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e os servidores deverão fazer a escolha que julgarem mais apropriada.
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Editorial

O REGULADOR

Chegou a hora de votar
Estamos a poucos dias das eleições majoritárias, que se realizam em 5 de
outubro próximo.
Onze candidaturas disputam a presidência da
República e os servidores deverão fazer a escolha que julgarem mais
apropriada.
Para auxiliar um pouco nesta tarefa, O Regulador pesquisou o plano de
governo de todos os candidatos, buscando pontos que tenham ligação
direta com a Administração Pública, com o trabalhador e com as Agências
de Regulação.
Longe de pretender esgotar o tema, o objetivo foi pinçar elementos que
possam subsidiar os servidores na hora do voto, olhando as propostas
apenas sob o prisma do serviço público, afastando qualquer
corporativismo, mas pensando o serviço público como uma das maiores
engrenagens do Estado Social e do desenvolvimento do País.
Os candidatos e suas plataformas de governo estão dispostos, a seguir,
em ordem alfabética.
A íntegra de todas as plataformas estão disponíveis no site do
Sinagências, no rodapé desta mesma matéria.
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Diretoria Executiva Nacional
debate Planejamento Estratégico

I

ntegrantes da Diretoria
Executiva Nacional (DEN)
do Sinagências se reuniram
em Brasília, nos dias 4 a 6 de
setembro. O objetivo do encontro
foi, entre outras questões,
discutir a primeira etapa do
Planejamento das Atividades da
entidade para o período de 2015 a
2017, assim como debater o
cenário político e econômico.
Das metas de maior abrangência a
serem alcançadas, destaque para
a politização da categoria a
respeito da própria atuação e
dos efeitos dessa na vida das
pessoas;
valorização
da
carreira a partir da valorização
da atividade exercida pelos
reguladores; e construção de um
projeto político democrático
para a regulação brasileira, de
baixo para cima, a partir de
trabalhadores
e
sociedade
civil.
Proativos,
os
dirigentes
apresentaram contribuições em
diversas
frentes,
sugerindo
mudanças nas suas respectivas
áreas e na gestão sindical.
No setor jurídico, por exemplo,
foram avaliadas as situações das
ações
jurídicas
atuais,
aprovada a realização de estudo
para ampliação da assistência
jurídica, bem como reforço na
busca
de
direitos
que
a
Administração vem sonegando aos
servidores.
Novas
bancas
jurídicas estão em avaliação
pela
Diretoria
Executiva
Nacional visando a melhoria no
atendimento aos servidores.
A
Diretoria
de
Assuntos
Previdenciários e Aposentados,
sob a responsabilidade de Fábio
Gonçalves Rosa, procederá à
atualização
cadastral
e
mapeamento
dos
servidores,
aposentados e filiados. Além
disso,
vai
incrementar
a
inclusão, filiação e valorização do regulador aposentado e
desenvolver, em conjunto com
outras diretorias, programa de
conscientização sobre previdência para os servidores em
exercício.

pretende buscar um aperfeiçoamento no sistema atual dos
planos de saúde, garantindo um
adequado atendimento médicohospitalar
aos
servidores;
assim como provocar nas Agências
Reguladoras e DNPM a execução de
exames periódicos, programas de
ginástica laboral durante o
expediente no propósito de
diminuir a probabilidade de
LER/DORT, desenvolver depressão, Síndrome de Burnout, dentre
outras patologias. Como uma das
ações de médio e longo prazo, a
diretoria pretende estabelecer
e fazer interlocução com os
setores de recursos humanos para
implantar o Plano Integrado de
Qualidade de Vida no Trabalho
para as Agências Reguladoras.
Outro ponto importante elencado
pelo
diretor
de
Saúde
e
Segurança do Trabalho, Joanes
Silvestre da Cruz, será a
realização do mapeamento de
todas as atividades periculosas, penosas, insalubres, de
zonas de fronteira e de riscos,
de adicional noturno e jornadas
ininterruptas. Esse mapeamento
embasará ações jurídicas e
administrativas futuras.
O diretor Social e Cultural,
Thiago Castelo Branco, apresentou relatório com o quantitativo
dos atuais convênios, por estado
e ramos de atividade, e propôs a
contratação de recursos humanos
para viabilizar mais parcerias.
Os diretores de comunicações do
Sinagências, Ricardo de Holanda
e Márcio Colazingari, registraram contribuições para melhoria
da gestão sindical e da instituição, em especial para melhoria
da Comunicação Sindical, a
saber:

