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“Mesa de negociação permanente com servidores

será criada em janeiro”, afirma Esther Dweck
Declaração da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos foi dada

após sua posse. Bráulio Cerqueira e Rudinei Marques participaram da

solenidade realizada na segunda, 2 de janeiro

Por: Unacon Sindical

O presidente do Unacon Sindical, Bráulio Cerqueira, e o secretário executivo,

Rudinei Marques, participaram da solenidade de posse da economista Esther

Dweck, como ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Realizada na segunda-feira, 2 de janeiro, a cerimonia ficou marcada pelo

compromisso da titular da Pasta com o diálogo com o funcionalismo. Em

entrevista aos jornalistas após a solenidade, Dweck afirmou que a “mesa de

negociação permanente com servidores será criada em janeiro”.

Ao cumprimentar a ministra, Cerqueira falou sobre a pauta prioritária da

carreira de Finanças e Controle, com destaque para o reajuste emergencial e

correção de assimetrias remuneratórias nas carreiras de Estado. “O governo

anterior terminou sem conceder reajuste, mas a articulação de servidores surtiu

efeito: Legislativo e Judiciário já estão com reposição, ainda aquém das perdas,

garantida para fevereiro, e há espaço no orçamento para que o Executivo

obtenha, no mínimo, o mesmo esse ano. Além disso, a urgência em tratar das

perdas acumuladas não pode ampliar assimetrias remuneratórias nas carreiras de

Estado, mas vir acompanhada de planejamento para corrigi-las. O diálogo

responsável e qualificado com a nova ministra e o governo é o caminho”, disse.



Dweck já é conhecida do Sindicato. Em novembro de 2019, ela participou,

como palestrante, da terceira edição do Congresso Nacional da Carreira de

Finanças e Controle (III Conacon).

Já naquela época, a economista defendia que recuperar o crescimento sustentado

e o desenvolvimento da economia brasileira não é incompatível com finanças

públicas saudáveis, pelo contrário, “só essa retomada pode produzir, ao longo

do tempo, uma recuperação também sustentada das receitas tributárias”, disse

Graduada em Ciências Econômicas e com doutorado em Economia da Indústria

e da Tecnologia pela UFRJ, Esther Dweck atuou no Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog). Ela foi chefe da Assessoria

Econômica (2011-2014) e secretária de Orçamento Federal (2015-2016).

Dweck também fez parte do Grupo Técnico de Planejamento, orçamento e

gestão do Gabinete de Transição de governo. Coordenadora do Grupo de

Pesquisa em Economia do Setor Público da UFRJ, em sua trajetória acadêmica

ela investigou os temas de regime fiscal e participação do Estado, crescimento

liderado pela demanda, integração micro-macro, análises de insumo-produto e

modelos de simulação.

A economista integra ainda o grupo de Economia da Transição de Sistemas de

Inovação Energética, da Universidade de Exeter (Reino Unido). A equipe global

de pesquisadores usa métodos avançados das ciências da complexidade e

economia em apoio à tomada de decisões governamentais para facilitar uma

rápida transição para a economia de baixo carbono.

Em 2021, o Conselho Federal de Economia (Cofecon) concedeu a Esther o

prêmio de Mulher Economista. “Não é um prêmio só para mim. É para uma luta

coletiva, que representa pessoas muito engajadas na construção de um novo

país”, disse na ocasião.



Link para a matéria original:
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