
inscrição de chapas – até 4.3.2022;
validação e divulgação das chapas – até 7.3.2022;
prazo para impugnações – 8.3.2022;
divulgação definitiva – até 10.3.2022;
votação – 14 e 15.3.2022;
resultado das eleições e homologação – até 21.3.2022;
posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal – 1.7.2022.

Nos últimos meses, os desafios têm sido muitos. A luta por reajuste, a defesa de
concurso público para a CVM, a longa campanha contra a PEC 32, entre outras
tantas questões que afetam diretamente os servidores da autarquia. O SindCVM é
fundamental para seguirmos pavimentando um caminho mais justo não só para os
servidores da instituição, mas também para construirmos coletivamente um serviço
público de qualidade para a população. E para que o sindicato siga em frente, é
preciso que os servidores filiados participem. Junte-se a mais 4 colegas e forme
uma chapa. Caso queira participar de uma chapa em formação, entre em contato
pelo e-mail diretoria@sindcvm.org.br ou pelo WhatsApp (21) 97604-1826. As
inscrições foram prorrogadas até o dia 4 de março. Veja o calendário completo: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Todas as informações sobre o processo eleitoral estão no nosso site.
 
O SindCVM precisa da sua participação!
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ELEIÇÕES SindCVM: prazo para inscrição de
chapas prorrogado

A diretoria do SindCVM optou por cancelar o edital da Assembleia Geral
Extraordinária prevista para o dia 9 de março que teria como objetivo principal
discutir sobre a possibilidade de modificação do Estatuto do sindicato. Será
publicado em breve novo edital com os mesmos pontos de pauta, mas com
especificações que permitam que a Assembleia fique aberta por mais dias para que
se alcance o quórum necessário para executar as mudanças estatutárias que, por
ventura, sejam aprovadas na reunião. A proposta é debater sobre uma mudança
estatutária que permitiria a criação de uma compensação ou indenização pelas
atividades desempenhadas pela diretoria, a ser iniciada na próxima gestão que
assumirá em julho de 2022.

A Assembleia, ainda com data a ser marcada, será realizada, de forma virtual. Um
novo edital de convocação será enviado por e-mail em breve.

Assembleia vai discutir proposta de alteração
do Estatuto

Governo Federal ainda não decidiu sobre
reajuste dos servidores

http://www.sindcvm.org.br/2022/01/28/eleicao-sindcvm/


No próximo dia 8 de março, o Fonacate (Fórum Nacional de Carreiras Típicas de
Estado) vai realizar uma Assembleia onde discutirá, entre outros pontos, o reajuste
dos servidores federais com as entidades filiadas, entre elas o SindCVM. Há,
inclusive, um indicativo de greve previsto para o dia 9, caso até lá não haja uma
posição do Governo que atenda às reivindicações.

Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a acenar com a possibilidade de
reajuste apenas para as forças de segurança (Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal e Departamento Penitenciário Nacional), onde tem muitos apoiadores. Em
um evento onde estavam presentes vários representantes da Polícia Rodoviária
Federal, Bolsonaro afirmou que “quem nós pudermos salvar na frente, a gente
salva.” Em seguida acrescentou: “Espero a compreensão das demais categorias,
dos servidores do Brasil.”

Apesar da afirmação do presidente, parece ainda não haver consenso sobre o
assunto no Governo Federal. De acordo com o jornal “O Globo”, técnicos avaliam a
possibilidade de conceder um reajuste linear de R$400,00 para toda a categoria, o
que implicaria num impacto de R$5 bilhões no Orçamento deste ano, que prevê
para o reajuste apenas R$1,7 bilhão. Os defensores da proposta argumentam que
em ano eleitoral é preciso dar “boas notícias”.
 
Representantes do Ministério da Economia chegaram a avaliar também a
possibilidade de reajustar exclusivamente benefícios como auxílio-refeição e
auxílio-creche, proposta que encontrou forte oposição entre os servidores
aposentados que não recebem qualquer benefício. Mais recentemente, o Ministro
da Economia, Paulo Guedes, afirmou que reajustes dos servidores federais só
devem acontecer depois das eleições.

A concessão de reajuste para categorias específicas, como deseja Bolsonaro, pode
ir parar na Justiça por meio de ações que cobrem isonomia entre os servidores.
Com isso, o STF (Supremo Tribunal Federal) pode obrigar o alinhamento do
tratamento dado às diferentes carreiras, exigindo do Executivo reajuste para as
demais categorias.

A expectativa é que o Governo anuncie a decisão sobre o reajuste no mês que
vem. Por ser ano eleitoral, a legislação veda aumentos num prazo de 180 dias
antes das eleições. A data limite portanto é dia 2 de abril.

Solidariedade: SindCVM se engaja na campanha
para doar aos atingidos pelas chuvas

Equipes de bombeiros, da Defesa Civil e voluntários seguem com os trabalhos de
resgate e limpeza de Petrópolis, cidade na região serrana do Estado do Rio. No
último dia 15, choveu na cidade, em seis horas, mais do que o esperado para o
mês inteiro. A chuva incomum aliada à falta de planejamento urbano e de ações de
prevenção de desastre provocou dezenas de mortes e deixou centenas de
desabrigados. Ainda há muitos desaparecidos.

O SindCVM buscou uma parceria com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos
(CDDH) de Petrópolis que está recolhendo donativos para os desabrigados e vai
participar dessa campanha solidária. Incentivamos a todos os servidores, além de
familiares e amigos, que doem e divulguem nossa campanha. As doações em
dinheiro podem ser feitas via PIX ou transferência para:

CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS – GRUPO
AÇÃO, JUSTIÇA E PAZ
CNPJ: 27.219.757/0001-27 (PIX)
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2885-1 CONTA CORRENTE 127599-2
 
O SindCVM também vai levar como ponto de pauta para a Assembleia Geral, que
ocorrerá nas próximas semanas, a proposta do sindicato realizar uma doação para
as vítimas. Queremos que a doação do SindCVM, se aprovada em Assembleia,
seja proporcional àquela atingida pelas contribuições individuais. Para isso,
pedimos a todos que colaborarem para enviar o comprovante do PIX ou depósito
para o WhatsApp do SindCVM (21) 97604-1826 (o sigilo do nome do doador e valor
da contribuição individual está garantido). O objetivo é que possamos calcular o
valor total das contribuições individuais para projetar um montante proporcional a
ser doado pelo sindicato, além de estabelecer metas motivando uma maior adesão
à campanha.
 
Vamos fazer juntos uma campanha de solidariedade para aqueles que tiveram
suas vidas devastadas. Colabore!

https://oglobo.globo.com/economia/governo-bolsonaro-avalia-reajuste-linear-de-400-para-servidores-federais-1-25403831
https://www.poder360.com.br/economia/reajuste-sera-uma-das-primeiras-acoes-pos-eleicao-diz-guedes/

