Servidores.
“O déficit é originário deste governo que
está aí, por que temos que pagar a conta?”,
declarou Rudinei Marques, presidente do
Unacon Sindical, na condição de secretáriogeral do Fonacate

17
17
23

outubro
23

Sindicato convoca Dia
Nacional de Paralisação.
Servidores de todo o país
param para protestar contra
o pacote de ajuste fiscal
anunciado pelo governo. Nos
estados, servidores fixam
faixas de protesto em frente
às regionais

A preocupação dos servidores
com os cortes orçamentários
estampa matéria do Correio
Braziliense. Em nome do
Fonacate, Rudinei Marques,
presidente do Unacon Sindical
disse que teme que o “pacote
de maldades” não tenha chegado ao fim

A “Pública – Central do Servidor”
se manifesta contra os cortes
orçamentários. Por meio de nota
de repúdio, a nova central sindical critica a economia do governo
por meio medidas que esvaziam
os quadros de servidores e
acarretam a precarização dos
serviços prestados à população

Ao portal de notícias Carta Maior,
Rudinei Marques, presidente do
Unacon Sindical, alerta para o
risco do pacote de ajuste fiscal
ampliar as terceirizações, permitindo contratações precarizadas
até mesmo para as atividadesfim das empresas e órgãos
públicos

Privilégio a Advogados federais
abre polêmica. “O governo vai ter
que pensar em uma metodologia
para as demais carreiras. Ou cria
uma compensação por resultado,
ou eleva, nos mesmo percentuais, os subsídios”, declarou
Marques ao Correio Braziliense

unacon.org.br
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Controle Interno

Parecer do relator da PEC 45/2009

na CCJ do Senado é entregue ao Sindicato
Roberto Rocha (PSB-MA) pede a rejeição da emenda três, que
exclui a ouvidoria das funções de controle interno da administração
pública e sugere alteração à redação da emenda quatro

O

Senador Roberto Rocha (PSBMA), relator da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC
45/2009) na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado
Federal, rejeita emenda três, que exclui
a ouvidoria das funções de controle
interno da administração pública. O
parecer foi entregue ao Sindicato no dia
27 de outubro. Rudinei Marques e Márcia
Uchôa foram recebidos no gabinete do
senador, pelo consultor legislativo Otávio
Gondim da Costa. Jorge Ramos, assessor
parlamentar do Sindicato, também participou da reunião.

“A exclusão da ouvidoria não nos
parece adequada. Em seu sentido mais
amplo, de recebimento e processamento
de reclamações e denúncias, a função de
ouvidoria deve sim ser atribuição do sistema de controle interno. Isso não exclui,
vale ressaltar, a possibilidade de o sistema de controle externo também exercer
atividades com orientação similar”, reza
trecho do parecer já protocolado.
Por outro lado, a emenda quatro foi
acolhida, com ressalvas. Por já estar
contemplada no artigo 37 da Constituição Federal, a menção à organização
do sistema de controle interno em

todos os entes federativos é avaliada
como dispensável por Rocha. “Essa
repetição deve ser evitada”, justifica.
Em parceria com o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), o
Sindicato defende a manutenção do
modelo já adotado na ControladoriaGeral da União (CGU), com as macrofunções de controle, auditoria pública,
correição e ouvidoria. Nos dias 2 e 3 de
julho deste ano, Conaci e Sindicato retomaram a articulação pela aprovação,
na íntegra, da PEC 45/2009.
“O parecer contempla nossas expectativas, pois indica que o Senado trabalha para o fortalecimento dos órgãos de
fiscalização e controle da aplicação do
dinheiro público”, agradeceu Marques,
em nome dos servidores. Após análise e
votação na CCJ, a matéria segue para o
plenário do Senado Federal.
OPINE
O portal do Senado Federal permite que o cidadão avalie as propostas
em tramitação na Casa. Para opinar,
é preciso incluir nome e uma conta de
e-mail válida – o voto só será computado somente após confirmação no link
enviado para o correio eletrônico.
Para se manifestar a favor do
parecer do senador Roberto
Rocha (PSB-MA), acesse o
QR-code ou o link: http://goo.gl/9hSUkm

Pública

Unacon participa do lançamento da nova central sindical

dos servidores públicos

Assembleia de fundação foi
realizada na manhã do dia 10 de
agosto. A Pública irá representar
exclusivamente servidores
públicos dos três poderes, de
todos os entes federados