Na mesma linha, a Diretoria de
Saúde e Segurança do Trabalho
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üAmpliar a equipe de comunicação;
üReativar a TV e Rádio Web
Sinagências;
üAperfeiçoar a Central
Atendimento ao Servidor;

de

üAtingir a periodicidade mensal
/quinzenal
do
jornal
“O
Regulador”;
üPropor um novo layout para o
site (Portal do Sinagências);
üIntensificar a Comunicação
Visual física nas unidades
regionais
das
Agências
Reguladoras;
üImplantar o Sistema de Áudio e
Videoconferência para reuniões
online;
üResgatar a memória sindical,
criando um museu ou elaborando
um livro que descreva a história
de luta do Sinagências.
Estes são apenas alguns exemplos
dos objetivos e ações levantados
pelos dirigentes ao longo dos
três dias de reunião.

Por fim, a DEN decidiu que o
Sinagências
apresentará
ao
governo contrapontos ao GT das
Carreiras, após o primeiro turno
eleitoral, bem como divulgará e
formalizará a Moção de Repúdio à
CUT, aprovada no III CONSAG.

Eleições
Levando-se
em
consideração a existência do
segundo turno eleitoral - já
comprovada por pesquisas -, o
Sinagências formalizará suas
contribuições às duas candidaturas
que
concorrerão
à
Presidência da República, nos
primeiros dias do certame,
quando serão apontadas possíveis falhas nos referidos programas, críticas à gestão do
modelo, onde couber, e contribuições para o fortalecimento da
atividade regulatória.
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Como pensam as candidaturas acerca
das Agências Reguladoras

Aécio Neves
«O investimento em infraestrutura será uma política de Estado, que reconhecerá as obrigações do Estado no âmbito do planejamento e da regulação. Caberá ao Estado assegurar que os
projetos obedeçam a uma lógica de planejamento, e que sejam regulados e fiscalizados por
agências de fato independentes».

Dilma Rousseff
«Implementaremos também novas medidas institucionais que potencializem ainda mais o
investimento público-privado. Seguiremos aprimorando os modelos de regulação, estimulando o mercado privado de crédito de longo prazo e o desenvolvimento de instrumentos de
garantias para financiamento de projetos de grande vulto».

Eduardo Jorge
«Também o estilo de cada governo ajuda ou atrapalha o ambiente de trabalho no Brasil. Por
exemplo, de estilo negativo podemos citar o uso político partidário de agências, estatais
e banco nacionais».

Marina Silva
«Garantir um marco regulatório confiável e a ação justa e independente de agências regulatórias, que favoreçam os investimentos.
Regras para o setor privado e para suas relações com o setor público: pôr fim às políticas
discricionárias; reduzir normas para os setores produtivos; fortalecer e dar independência às agências reguladoras; deixar a economia respirar.
Nos setores sob concessão, como saúde, telecomunicações, transporte, saneamento básico e
energia elétrica, há agências reguladoras que visam a garantir o bom funcionamento das
empresas e a qualidade dos serviços prestados. Elas, contudo, foram desacreditadas pelo
atual governo, porque perderam independência, tanto em relação ao governo como ao setor
privado, em alguns casos. Fortalecê-las, devolver-lhes autonomia e ampliar seu raio de
atuação, de modo a que se eleve a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos mediante
concessões públicas.
Por definição, as agências reguladoras, como agentes de controle de qualquer instituição,
só geram resultados úteis caso tenham liberdade para analisar e emitir pareceres imparciais. Deve-se entendê-las como órgãos de fiscalização, que agem em nome da sociedade para
garantir a lisura e a adequação na alocação de recursos. Elas visam à preservação dos
direitos dos consumidores e usuários e à garantia de um ambiente propício aos investimentos, que possam melhorar a qualidade da prestação de bens e serviços.
Será objetivo de nosso governo estabelecer regras de funcionamento estritas para as
agências, obedecendo a critérios que assegurem o cumprimento adequado de suas atribuições.
Se o setor público não tem a agilidade e a capacidade de investimento necessárias, que ele
seja realizado pela iniciativa privada com a forte presença do Estado na coordenação do
planejamento e na regulação, assegurando serviços de qualidade a preços razoáveis à
população».

