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O SindCVM realizou um ato em frente à CVM exigindo a realização imediata de
concurso público. Houve distribuição de adesivos aos servidores com o tema da
campanha “Concurso Público Já!” e uma faixa foi estendida na porta da autarquia.
Sem certames há mais de dez anos, o déficit de pessoal é uma realidade que
sobrecarrega os servidores e coloca em risco todo o esforço para que as metas de
planejamento estratégico da CVM sejam atingidas. Além disso, a presença de
empregados públicos de outras instituições compromete a carreira dos
concursados da CVM e também o poder de polícia que somente os concursados da
autarquia podem exercer sobre o mercado de capitais.

“A importância desse concurso é a defesa das nossas carreiras. A CVM precisa de
novos servidores para suprir o déficit de pessoal e garantir um serviço público de
qualidade. Participe conosco dessa campanha. Precisamos de cada um de vocês”,
conclamou o presidente do SindCVM Oswaldo Molarino. 

Um dos primeiros compromissos da atual diretoria do SindCVM foi um encontro
com o atual presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que assumiu este ano. A
necessidade urgente do concurso foi um dos principais pontos de pauta da reunião.
O sindicato deixou clara a prioridade e relevância desta demanda e como a não
realização do certame há tantos anos pode comprometer a qualidade do serviço
prestado pela autarquia.
 
Concursos Públicos previstos no Orçamento

O Projeto da Lei Orçamentária (PLOA) de 2023, apresentada há pouco mais de um
mês, prevê o valor de R$ 2,8 bilhões para concursos públicos do Executivo, e R$ 3
bilhões são destinados aos demais poderes. A perspectiva é que sejam criadas
32,5 mil oportunidades no Executivo. Para que o concurso para a CVM se torne
uma realidade, além da previsão em orçamento, que já aconteceu, é necessário
que o Ministério da Economia autorize sua realização, uma demanda levada a
representantes da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério
ainda no primeiro semestre deste ano pelo SindCVM.

Vamos seguir pressionando pela realização urgente do certame. Participe da
campanha “Concurso Público Já!”

SindCVM exige a realização imediata de
concurso

Senado aprova MP que reabre prazo para
migração de regime de previdência

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (4), a Medida Provisória 1.119/2022
que reabre até 30 de novembro o prazo para servidores públicos migrarem do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência
Complementar (RPC), com eventual adesão à Fundação de Previdência
Complementar dos Servidores Públicos Federais (Funpresp).

A medida provisória estabelece que a adesão dos servidores públicos ao regime
complementar de previdência será feita de forma irrevogável e também trata da
regra para o cálculo do benefício especial. A proposta original, enviada pelo
governo, usava na conta 100% de todas as contribuições feitas pelo servidor
público desde julho de 1994. Na Câmara dos Deputados, o texto foi alterado: para
quem decide migrar até 30 de novembro, a fórmula passou a considerar 80% das
maiores contribuições realizadas, o que favorece os servidores públicos.

A modificação aconteceu depois que o Fonacate (Fórum Nacional Permanente de
Carreiras Típicas de Estado), ao qual o SindCVM é filiado, se reuniu com
parlamentares para que o texto fosse alterado a fim de promover um impacto
positivo nas aposentadorias futuras. 

Vale ressaltar que o destaque apresentado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN)
retirando o dispositivo que alterava a natureza pública do fundo de previdência foi
rejeitado. Retirar o fundo da administração pública permitiria, na prática, a
privatização da Funpresp, cujo patrimônio financeiro alcança R$ 5,7 bilhões.

O texto aprovado seguiu para sanção do Presidente da República.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/153287
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/153287
https://fonacate.org.br/noticia/previdencia/senado-aprova-mp-1119-e-fonacate-comemora-trabalho-realizado/
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2022/10/5041960-senado-aprova-mp-que-prorroga-prazo-de-migracao-de-previdencia-de-servidores.html


O SindCVM fechou contrato com a MCP Advogados para a prestação de serviços
jurídicos ao sindicato e seus filiados. O escritório, fundado por Manoel Messias
Peixinho, Carlos Alberto Cacau de Brito e Paulo Roberto Pires Ferreira, tem entre
seus integrantes especialistas, mestres e doutores, que atuam em diversos ramos
do Direito.

O novo escritório poderá propor ações institucionais coletivas de interesse da
categoria, pareceres e opiniões jurídicas, além de disponibilizar advogados para
reuniões de interesse do SindCVM. Os filiados ao sindicato também poderão
contar com os serviços do MCP, com isenção do pagamento de honorários, em
ações que digam respeito ao estatuto funcional. Os advogados podem ainda
prestar consultas para dirimir dúvidas individuais quanto a questões jurídicas e
cunho pessoal, desde que previamente agendadas. Essas consultas serão
realizadas preferencialmente por meio de plataformas digitais.

Caso necessite de mais informações, entre em contato conosco pelos telefones
(21) 2252-8892 ou (21) 2242-9884. Ou mande um WhatsApp para (21) 97604-
1826.

Lembre-se que este é um serviço disponível apenas para os filiados ao SindCVM.
Caso ainda não seja associado, junte-se a nós.

SindCVM faz convênio na área de educação

O SindCVM fechou mais uma parceria para beneficiar seus filiados. O sindicato
firmou um convênio com a rede de ensino Elite, que tem escolas no Rio de Janeiro,
Brasília e São Paulo, e o colégio Pensi, com unidades na capital e em cidades do
estado do Rio. Há várias possibilidades de descontos disponíveis para as
matrículas de 2023.

Para saber mais detalhes sobre o convênio entre em contato conosco pelos
telefones (21) 2252-8892 ou (21) 2242-9884. Ou mande um WhatsApp para (21)
97604-1826.

Caso ainda não seja filiado, aproveite e junte-se a nós.

SindCVM tem nova assessoria jurídica


