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ASBIN defende valorização
dos servidores e fortalecimento da Agência

V

Reprodução

isando à valorização dos servidores e ao bom funcionamento
da atividade de inteligência e da
própria Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o presidente da ASBIN,
Carlos Terra Estrela, apresentou em
outubro uma ampla pauta de reivindicações e sugestões ao diretor-geral
da Agência, Janér Tesch Hosken Alvarenga, e ao secretário de Planejamento, Orçamento e Administração da
Abin (SPOA), Antônio Augusto Muniz
de Carvalho. Aperfeiçoamento dos
servidores, inclusão da atividade de
inteligência na Constituição Federal
por meio da PEC 67/2012, Lei Orgânica da Abin, autonomia do órgão e
ampliação do orçamento da Agência,
foram alguns dos temas abordados.
Página 3

Vitória judicial da Associação
limita reajuste da Geap
Reprodução/Anasps

A ASBIN
conseguiu uma
importante vitória na Justiça: a garantia
da diminuição
do percentual de reajuste
nas mensalidades dos planos de saúde
da Geap, de
37,55% para 20%. A decisão é do dia 10 de novembro, em que o
juiz federal Bruno Anderson Santos da Silva atendeu parcialmente o
pedido de tutela antecipada da Associação para que o aumento fosse
limitado. Na sentença, o juiz também reconhece que há indícios de
um reajuste abusivo.
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Nesta edição
Defesa da Previdência

Entidade apoia seminário
internacional da Frente
Parlamentar Mista em Defesa
da Previdência Social, que
ocorre em dezembro.
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PEC do Teto de Gastos

Sob protestos, proposta que
define novo regime fiscal e
teto para gastos públicos vai a
Plenário no Senado.
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Consulta

Como você prefere receber os
informativos da ASBIN.
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agenda política

Previdência Social: Entidades realizam
seminário internacional no Senado

A

Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Previdência Social e a
Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal, em parceria com entidades
associativas e sindicais, dentre elas a
ASBIN, realizam no dia 6 de dezembro,
no auditório Petrônio Portela, o Seminário Internacional de Previdência Social.
A abertura será às 8h30, sob a coordenação do senador Paulo Paim (PT/
RS) e dos deputados Arnaldo Faria de Sá
(PTB/SP) e Elvino Bohn Gass (PT/RS).
No primeiro bloco de palestras, às
9h30, serão abordadas as visões nacional e internacional, com Martha Seillier,
Assessora Especial da Casa Civil, sobre
“Reforma da Previdência – Visão Governamental”. Às 9h30, representante
da Associação Nacional dos Auditores

Fiscais da Recita Federal
do Brasil (ANFIP) fala
sobre “Proteção Social
no Ordenamento Jurídico
Nacional”.
Ainda na parte da manhã, às 10 horas, Hugo
Cifuentes Lillo, professor
da Pontifícia Universidade do Chile, apresenta as
“Mudanças na Previdência Chilena”. Às 10h40,
“A cobertura previdenciária na América
Latina” é o tema da palestra de Carlos
Garavelli, reitor da Universidad de La
Fundación Isalud da Argentina e diretor
do Centro da Ação Regional da OISS.
O segundo bloco, sobre previdências
social e complementar, começará às
13 horas com Wagner Balera, profes-

sor de Direitos Humanos da PUC/SP, sobre
“Previdência: A Necessidade ou Não de uma
Reforma”. Às 13h30,
Eduardo Fagnani, professor de Economia da
Unicamp, fala sobre o
“Regime Geral da Previdência e seus Desafios”.
Na sequência, às 14
horas, Sérgio Djundi
Taniguchi tratará da “Previdência Complementar e poupança nacional”. Por
fim, às 14h30, será a palestra sobre
“Previdência Social Rural: perspectivas
e desafios”, com Evandro José Morello,
assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(Contag).

Assuntos Parlamentares
Confira a tramitação das proposições de interesse dos servidores
da Abin que são acompanhadas pela Associação:

PEC do Teto de Gastos

Mesmo sob protestos da sociedade, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou em
9 de novembro a Proposta de Emenda à Constituição que
estabelece um limite para os gastos públicos nos próximos
20 anos, a PEC 55/2016 (que tramitava como PEC 241/2016
na Câmara dos Deputados.
O relatório do senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) foi
acatado como texto-base e não promoveu alterações no conteúdo já apreciado pela Câmara. A matéria segue agora para
votação no Plenário - o primeiro turno está marcado para
29 de novembro e o segundo turno, para 13 de dezembro.
Alta rejeição – A proposta vem tendo uma tramitação
polêmica. O fato é que em pouco tempo – a PEC foi recebida
pelo Senado no dia 26 de outubro – a matéria despertou
grande participação no sistema de consulta pública da
página do e-Cidadania. Até o fim de outubro, mais de 270
mil pessoas já haviam opinado sobre a proposição. Destas,
quase 95% são contrárias à aprovação.
Além disso, em audiências públicas promovidas pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, diversos
especialistas e representantes de entidades da sociedade
civil fizeram duras críticas à medida.

