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Asbin alerta para prejuízos por
defasagem no quadro de servidores

D

urante o 1º Fórum Nacional dos
Concursos Públicos, que reuniu
dirigentes de diversas carreiras,
o presidente da Associação, Carlos
Estrela, criticou a falta de resposta do
governo e a demora na realização de
novo concurso público para a Abin. O
dirigente falou da preocupação com o
aumento da defasagem do quadro de
servidores do órgão, principalmente
pelo grande número de pessoas que
já se encontram em condições de se
aposentar.
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Abin

Nesta edição
Geap

Após despacho judicial,
ação aguarda contestação da
administradora e da União.
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comemorações

Janér Tesch assume direção da Abin
Com a presença de autoridades e servidores do órgão,
novo diretor-geral da Abin, Janér Tesch toma posse em
cerimônia realizada no auditório da Agência. Presidente
da Associação acompanhou a solenidade e desejou sorte
na gestão e nos desafios futuros do novo diretor.

Estados realizam atividades
pelo dia do Profissional de
Inteligência.
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frente parlamentar
Entidades e servidores lotam
Petrônio Portela durante ato
de lançamento.
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agenda política

Reformas devem preservar
direitos sociais e trabalhistas

C

om a nova agenda do governo federal, é preciso ficar
atento aos rumos da política nacional e às investidas
que, em nome de um ajuste fiscal, ameaçam ou retiram direitos.

A ASBIN acompanha com preocupação as várias reformas
pretendidas ou anunciadas pela equipe de Michel Temer,
em especial, as que tratam do funcionalismo público. A
Associação defende que qualquer mudança na legislação
brasileira deve preservar direitos sociais, trabalhistas, dos
servidores públicos e da sociedade como um todo.
Nesse sentido, a ASBIN se uniu a vários movimentos,
com representação de diversas carreiras, para fortalecer
a luta por uma sociedade justa, solidária e democrática.
Ao mesmo tempo, a Associação permanece mobilizada em
defesa das pautas que tratam da atividade de Inteligência e
da valorização da carreira de servidor da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin).
Não aceitamos nenhum direito a menos!

A Diretoria

Lançada Frente Parlamentar
em Defesa do Serviço Público

Assuntos Parlamentares
Confira a tramitação das proposições de
interesse dos servidores da Abin que são
acompanhados pela Associação:
PEC 67/2012
A Proposta de Emenda à Constituição 67/2012 (inclui
na Constituição disposições referentes à atividade de inteligência e seu controle no país) está no Senado Federal
e mantem sua tramitação parada desde maio deste ano,
quando foi apresentado o parecer do relator na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Ricardo Ferraço
(PSDB-ES), favorável à proposta, com três emendas.
A matéria aguarda inclusão na pauta da Comissão pelo
presidente da mesma, senador José Maranhão (PMDB
-PB). Caso seja aprovada, a proposta segue para o Plenário
do Senado, onde deverá ser votada em dois turnos antes
de seguir para análise da Câmara dos Deputados.
A ASBIN já entrou em contato com vários parlamentares
para buscar apoio à proposta.

Reequilíbrio Fiscal
Aprovada na Câmara dos Deputados no final de agosto, o
PLP 257/2016 foi encaminhado ao Senado, onde recebeu a
identificação de Projeto de Lei da Câmara (PLC) 54/2016. Foi
despachado para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
e tem como relator o senador Armando Monteiro (PTB-PE).
A matéria é um dos carros-chefes do governo Temer na
busca dos controles das contas do governo e da conquista
da confiança do mercado econômico. O texto altamente
criticado por todas as classes, em destaque o funcionalismo público. A proposta prevê congelamento de salários,
proibição de novos concursos e aumento da contribuição
previdenciária, dentre outros.