A

“Pública - Central do Servidor”
foi oficialmente criada na manhã
do dia 10 de agosto. Rudinei
Marques, Márcia Uchôa e Júlio Possas
participaram da assembleia de fundação. Com o lema “Servidor unificado na
luta”, a Pública irá representar exclusi-
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vamente servidores públicos dos três
poderes, de todos os entes federados.
A nova central sindical reúne, inicialmente, cerca de trezentas entidades
sindicais, federações, confederações,
associações, fóruns e comissões. Dentre
elas está a Federação Nacional dos Servidores dos Órgãos Públicos Federais de
Fiscalização, Investigação, Regulação e
Controle (Fenafirc), fundada em maio
de 2014. Entidades que se filiarem dentro do prazo de 90 dias também serão
consideradas fundadoras.
A assembleia foi realizada na sede
do Sindilegis, com primeira convocação
às 11h, e segunda às 11h30. A eleição

da chapa única e o estatuto de criação da
nova central sindical foram aprovados por
unanimidade. Já com assento na diretoria
de Relações Internacionais da Fenafirc,
Rudinei Marques assumiu a vice-presidência executiva da Pública.
Combater a terceirização nas atividades-fim do servidor público, valorizar as carreiras
e implementar uma política permanente de
negociação coletiva, estão entre os principais
itens de pauta da Pública.
Confira o vídeo explicativo da
Pública - Central do Servidor,
no link: http://migre.me/rjbhw

Espaço Jurídico

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

PEC 555/2006
O Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado
(Fonacate) subscreveu a Nota Conjunta da Frente de Apoio à PEC
555/2006. O documento assinado por nove entidades defende a
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 555 de 2006,
que propõe a extinção gradativa da contribuição previdenciária
dos servidores aposentados e pensionistas da União, estados e
municípios. A Frente de Apoio à proposta foi estabelecida em
reunião realizada no dia 9 de julho, com o objetivo de intensificar a
articulação parlamentar em defesa desta e de outras matérias de
interesse do servidor.
No documento, as entidades destacam que a tributação sobre
os rendimentos dos servidores aposentados e pensionistas é
injusta. “O aposentado já cumpriu com seus deveres perante a
seguridade social e dele se exigir a continuação do recolhimento
previdenciário, sem a necessária contrapartida de novo benefício, é
uma forma de tributação de rendimento injusta, que viola princípios constitucionais”, reza trecho do texto.
A PEC 555/2006 aguarda apreciação no Plenário da Câmara
Federal, onde a votação deve ocorrer em dois turnos. Se aprovada,
a proposta seguirá para o Senado.
Leia a íntegra da nota no link:
http://migre.me/rkHUI

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).
unacon.org.br
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Progressão

Progressão funcional poderá

ser regida por normativo próprio
Sindicato tem pedido de criação de Grupo de Trabalho atendido.
Sugestões de melhorias já podem ser encaminhadas para a DEN

E

m breve, o Unacon Sindical e a
Controladoria-Geral da União
(CGU) vão dar início à criação
de normativo específico para regulamentar a Progressão Funcional dos
servidores da Casa. O projeto será
elaborado por Grupo de Trabalho (GT)
com membros da entidade e do órgão.
Rudinei Marques, Filipe Leão e Roberto
Kodama defenderam a necessidade de
melhorar o processo de avaliação de
servidores no dia 17 de agosto. Simone
Gama e Maria de Fátima Rezende receberam os dirigentes na condição de
membros da Comissão designada para
propor medidas para o aperfeiçoamento do instituto da progressão, criada
pela Portaria nº 2.065/2015.

Na reunião, a CGU ratificou o próprio entendimento quanto à interpretação do Decreto nº 84.669/80. O
órgão interpreta que a norma – reforçada pelos artigos 154 e 155 da Lei
11.890/2008 – trata, exclusivamente,
da progressão por merecimento. O
Unacon Sindical não descarta ingresso
de medida judicial para questionar
essa leitura.
“Temos que aproveitar o impasse
interpretativo e trabalhar com o modelo ideal, a fim de evitar o sentimento de injustiça instalado na carreira”,
pontuou Marques. A intenção é que,
após consolidado, o projeto seja pauta
de Audiência Pública a ser realizada na
própria CGU.

