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REESTRUTURAÇÃO DO PASBC 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

REALINHAMENTO DAS CARREIRAS 

Esta é a pauta de nossa Assembleia, nesta terça-feira, 9/6, às 9:30. 

O calendário de definições para questões essenciais aos servidores 

como o PASBC e a Reforma da Previdência avança rapidamente 
nos próximos dias. Torna-se fundamental, portanto, o mais amplo 

debate para absorver todas as contribuições, assim como 
construir uma grande unidade de ação. Tendo em vista esse fato, 
o Sinal convoca (edital abaixo) os servidores do BCB para a 

Assembleia Geral Regional Extraordinária (AGRE), nesta terça-
feira, 13/6, às 9h30, no pátio em frente ao prédio, com vistas a 

tratar: 

- Debate sobre o PASBC 

A administração do banco tem debatido um plano de ação para 

garantir a sustentação do programa. O Sinal considera de 
fundamental importância a ampla participação dos servidores em 

todas as etapas deste debate e o estudo de todos os materiais e 
documentos disponibilizados. 

Observamos que o Chefe do Depes, Marcelo Cota, confirmou a 
esperada vinda a São Paulo para o dia 27/06, para conversar 

conosco sobre o PASBC. O evento ocorrerá após a apresentação 
das conclusões dos grupos de trabalho, nos dias 20 (prevenção), 
26 (gestão) e dias antes da reunião do comitê gestor do 

Programa, previsto para o dia 30/6. 

[Recomendamos a leitura dos Apitos Nacionais nos91 e 92 de 
2017.] 

- Reforma da Previdência: prejuízos decorrentes da PEC 
287/16 

O crescimento da crise política que envolve o governo federal tem 
dificultado a aprovação das suas reformas Trabalhista e 

Previdenciária. Ainda assim, sua base parlamentar faz um esforço 
concentrado para garantir a votação destas nos próximos dias. 

Faz-se necessário, portanto, organizar uma ampla mobilização no 
próximo período focada no combate às reformas. 

[Recomendamos a leitura dos Apitos Nacionais nos 90, 94 e 95 de 
2017.] 

http://portal.sinal.org.br/publicacoes/bc-extingue-procuradoria-em-belem/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/relatorios-sobre-o-pasbc-sao-enfim-disponibilizados/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/ato-contra-as-reformas-previdenciaria-e-trabalhista-reune-milhares-de-manifestantes/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/governo-promete-retomar-votacao-da-reforma-previdenciaria/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/em-audiencia-no-senado-frentes-parlamentares-debatem-efeitos-de-reformas-sobre-a-sociedade/


- Realinhamento remuneratório com as carreiras 
congêneres 

Além das distorções já verificadas entre Especialistas, Delegados 

da Polícia Federal e Advogados da União, encaminha-se para 
sanção o reajuste da carreira da Receita Federal - Auditores e 

Analistas Tributários, ambas com saída do subsídio e bonificação. 
É hora de cobrar da Administração do BC a supressão das 
assimetrias existentes na autarquia.  

Participe! 

  
 

SINAL – SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS 

AUTÁRQUICOS NOS ENTES DE FORMULAÇÃO, PROMOÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E DO CRÉDITO – SEÇÃO 

REGIONAL DE SÃO PAULO. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL REGIONAL EXTRAORDINÁRIA 

Conforme previsto no art. 52, alínea “b” do Estatuto e no art. 93, 
alínea “b” do Regimento Interno do Sinal, o Presidente do 
Conselho Regional do Sinal-SP, convoca os servidores para a 

Assembleia Geral Regional Extraordinária, conforme o art. 45, 
parágrafos 2º e 3º, a realizar-se no dia 13 de junho de 2017, 

terça-feira, às 9h30, em primeira chamada com a presença de ⅓ 
dos filiados, ou em segunda convocação, trinta minutos após a 

primeira, com qualquer número, no pátio em frente ao prédio do 
Banco Central em São Paulo, localizado na Avenida Paulista, 1804 
para debater e apresentar propostas, nos termos do art. 45, item 

II, alínea “h”, sobre os seguintes assuntos:  

- Reestruturação do PASBC; 

- Reforma da Previdência: mobilização para o próximo período; e 

- Realinhamento remuneratório com as carreiras congêneres. 

Cópia do presente Edital e informações complementares estão 
disponíveis na sede regional do Sindicato. 

São Paulo - SP, 09 de junho de 2017. 

Iso Sendacz 

Presidente do Conselho Regional 

  
 



 
  

 

SINAL ENVIA OFÍCIO SOBRE O FERIADO DA IGUALDADE 

RACIAL  

O Sinal-SP enviou hoje, 9/6, ofício ao diretor do Dirad, Luiz Edson 

Feltrim, informando-o da recente decisão judicial, relativa a 

instituição do feriado do "Dia da Consciência Negra" para os 

servidores da Receita Federal da cidade de São Paulo. 

No texto da decisão, os desembargadores negam a apelação da 

http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Ofício-Luíz-Feltrim.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Acordão-Dia-da-Consciência-Negra.pdf


União Federal, e citam a obrigatoriedade de respeito ao feriado por 

parte da RFB, e o consequente direito dos seus servidores a não 

trabalhar neste dia.  

No último período, o Sinal-SP realizou uma série de ações políticas 

e judiciais no sentido de garantir esse mesmo direito aos 

servidores do BCB. Também o Congresso Nacional Afro-Brasileiro – 

CNAB enviou ofício ao presidente Ilan Goldfajn relativo à questão.  

Na época, o presidente da autarquia apresentou resposta à 

demanda do CNAB, que a partir desse novo fato jurídico, parece 

superada. Por isso, reivindicaremos a extensão dos efeitos desta 

decisão judicial relativa aos servidores da RFB também aos do 

BCB.  

 

...

 
 

  

REDES SOCIAIS 

Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a 

acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais: 

- Portal (portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo) 

 

Facebook (/sinal.sp) 

 

Twitter (@sinalsp) 

http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Ofício-CNAB-Dia-da-Consciência-Negra.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Resposta-BCB-Feriado.pdf
http://portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo/
https://www.facebook.com/sinal.sp
https://twitter.com/sinalsp
https://www.facebook.com/sinal.sp
https://twitter.com/sinalsp


  

O Sinal quer ouvi-lo! 

  
SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 

Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144  
 São Paulo SP –  CEP 01310-920 /   (11) 3159-0252 

sinalsp@sinal.org.br  /  link para SINAL-SP: clique AQUI 
  

 

http://www.sinal.org.br/sp/