Medidas Anticorrupção
No dia 24 de novembro, a Comissão Especial da Câmara
que analisava o projeto que estabelece medidas contra a
corrupção (PL 4.850/16) concluiu a votação do substitutivo apresentado pelo deputado Onyx Lorenzoni (DEM/RS).
A matéria deve ser analisada pelo Plenário no dia 29 de
novembro.
O texto criminaliza o caixa dois eleitoral e a venda do
voto pelo eleitor, medida que não estava prevista no relatório
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anterior. O relator ainda manteve no texto a transformação
de corrupção de altos valores em crime hediondo; o escalonamento de penas de acordo com os valores desviados; a
possibilidade de pessoas denunciarem crimes e serem recompensadas por isso; a criminalização do enriquecimento
ilícito de funcionários públicos, além de tornar mais fácil o
confisco de bens de criminosos.
Duas medidas propostas pelo Ministério Público foram
rejeitadas pelos parlamentares: a previsão de realização de
testes de integridade para servidores públicos e mudanças
em relação à concessão de habeas corpus.

Servidor que tem filho
com deficiência
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados aprovou em outubro proposta do Senado que estende o direito a horário especial - sem a exigência
de compensação de horário – ao servidor público federal que
tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência (Projeto
de Lei 3330/15). O texto também garante ao servidor remuneração integral.
Atualmente, a Lei 8.112/90 garante tratamento distinto
aos servidores com deficiência e aos servidores que têm
parente próximo (cônjuge ou filho) ou dependente com deficiência. No primeiro caso, a lei assegura horário especial
de trabalho independentemente de compensação de horário;
já no segundo, é exigido que o horário seja compensado,
caso contrário poderá perder parte da remuneração diária.
Como a matéria já havia sido aprovada pelo Senado
Federal, pela Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público da Câmara, e tramitava em caráter conclusivo, seguirá para sanção presidencial.

defesa do servidor

Associação entrega
reivindicações para direção da Abin

D

ando continuidade ao trabalho
de busca pelo reconhecimento e
valorização da carreira, o presidente da ASBIN, Carlos Terra Estrela,
se reuniu com o diretor-geral da Agência
Brasileira de Inteligência (Abin), Janér
Tesch Hosken Alvarenga. O objetivo do
encontro, em 13 de outubro, foi apresentar e discutir questões de interesse
dos servidores. Participaram ainda da
reunião a diretora da ASBIN Leir Souza
e a associada Marta Sianes.
Na oportunidade, o presidente Carlos
Estrela entregou uma ampla pauta de reivindicações ao diretor-geral. “As questões
defendidas no documento são de extrema importância para a valorização dos
servidores e para o bom funcionamento
da atividade de inteligência e do próprio
órgão”, defendeu Estrela. O dirigente
lembrou que muitas das reivindicações
também foram apresentadas ao ministro
do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Sérgio Etchegoyen; ao Ministério do
Planejamento, e à equipe do presidente
da República, Michel Temer.
“Reconhecemos que algumas mudanças já foram atendidas, como a
publicação da Política Nacional de Inteligência [PNI], a manutenção do órgão
sob direção de um servidor da carreira e
a abertura de adidâncias de Inteligência
em países estratégicos para o interesse
do Estado brasileiro. Mas, entendemos
que é possível avançar mais e queremos

construir isso junto à Abin”, ressaltou
o presidente da Associação.

SPOA
Também como parte do trabalho de
defesa das questões de interesse dos
associados, no dia 14 de outubro, o
presidente Carlos Estrela foi recebido
pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Administração da Abin (SPOA),
Antônio Augusto Muniz de Carvalho,
que também é associado da ASBIN.
Após ouvir os argumentos da Associação em defesa das questões internas
dos servidores, em relação à gestão e ao
fortalecimento da Agência, Muniz de Carvalho sinalizou que existe predisposição
do órgão em atender à alguns pontos da
pauta. Uma nova reunião será agendada
para discutir o documento.

Reivindicações
Dentre os pontos defendidos pela
Associação no documento, estão: incentivo ao aperfeiçoamento dos servidores; resolver a situação dos anistiados da Agência; confecção da carteira
funcional de inativos; reabertura do
restaurante; investimentos em tecnologia da informação; inclusão da atividade de inteligência na Constituição
Federal por meio da PEC 67/2012;
Lei Orgânica da Abin; autonomia do
órgão; ampliação do orçamento da
Agência; e inclusão dos cargos do
Grupo Informações e do Grupo Apoio
nas Carreiras de Oficial Técnico e de
Agente Técnico de Inteligência.
A íntegra da pauta pode ser lida na
área restrita do site da ASBIN: www.
asbin.org.br.

