
Movimento pela campanha 
salarial ganha força

Frente Parlamentar Mista 
para o Fortalecimento da 
Gestão Pública  

ASSECOR lança a terceira 
edição da RBPO

Na reunião sobre a campanha 
salarial realizada no dia 13 
de junho, na Secretaria de 
Relações do Trabalho (SRT) do 
Ministério do Planejamento, 
o presidente da ASSECOR, 
Eduardo Rodrigues, o vice, 
Antonio M. R. Magalhães, e 
representantes das entidades 
do Ciclo de Gestão (CG) e Nú-
cleo Financeiro (NF) recebe-
ram uma má notícia. “Nós não 
temos nada de novo a colocar 
sobre a questão salarial e a 
reivindicação dos segmentos 
aqui representados”, disse 
o secretário de Relações do 
Trabalho, Sérgio Mendonça. 

“Ficamos de voltar com a expectativa que teríamos 
algum avanço. Nós, nesse um mês [desde a última reu-
nião], ainda não tivemos uma definição dos parâmetros 
relacionados ao aumento salarial de todos os grupos”, 
disse Mendonça.

Os últimos acontecimentos veiculados pela mídia sobre 
as campanhas salariais de outros segmentos compro-
vam a necessidade de acirramento e até da greve para 
o atendimento das reivindicações. “A atitude do gover-
no tem empurrado os servidores para a radicalização. 
Nossa postura sempre foi de negociar e continuaremos 
na mesa buscando o melhor acordo possível. Contudo, 
depois de mais uma demonstração de indiferença, resta 

NOTÍCIAS

Governo leva servidores 
à radicalização da 
mobilização

aos servidores demons-
trar mais incisivamente o 
seu descontentamento”, 
destacou o presidente da 
ASSECOR.

Segundo Mendonça, o 
prazo para o governo apre-
sentar uma posição sobre 
o reajuste é 31 de julho. 
Os dirigentes sindicais e 
o secretário entraram em 
acordo para que a próxi-
ma reunião somente seja 
marcada quando o governo 
tiver algo a apresentar a 
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respeito da proposta salarial 
do grupo. Enquanto isso, a 
mobilização das categorias 
será naturalmente intensifi-
cada.  

“Nós e as categorias 
que estão conosco nessa 
luta decidiremos em 
assembleias os passos 
que daremos nas sema-
nas seguintes. É hora de 
união e força”, enfatizou 
o Rodrigues.



Arraiá da SOF/ASSECOR
Data: 6 de julho, sexta-feira;
Horário: 17h;
Local: Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF), SEPN 516, bloco D, Lote 08, Asa 
Norte, Brasília/DF.

Eventos

A nossa última reunião 
na Secretaria de Relações 
do Trabalho reforçou a 
sensação de descaso e in-
diferença do governo em 
relação aos pleitos das 
carreiras do Ciclo de Ges-
tão e Núcleo Financeiro. 
Lutamos para que ainda 
em 2012 obtivéssemos 
parte do reajuste plei-
teado desde o primeiro 
semestre do ano passado. 
Entretanto, ficou claro 
nas últimas semanas que 
essa possibilidade está 
cada vez mais distante. Pior ainda, caso não haja uma intensa 
mobilização da carreira, o número que nos apresentarão para 
2013 também será o zero.

Neste ano promovemos seis assembleias da categoria. Temos 
percebido que, aos poucos, cresce a conscientização da car-
reira sobre a necessidade de engajamento na luta pela valori-
zação de nosso trabalho e contra o desmonte de conquistas. 
Tivemos mais de 140 colegas em algumas desses encontros, 
mas ainda é pouco. Somos quase 800 analistas e técnicos na 
ativa (e mais de 400 aposentados), e todos sofreremos as 
consequências pela passividade frente ao claro processo de 
desconstrução da carreira.

A Associação está empenha em negociar com o governo, tanto 
na mesa setorial quanto nos gabinetes do Executivo. Buscamos 
suporte político no Congresso e juntamos forças com outras 
entidades de classe, principalmente com as que também repre-
sentam servidores de carreiras de Estado, e em especial com as 
do Ciclo de Gestão e do Núcleo Financeiro. Mas chegou a hora 
em que sem a sustentação palpável da categoria não conse-
guiremos avançar. O governo tem seus meios para acompanhar 
cada movimento das entidades, e sua avaliação da capacidade 
delas se insurgirem contra a política de arrocho influenciará 
diretamente nos resultados da negociação em nossa mesa 
setorial.

A presença de cada analista e técnico de planejamento e 
orçamento nas assembleias e atos promovidos pela ASSECOR 
durante a campanha salarial fará a diferença. É isso que de-
terminará nosso sucesso ou derrota. Saia da zona de conforto, 
faça a sua parte! Vamos lutar para que a Carreira de Planeja-
mento e Orçamento seja valorizada e não sofra com mais um 
congelamento salarial. Pense e aja considerando um horizonte 
de dez ou vinte anos.
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Mudança na data do Baile 
da Primavera
Em virtude de um imprevisto na agenda do 
espaço escolhido para o evento, houve a 
necessidade de alterar a data da festa para 
o dia 28 de setembro.



 Movimento pela 
campanha salarial  
ganha força

Frente Parlamentar Mista para o 
Fortalecimento da Gestão Pública Arraiá da SOF/ASSECOR

Data: 6 de julho, sexta-feira;
Horário: 17h;
Local: Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF), SEPN 516, bloco D, Lote 08, Asa 
Norte, Brasília/DF.

A mobilização do dia 28 de junho, promovida pelas 22 categorias 
que integram o grupo União das Entidades Representativas das 
Carreiras de Estado, superou expectativas. Cerca de mil servidores 
marcaram presença no ato pela campanha salarial desses segmen-
tos.

O presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues, 
autoridades e políticos participaram do lança-
mento da Frente Parlamentar da Gestão Pública, 
no dia 19 de junho. O Fórum Nacional Permanen-
tes de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) é 
a principal entidade apoiadora dessa iniciativa, 
presidida pelo deputado federal Luiz Pitiman 
(PMDB/DF), e que conta com a participação de 
240 parlamentares. 

A ASSECOR se predispôs a fazer parte do grupo técnico 
que tratará do tema “Reforma de Estado”, coordenado 
pelo deputado Rogério Carvalho (PT/SE). Até o final de 
2014, a partir dos debates e estudos promovidos pela 
frente parlamentar, serão elaboradas propostas para 
subsidiar a reforma da gestão pública brasileira. Os as-
sociados interessados em contribuir com esse trabalho 
deverão entrar em contato com a Associação. 

twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.com.br
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Para dar uma resposta a esse movimento, o governo convidou os 
dirigentes das entidades para reunião na Secretaria Executiva do 
Ministério do Planejamento (MPOG), na tarde do dia 29 de ju-
nho. O secretário-executivo adjunto do MPOG, Valter Correia, e o 
secretário de Relações do Trabalho do MPOG, Sérgio Mendonça, 
apenas repetiram que o prazo mínimo para o governo apresentar 
contraproposta é 31 de julho, e novamente foi uma reunião sem 
avanços.

A união inédita de carreiras de Estado, com o trabalho articulado 
e integrado, demonstra a força desse grupo. Os representantes do 
governo foram informados que as categorias continuarão mobili-
zadas e intensificarão os atos reivindicatórios pela valorização do 
serviço público.

Assembleias da Carreira de 
Planejamento e Orçamento
A paralisação das atividades foi debatida em 
assembleia, mas a proposta não foi aprovada, e a 
categoria decidiu que, neste momento, intensifi-
cará os atos reivindicatórios. Em junho, foram pro-
movidas assembleias nos dias 18 e 25 para discutir 
estratégias, analisar os últimos acontecimentos e 
deliberar as iniciativas que serão promovidas pelos 
analistas e técnicos de planejamento e orçamento 
para o alcance das reivindicações.

Mudança na data do Baile 
da Primavera
Em virtude de um imprevisto na agenda do 
espaço escolhido para o evento, houve a 
necessidade de alterar a data da festa para 
o dia 28 de setembro.



Ano eleitoral  
na ASSECOR

Parceria

A terceira edição da Revista Brasileira de Planejamento e Or-
çamento (RBPO), periódico científico semestral publicado pela 
ASSECOR, já está disponível no site www.assecor.org.br/rbpo. 
Neste número, a publicação traz artigos sobre o Plano Plurianu-
al, direitos sociais e seguridade, além de uma resenha do livro 
“Rotatividade e flexibilidade no mercado de trabalho”.

Com publicação semestral, a RBPO é disponibilizada em meio 
digital (site), e conta com artigos científicos sobre temas liga-
dos ao planejamento e orçamento. O objetivo desse projeto é 
oferecer um espaço para que trabalhos da área de planejamento 
e orçamento sejam divulgados, e com isso, toda a sociedade 
possa conhecer e entender a relevância dessa temática para o 
desenvolvimento nacional. 

A submissão de trabalhos pode ser feita a qualquer momento 
enviando e-mail para rbpo@assecor.org.br. Consideram-se, no 
entanto, as datas de 28 de fevereiro e 30 de julho como prazos 
de referência para submissão. Participe dessa iniciativa que va-
loriza a Carreira de Planejamento e Orçamento, envie seu artigo 
para a quarta edição da RBPO.

RBPO
ASSECOR lança a terceira edição 

da Revista
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A ASSECOR firmou 
parceira para ofere-
cer desconto de 5% 
em todos os pacotes 
turísticos disponibili-
zados pela Bancobrás Turismo.   Para utilizar esse benefício, 
os pacotes deverão ser adquiridos pelo telefone 0300-789-
6868 ou nas seguintes lojas BANCORTUR:

• Filial do Setor Comercial Sul: (61) 3314-1280; 

• Filial Pátio Brasil Shopping (61) 3223-8018; 

• Loja Galeria dos Estados (61) 3224-0336. 

Atenção, o desconto do convênio não é cumulativo com ou-
tros oferecidos pela Banconbrás e não é válido para aquisi-
ção de pacotes de terceiros, cruzeiros marítimos, passagens 
aéreas nacionais e internacionais, locações de automóveis e 
ainda não incide sobre as taxas de embarque. 

Para utilizar o benefício é necessário solicitar carta de apre-
sentação da ASSECOR, o vínculo associativo também poderá 
ser comprovado por meio do contracheque do associado. 

Em 2012 haverá votação, que deverá ocor-
rer em setembro, para escolher os integran-
tes da Diretoria Executiva e dos Conselhos 
Fiscal e do Deliberativo e de Ética para os 
próximos dois anos. Todos precisam estar 
atentos ao processo eleitoral, que inicia em 
julho com a formação da Comissão Eleitoral.

Segundo o estatuto da ASSECOR, a inscrição 
das chapas, conforme a composição apresen-
tada no site da ASSECOR, está prevista para o 
dia 17 de agosto. A votação ocorrerá no dia 
25 de setembro, e a divulgação do resultado 
será no dia seguinte. Essas datas devem ser 
aprovadas pela Comissão Eleitoral, por isso 
ainda podem sofrer alterações.   

Acompanhe todas as informações para a 
escolha da diretoria da entidade pelo site da 
ASSECOR. 


