
Ato conjunto das Carreiras de 
Estado pelo reajuste salarial

Presidente da ASSECOR assina 
documento que repudia 
Decreto n0º 7.777/12

Mobilidade da Carreira de 
Planejamento e Orçamento

No dia 2 de agosto, durante a assembleia, promovida no 
auditório do Ministério do Planejamento (bloco K), os 
servidores aprovaram a realização de protesto no dia 8 
de agosto. Nesse mesmo dia, todos participarão do Ato 
Conjunto das Carreiras de Estado, que será promovido 
em frente ao Ministério do Planejamento (bloco K), a 
partir das 15h.

Foi deliberado o indicativo de greve a partir do dia 
13 de agosto, que poderá se efetivar caso o governo 
não apresente uma contraproposta satisfatória para a 
Carreira de Planejamento e Orçamento.

Os primeiros dias de agosto serão decisivos para o 
sucesso da campanha salarial. Diante disso, Analistas 
e Técnicos de Planejamento e Orçamento avaliaram 
que será necessário recrudescer o movimento. Veja as 
iniciativas que foram aprovadas em assembleia:

“Chegamos ao limite das negociações 
salariais e entendemos que o 
governo não atendeu a nenhum de 
nossos pleitos e nem nos tratou com 
seriedade. Agora é um direito nosso 
paralisar as atividades”, avaliou 
o presidente da ASSECOR, Eduardo 
Rodrigues. 

NOTÍCIAS

Carreira de Planejamento e 
Orçamento realizará protesto 
no dia 8 de agosto
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Atos de protesto da Carreira 
08/08/2012

• Analistas e Técnicos de Planejamento e 
Orçamento estarão nos seus locais de 
trabalho vestindo a camiseta preta de 
protesto fornecida pela ASSECOR.

• Assembleia da Carreira, a partir das 
9h30, no auditório do subsolo do 
Ministério do Planejamento (bloco K).

• Ato Conjunto das Carreiras de Estado em 
frente ao Ministério do Planejamento 
(bloco K), a partir das 15h.



Assembleia da Carreira de 
Planejamento e Orçamento
Dia: 8 de agosto, quarta-feira;
Horário: 9h30;
Local: auditório do subsolo do Ministério 
do Planejamento (Bloco K).

Eventos

O mês de agosto é de-
cisivo para a campanha 
salarial dos servidores 
federais. Estarmos a mais 
de um ano e meio nego-
ciando com o governo, e está próximo   o desfecho das 
“negociações”. Por esses motivo, as manifestações e atos 
reivindicatórios foram intensificados nos últimos dias. 

Parte das categorias que integram a União das Entidades 
Representativas das Carreiras de Estado já está paralisada 
ou promove operação padrão, e a previsão é de recru-
descimento caso o governo continue com a atitude de 
indiferença em relação aos pleitos dos servidores. 

A ASSECOR tem realizado diversas assembleias com o 
objetivo de manter a Carreira de Planejamento e Orçamen-
to mobilizada, informada e também afastada dos postos 
de trabalho durante pelo menos uma tarde semanalmente. 
Também temos participado com destaque de todos os atos 
realizados, tanto na organização quanto no compareci-
mento da categoria.

O núcleo central do Governo Dilma tem demonstrado 
preocupação com um possível acirramento das greves 
das Carreiras de Estado, por isso é hora de engrossar o 
movimento. A resposta negativa do governo desencadeará 
a greve geral dos servidores dessas categorias ainda em 
agosto, e nós devemos estar preparados para essa situa-
ção, que apesar de extrema, é necessária e urgente, caso 
contrário, presenciaremos inertes o enfraquecimento de 
nossa carreira e do próprio Estado brasileiro.
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Ato conjunto das Carreiras 
de Estado
Dia: 8 de agosto, quarta-feira;
Horário: 15h;
Local: em frente ao Ministério do 
Planejamento (Bloco K)



Ato conjunto das  
Carreiras de Estado  
pelo reajuste salarial

Presidente da ASSECOR assina documento 
que repudia Decreto n0º 7.777/12

Assembleia da Carreira de 
Planejamento e Orçamento
Dia: 8 de agosto, quarta-feira;
Horário: 9h30;
Local: auditório do subsolo do Ministério 
do Planejamento (Bloco K).

No dia 24 de julho, foi editado o decreto que per-
mite a substituição de servidores federais em greve 
por outros equivalentes estaduais e municipais. 
Essa foi a resposta do governo aos movimentos das 
Carreiras de Estado, em especial os realizados pela 
Receita Federal e Anvisa. 

A ASSECOR e as demais Carreiras de Estado publica-
ram documento que criticou essa medida, incons-
titucional, e conclamou os servidores estaduais e 
municipais a não aceitar essas atribuições. 

Segundo o documento, o decreto fere o Pacto Fede-
rativo, a regra de ocupação de cargos públicos me-

diante concurso, o princípio da eficiência, e ainda 
ofende o direito constitucional de greve, assegurado 
a qualquer trabalhador brasileiro.

“Essa é uma demonstração clara de que o gover-
no está tentando de todas as formas enfraquecer 
o nosso movimento. Mas isso reforçou ainda mais 
nossa união,e responderemos à altura com a inten-
sificação dos atos de protesto”, disse o presidente 
da ASSECOR, Eduardo Rodrigues. 

