
Todos os servidores da CVM receberam em seus e-mails um link individual para
votar em um representante para a diretoria da autarquia. A presença de um
servidor de carreira no Colegiado Diretor foi uma recomendação do Tribunal de
Contas da União (TCU), posicionamento que se alinha ao do SindCVM, que já
defendeu em diversas ocasiões sobre a necessidade de manter ao menos um
diretor do colegiado proveniente dos quadros técnicos, com independência e
autonomia, para participar do processo de tomada de decisões da autarquia no
âmbito da regulação e fiscalização do mercado de capitais.

O sindicato entende que a votação tem um caráter de mobilização política e visa
estimular o debate entre os servidores, sobretudo em um momento em que o
serviço público está sob ameaça de uma Reforma Administrativa que não
responde aos anseios da sociedade. Debata com seus colegas sobre os
possíveis nomes e vote consciente.  

Cada servidor poderá indicar até três nomes, todos com o mesmo peso, entre os
membros das carreiras da CVM. No questionário há um quarto campo que poderá
ser preenchido com o nome de um aposentado, caso seja a sua escolha. Os que
receberem mais votos farão parte da lista tríplice. A votação é secreta e aberta a
todos que estiverem na ativa, inclusive os não filiados ao sindicato. A votação
está aberta do dia 04 ao dia 08 de fevereiro. O resultado será divulgado no
próximo Informativo.

Acesse seu e-mail e participe!



A vitória de Arthur Lira (PP-AL), candidato do Palácio do Planalto à Presidência da
Câmara dos Deputados, aumenta as chances da PEC 32/2020, que trata da Reforma
Administrativa, avançar de forma acelerada no Congresso. O mesmo pode acontecer
com a PEC 186/19, que prevê a redução de carga horária e salários dos servidores
públicos em 25%, e que pode ser aprovada ainda no primeiro semestre. A medida,
além de prejudicar os servidores, também deve acarretar em prejuízos nos serviços
prestados à população. Diante dessa expectativa, a equipe econômica quer acelerar
projetos como o que define quais são as carreiras típicas de Estado.

Os detalhes, nas reportagens do jornal “O Dia” de 25/1 e de 26/1 .

Para fazer frente ao avanço da Reforma Administrativa proposta pelo Governo
Federal, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) e o
Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado) preparam um
projeto alternativo de reforma apresentada pelo Governo Federal, conforme mostram
as reportagens de “O Dia” e “Metrópoles”.

Números oficiais divulgados recentemente mostram que o argumento do atual
Governo Federal que insiste em dizer que o Estado está inchado e que gasta muito
com os servidores não condiz com a realidade. 

https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2021/01/6070864-pec-que-preve-reducao-de-salario-de-servidores-deve-avancar-no-congresso.html
https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2021/01/6071779-com-avanco-da-pec-32-uniao-definira-quais-carreiras-terao-direito-a-estabilidade.html
https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2021/01/6075377-eleicao-na-camara-dos-deputados-definira-rumo-da-reforma-no-servico-publico.html
https://www.metropoles.com/brasil/israel-batista-reforma-administrativa-destroi-a-infraestrutura-do-servico-publico


O agradecimento faz parte de uma campanha realizada pelo Fonacate (Fórum
Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), do qual o SindCVM é filiado, e
que publicamos nas nossas redes sociais (@sindcvm). Apoiamos também a inciativa
do Movimento a Serviço do Brasil que realizou um vídeo questionando pontos
importantes da Reforma Administrativa e, em breve, também estará na nossa linha do
tempo. Acompanhe nosso Facebook e Instagram. Aguardamos os comentários de
vocês por lá!  Veja o vídeo pelo Facebook ou pelo Instagram do SindCVM.

Dados do Tesouro Nacional comprovam que a despesa com pessoal civil ativo no
governo federal caiu 3,7% em relação a 2019. O mesmo documento revela que a
despesa com os servidores federais se manteve estável nas últimas duas décadas:
equivalia a 4,5% do PIB em 1998 e 4,3% no ano passado, conforme divulgamos em
nossas redes sociais. (@sindcvm Instagram e Facebook).Mais informações você lê
nos sites da Unacon e do Fonacate.

Em função do feriado de Carnaval, nosso próximo Informativo será no dia 25 de
fevereiro. Estamos preparando uma edição especial com o lançamento da nossa
campanha sobre assédio moral. 

O assunto, que muitas vezes gera desconforto, precisa ser tratado. E a abordagem
que traremos será através de muita informação sobre as formas de assédio, as
particularidades desta questão no serviço público, os prejuízos que essa prática
pode acarretar individualmente e também na produtividade do trabalho.

A sua participação é muito importante nesta campanha. Acompanhe o lançamento
da campanha no próximo Informativo.

Se você mudou de endereço, e-mail ou telefone, entre em contato conosco através do
WhatsApp (21) 97604-1826 ou do contato@sindcvm.org.br e atualize seus dados
cadastrais. Essa atitude garante que você receba nossos Informativos, as novidades
das redes sociais e também participe de pesquisas, enquetes e da Assembleia Geral
que acontece uma vez ao ano. Caso ainda não seja filiado, junte-se a nós!
Esperamos por você!

https://www.facebook.com/SindCVM/posts/3572917499473845
https://www.facebook.com/SindCVM/posts/3572917499473845
https://www.instagram.com/p/CK1RIExn1ix/?igshid=1euele7jqs6tk
https://unacon.org.br/2021/01/29/despesa-com-pessoal-civil-ativo-caiu-37-em-relacao-a-2019-aponta-braulio-cerqueira-em-entrevista-ao-o-dia/
https://fonacate.org.br/noticia/fonacate-na-midia/resultado-do-tesouro-nacional-mostra-queda-de-37-na-despesa-com-servidores/
https://api.whatsapp.com/message/A6QT2ZW63ALRA1