OFÍCIO nº 269/2015
Por meio do ofício
nº 269/2015, dirigido ao ministrochefe do órgão,
Valdir Simão, a
Sugestões de
melhorias já podem
Diretoria Exeser encaminhadas
cutiva Nacional
para a DEN
(DEN) pediu a
revisão imediata das
mudanças e a criação de um GT para
analisar as regras do processo. O documento foi protocolado na manhã do dia
14 de agosto. No texto, o Sindicato alega
que a nova metodologia irá impedir o
avanço dos Analistas (AFC) e Técnicos
de Finanças e Controle (TFC) aptos a
progredir.
Confira a íntegra do ofício
nº 269/2015, no link:
http://migre.me/rj7VG

Anteprojeto

Pela primeira vez, CGU e STN assinam projeto

de revitalização da carreira

Sindicato fomentou o debate. Minuta do anteprojeto de Nomenclatura e Atribuições contempla três
pilares defendidos pelo Unacon Sindical e já aprovados pelos servidores no II Conacon

P

ela primeira vez, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
assinam projeto conjunto pela revitalização da carreira de Finanças e Controle. O
Unacon Sindical fomentou o debate, na
condição de intermediário. A minuta do
anteprojeto de Nomenclatura e Atribuições contempla três pilares defendidos
pelo Unacon Sindical e já aprovados
pelos servidores na segunda edição do
Congresso Nacional da Carreira de Finanças e Controle (II Conacon).
Mudança da nomenclatura dos
cargos de Analista (AFC) e Técnico de
Finanças e Controle (TFC) nas duas Casas, modificação de escolaridade para o
cargo de Técnico e redefinição das atribuições. Foi a partir desses três pilares,
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apresentados pelo Unacon Sindical, que
a equipe técnica formada por servidores
da CGU e da STN construiu o projeto.
Mesmo sem participação ativa na
redação dos termos da proposta, a
Diretoria Executiva Nacional (DEN)
acompanhou o andamento de perto.
A entidade ainda mediou encontros
importantes, e até decisivos, entre as
duas Casas. Parte dessa trajetória foi
pauta da edição XVI do informativo
Finanças e Controle.
Inúmeras reuniões pautaram o assunto com exclusividade, como os encontros
realizados com Marcelo Saintive, secretário do Tesouro, e com Valdir Simão,
ministro-chefe da CGU, nos dias 5 de
agosto e 17 de julho, respectivamente.
“O anteprojeto irá promover uma

melhoria do status da carreira. Isso é
importante”, defendeu Simão.
Para Francisco Bessa, secretário
Federal de Controle (SFC) da CGU, o
projeto traz “perspectivas de abertura de concurso para TFC em curto ou
médio prazo”. A afirmação do secretário
foi feita durante reunião com o Fórum
Permanente de Técnicos de Finanças e
Controle, realizada no dia 15 de julho.
O Sindicato impulsionou a discussão
da matéria. “Intensificamos o diálogo
com as duas Casas desde o início”,
recorda Rudinei Marques, presidente
do Sindicato.
A proposta já está tramitando
administrativamente no Sistema de
Geração e Tramitação de Documentos
Oficiais do Governo Federal (Sidof).

Serviço Público

Negociação coletiva é
tema de audiência

pública na CDH do
Senado Federal

Encontro faz parte do ciclo de
debates sobre “O mundo do trabalho:
desemprego, aposentadoria e
discriminação”. Marques integrou a
mesa, em nome do Fonacate

“N

ormas Gerais para
Negociação Coletiva na
Administração Pública”.
Este foi o tema da audiência pública da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado
Federal. Realizado no dia 28 de outubro,
o encontro faz parte do ciclo de debates
sobre “O mundo do trabalho: desemprego, aposentadoria e discriminação”.
Rudinei Marques, presidente do Unacon
Sindical, integrou a mesa na condição
de secretário-geral do Fórum Nacional

das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate). O debate contou com a interação de
internautas, pelo “Mural do Cidadão”.
“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 contemplado no PLS 287/2013. O
ideal é que houvesse uma consolidação
dos projetos”, disse Marques ao traçar
um paralelo entre os projetos 287/2013

– proposto pelo Fonacate –, e 397/2015
– de autoria do senador Antônio Anastasia (PSDB-MG).
A lembrança pelo dia do servidor
público também foi reverenciada pelo
presidente, que destacou a excelência
das atividades desempenhadas pelas carreiras de Estado, com especial menção à
auditoria do trabalho, em decorrência do
julgamento da chacina de Unaí.
Autor do requerimento da audiência
(RDH 140/2015), senador Paulo Paim
(PT-RS) também participou do debate.

