
O presidente do SindCVM, Hertz Leal, e o diretor de Assuntos
Institucionais, Márcio Martins, participaram da Assembleia Geral do
Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado),
na última quarta (17), em Brasília. No encontro foi realizada votação para
a direção do Fórum para o triênio 2022-2024 e o atual presidente,
Rudinei Marques, foi reconduzido ao cargo. O SindCVM foi eleito para a
suplência do Conselho Fiscal.

Na Assembleia, foram discutidos também os possíveis cenários para a
votação da PEC 32 no plenário da Câmara ainda este ano e a conclusão
das entidades participantes do Fórum é de que a mobilização contra a
Reforma Administrativa precisa continuar. A estratégia de manifestações
semanais - tanto no Congresso, quanto nos aeroportos de diversas
capitais com abordagem direta aos parlamentares - foi avaliada
positivamente e considerada elemento essencial para evitar que a PEC
entre na pauta de votações do Congresso Nacional ainda em 2021.

Pela primeira vez, a direção da atual gestão do SindCVM pode participar
presencialmente de uma Assembleia do Fonacate, uma vez que todos os
encontros anteriores foram realizados por meio virtual devido à
pandemia. A interação entre o Sindicato, as demais entidades que
compõem o Fórum e a direção do Fonacate tem sido bastante intensa,
sobretudo no que diz respeito às discussões sobre a Reforma
Administrativa, revelando a importância de manter uma estratégia
conjunta na abordagem de interesses comuns dos servidores, como no
caso da PEC 32. “A avaliação é de que o Fonacate e as entidades
filiadas, entre elas o SindCVM, fizeram a diferença no debate sobre a
PEC 32, promovendo uma discussão de qualidade, com a participação
nas audiências públicas e com a publicação dos Cadernos da Reforma
Administrativa. Para o SindCVM, trabalhar em conjunto com o Fórum é
fundamental para manter uma aproximação necessária com a mídia e
parlamentares em defesa do serviço público”, argumentou Leal.

Na manhã desta quinta-feira (18), os representantes do SindCVM se
reuniram com mais 17 entidades que representam o Ciclo de Gestão e
Núcleo Financeiro que tradicionalmente compunha a mesa de
negociações com o Executivo Federal sobre reajustes. O objetivo desse
encontro foi o de traçar estratégias específicas para recompor a perda
progressiva do poder de compra dos servidores em um cenário de
inflação crescente e dificuldade para negociações. 

Vamos conversar e traçar novos rumos para o SindCVM.
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A PEC 23, também chamada de PEC dos Precatórios, aprovada na
Câmara dos Deputados, está sendo avaliada pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O presidente da Comissão,
Davi Alcolumbre (DEM/AP), designou Fernando Bezerra (MDB/PE) como
relator da proposta no colegiado. A expectativa é que a CCJ aprecie a
PEC 23 na semana que vem.

A PEC dos Precatórios é defendida pelo Governo Federal como medida
para viabilizar o “Auxílio Brasil”, programa que vai substituir o “Bolsa
Família”, encerrado no mês passado. O novo programa é visto pelo
Palácio do Planalto como estratégia fundamental para recuperar a
popularidade do presidente Jair Bolsonaro em 2022, ano eleitoral. A PEC
23 permite adiar o pagamento de parte dos precatórios devidos pela
União e muda as regras do teto de gastos.

Diante das críticas à PEC 23, chamada também de PEC do Calote,
Bolsonaro afirmou, nesta semana, que a folga fiscal gerada caso a
proposta seja definitivamente aprovada pode viabilizar o reajuste salarial
dos servidores federais. Todavia a fala do presidente foi criticada por
parlamentares governistas sob o argumento de que não haverá
disponibilidade de recursos para o reajuste.
 
A tramitação da PEC 23 no Congresso pode dar fôlego para o governo
tentar a aprovação de outra PEC, a 32, que trata da Reforma
Administrativa. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, insistiu que
existe a possibilidade da aprovação da proposta ainda este ano e
argumenta que a PEC pode gerar uma economia de R$ 30 bilhões, o
que já foi amplamente contestado, inclusive por meio de uma nota do
Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado),
ao qual o SindCVM é filiado.

É importante ressaltar que a PEC 32 autoriza contratações temporárias
por até dez anos o que, na prática, inviabiliza a realização de concursos
públicos, além de aumentar a terceirização representando o colapso do
serviço público brasileiro.

Embora Guedes insista na aprovação da PEC 32 ainda em 2021, o
presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira (PP/AL), declarou
nesta terça-feira (16) que não vê disposição no próprio governo e na
sociedade civil em favor da Reforma Administrativa. A PEC 32 já foi
aprovada em Comissão Especial na Câmara dos Deputados e aguarda
para ser votada no plenário.

PEC 32: possibilidade de votação ainda este
ano

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/bolsonaro-diz-que-pretende-dar-aumento-para-todos-os-servidores-sem-excecao-via-pec-dos-precatorios.shtml
https://exame.com/economia/vamos-tentar-aprovar-reforma-administrativa-ate-o-fim-do-ano-diz-guedes/


O ano de 2022 vai começar com a volta do trabalho presencial para
parte dos servidores da CVM. O retorno trará de volta o convívio entre os
colegas, a parceria para resolver as questões do dia a dia, a pausa para
o cafezinho e esperamos que também o debate sobre as questões que
dizem respeito ao serviço público e a representatividade dos servidores
da autarquia. Com essa expectativa, lembramos que as eleições para a
nova diretoria do SindCVM estão chegando. As inscrições devem ser
realizadas até o fim de janeiro e, em março, a votação para a nova
gestão.

Consideramos que este é um momento importante para debater os
rumos da representatividade dos servidores por meio do sindicato,
sobretudo diante de um quadro ainda incerto no que diz respeito à
possibilidade de efetivação de uma Reforma Administrativa. A hora é de
conversar, debater e convergir. Conclamamos aos filiados que
participem dessa iniciativa e nos enviem dúvidas, sugestões e temas
para conversa. Envie sua mensagem pelo WhatsApp (21) 97604-1826.

Aguardamos vocês!

O CCAA está oferecendo 60% de desconto nos cursos de Inglês e
Espanhol para iniciantes que se matricularem até o dia 30 de dezembro.
A promoção é válida para os filiados do SindCVM e está disponível para
aulas online e presenciais, na unidade Centro, da Rua Buenos Aires.
Mais informações:
WhatsApp 21 99487 3826
                 21 99499 1528
Fixo: 2507 7050

Inglês e Espanhol com desconto para
filiados

Escolha para nova diretoria do sindicato


