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Chapa Única se apresenta aos servidores da Regional do Banco Central em Belo Horizonte

Colegas servidores do Banco Central do Brasil em Belo Horizonte,
somos membros da autodenominada Chapa Única, candidata ao
Conselho Regional do SINAL-BH para o biênio 2015-2017.
6 Compromissos Fun damentais
Apresentamos nossos COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS para
o próximo biênio, que visam cooperar com nossa atribuição precípua e estatutária, a saber, a representação dos interesses dos servidores, filiados ou não, membros da Carreira de Especialista, que
inclui Técnicos e Analistas:
1. BUSCAR AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS FILIADOS E NÃO FILIADOS, com necessária ampliação da base filiada e da participação de todos,
para formação de novos quadros sindicais, mas principalmente
formação de uma base de servidores engajada na defesa de
seus próprios interesses;
2. AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, com foco na
valorização da Regional e na interlocução do SINAL-BH com
a Administração Regional, com outras entidades sindicais, com
SINAL nas demais regionais e o Sinal Nacional, particularmente no que diz respeito à atuação nas instâncias executivas e políticas nacionais, mas também em busca de modificações regimentais que consolidem os avanços alcançados a fim de que
sejam incorporados à estrutura formal do Sindicato;

Sobre o nome Ch apa Ún i c a
O nome Chapa Única busca destacar aspectos ao mesmo
tempo irônicos e relevantes que levaram à formação da
Chapa e ao comprometimento de seus membros.
Irônico em virtude desta eleição, como quase todas as demais, em todas as Regionais do SINAL, nesta e em outras
eleições, oferecer como opção para os eleitores representados apenas um único grupo de pessoas que decidiram assumir a responsabilidade, o ônus e os desafios de participar da gestão do Sindicato Nacional dos Servidores do
Banco Central do Brasil. Destaca-se assim por meio do
nome da Chapa a prática política de fato, o desinteresse de
muitos servidores da instituição Banco Central do Brasil
em participarem dos rumos do sindicato.
Por outro lado e com outros olhos, a relevância que se
buscou explicitar com o nome Chapa Única, denominação
que foi inspiração do atual presidente do SINAL-BH, nosso colega Mauro, é destacar a necessária manutenção da
união na ação sindical em Belo Horizonte, particularmente
na necessidade de ampliação da participação dos servidores na decisão dos rumos do sindicato SINAL. Não se deve esquecer que o SINAL representa todos os servidores
do Banco Central do Brasil, filiados ou não.

3. AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO, COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO DE CRÍTICAS E SUGESTÕES,
tanto presenciais, para os quais queremos aumentar a frequência, quanto eletrônicos (informativo, blogs, canais de
sugestões e contato), para que todos os interessados possam dar sua colaboração. Vale destacar que as reuniões do
Conselho Regional estão sempre abertas à participação de todos;
4. MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, em colaboração com o Conselho Fiscal;
5. AMPLIAÇÃO DOS CONVÊNIOS E SERVIÇOS OFERECIDOS, com ampliação de convênios e estudo de viabilidade
para oferecimento de novos serviços e convênios, informações sobre saúde (PASBC e QVT);
6. CRIAÇÃO DE GRUPOS COM OBJETIVOS ESPECÍFICOS, com um representante da chapa nomeado como
responsável pelos trabalhos, sempre que possível aberto à participação de filiados, para análise e deliberação dos passos
necessários para execução dos compromissos assumidos.
Canal aberto
Esperamos contar com o seu voto, sua atenção, sua opinião, sua crítica e sua luta na defesa de nossos interesses comuns. A
consecução de nossos objetivos depende muito da PARTICIPAÇÃO dos servidores desta Regional. Venha conhecer e
participar das Assembleias Regionais e das Assembleias Nacionais Deliberativas. Sinta-se à vontade para comunicar-se com
seus representantes desde já!
Quem s omos e q ual é nossa m otivação
A chapa é composta por colegas conhecidos pelo corpo funcional, alguns atuantes no movimento sindical e outros doando sua
energia pela primeira vez. Evidentemente o prazer da participação em debates políticos é parte de nossa motivação, mas
estamos juntos principalmente para evitar uma lacuna de representação sindical no SINAL-BH. Essa lacuna, acreditamos,
levaria a uma situação política e sindical consideravelmente pior do que o estado de coisas atual, já criticado cotidianament e
nos corredores e nas redes informais, a despeito da ação guerreira de muitos colegas nossos nas últimas décadas. "Chapa
Única" - Integrantes: Anibal Cordeiro de Melo (Desuc); Antônio José de Paula Neto (Deorf); Cláudio de Oliveira Lacerda
(Decap); José Raymundo Nardy (Aposentado); Mauro Cattabriga de Barros (Decap); Pedro José Cifuentes Gonçalves
(Desuc); Renato Fabiano Matheus (Adbho).
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