(NR) As demais candidaturas não registraram menção direta às Agências Reguladoras
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Proposta do candidato à Presidência da
República para o serviço público:
Aécio Neves - PSDB
Coligação Muda Brasil
PMN / Solidariedade /
Democratas / PEN /
PTN / PTB / PTC /
PT DO B

O texto da Coligação Muda Brasil diz que as Diretrizes Gerais do Plano de Governo trazem
como compromisso primeiro a defesa das liberdades, em especial a de imprensa e de opinião e
reitera compromisso com a independência dos poderes e fortalecimento da Federação.
Tem na Educação, na Saúde e na Segurança o tripé fundamental para multiplicar o alcance e
dar qualidade aos serviços prestados à sociedade.
As diretrizes reiteram compromissos já apresentados pelo candidato, como as reformas
fundamentais que serão priorizadas a partir do primeiro dia de governo.
São elas: a Reforma dos Serviços Públicos; a Reforma da Segurança Pública; a Reforma
Política; a Reforma Tributária; e a Reforma da Infraestrutura Nacional.
Para realizar essas reformas, as diretrizes apontam sete caminhos: descentralização,
simplicidade, confiança, eficiência, transparência, inovação e participação popular.
Um dos objetivos fundamentais será a realização de reformas fundamentais.
Entre elas está a reforma (1ª) dos serviços públicos, com o propósito de implementar a
radical melhoria da prestação de todos os serviços públicos oferecidos aos brasileiros,
com especial destaque para as áreas de saúde, educação, segurança e mobilidade urbana.
Também conta a reforma (5)ª e aprimoramento da infraestrutura nacional, por meio de um
amplo programa de investimento em todas as dimensões da infraestrutura do país, a partir de
regras claras e estáveis, incluindo mobilização de capital privado e a coordenação das
várias instâncias de governo.
O item V do programa contempla o Estado Eficiente.
Segundo o texto, o Estado plenamente democrático e eficiente deve respeitar o equilíbrio
da Federação e os direitos dos cidadãos.
“Para se alcançar uma verdadeira reforma dos serviços públicos e melhorar a qualidade de
vida dos brasileiros, torna-se imprescindível uma nova abordagem da gestão pública no
país.
Um novo patamar de governança no Brasil terá fator decisivo na retomada do desenvolvimento
e na prosperidade dos brasileiros.
Gastar mais com o cidadão e menos com a máquina governamental é um primado fundamental, que
ampara a qualidade do gasto, tão importante para a situação de carência de recursos que
hoje atravessa o Brasil”.
Entre as 19 diretrizes estão a (2ª) Implantação de política de recursos humanos no âmbito
do serviço público federal, com valorização dos servidores públicos, mediante remuneração
justa e compatível com as funções exercidas, qualificação permanente e sistema de carreiras; (5ª) Alinhamento da gestão dos servidores públicos aos resultados esperados das
organizações públicas, (7ª) Ampliação das parcerias com o terceiro setor e o setor privado, de forma transparente e impessoal, com foco em resultados e na prestação de contas à
sociedade; (16ª) Aumento da eficiência das políticas federativas que resultem na prestação de serviços públicos, introduzindo a contratualização.

O REGULADOR - BRASILIA/DF - Página 06

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO - SINAGÊNCIAS

O REGULADOR
Proposta da candidata à Presidência da
República para o serviço público:
Dilma Rousseff - PT