Dia do Servidor

Na CGU, comemoração contou com palestra sobre

a importância da atividade física

Planejamento para aposentadoria também entrou na programação. Márcia Uchôa, Roberto
Kodama e Júlio Possas representaram a DEN no encontro realizado no dia 28 de outubro

N

a Controladoria-Geral da União
(CGU), a comemoração do Dia
do Servidor Público Federal
teve foco na qualidade de vida dos
Analistas (AFC) e Técnicos de Finanças
e Controle (TFC). A importância da
atividade física em todas as fases da
vida foi o tema da palestra do delegado
sindical pelo Distrito Federal, Arivaldo
Sampaio. Planejamento para aposentadoria também entrou na programação. Márcia Uchôa, Roberto Kodama e
Júlio Possas representaram a Diretoria
Executiva Nacional (DEN) no encontro
realizado no dia 28 de outubro.

“O movimento está presente na
vida das pessoas desde sempre”,
explica Sampaio que recomenda
uma melhor gestão do tempo para
a melhoria da qualidade de vida. “É
importante dedicarmos um tempo
específico para nossa saúde física e
mental. Mais que um hobby, é uma
necessidade”, defende.
Segundo ele, este também é o
primeiro passo para a preparação da
aposentadoria. “Aposentadoria requer
planejamento: econômico e de tempo.
É o momento ideal para a pessoa desenvolver novas habilidades, fazer cursos,

se dedicar ao voluntariado, etc”, sugere
Sampaio que chama a atenção para a
importância da inclusão desse planejamento nas metas do órgão. “Iremos
ampliar o debate”, informa.
“O encontro foi muito bom. Independente das dificuldades orçamentárias,
precisamos usar a criatividade para
promover momentos de descontração
e interação entre os servidores”, avalia
Aristides Costa, delegado sindical pelo
Distrito Federal e um dos organizadores
do evento que também contou com
ginástica laboral, música e lanche oferecido pelo Sindicato.
unacon.org.br
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Terceira Edição

Encontro Nacional de Aposentados

supera expectativa dos participantes

Evento foi realizado em Gramado de 9 a 11 de setembro.
Palestras sobre “Direito do Aposentado”, “Alimentação Saudável”
e “Atividade Física na 3ª idade” estiveram entre as atrações

A

terceira edição do Encontro
Nacional de Aposentados e
Pensionistas foi um sucesso.
O evento realizado em Gramado, Rio
Grande do Sul, de 9 a 11 de setembro,
coleciona elogios dos participantes. “É
a segunda vez que participo do Encontro e a qualidade desta edição superou
todas as minhas expectativas”, afirmou
a aposentada Maria Zita. O roteiro de
passeios elaborado pelo Unacon Sindical incluiu visitas guiadas por Canela e
Nova Petrópolis.
O seminário, realizado no dia 11,
contou com as palestras: “Alimentação
Saudável”, ministrada pela nutricionista Vivian Ramos Pagliani; “Atividade
física na 3ª Idade: importante, neces-

sária e imprescindível”, conduzida pelo
delegado sindical Arivaldo Sampaio, e
“Direito do Aposentado”, ministrada
pela juíza Andréa Pacha.
Rudinei Marques, presidente do
Unacon Sindical, recebeu os participantes em jantar de boas-vindas, oferecido
pelo Sindicato, na noite do dia 10.
Márcia Uchôa, vice-presidente do
Unacon Sindical, ressaltou a satisfação
em compartilhar momentos de alegria
com os participantes. “O que mais me
chamou atenção nesse Encontro foi a
disponibilidade das pessoas em aprender, conhecer e se divertir”.
Ao fim da programação, o grupo
respondeu à pesquisa que vai nortear a
formulação da próxima edição.

Esporte e Lazer

Estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida do Tesouro
Iniciativa conta com o apoio do Unacon Sindical. Primeira edição superou 3,5 toneladas de doações

A

s inscrições para a 2ª Corrida do
Tesouro estão abertas desde
o dia 29 de setembro. A prova
será realizada no dia 29 de novembro.
A iniciativa dos servidores da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conta
com o apoio do Unacon Sindical. A
primeira edição do evento superou 3,5
toneladas de doações. Os brinquedos
e alimentos foram encaminhados para
diversas instituições do Distrito Federal
e do entorno.
O participante poderá escolher
entre as modalidades de corrida
(percursos de 5 km e 10 km) e caminhada (percurso de 2,5 km). Os três
primeiros colocados de cada categoria
serão premiados com troféus. Todos os
participantes da competição receberão
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medalhas. As inscrições para a prova
devem ser realizadas pelo site www.
corridadotesourocaixa.com.br. A taxa
cobrada é de R$ 45,00 + um quilo de
alimento não perecível ou brinquedo.
Os donativos devem ser entregues no
dia da retirada do kit.
CORRIDA DO TESOURO
Data e horário: 29 de novembro,
às 8h30
Site para inscrição:
www.corridadotesourocaixa.
com.br
Valor: R$ 45,00 + 1 Kg de alimento não perecível ou brinquedo
Percurso: 2,5 Km (caminhada), 5
km e 10 km (corrida) na Espalhada
dos Ministérios

