
Questionário de Apresentação Pessoal 

  
Aos possíveis interessados em participar do Grupo de Estudos  

promovido pela Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Curitiba 
  
No intuito de conhecer o perfil dos interessados em participar do Grupo de Estudos (GE) proposto como ação de 

nossa Delegacia Sindical em Curitiba, e para delinear um esboço de projeto a definir em linhas gerais a estrutura e o 
funcionamento do GE, segue abaixo um breve questionário cujo resultado norteará os primeiros passos de nossa 
caminhada intelectual. 

Os objetivos do GE foram definidos no texto da proposta divulgado por ocasião do pleito eleitoral. Aos que não 
tiveram oportunidade de lê-lo, segue um resumo do mesmo com a Introdução e o Elenco das Disciplinas. Mas, não 
seria demasiado relembrar a necessidade de guiarmo-nos em nossas ações políticas com clareza e retidão, baseando o 
nosso sindicalismo na visão política da realidade, estabelecendo uma ponte entre as ações sindicais e o pensamento 
humano em geral (Filosofia, Política, Ciências e Artes): teoria e prática irmanadas para dar consistência a estas ações, 
inserindo-as o quanto possível numa visão universal e civilizatória.      

As respostas ao questionário, coletadas, indicarão algumas diretrizes pertinentes à formação do GE. Você, colega, 
poderá responder pontualmente as questões ou apresentar um pequeno texto que as aborde como um todo. Não é um 
ato formal de inscrição, mas ao respondê-lo você estará se apresentando como interessado em participar do GE. Seu 
texto deverá ser encaminhado, de preferência, ao endereço eletrônico da DS Curitiba criado para atender às finalidades 
e interesses do GE: grupodeestudos@sindifiscocuritiba.org.br; ou ao meu e-mail pessoal: duartevalladares@gmail.com. 
Uma reunião entre os interessados será então agendada, para a semana após o carnaval, entre os dias 10 e 14 de março, 
a fim de definirmos, a título de proposta a ser apresentada em Assembleia Geral (AG), as linhas básicas de constituição 
e de funcionamento do grupo. Peço aos interessados que respondam o presente Questionário até o dia 28 de fevereiro, 
para que tenhamos tempo de preparar esta primeira reunião. Se a proposta de formação do GE for aprovada em AG, a 
ser agendada provavelmente para a segunda quinzena de março, pretendemos iniciar as atividades do GE em abril.  

É importante basear a sua apresentação pessoal nos itens seguintes: 
    
1. Nome do auditor(a). Ativo(a) ou aposentado(a)? A lotação atual e/ou histórico de atividades laborais.  
2. Escreva sobre a sua vida intelectual. Aqui não se trata apenas de formação profissional ou acadêmica, mas da 

realização de sua pessoa, congregando interesses, atividades e conhecimentos que configuram uma vida, um 
modo individual de visão e de atitude face à existência humana.  

3. O que você espera de sua participação no GE? Há algum interesse específico em desejar participar? O que você 
pretende aprender e/ou ensinar aos colegas filiados? 

4. Você está disposto a se tornar apresentador de algum tema ou disciplina? Em caso afirmativo, há alguma 
perspectiva de abordagem ao tema ou à disciplina previamente delineada em sua mente? 

5. Você pretende participar do GE apenas como ouvinte? 
6. Que periodicidade de participação você estaria disposto a assumir? Na medida do possível, considerando o 

amplo espectro de assuntos a abordar e a necessária continuidade de apresentações para a efetiva assimilação do 
conhecimento, tentaremos iniciar com uma reunião semanal. Em que dia da semana, após o expediente, você 
teria disponibilidade? 

7. O que você espera da atuação do GE perante o Sindifisco Nacional e a sociedade brasileira? 
8. Você tem alguma sugestão a fazer para a constituição e o funcionamento do GE, visando maximizar o 

aproveitamento dos estudos? 
  

Atenciosamente, 
  

Sérgio Valladares 
Auditor-Fiscal da RFB 

Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Curitiba 
Vice-Presidente 


