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Enquete:

Baile da Primavera
O Baile da Primavera surgiu com intuito
de promover a confraternização entre
membros da carreira, estreitando vínculos
já existentes e fazendo com que novas
amizades fossem construídas. O evento
foi pensado para contribuir com o
fortalecimento da identidade da carreira
e a consolidação do espírito de corpo.
Entretanto, temos verificado uma baixa
adesão à essa festa. Em 2013, por
exemplo, o Baile da Primavera custou
R$ 71.600, mas beneficiou apenas 110
associados (de um total de 769), que
levaram consigo 108 acompanhantes e 63
convidados. A relação custo/associado foi
de R$ 650 e esta tem sido a média dos
últimos anos. Conclui-se que os objetivos
para os quais a festa foi criada não estão
sendo alcançados. O que significa pouco
resultado para um alto custo.

Considerando esses fatos, em dezembro de 2013 a Diretoria da Assecor
decidiu, no contexto da discussão do calendário de eventos e do
orçamento da entidade para 2014, que o Baile da Primavera seria
substituído por eventos periódicos (mensais ou bimestrais), tais como
coquetéis ou happy hours.
A participação nesses encontros seria estimulada da seguinte forma:
os trinta primeiros associados a confirmar seu comparecimento
teriam parte de sua despesa financiada pela Assecor. Naturalmente,
os ainda não beneficiados teriam prioridade a cada novo evento,
e a “fila” assim formada seria gerida de forma transparente, via
site, pela Assecor. Estes encontros têm o potencial de, ao longo do
ano, promover a participação de mais de 300 colegas, com custo
equivalente a um terço do custo do Baile.
A Diretoria, desejando que a decisão fosse a mais democrática
possível, deixou para a Carreira dar a palavra final. A questão foi
tratada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de
março, onde ficou definido que a categoria decidirá por meio de
enquete eletrônica ou pela via postal, no caso dos aposentados. Vote
até 30/4/2014 e incentive os colegas a se manifestarem também!

Caros,

Editorial

A Assecor tem se esforçado para que suas
decisões e atividades
sejam cada vez mais
participativas e transparentes. Estão publicados
no site da Associação os
orçamentos dos últimos
anos e as respectivas
prestações de contas.
Todos os contratos e documentos contábeis, trabalhistas e
fiscais estão disponíveis para consulta por parte de qualquer
associado, assim como as reuniões da Diretoria são abertas
para a participação ativa de quem se disponha.
Há 7 anos realizamos o Baile da Primavera em setembro, cujo
custo gira em torno de R$ 70.000,00. A adesão aos últimos
Bailes foi, em média, de apenas 110 associados (não computando os acompanhantes e convidados). Considerando que os
principais objetivos do evento são a confraternização e o fortalecimento do espírito de corpo da carreira, conclui-se que
a festa não tem alcançado seus propósitos, embora seja uma
despesa de peso em nosso orçamento anual. Sendo assim, a
Associação está realizando uma enquete com a intenção de
definir se continuaremos ou não a realizar o Baile da Primavera e, caso opte-se pela sua descontinuidade, se o substituiremos ou não por eventos menores e periódicos (mensais
ou bimestrais). Participe da enquete em nosso site www.
assecor.org.br. Para os associados aposentados há a opção de
se manifestarem via correios, utilizando a folha de votação e
o envelope que foram enviados juntos com o informativo de
abril. Contamos com sua participação.
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SOF comemora 43 anos
A Secretaria de Orçamento Federal comemorou no dia
17 de março (segunda-feira) os 43 anos do órgão. Além
disso, contemplou com uma placa de reconhecimento
os servidores que colaboraram de forma ativa com os
trabalhos deste último ano e premiou os ganhadores do VI
Prêmio SOF de Monografias.
Durante o evento, Eva Maria Chiavon, secretária-executiva
do Ministério do Planejamento, destacou que a SOF tem
cumprido seu papel de colaborar com o equilíbrio fiscal
e viabilizar as políticas públicas do país. “E por essas
e outras conquistas durantes os 43 anos, a Secretaria

tem muito o que comemorar”, disse Eva. José Roberto
Fernandes Júnior, Secretário da SOF, complementou
dizendo o quanto o trabalho da equipe fez a diferença
nestes anos. “Temos todos conseguido manter um ritmo
de trabalho que deve ser comemorado”. O José Roberto
destacou ainda a presença de antigos secretários que
estiveram presentes no evento, como Célia Corrêa que foi
premiada e reconhecida.
Confira os nomes dos vencedores no site da Secretaria de
Orçamento Federal http://www.orcamentofederal.gov.br

Publique o seu artigo na revista científica RBPO
A equipe editorial da Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento (RBPO)
recebe trabalhos para a próxima edição do peródico. Os interessados têm até o dia
15 de maio para enviar o artigo para rbpo@assecor.org.br. É necessário observar
as normas para a submissão de trabalhos, disponíveis no site www.assecor.org.br/
rbpo.
A RBPO é uma revista digital, com periodicidade semestral, que tem o objetivo de
divulgar trabalhos sobre planejamento e orçamento na forma de artigos científicos.
Atualmente, o periódico é distribuído via e-mail para cerca de 20 mil estudantes,
servidores, professores, jornalistas e demais interessados na temática.
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UCE entrega documento
com reivindicações
No dia 18 de março foi protocolado
ofício no Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão o pedido de
audiência entre a ministra Miriam
Belchior e a União das Carreiras de
Estado - UCE. No total, 19 entidades
assinaram o documento que reivindica
a recuperação das perdas inflacionárias
de 26,5% e a instalação de mesas
setoriais de negociação permanente,
dentre outros pontos.

ATO PÚBLICO
A defasagem salarial das carreiras que integram a UCE também
motivou a participação no Ato Público do Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos Federais, na Esplanada dos
Ministérios. A manifestação será realizada nesta quarta-feira, 19 de
março, a partir das 9h. Na tarde do mesmo dia os dirigentes voltam a
se reunir para avaliar as primeiras ações do grupo.

Assecor firma convênio com duas academias
A Assecor fimou convênio com as Academias Dom Bosco
(SEPS 702 bloco A conjunto B / 3321.1214) e Acqua Sul
(SGIGS 702 bloco A / 3349.8473). Os descontos serão de:
15% no plano fitness (trânsito livre), mais o valor de R$
150,00 da taxa de adesão na Academia Dom Bosco; 10%
no valor da mensalidade para atividades aquáticas, mais R$
120,00 de taxa de adesão na Academia Acqua Sul.
Os convênios poderão ser utilizados por meio da apresentação
da carteirinha institucional e uma carta da Assecor
comprovando o vínculo do associado.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Assecor nos
telefones 3274.3132/3340.0195.
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