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COESÃO E TRANSPARÊNCIA
A ACORS realizou no dia 13 de maio as eleições para escolha da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2016-2018. Todo o processo
transcorreu de forma tranquila, tendo a Comissão eleitoral guiado o pleito
de acordo com o previsto no estatuto da entidade. Ainda que uma única
chapa tenha concorrido, foi realizada votação em todo o Estado, com
comparecimento espontâneo às urnas de cerca de 35% dos associados.
Formada por Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a
diretoria eleita viu durante o período do processo eleitoral a confirmação
do apoio aos Oficiais que já labutam nas lides associativas há vários anos,
atuando de forma abnegada na busca dos direitos das instituições
militares estaduais e de seus associados. Ao se dispor a continuar
conduzindo este processo, a diretoria mereceu a confiança da Oficialidade e assegurou a coesão dos associados.
A partir da posse, no dia 20 de maio, a prioridade da nova Diretoria Executiva foi a análise do cenário político e econômico, com concomitante
envolvimento dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar a fim de que, cientes das demandas que estão por vir, participem da
busca por soluções eficazes e efetivas.
Apenas 10 dias após ser empossada, a nova diretoria enfrentou seu
primeiro teste com a publicação da Resolução GGG nº 003, no dia 30 de
maio, proibindo, por tempo indeterminado, a progressão funcional de
todos os servidores públicos e dos militares estaduais. Discordando
incisivamente das mudanças preconizadas pela resolução, a Diretoria
Executiva publicou Nota de Repúdio no dia 31 de maio, mostrando ao
Governo o prejuízo que tal decisão traria a todos os servidores do Estado
e, em especial, à sociedade, que passaria a ser atendida por profissionais
sem estímulo.
Subjugada à forte investida das associações de classe, como também dos
Comandos das corporações PM e BM, a Resolução 003 não teve sobrevida. Em 2 de junho já era divulgado “áudio” do Governador do Estado
comunicando que tal decisão fora revogada, e que os gestores do Estado
irão analisar outras formas de redução de custos.
Essa vitória dos servidores do Estado deve ser comemorada com cautela,
eis que muitos embates ainda estão por vir. A situação econômica e
política do país tem levado os governos a buscar novas fórmulas para
redução de custos, que podem implicar na perda de direitos de todos os
servidores públicos, principalmente dos Militares Estaduais.
Consciente das diferenças entre uma carreira civil e uma militar, dos riscos
e da dedicação que tangem a trajetória de um policial e um bombeiro
militar, a diretoria da ACORS se propõe a atuar juntamente com o Governo,
as entidades de classe dos servidores públicos e dos demais poderes para
a construção de um Estado de perfeição, que busque o melhor atendimento às pessoas, sem violar direitos institucionais historicamente assegurados.
Agradecemos a todos os associados pelo voto de confiança e estaremos
sempre prontos para bem representá-los em todas as demandas que
surgirem.
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