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 São Paulo, 25 de fevereiro de 2014 - nº 2 
 

. 
COLOCAR O BLOCO NA RUA 

É ilusão achar que o governo se fará de ‘bonzinho’ e nos dará 

facilmente o que pedimos, como também acreditar que o BC, num 

rasgo de boa vontade, se tornará parceiro de nossa empreitada. 

Paralelamente às demandas gerais que compõem a Campanha 

Salarial Unificada¹, conduzida pelo Fórum das Entidades Nacionais 
dos Servidores Públicos Federais (Fórum das 32), o Sinal trabalha 
com uma pauta específica² que foi apresentada à administração do 
Banco Central no dia 18/2/14.  

Apresentadas as reivindicações em documentos, simples depositários 
dos nossos sonhos, cabe-nos agora reafirmá-las na rua, em alto e 

bom som. Mais do que documentadas, precisamos traduzir as 
palavras em ação, em diálogo permanente com as forças em jogo, 
em participação maciça dos servidores nas assembleias e em 

outros atos (paralisações inclusive) convocados pelas entidades 
sindicais. 

A defasagem salarial de 26,5%, de 2008 para cá, como aponta o 
Corrosômetro do Sinal, serve-nos de alerta e motivação. Por ser um 

ano eleitoral, dispomos de pouco tempo para obter um reajuste ainda 
em 2014. Em 2015, então, primeiro ano de mandato do novo 

governo, as dificuldades tendem a aumentar, caso mantido o costume 
de não se dar reajuste para os servidores logo de início, sob a 
alegação de que, antes de tudo, é preciso colocar a “casa em ordem”. 

Por isso a pressa em agir, que não se resume à reposição salarial. O 

Sinal, juntamente com as demais entidades, vem atuando 
insistentemente, por exemplo, com relação à PEC-555/06 que prevê 

o fim das contribuições previdenciárias dos aposentados³. Tendo em 
vista a renovação do Parlamento, em 2015, a aprovação desse 
Projeto de Emenda Constitucional precisa ser conquistada ainda neste 

ano. Caso contrário, em um novo cenário, o nosso trabalho de 
convencimento no Congresso Nacional recomeçará praticamente do 
zero. 

A participação do Sinal no Fórum das 32 fortalece o movimento por 
melhor remuneração e condições de trabalho no BC. O Sinal-SP 
acredita nisso, tanto que participa das frequentes reuniões de 

coordenação das atividades da Campanha Salarial Unificada, em São 
Paulo. A categoria, por sua vez, deve se integrar nesse processo, sob 

pena de nossas reivindicações não saírem do papel. 

Participe 

O próximo passo da Campanha, aqui em São Paulo, será o Ato 

Unificado do Funcionalismo, programado para esta quarta-feira, dia 

http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2014/02/CampanhaNegocial-PautadeReivindicações.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Corrosometro6.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=328385
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26/2, às 14h, em frente ao TRF-3 (Avenida Paulista, 1842 – ao lado 
do prédio do BC).    

A sua presença engrandecerá o ato! 

Conselho Regional do Sinal-SP 

¹ Entregue ao MPOG no dia 5/2/14 – ver boletim Apito Brasil nº 9, de 

6/2/14 

² Ver boletim Apito Brasil nº 14, de 19/2/14 

³ O SINAL-SP participa da Frente Nacional Paulista pela PEC 555, na figura 

do conselheiro Paulo Lino, um dos coordenadores 
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http://portal.sinal.org.br/publicacoes/mobilizacao-na-capital-pela-campanha-salarial-2014-faz-com-que-o-planejamento-se-comprometa-a-responder-formalmente-sobre-a-pauta-ate-o-carnaval/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/reuniao-sinal-administracao-do-bcb/
http://www.sinal.org.br/site_sp/default.asp?regional=sao