Notas

Portal

Festa Julina

As fotos da terceira edição do Arraiá Bão Dimais
estão disponíveis no Flickr do Unacon Sindical. O evento reuniu cerca de 500 pessoas no
Clube Olímpico da Assefaz, em Brasília, no dia
3 de julho. A animação da festa ficou por conta
da banda Trio Baião de Minas e da quadrilha
Formiga da Roça, que embalaram a noite com
músicas e danças tradicionais. Na decoração, os
detalhes minimalistas chamaram a atenção dos
participantes.
Confira as fotos do evento no perfil do Sindicato no
Flickr no link:

O novo site do Unacon Sindical
foi oficialmente lançado no dia
30 de setembro. A plataforma
foi desenvolvida exclusivamente
para a entidade. A página conta
com área restrita pra acesso
de ações judiciais e Fórum de
Discussão. “O portal integra lista
de ações da Diretoria Executiva
Nacional (DEN) para dar transparência às atividades desenvolvidas em prol da carreira, no DF e
nos estados”, explica Filipe Leão,
diretor de finanças do Sindicato.
É possível que a página ainda
ganhe novas ferramentas para
otimizar o acesso à informação.

Solidariedade

Segundo o dicionário Michaelis, solidariedade é o “compromisso
pelo qual as pessoas se obrigam umas pelas outras e cada uma delas
por todas”. Foi assim que se construiu a campanha do agasalho. No
total, 340 agasalhos foram arrecadados na terceira edição do Arraiá
Bão Dimais. Depois de classificados, os donativos foram encaminhados ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF), no dia 9 de
julho. Os itens foram distribuídos a pessoas em situação de rua ou

vulnerabilidade social. Rudinei Marques, presidente do Unacon Sindical, representou a Diretoria Executiva Nacional (DEN) na entrega.
Por meio de nota, a Subsecretaria parabenizou a iniciativa. “Com
muita alegria, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil - SUPROD agradece a participação do Unacon Sindical na campanha de
arrecadação de agasalhos e cobertores deste ano de 2015, através
da iniciativa de sua vice-presidente, Márcia Uchôa”, reza trecho do
texto publicado no portal da Defesa Civil.

Fiscalização

O Unacon Sindical participou do lançamento do novo Programa
de Fiscalização em Entes Federativos da Controladoria-Geral da
União (CGU). A nova sistemática utiliza uma “Matriz de Vulnerabilidade” para selecionar as unidades da Federação que serão
auditadas. Valdir Simão, ministro-chefe do órgão, participou da
solenidade realizada na sede do órgão, em Brasília, na manhã do
dia 10 de agosto. A Matriz de Vulnerabilidade utiliza 12 indicadores
para identificar os Entes que apresentam mais fragilidade na efetividade da aplicação dos recursos públicos. “A expectativa da CGU é
de que os trabalhos sejam mais efetivos”, informa o site do órgão.

Atualize seu cadastro

Para facilitar a comunicação com os associados, a Diretoria Executiva Nacional (DEN) lança campanha de atualização cadastral. O
procedimento é rápido e pode ser feito pela internet. Basta entrar
na área restrita do site. Primeiro acesso? O login é o número do
CPF e a senha padrão os três primeiros dígitos do CPF mais o dia
(os dois dígitos) e mês do aniversário (também os dois dígitos). Por
questões de segurança, a recomendação é que o filiado troque a
senha após o primeiro acesso.

Serviços Jurídicos

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 telefone ou email. nucleojuridico@unacon.org.br | fone: (61)
2107-5012

Plantão Unacon

A Diretoria Executiva Nacional (DEN) recebe filiados depois do expediente na sede do Sindicato, em Brasília, DF. O plantão tem como objetivo facilitar o acesso aos dirigentes. O atendimento é realizado às terças,
quartas e quintas-feiras das 18h às 20h. Mais informações no telefone
2107-5000. Código de área 61.

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
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 2107-5012. Código de área 61. Falar com Francisca.

unacon.org.br

15

