
DADOS DA PESQUISA REALIZADA EM BH – OUT/2018  
 

Nos últimos dias, na forma anunciada, realizou-se pesquisa visando colher subsídios para a delegação de BH 

atuar na AND do SINAL, conforme as demandas consideradas mais importantes para os servidores.  

Foram enviados 255 questionários para os ativos e 101 aposentados, com um retorno, respectivamente de 96 

(37,65%) e 10 (5,2%). 

O PASBC e a postergação do reajuste, a defesa das Regionais, as questões Previdenciárias, as atribuições, o 

congelamento salarial, as assimetrias, o carreirão se destacam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nas questões abertas 36 opinaram: 31 na estrutura do SINAL das quais 23 em eleições diretas. 

As demais sugestões poderíamos sintetizar: 1) Efetivar a representação de técnicos e analistas; 2) Melhorar a 

comunicação – uso de recursos digitais; 3) Utilizar foruns virtuais; 4) Promover a aproximação com a base – 

estreitar as relações e alinhar as regionais; 5) Diminuir a contribuição; 6) Promover  a imagem do Banco 

Central e dos servidores; 6) Modernizar o Sindicato (adaptar aos novos tempos/novos públicos); 7) Melhorar o 

relacionamento com o BC e a comunicação com a sociedade; 8) Melhorar estratégias de atuação (ações de 

inteligência, atuação do BC); 9)  Ponderar cenários e conveniência (nem sempre nenhum direito a menos, tudo 

ou nada); 10) Ser mais proativo. 

O material completo da pesquisa se encontra no arquivo compilado (link) onde se poderão tirar dúvidas e 

consultar o inteiro teor dos itens pesquisados e sugestões apresentadas. 

Nos próximos dias, buscaremos introduzir as principais questões nas discussões da AND.    

O SINAL-BH parabeniza e agradece aos membros da delegação pelo esforço e a contribuição do Wagner 

Cateb que mais uma vez nos prestigiou com a valiosa presteza.  
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Faça um SINAL de força. Filie-se! 

www.sinal.org.br/BH  sinalbh@sinal.org.br R. Araguari, 1705, salas 402/403, fones: 2512-1668 e 2512-1731  

https://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2018/11/POPULA%C3%87%C3%83O-DA-PESQUISA1.pdf
http://portal.sinal.org.br/categoria/sinal-bh-informa
http://www.sinal.org.br/bh
mailto:sinalbh@sinal.org.br