PEC 241/2016

A defesa dos servidores ganhou força no Congresso Nacional. A
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público foi lançada
no dia 13 de setembro, no auditório Petrônio Portela, no Senado
Federal. A iniciativa é de um conjunto de entidades de diversas
carreiras e conta tem apoio de centenas de parlamentares.
O debate contou com a participação de senadores, deputados e representantes de movimentos sindicais e associações de
trabalhadores. O senador Paulo Paim (PT-RS), que coordenada
a Frente Parlamentar juntamente com a deputada Alice Portugal
(PCdoB-BA), explicou que o objetivo é garantir uma atuação
conjunta e de forma articulada contra projetos que prejudiquem
o servidor e o serviço público, além de barrar propostas que
ameaçam conquistas trabalhistas.
O ato de lançamento aconteceu durante audiência pública
na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH), que também discutiu o tema “Serviço Público, mitos,
verdades, desafios e soluções”.
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O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia,
anunciou que pretende colocar a PEC do Teto de Gastos
Públicos (PEC 241/2016) em votação até o início de
novembro, a fim de enviá-la ao Senado em seguida. A
decisão de Maia é em atendimento à pedido do ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles.
A PEC 241/16 limita as despesas primárias da União
aos gastos do ano anterior corrigidos pela inflação oficial
(IPCA). A cada ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
vai definir, com base na regra, o limite orçamentário dos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público Federal da União (MPU) e Defensoria Pública da União
(DPU). A regra deverá vigorar por 20 anos.

Reforma Previdenciária
O governo ainda não enviou a proposta ao Congresso
Nacional. Parlamentares temiam que isso acontecesse
antes das eleições municipais, por se tratar de uma matéria impopular. Os pontos que devem conter no texto do
governo são: imposição de idade mínima de 65 anos (homens
e mulheres) para se aposentar, podendo chegar a 70 anos;
igualdade de regimes (público e privado); tempo mínimo de
contribuição de 15 para 20 anos; pensão por morte, que hoje
é integral, será reduzida para 60% (INSS e serviço público);
dentre outros. O período de transição deve durar 15 anos.

Diretrizes

ASBIN defende concurso público em Fórum Nacional
Dirigentes debatem desafios do funcionalismo e prejuízos
para a população pela falta de servidores em órgãos públicos

O

campanha salarial e disse que a
presidente da ASBIN, CarASBIN já buscou o Ministério do
los Terra Estrela, participou
Planejamento para sensibilizar o
do 1º Fórum Nacional dos
governo da urgência dessa reivinConcursos Públicos que debadicação. “Em todos os debates
teu a urgência na realização de
que tivemos oportunidade de
concurso público em diversas
participar temos cobrado uma
áreas. O debate, promovido pela
resposta do governo. Somos serAssociação Nacional de Protevidores de Estado e a atividade
ção e Apoio ao Concurso Público
de inteligência é essencial para
(Anpac), aconteceu no dia 31 de
a democracia e em defesa da
agosto, no auditório do Ibmec, em
Nação”, ressaltou Estrela.
Brasília (DF).
O evento também contou com
Em seu pronunciamento, Cara presença de diversas autoridalos Estrela falou sobre a importândes públicas, especialistas em
cia da atividade de inteligência e
concursos públicos, represencriticou a falta de investimento na Carlos Estrela expõe necessidade de aumento de servidores
tantes
de associações e de sindicatos
Agência Brasileira de Inteligência. “Há
governo. O último concurso público da
de servidores públicos. A partir das
uma grande defasagem no quadro de
Agência foi realizado em 2010”, criticou
diretrizes colhidas no evento, a Anpac
servidores da Inteligência que se agrao presidente.
vai produzir uma Carta em Defesa do
va, ainda mais, pelo grande número de
O dirigente da Associação lembrou
Concurso Público que será encaminhaservidores já em condição de se aposenque este é um dos pontos que consda às principais autoridades do país.
tar, conforme dados já divulgados pelo
tou na pauta de negociação durante a

