
 

ENCONTRO COM A NOVA DIRETORA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
PL Reestruturação - Ponto Eletrônico - Catraca - Teletrabalho (Gestão de Desempenho) - 

PASBC - RPC: Cálculo do BE - Fortalecimento do Banco Central/Valorização das Regionais: 

Treinamento, concentração de funções de confiança na sede. 

Na última 5ª., em encontro de 30 minutos, os Conselheiros do SINAL-BH Mauro, José Roberto, Pedro e 

Fátima levaram à Diretora Carolina Barros algumas das nossas maiores preocupações em relação ao PASBC e 

à pauta corrente. Presentes, Carolina, Hugo e Adriana. Por Telefone, Marcelo Cota, Wilson e outros assessores 

do Depes.  

Hugo e Adriana receberam os cumprimentos pelas novas atribuições, respectivamente de Gerente e 

Coordenadora ADBHO; desejamos boa sorte e pleno sucesso a ambos. 

Os representantes do SINAL fizeram as boas-vindas e se ativeram aos grandes temas que influenciam as 

discussões recorrentes pontuando o clima geral de apreensão, a necessidade de resgatar uma maior 

interlocução da DC no Congresso de modo a conter medidas que impactem contrariamente aos pleitos dos 

servidores e às atividades do BC. Realçando o fortalecimento do BCB em seu papel institucional e a 

valorização das Regionais na perspectiva de atendimento em todo o território brasileiro, reafirmaram uma 

expectativa positiva da atuação da Carolina em experiências num outro perfil da Diretoria do Banco Central.  

Carolina enfatizou focar na gestão de pessoas. Sobre o PL, o Cota informou se encontrar em tratativas no 

MPDG desde fevereiro aguardando respostas. Falou de avanços, jornada e que tem procurado influenciar. Que 

receberam bem a flexibilização da jornada, o registro eletrônico de frequência e 40h semanais, mas há 

resistência para o intervalo de almoço de 30 minutos. O projeto piloto do teletrabalho no BC (modelo para 

outros órgãos), busca-se que o Ministério normatize. A Catraca é de cunho mandatório (MP fez denúncia de 

que o BC-BH seria o único órgão sem controle de acesso). Carolina afirmou que em um primeiro momento, 

não tem outra função. Frisou que o PL trata de nomenclatura, NS, prerrogativas e direitos em tratativas, 

aguardando o “de acordo” para dar andamento, enfatizando sempre o diálogo com os servidores. 

Sobre o cálculo do Benefício Especial: Em 19/03 foi solicitado ao MPDG a base normativa para o cálculo, o 

Ministério, ainda sem resposta. Carolina reiterou que grandes processos do começo ao fim, acentuou, devem 

ser adotados pela Regional gerando treinamento e funções comissionadas. Pretende que a DIRAD lidere o 

exemplo e considera que o Colegiado seja receptivo. 

Carolina foi enfática em ressaltar o PASBC como o maior ativo do Banco, informou que o PASBC será revisto 

e que todos os servidores poderão participar das sugestões no momento certo, não descartou, entretanto, o 

aumento da contribuição. Finalizou-se o encontro, que reiterou ser o 1º., agradecendo e se colocando à 

disposição para novos encontros. 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

DIA DOS PAIS - O SINAL-BH cumprimenta a todos os pais, os heróis que brilharam no coração, nos olhos e 

nos sorrisos deste domingo.  
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