Coligação Mais mudanças, Mais Futuro

PMDB / PSD/PP/
PR / PROS/PDT/
PC DO B/ PRB

O programa da Coligação “Mais Mudanças, Mais Futuro”, abre com um texto intitulado “Um novo
ciclo histórico”.
Segundo o texto, construir um novo ciclo de transformações significa transpor o degrau que
hoje separa o Brasil do mundo desenvolvido, isso apenas pouco mais de uma década depois de
termos iniciado, e estarmos vencendo, a batalha contra a miséria e a desigualdade.
“Estamos lançando um novo ciclo histórico de prosperidade, oportunidades e de mudanças.
Em apenas 12 anos, o PT e os partidos aliados fizeram uma revolução social pacífica, o mais
amplo e vigoroso processo de mudança da história do país.
Depois dessas grandes transformações, é preciso inaugurar um novo ciclo de mudanças, para
superar problemas estruturais e seculares que ainda impedem o desenvolvimento pleno de um
país mais justo e para garantir que não ocorrerão retrocessos nas importantes conquistas
obtidas nos últimos 12 anos.
Este novo ciclo estará assentado nos dois pilares básicos do nosso modelo – a solidez
econômica e a amplitude das políticas sociais – e na estruturação de um novo pilar: a
competitividade produtiva.
O novo ciclo histórico que propomos ao Brasil passa pelas reformas política, federativa,
urbana e dos serviços públicos.
Para mudar ainda mais o Brasil, propomos enfrentar o desafio da realização de uma reforma
federativa que defina melhor as atribuições dos entes federados – União, Estados e
Municípios.
Essa reforma é necessária para conferir maior agilidade e qualidade aos serviços públicos
prestados hoje, em especial para aqueles sob responsabilidade de mais de um dos entes
federados. Buscaremos a construção de uma federação mais cooperativa, evitando a sobreposição de funções que possa retardar, encarecer e retalhar programas de atenção à população.
A reforma federativa e a reforma dos serviços públicos são complementares e se confundem.
Precisam ser realizadas juntas, para aumentar a efetividade e eficiência das políticas
públicas, maximizar os seus efeitos e reduzir a relação entre o custo e o benefício dos
serviços.
A luta contra a discriminação e a promoção da igualdade racial continuarão a ser tarefas
prioritárias do nosso governo. Temos o desafio de tornar realidade a Lei de Cotas no
serviço público federal, sancionada em junho de 2014, garantindo-lhe a mesma efetividade
já alcançada pela lei de cotas nas universidades públicas”.
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Proposta do candidato à Presidência da
República para o serviço público:

Eduardo Jorge - PV

O Partido Verde destaca em seu programa que o governo federal deve ser um exemplo de estado
coordenador, nem mínimo, nem hipertrofiado pelo câncer do clientelismo, da burocracia
excessiva da politização da ocupação dos cargos. Não pode querer administrar ou impor de
cima para baixo programas ou projetos aos estados e municípios.

Propõe:
. Corte imediato dos gastos com cargos de confiança. Extinguir 50% deles. Analisar detidamente os outros 50% para chegar, se possível, a um máximo de 10% do número atualmente usado
pelo governo federal.
. Valorização do funcionário de carreira e concursado. Gestão de pessoal participativa e
rigorosa com metas e formação continuada, planos de carreiras, estímulos e sanções quando
necessárias.
. Reforma imediata do “maior ministério do mundo”: 24 ministérios propriamente ditos, 10
secretarias com status de ministérios e 5 órgãos ligados à presidência com status de
ministérios. Total: 39 ministros! A proposta do PV é de 14 ministérios.
No item Economia propõe manter os três princípios econômicos adotados pelo governo do
presidente Itamar Franco e pelos governos que vieram depois, comandados pelo PSDB e PT nas
últimas décadas, de superávit primário, câmbio flutuante e metas inflacionárias com
responsabilidade fiscal. E acrescentar a esses princípios administrativos/econômicos
metas socioambientais como critério de desempenho dos governos federal, estaduais e
municipais.
Sobre Previdência enfatiza que “nossa proposta é preservar os direitos adquiridos do setor
público e privado legalmente constituídos e criação, para todos novos contratados dos
setores público e privado, de um regime básico único de previdência nacional. Para todos,
quer dizer para todos: alto burocrata, deputado, camponês ou empresário. O regime único
usará o atual regime do INSS como ponto de partida”.
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Proposta do candidato à Presidência da
República para o serviço público:

