
Em entrevista ao Correio Braziliense, 
presidente do Sinal, Daro Piffer, afirma 
que proposta do governo é insatisfatória 
e que tendência dos servidores é pela 
rejeição.
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Em reunião ampliada do Fórum dos SPF, 
servidores rechaçam proposta de reajus-
te oferecido pelo governo e encaminham 
novas atividades pela campanha salarial 
2015.

Representantes do Sinal se reúnem com 
grupo estratégico do BC para tratar de 
pautas específicas. Encontro apresenta 
pequenos avanços nas demandas.

Governo apresenta proposta de reajuste 
salarial aos servidores de 21,3% dividi-
do em quatro parcelas (5,5% 5% 4,75% 
e 4,5%, para 2016, 2017, 2018 e 2019, 
respectivamente). 

No Dia Nacional de Lutas, Manifestações 
e Paralisações, servidores do Banco 
Central engrossam coro dos servidores 
públicos pelo país e paralisam as ativi-
dades.

Insatisfeitos com intransigência do go-
verno, servidores deixam estações de 
trabalho vazias e se mobilizam à porta 
das representações do BC pelo país. 

Em oito regionais do Banco Central, ser-
vidores paralisam as atividades durante 
meio período pela segunda vez. 

Delegação do Sinal se reúne com o Se-
cretário Executivo do BC, Márcio Ayrosa, 
e o Chefe de Gabinete da Presidência, 
Maurício Costa. Mais uma vez, fica clara 
a indisposição do presidente Tombini em 
atender aos servidores. Reunião termina 
sem resultados concretos.

Mais de 700 servidores paralisam as 
atividades, por meio período, nas repre-
sentações do Bacen em todo o Brasil, 
cobrando resposta às pautas geral e es-
pecífica.

Sinal encaminha carta com reivindica-
ções dos servidores do BC ao presidente 
Alexandre Tombini, o conclama a assu-
mir bandeira em favor das carreiras da 
Autarquia e cobra audiência negocial.

A convite da CSPB, Sinal participa de 
nova reunião entre SRT e servidores, 
que, a exemplo da anterior, termina sem 
avanços.

Enquanto ocorre reunião no MPOG, ser-
vidores se mobilizam em todas as regio-
nais do BC pelo país. 

Na segunda reunião negocial com o Fó-
rum dos SPF, MPOG apenas apresenta 
dados, sem propostas concretas, e dá 
mostras de que pretende tocar as nego-
ciações de maneira letárgica.

Sinal leva demandas dos servidores do 
BC à mesa setorial de negociação com 
o MPOG. Encontro também teve a pre-
sença de representantes de carreiras da 
SUSEP, PREVIC e CVM.

Servidores e MPOG abrem mesa de ne-
gociação tratando da pauta geral das 
carreiras e definição da metodologia de 
trabalhos.

No último dia da Jornada de Lutas, ser-
vidores fazem balanço das atividades e 
encaminham cronograma de continuida-
de da mobilização.

No segundo dia da Jornada de Lutas, 
servidores marcham pela Esplanada dos 
Ministérios e conseguem audiência com 
o Secretário de Relações de Trabalho no 
Serviço Público (SRT) do MPOG, Sérgio 
Mendonça, que promete antecipação da 
mesa negocial entre servidores e governo.

Começa Jornada de Lutas, promovida 
pelo Fórum Nacional dos Servidores 
Públicos Federais, em Brasília. No pri-
meiro dia de mobilização, trabalhado-
res são impedidos de entrar na Câmara 
dos Deputados para protestar contra PL 
4330/2004, que trata das terceirizações. 

Oito centrais e 41 representações de 
servidores federais vão ao Ministério do 
Planejamento, ouvir do ministro Nelson 
Barbosa as diretrizes para a negociação 
salarial.  No encontro, representante do 
governo afirma que reposição constitu-
cional da inflação prejudicaria o “ajuste 
fiscal”. Sinal entrega ao ministro carta de 
reivindicação das carreiras do BC. 

Servidores promovem lançamento da 
Campanha Salarial 2015, em frente à 
sede do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (MPOG), em Brasília. 
Na ocasião, representantes do Fórum 
dos SPF tentam, sem sucesso, audiên-
cia com ministro Nelson Barbosa.

Em reunião, servidores do BC aprovam 
pauta unificada da Campanha Salarial 
2015.

Fórum dos Servidores Públicos Federais 
vai à Câmara dos Deputados entregar 
carta de reivindicações a parlamentares.

Reunião Ampliada do Fórum dos SPF 
define os oito eixos da pauta conjunta 
dos servidores. Destaque para o índice 
de reajuste linear de 27,3% fruto de es-
tudos do Sinal.

Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais promove 
seminário, em Brasília. Como resultados 
dos três dias de debates, a definição de 
eixos de luta comuns às carreiras.

Agenda: 
28 de julho - Sinal e MPOG retomam mesa setorial.
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CAMPANHA SALARIAL 2015
CRONOLOGIA
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Em AGN, servidores do BC estabelecem 
assembleia permanente e aprovam indi-
cativo do Conselho Nacional pela conti-
nuidade das negociações,com o objetivo 
de melhorar proposta de reajuste ofere-
cido pelo governo.

07/07/2015
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Durante reunião com secretário Sérgio 
Mendonça, servidores públicos federais 
sinalizam negativamente ao índice de 
reajuste ofertado e cobram resposta aos 
demais itens da pauta unificada
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Governo mantém proposta salarial e 
apresenta índices para reajuste de be-
nefícios.

23/07/2015
Apito Brasil 105

Servidores marcham em Brasília pelo 
atendimento à pauta unificada

Sinal participou do grande ato do dia 
22/7/2015, com representantes de diver-
sas regionais
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