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Primavera da ASSECOR

Na assembleia realizada no dia 28 de agosto, a Carreira de Pla-
nejamento e Orçamento tomou duas decisões. Primeiro foi de-
liberado que a prioridade é a manutenção da unidade do “Ciclo 
de Gestão”. Na sequência, a maioria dos servidores decidiu pela 
rejeição do reajuste anual de 5% parcelado em três anos, com 
implementação em janeiro de 2013. Essa posição foi levada 
para reunião com as demais carreiras do Ciclo de Gestão. 

Entretanto, das entidades do Ciclo de Gestão, apenas a AS-
SECOR votou pela rejeição, vencendo a posição de aceitação 
da proposta. Dessa forma, seguindo a primeira deliberação da 
assembleia, que julgou preponderante a unidade do grupo, a 
ASSECOR assinou o acordo com o governo.

Esse grupo tem um histórico de união nas campanhas salariais que apresenta grandes 
vitórias para as carreiras. É composto por cinco entidades representativas: ASSECOR; 
Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(ANESP); Associação dos Funcionários do Ipea (AFIPEA); Associação dos Analistas do 
Comércio Exterior (AACE ) e Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças 
e Controle (Unacon Sindical). 
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“A associação buscou ser totalmente 
transparente e democrática nesse proces-
so de campanha salarial, apresentando to-
das as informações para que cada servidor 
pudesse refletir e tirar suas próprias con-
clusões. Todos puderam apresentar suas 
ideias e debater as questões que interes-
sam a carreira. Acreditamos que com essa 
postura conseguimos alcançar o melhor 
resultado possível”, avalia o presidente da 
ASSECOR, Eduardo Rodrigues.  

Ciclo de Gestão



60º Baile da Primavera da  
ASSECOR
Data: 28 de setembro, sexta-feira.
Horário: 22h30
Local: Espaço Patrícia Buffet – Setor de 
Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 01, 
Conjunto 7.
Acesse o site da ASSECOR e veja o mapa do 
local do evento. 

Eventos

Chegamos ao final de 
uma intensa negociação 
salarial, foram muitas 
reuniões, interlocuções e 
articulações com repre-
sentantes do governo, 
parlamentares e outras 
entidades para a tomada 
de decisão. Apesar do 
percentual do aumento 
não ser o que enten-
demos justo, creio que 
temos que comemorar 
o resultado final: uma 
decisão conjunta, inten-
samente debatida. Não 
podemos desconsiderar de fato que este governo preten-
dia deixar as carreiras do topo do Executivo sem nenhum 
reajuste. 

Durante as assembleias, analisamos todos os aspectos da 
rejeição ou aceitação da proposta oferecida pelo governo. 
Independente disso, a conclusão foi que a unidade do 
Ciclo de Gestão é estratégica, e o nosso histórico compro-
va a importância disso. As grandes vitórias dessas catego-
rias foram alcançadas graças à união de suas entidades de 
classe. 

A Carreira de Planejamento e Orçamento foi corajosa e 
demonstrou que a união está em construção. Votou pela 
rejeição da proposta do governo, mas se comprometeu com 
o Ciclo de Gestão, que no final, deliberou pela aceitação, e 
prezando pela força dessa união, assinamos o acordo.

Continuaremos lutando por outras questões importantes 
para a nossa carreira, como a regulamentação da Conven-
ção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
a modernização da carreira (denominação, atribuições e 
a questão dos técnicos), a regulamentação da mobilidade 
e definição de áreas de atuação e a melhoria dos auxílios 
saúde, alimentação, creche. 

Para além dessas questões, temos que nos capacitar para 
sermos referência para a mídia, formadores de opinião e 
sociedade quando o assunto for planejamento governa-
mental ou orçamento público. Temos a certeza de que 
todos contribuirão com essas lutas da mesma forma como 
participaram ativamente da campanha salarial.
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Eleições da ASSECOR/ASSECOR SINDICAL no 
dia 27 de setembro

60º Baile da Primavera da  
ASSECOR
Data: 28 de setembro, sexta-feira.
Horário: 22h30
Local: Espaço Patrícia Buffet – Setor de 
Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 01, 
Conjunto 7.
Acesse o site da ASSECOR e veja o mapa do 
local do evento. 

No processo eleitoral da entidade, que elegerá a di-
retoria para o biênio 2013/2014, houve a inscrição 
de uma chapa para o Conselho Deliberativo e uma 
para a Diretoria Executiva. Esse grupo deverá ter 
mais da metade dos votos dos associados para ser 
eleito, caso contrário, novas eleições serão convo-
cadas. Dessa forma, mesmo com a inscrição de uma 
única chapa, é importante a participação de todos. 

No dia 6 de setembro será enviada para a casa dos 
associados a cédula de votação para os que desejam 
efetuar o voto via postal, somente os votos recebi-
dos até às 17h do dia 26 de setembro serão conta-
bilizados na apuração. 