José Maria Eymael
PSDC

Em linhas gerais, o PSDC propõe o seguinte para o Estado e o serviço público:
. Promover as ações e os investimentos necessários para assegurar a prestação eficiente,
eficaz e efetiva de serviços públicos em todas as regiões do País, através das seguintes
ações, entre outras:
. O Estado necessário: dotar todos os segmentos do serviço público federal dos recursos
humanos, equipamentos e tecnologia, necessários.
. Estabelecer, em todos os segmentos do Serviço Público Federal, plano de carreira,
propiciando motivação funcional e conquista de talentos.
. Modernização do serviço público federal e universalização de sua qualidade, com a adoção
conjunta de políticas salariais competitivas, programa de incentivos motivacionais,
atualização permanente de equipamentos operacionais e capacitação funcional continuada.
. Criar mecanismos que garantam transparência no setor público federal e a responsabilidade de seus agentes, no desempenho de suas funções.
. Redução drástica do número de Ministérios hoje existentes, mas incluindo, entre os
Ministérios remanescentes, o Ministério da Família e o Ministério da Segurança Pública.
. Todo cargo de gestão no serviço público federal, ocupado exclusivamente por funcionários
de carreira.
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Proposta dos candidatos à Presidência da
República para o serviço público:

Levy Fidelix - PRTB

O programa do PRTB enfatiza que “Nós do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, propugnamos pela harmoniosa convivência Capital x Trabalho, que são molas-mestras para a construção do Progresso e do Desenvolvimento pessoal e coletivo.
O Capital não deve estar voltado para exploração do homem e sim para o seu beneficio. O
empregador deverá obter seu lucros, sem todavia, jamais subtrair do empregado o que lhe é
devido e justo, dentro de suas conquistas sociais e trabalhistas.
Por outro lado, o empregado deverá respeitar e colaborar para o crescimento das empresas
onde trabalha, pois dos investimentos e dos riscos inerentes à atividade empresarial é que
dependem seu emprego e seu futuro. Por outro lado, todo desenvolvimento em tecnologia
deverá necessariamente ser acompanhado por igual evolução na área de recursos humano”.

Rui Costa Pimenta
PCO

São propostas do PCO:
. Não ao salário mínimo de fome, por um salário mínimo vital de R$ 3.500,00;
. Trabalhar menos para que todos trabalhem: jornada máxima de 35 horas semanais . Diante da
inflação: Reposição integral das perdas e Escala Móvel dos Salários;
. Imediata reintegração dos demitidos das estatais e estatais privatizadas; realização
imediata de concursos públicos para o preenchimento dos cargos vagos no serviço público e
estatais; contratação de todos os funcionários necessários nas áreas fundamentais de
serviço à população.
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Luciana Genro - PSOL

O programa do PSOL destaca que “nosso partido luta por uma real alternativa de esquerda
para o Brasil, dizendo em alto e bom tom que não aceitaremos estes projetos a serviço da
burguesia, seremos a oposição de esquerda nas ruas e na disputa eleitoral”.
O Programa de Governo do PSOL às eleições deste ano está construído em três eixos principais a partir dos quais estão estruturadas as propostas: Política Econômica e Modelo de
Desenvolvimento; Sistema Político e Democracia; e Mais e Melhores Direitos.
No Eixo sobre sistema político e democracia, diz o texto que O PSOL quer se apresentar como
o partido que na disputa institucional defende a ideia de que o poder vem das ruas e para
isso defenderá uma profunda democratização do poder.
Por isso, em nosso governo, iremos refundar as instituições apodrecidas e vazias de
representatividade, para que correspondam à vontade popular.
Criaremos mecanismos de democracia direta, que permitam ao povo tomar a política e a
economia em suas próprias mãos, para colocá-las a serviço dos interesses da maioria.
Mais adiante, diz que “neste processo, precisaremos promover mudanças legais que permitam
maior controle social sobre as instituições e os agentes políticos, com o fim da impunidade
aos criminosos do colarinho branco (enquanto os presídios estão abarrotados de pobres) e
de seus privilégios, ampliação dos instrumentos de fiscalização e controle, com um combate
sistemático e implacável à corrupção”.
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Marina Silva - PSB