Dia do Profissional de Inteligência
é marcado por comemorações
A ASBIN e as Superintendências
estaduais promoveram várias atividades para lembrar o Dia do Profissional
de Inteligência, comemorado em 6 de
setembro. No Distrito Federal, a comemoração foi organizada pela própria
Agência, com apoio da Associação. A
Asbin também contou com parceria e
patrocínio do Banco Alfa.
Servidores e associados aproveitaram a data para homenagear todos
os profissionais de Inteligência, ressaltando o comprometimento desses
profissionais como o bem comum e a
defesa da Nação. “Essa é uma opor-

Rio Grande do Sul

tunidade para cobrarmos também a
devida valorização da carreira e da
atividade de inteligência. Parabenizo
todos os profissionais, que prestaram
e prestam esse importante serviço para
a Nação”, disse o presidente da ASBIN,
Carlos Estrela, durante comemoração
no estado de Goiás.
Além de Brasília e Goiás, foram
realizadas atividades comemorativas
nas Superintendências dos seguintes
estados: Ceará, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Piauí, Santa Cataria e Bahia.

Mato Grosso

Minas Gerais
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Toma posse novo
diretor-geral da Abin

O

presidente da Asbin, Carlos
Estrela, acompanhou a posse
do novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin),
o oficial de Inteligência Janér Tesch
Hosken Alvarenga. A solenidade aconteceu em 1º de setembro, no auditório
da Agência.
Em seu pronunciamento, Janér
Tesch apresentou as diretrizes da sua
administração. Ele mencionou a elaboração de uma Estratégia Nacional
de Inteligência – que complementará
a Política Nacional de Inteligência,
recém aprovada pelo governo Temer
–, o fortalecimento da Escola de Inteligência, a consolidação da Abin como
órgão gestor da Inteligência estratégica no país e o fortalecimento da área
de segurança cibernética.
A ASBIN parabenizou o diretor Janér
Tesch e se colocou à disposição para
contribuir com os temas de interesse
da atividade de Inteligência. Para a Associação, além do brilhante currículo
de Tesch, a escolha pela presidência
da República foi acertada por atender
a reivindicação da Asbin apresentada
ao ministro do Gabinete de Segurança

Asbin

Ação aguarda
contestação da União

Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen,
de manter a direção da Abin sob o
comando de um servidor do próprio
quadro da carreira.
A cerimônia contou com presença
de autoridades, como o ministro do
Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), Sérgio Etchegoyen; o ex-diretor
da Abin, oficial de Inteligência Wilson
Trezza; e servidores do órgão.

A ação da ASBIN contra o reajuste de 37,55% praticado pela
GEAP Autogestão em Saúde, ou
pela redução do percentual para
o patamar de 20%, recebeu despacho judicial. O juiz responsável
por analisar o pedido de liminar
destacou que só fará sua apreciação após a União e a Geap
apresentarem contestação.
No processo, a Associação
também solicita o retroativo dos
valores já pagos com aumento
pelos associados.
A medida judicial foi aprovada
pelos associados, reunidos em
assembleia geral realizada em
maio, e está em tramitação na 3ª
Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito 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 e fará o
possível para agilizar os trâmites.

Conheça os novos convênios
Seguro de
automóvel

Clube dos Bombeiros

Associados da ASBIN
e contam com vantagens na contratação de seguro
para automóvel da SulAméria. Confira:
l desconto de até 25%
l pagamento em até 12x sem juros
l bônus na renovação
l condições extensivas aos pais, cônjugue e filhos
l carro reserva
Contatos: 3004 97 87 / 0800 720 9787

O Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal (COCBMDF) oferece mensalidades
com valores reduzidos para associados. O espaço
conta com área de churrasqueira, piscina olímpica e infantil, parquinho, salão de festas,
além de atividades recreativas, culturais e campeonatos esportivos.
Informações sobre como se tornar sócio ao clube e quais documentos necessários
podem ser obtidas pelos telefones (61) 3224-6041 ou 98153-6161, e pelos emails
contato@cocbmdf.com.br ou mauroakaiser@gmail.com.
Acesse www.cocbmdf.com.br.

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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