Geap: Decisão judicial limita reajuste para 20%
A ASBIN conseguiu
uma importante vitória
na Justiça para seus
associados que são assistidos pela Geap Autogestão em Saúde: a
garantia da diminuição do percentual
de reajuste nas mensalidades de
37,55% para 20%. Em decisão de
10 de novembro, o juiz federal substituto da 3ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal, Bruno
Anderson Santos da Silva, atendeu
parcialmente o pedido de tutela antecipada da Associação para que o
aumento fosse limitado a 20%.
Na decisão, o juiz cita que “há notó-

ria probabilidade de que
o reajuste implementado
pela Geap venha a inviabilizar a permanência
dos segurados e seus
dependentes no plano
de saúde”. Também reconhece que
há indícios de um reajuste abusivo a
onerar os beneficiários em excesso,
lembrando que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de
2011, não se pode admitir qualquer
reajuste abusivo na contribuição paga
pelos beneficiários de plano de saúde,
a caracterizar abuso comercial.
A ação judicial movida pela Entidade
foi aprovada pelos associados em as-

sembleia geral realizada em maio, e está
em tramitação na 3ª Vara Federal sob
o número 51559-54.2016.4.01.3400.
O escritório Torreão Braz, responsável
pelas ações coletivas da ASBIN, está à
frente do processo.

Novos assistidos
Também em novembro, os servidores públicos receberam mais uma
boa notícia sobre a Geap. No dia 9,
os ministros do Tribunal de Contas
da União (TCU) decidiram, por unanimidade, revogar os efeitos da liminar
que impedia a entidade de autogestão
de realizar novas adesões. Com isso,
novas adesões já são permitidas.
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Novembro Azul: Torneio de futebol
é realizado com apoio da Entidade
O presidente da ASBIN, Carlos Estrela,
participou no dia 18 de novembro do encerramento e entrega de premiação dos
jogos do Torneio Azul Abin 2016, alusivo
à companha Novembro Azul, que visa
mobilizar a população masculina e seus
responsáveis diretos, no caso de crianças
e adolescentes, sobre a importância de
cuidar da saúde, além de alertar para as
doenças que mais afetam homens em diferentes fases da vida.
As competições, organizadas pelo
professor Luiz Galante, tiveram duas
modalidades: futebol e futevôlei. A cerimônia de encerramento foi presidida
pela diretora do Departamento de Gestão
Pessoal (DGP), Maria Inez, e pela coordenadora da COQVT, Maria Aparecida. As

equipes vencedoras receberam medalhas
de ouro, prata e bronze. Após as premiações, aconteceu a confraternização
entre os participantes do Torneio Azul.
Os jogos tiveram início em 31 de outubro, com a Caminhada Novembro Azul,
com apoio da ASBIN.
A diretora da Associação Leir Souza
Domingos representou a Entidade e fez
a entrega do material esportivo à Abin,
representada por um dos competidores.
As competições também contaram com
patrocínio do Banco Alfa.
Desde 2011, a campanha Novembro
Azul visa, principalmente, orientar a população masculina sobre o câncer de próstata, doença que figura como o segundo tipo
de câncer mais comum entre homens.

Impresso ou virtual? Como você
prefere receber os informativos da ASBIN
Visando melhorar a comunicação
com os associados, a ASBIN quer
saber como os servidores preferem
receber o jornal e os informativos da
Entidade. Atualmente, o primeiro é
enviado, a cada dois meses, de forma
impressa para todos os associados.
Outros comunicados são encaminhados de forma eletrônica, para os
e-mails cadastrados.
Entretanto, muitas pessoas já mani-

festaram o interesse de receber todos
os informativos apenas de forma online.
Ao mesmo tempo, existem aqueles que
não abrem mão da boa leitura no papel.
Portanto, solicitamos que todos os
associados indiquem o formato em que
desejam receber o jornal da ASBIN. A
mensagem deve ser enviada para secretaria@asbin.org.br ou por telefone: (61)
3445-8661 / 3445-1997 e 99324-0402
(WhatsApp).

Conheça os convênios
l

Faculdades Icesp

Descontos nos cursos de graduação e
pós-graduação. Unidades em Brasília. Informações pelo (61) 3035-9500 ou www.
icesp.br.
l

Honda

Automóveis e motos com valores diferenciados para os associados.

São centenas de convênios disponíveis para os
associados. Confira todos os benefícios na área restrita
do site da ASBIN na internet.

Informativo da Associação dos Servidores da Agência Brasileira de Inteligência
www.asbin.org.br
secretaria@asbin.org.br
(61) 3445-8661 / 3445-1997 / 99324-0402 (WhatsApp)
Setor Policial Sul - Área 5 - Quadra 1 - Bloco W
Brasília-DF - CEP: 70610-200
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