Confira o documento de repúdio ao Decreto  
nº 7.777/12 no site da ASSECOR –  
www.assecor.org.br.

twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.org.br
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A União das Entidades Representativas das Carreiras de Esta-
do promoveu ato pelo reajuste salarial dessas categorias na 
tarde do dia 26 de julho, em frente ao Ministério do Plane-
jamento. A Carreira de Planejamento e Orçamento marcou 
presença na mobilização, que fechou duas faixas do Eixo 
Monumental. O objetivo do protesto foi cobrar do governo 
empenho na negociação do reajuste, que não apresentou 
progressos apesar das diversas reuniões realizadas para 
tratar do assunto.

O presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues, destacou 
que os servidores que dão suporte as áreas estratégicas 
do governo, sustentam o crescimento e desenvolvimento 
nacional, são integrantes das Carreiras de Estado, e por isso 
devem ser valorizados.

O ato integra o calendário de mobilizações das Carreiras de 
Estado, e em agosto os movimentos serão intensificados. 
Todas as categorias convocarão assembleias para deliberar 
sobre o indicativo de greve por tempo indeterminado caso o 
governo permaneça indiferente às reivindicações salariais.

Ato conjunto das Carreiras 
de Estado
Dia: 8 de agosto, quarta-feira;
Horário: 15h;
Local: em frente ao Ministério do 
Planejamento (Bloco K)

Governo não cumpre o prazo  
para apresentar contraproposta
De acordo com o Ofício Circular 04/2012, enviado 
pela Secretaria de Relações de Trabalho do Ministé-
rio do Planejamento (SRT/MP), as reuniões progra-
madas para o início de agosto foram desmarcadas, 
e os encontros com as entidades representativas 
foram remarcados de forma unilateral na semana de 
13 a 17 de agosto. “O prazo para apresentação de 
uma resposta aos servidores era 31 de julho e mais 
uma vez foi descumprido. A falta de compromisso 
do governo e a indiferença no processo de negocia-
ção provocam a nossa indignação. Nós da Carreira 
de Planejamento e Orçamento vamos manter nossa 
mobilização e mostrar que devemos ser valoriza-
dos”, disse o presidente da ASSECOR.



Entidades trabalham 
para impedir 
divulgação nominal 
dos salários

Eleições ASSECOR biênio 2013/2014

Mobilidade da Carreira de 

Planejamento e Orçamento
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O Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate), que a ASSECOR 
faz parte, produzirá um documento e distribuirá à imprensa 
e aos governantes para argumentar que não há necessidade 
da exposição nominal dos servidores. A divulgação do cargo, 
a remuneração e o total de benefícios que cada servidor re-
cebe, é suficiente. Essa estratégia foi adotada pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), que informa os vencimentos dos 
servidores sem a exposição do nome, mas da lotação. 

A ASSECOR e as Carreiras de Estado, por meio do Fonacate, 
estão unidas para garantir que a transparência preserve os 
direitos do servidor à honra, intimidade, imagem, e acima 
de tudo, segurança.

A documentação referente ao processo eleitoral está disponível 
no site da Associação www.assecor.org.br, acesse e confira as 
regras, calendário e todas as informações.

O tema está em debate nas Secretarias de Orçamento Federal (SOF) e 
na de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) e deverá ser 
regulamentado em breve. Por interferir na carreira, a ASSECOR defende 
que essa pauta deve contar com a contribuição desses servidores.

A Associação enviou ofício em que solicita a integração da entidade 
representativa nas discussões. O objetivo é agregar os posicionamentos 
da carreira ao documento que regulamentará a questão. A SOF aprovou 
a participação da ASSECOR nos debates, a SPI, até o momento, não 
apresentou resposta formal.

Debates internos
Na assembleia do dia 12 de julho, foi composto um grupo de trabalho 
para formalizar um documento que agregasse as ideias da carreira. Um 
esboço com os princípios sobre o tema foi elaborado pelo presidente da 
ASSECOR, e debatido na assembleia do dia 19 de julho (o documento 
está disponível no site da ASSECOR). 

Os associados fizeram diversas sugestões, todas as opiniões foram 
anotadas e integradas à minuta. O documento final será analisado pelos 
servidores e levado para debate na assembleia do dia 8 de agosto.

A Associação finaliza os últimos 
detalhes para o evento, que será 
realizado no Espaço Patricia Buffet 
(mesmo local do ano passado). A 
banda e o repertório de músicas 
que vão animar a noite ainda serão 
escolhidos, envie a sua sugestão para 
comunicacao@assecor.org.br. O 
associado terá direito ao seu convite 
e um para o acompanhante, esses 
serão nominais e intransferíveis. 
Quem quiser participar do evento 
deverá efetuar a inscrição pelo 
site da ASSECOR a partir do dia 10 
de agosto. No dia da festa todos 
deverão levar documento com foto 
para a identificação do associado 
e do seu convidado. Além disso, o 
cardápio do evento estará adequado 
para os celíacos ou os que têm 
intolerância à lactose, mas quem 
tiver essas restrições deve entrar 
em contato com a ASSECOR com 
antecedência para que o buffet 
tenha tempo hábil para atender essa 
demanda. 

Baile da 
Primavera 
no dia 28 de 
setembro

Cultura