Coligação Unidos pelo Brasil

REDE/ PPS/ PPL/
PRP / PHS

O programa da Coligação Unidos Pelo Brasil enfatiza que o novo Estado precisa abordar a
reforma da política, da administração pública, da gestão das políticas públicas e do nosso
federalismo. Somente com estas mudanças o Estado retomará sua capacidade de planejamento
estratégico e de integração das políticas públicas. Entender o Estado desta forma integrada vai além do receituário minimalista que a reduz ao famoso “choque de gestão”.
No item 1.2, sobre Reforma da administração pública, diz o seguinte:
É necessário completarmos de fato a profissionalização da gestão pública no Brasil, tendo
o mérito como elemento definidor da seleção, promoção e avaliação dos quadros públicos.
Frente ao nosso histórico patrimonialista persistente, este desafio continua mesmo após
as inúmeras transformações ocorridas desde a criação do Departamento Administrativo do
Serviço Público (DASP), em 1936, no governo Vargas. Há poucas ilhas de excelência no setor
público, que precisam ser expandidas para as mais diversas áreas do Estado. A reforma
administrativa necessária atinge transversalmente todas as dimensões de gestão: estrutura
organizacional, procedimentos administrativos, gestão financeira e orçamentária, gestão
de pessoal, gestão de compras, participação e controle cidadão, governo eletrônico e novas
modalidades de prestação de serviço público. Essas ações simplificarão a relação do Estado
com o cidadão.

Entre as ações estão:
Consolidar uma burocracia pública meritocrática, porém flexível e orientada para resultados.
Diminuir a quantidade de cargos de livre provimento, que devem ser preenchidos a partir de
critérios transparentes e segundo as competências necessárias para o cargo.
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Mauro Iasi - PCB

“Um governo socialista deve operar no sentido de reverter a atual tendência de retirada e
flexibilização de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Nessa
direção, o PCB afirma seu compromisso com os direitos dos trabalhadores, começando por
aqueles ligados ao mundo do trabalho, no entanto, é necessário também neste campo ir muito
além”, diz o programa de Mauro Iasi.
De acordo com o texto, “a garantia do emprego e das condições de trabalho, da saúde do
trabalhador, do salário, da jornada, das férias e outros direitos históricos devem ser
ampliados com formas de poder operário capazes de enfrentar o capital que trata a força de
trabalho como recurso descartável, fato acentuado nos períodos de crise. Ataques aos
trabalhadores se apresentam hoje como formas ditas flexíveis (banco de horas, produção por
contrato, terceirização e outras), que de fato precarizam os vínculos e beneficiam os
capitalistas”.
Entre alguns dos 21 pontos iniciais de uma alternativa socialista para o Brasil, destaque
para a imediata reversão das privatizações e estatização de setores estratégicos como
energia, comunicação, mineração, recursos naturais, transporte e logística de distribuição e produção.
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Pastor Everaldo - PSC

No quesito “Trabalho”, o programa do PSC propõe:
(I) reforma trabalhista que crie maior liberdade de negociação entre patrões e empregados;
(II) desoneração da folha de pagamento, para que o dinheiro referente aos custos do
trabalho possa ir para o bolso do trabalhador, e não do governo;
(III) crescente busca pela eliminação da obrigatoriedade de certificação oficial para
trabalhar em serviços específicos onde for possível, ficando a cargo do consumidor a
decisão de contratar ou não o profissional;
(IV) demais ações em defesa do aumento do acesso de cidadãos a um emprego digno com aumento
do rendimento mensal do trabalhador.

Já no quesito “Administração Pública”, propõe, entre outros pontos:
.redução progressiva das competências do Estado brasileiro, que impedem o governo de focar
esforços na entrega de bens e serviços verdadeiramente essenciais e impedem os agentes
econômicos de prestarem bens e serviços de maneira mais transparente, barata e eficiente;
.redução progressiva das regulações estatais nos serviços prestados pelo mercado, garantindo foco na defesa dos direitos dos consumidores;
.redução gradativa de gastos públicos através da redução de competências estatais;
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Zé Maria - PSTU

O PSTU propõe:
. Reajuste mensal de salários: salário mínimo do Dieese e congelamento dos preços, tarifas
e mensalidades escolares;
.Expropriação das grandes empresas e reestatização das empresas privatizadas;
. Contra as privatizações: reestatização das empresas privatizadas sob controle dos
trabalhadores.
.Contra a repressão às greves e mobilizações: contra a criminalização dos movimentos
sociais e das comunidades pobres dos grandes centros urbanos.
.Contra os ataques aos direitos dos servidores públicos federais, estaduais e municipais.
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Organizar os(as) trabalhadores(as) da Regulação
Federal para seguir conquistando!
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