No dia 27 de setembro, das 9h às 17h, será a vo-
tação presencial. Haverá urnas na Secretaria de Or-
çamento Federal (SOF), Ministério do Planejamento 
(bloco K) e Ministério da Agricultura. Nesse mesmo 
dia e horários, também será possível votar pela in-
ternet por meio do site da ASSECOR. A apuração dos 
votos e a divulgação do resultado serão realizadas 
no dia seguinte.

Toda a documentação e informações sobre o proces-
so eleitoral da Associação estão disponíveis no site 
da ASSECOR. 

twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.org.br
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Foram quase dois anos de reuniões e debates para alcançar o reajus-
te dos servidores. A ASSECOR e demais entidades representativas não 
mediram esforços para sensibilizar as autoridades sobre a importância da 
valorização do serviço público, em especial das Carreiras de Estado. No 
dia 18 de agosto, o governo apresentou a proposta de reajuste de 5% em 
2013, 2014 e 2015, isso significa 15,8% ao final dos três anos. O Ciclo 
de Gestão e Núcleo Financeiro propôs, no dia 25 de agosto, uma contra-
proposta, 6%, 8% e 10% de aumento, que no mesmo dia foi rejeitada. 

A perspectiva era de mais um ano sem reajuste, mas gaças à mobilização 
dos servidores e a união das entidades esse cenário foi modificado. Cerca 
de 90% das categorias optaram por assinar o acordo com o governo, 
exceto as do Núcleo Financeiro (Banco Central, CVM, Susep), agentes 
da Polícia Federal, Receita Federal e Auditores Fiscais do Trabalho, que 
deverão voltar a negociar no próximo ano. 

Negociações da campanha salarial 

Dirigentes do Ciclo de Gestão estiveram 
na Secretaria de Relações de Trabalho, na 
manhã do dia 31 de agosto, e assinaram o 
acordo pelo reajuste.



ASSECOR terá novo site
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Está marcado para o dia 28 de setembro, às 22h30, o tradicional Baile 
da Primavera da Associação. A sexta edição do evento, que reunirá 
analistas e técnicos de planejamento e orçamento, será realizada no 
mesmo local do ano passado, o Espaço Patrícia Buffet. Neste momento 
de reencontro da carreira, será servido um jantar, com bebidas (suco, 
refrigerante, cerveja, vinho e espumante), além de sobremesa.  

A banda DF Music animará a noite com um repertório variado, que 
agradará todos os gostos. Quem quiser poderá sugerir músicas para a 
festa, basta enviar para o e-mail comunicacao@assecor.org.br. Ainda 
é importante lembrar que o traje da festa é esporte fino: homens de 
terno e gravata, blazer com calça e camisa social; e mulheres de vestido 
longo ou longuete, tailleur (calça ou saia social com blazer).

Cada associado poderá levar um convidado sem custo algum. Para 
quem desejar, haverá venda de convites adicionais no valor unitário de 
R$ 120,00 (cento e vinte rais), que é o custo por pessoa na festa.

Os interessados em comprar ingressos adicionais deverão efetuar 
depósito identificado na conta da ASSECOR (Caixa Econômica Federal - 
Agência 0863 - Operação 003 - Conta Corrente 300150 - CNPJ ASSECOR 
- 03657095-0001/09). É necessário enviar o comprovante de depósito 
para o e-mail secretaria@assecor.org.br ou Fax 3274-3132. Destaca-
se que não é permitida a participação de menores de 18 anos. 

Faça a sua inscrição com antecedência, o prazo limite é 20 de setem-
bro, pois os convites são nominais e intransferíveis. Por esse motivo, 
no dia do evento, todos deverão levar documento de identificação. 

Cultura

A partir do dia 10 de setembro, a Asso-
ciação apresentará mais uma novidade 
para melhorar a comunicação. A reformu-
lação do site da entidade tem o objetivo 
de integrar as redes sociais e intensificar 
a interação com o associado, por meio 
de comentários e o novo fórum, e ainda 
vai proporcionar um visual mais moder-
no. Outra preocupação é a usabilidade 
e adaptação do sítio aos dispositivos 

móveis, como celulares, e aos trabletes, 
para que a visualização seja eficiente em 
todos os meios.  Pode ser que nos pri-
meiros dias o site não funcione como o 
esperado em virtude da necessidade de 
migração de conteúdo. Por isso, pedimos 
a compreensão e a paciência de todos, 
pois essa é mais uma iniciativa da ASSE-
COR para melhor atender o associado. 

Participe do 6º0 Baile da 
Primavera da ASSECOR

Datas importantes:
20 de setembro – Prazo final para efetuar 
a inscrição no evento pelo site da ASSECOR 
e para efetuar a compra de convites;

27 de setembro – Prazo final para retirada 
dos convites na sede da ASSECOR;

6º0 Baile da Primavera da ASSECOR 
Data: 28 de setembro, sexta-feira.    Horário: 22h30 
Local:  Espaço Patrícia Buffet – Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), 

Trecho 01, Conjunto 7. Acesse o site da ASSECOR e veja o mapa 
do local do evento. 


