
Depois do surpreendente e difícil 2020, todos lançam suas melhores expectativas para
o ano que está começando. Será um 2021 de luta. A pandemia segue assolando, de
forma ainda mais grave, a população e entendemos que o trabalho remoto deve seguir
como realidade para o corpo funcional da CVM. A crise econômica se aprofunda e
afeta o orçamento das famílias. Há ainda a PEC emergencial que ameaça fazer um
corte de 25% na remuneração dos servidores e a Reforma Administrativa apresentada
pelo governo que fragiliza o serviço público com medidas que vão alterar
profundamente o ambiente de trabalho e a carreira dos servidores.

Mas também é um ano que começa cheio de esperança que toma forma principalmente
nas vacinas contra a Covid-19. Com essa expectativa, nós do SindCVM seguiremos em
2021 firmes na defesa dos servidores públicos e na construção de condições para que
tenhamos dias melhores. E já queremos começar o ano lançando uma campanha para
abordar um problema que atinge a muitos de nós: o assédio moral. Em breve, você
verá aqui no Informativo mais detalhes sobre o tema.



No último Informativo de 2020, publicamos a recomendação do Tribunal de Contas da
União (TCU) de que servidores efetivos da CVM fizessem parte da diretoria da
autarquia com o objetivo de manter o equilíbrio no Colegiado Diretor. Manifestamos,
inclusive, que esse posicionamento se alinha à atuação do SindCVM que já defendeu
em diversas ocasiões sobre a necessidade de manter ao menos um diretor do
colegiado proveniente dos quadros técnicos.

Porém, no início do mês, foi noticiado pelo jornal Valor Econômico, que circulam no
mercado nomes de advogados com experiência na área societária e profissionais do
setor de contabilidade para ocupar as vagas na direção. Já existe uma vaga em aberto
desde o fim do mandato de Henrique Machado, em dezembro. E o diretor Gustavo
Gonzalez anunciou que pretende deixar o cargo em breve, alegando motivos pessoais.

Diante disso, o SindCVM decidiu realizar uma votação para indicar um servidor para as
vagas de direção, o que já foi feito em outras ocasiões. O objetivo é mobilizar todos os
servidores das carreiras da CVM para formar uma lista tríplice e apresentá-la ao TCU e
ao Ministro da Economia, responsável por levar a indicação dos nomes da diretoria ao
Presidente da República.

Cada servidor poderá indicar até três nomes, todos com o mesmo peso, entre os
membros das carreiras da CVM. Os que receberem mais votos farão parte da lista
tríplice.

A votação será por meio de uma plataforma on line. É secreta e aberta a todos que
estiverem na ativa, inclusive os não filiados ao sindicato. Cada um dos servidores
receberá, em seu e-mail, um link individual para que vote uma única vez.

A votação acontecerá a partir do dia 4 de fevereiro.

Participe e vote consciente.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada de forma virtual pela primeira vez em três
décadas, os filiados do SindCVM aprovaram, por unanimidade, as contas relativas ao
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. A Assembleia deveria ter sido
realizada em abril de 2020, mas, por causa da pandemia, foi adiada. 

Na ocasião, o presidente Hertz Leal lembrou que a gestão atual do Sindicato teve início
durante a pandemia e destacou os investimentos na comunicação e no departamento
jurídico, que oferece aos filiados uma série de serviços gratuitos e outros com desconto.
A atual diretoria ressaltou ainda que segue buscando alternativas para propor um plano
de saúde aos servidores, o que ainda não aconteceu devido aos altos custos envolvidos
nessa contratação.

A defesa dos direitos dos servidores diante da Reforma Administrativa apresentada pelo
governo federal e da PEC emergencial 186 também foram lembradas pela direção, que
ressaltou a dificuldade em realizar uma mobilização mais intensa em razão do trabalho
remoto.

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/05/cvm-podera-ter-dois-novos-diretores-em-2021.ghtml


O CCAA está com uma promoção para aulas on-line no convênio com o SindCVM. Os
descontos podem chegar até 50% (para alunos de nível básico). Os que se
matricularem até 10 de fevereiro têm ainda um abatimento extra.

Mais informações:
Facebook: www.facebook.com/CCAA-Centro-RJ 
Instagram: www.instagram.com/ccaacentrorj
WhatsApp: (21) 99499-1528 / (21) 97469-5740

Os servidores presentes na Assembleia e os diretores do SindCVM debateram ainda
sobre uma assessoria parlamentar mantida pelo Sindicato, que tem como objetivo
realizar uma aproximação com os parlamentares para articulação de ações que dizem
respeito à categoria. Foi acordado manter esta assessoria - sobretudo num momento
em que a perspectiva é de forte pressão sobre o serviço público -, mas negociar o valor
da contratação.

A direção do SindCVM ressaltou que o ano de 2021 será desafiador e exigirá a união
dos servidores e uma participação mais intensa de todos nas discussões.

É com pesar que registramos o falecimento do servidor Ivan Maciel, filiado do
SindCVM. Ivan era auxiliar de serviços gerais e estava aposentado desde 1997. Ele
faleceu no fim do mês passado e deixou dois filhos. Nossa solidariedade à família e aos
amigos.


