
PALAVRA DE REI NÃO VOLTA ATRÁS 
 

Na forma de praxe, o SINAL encaminhou os pedidos de liberação dos servidores eleitos 

delegados da AND. Com a resposta padrão, adotaram-se os procedimentos de ordem prática... 

... Mas o Depes voltou atrás.  

Em e-mail lacônico no dia 12.11, numa medida esdrúxula, o Depes cancelou as liberações arguindo o art. 36 da 

Instrução Normativa 02 do Planejamento, editada em 12.09. 

MAIS REALISTA QUE O REI? - o artigo 38 da mesma Instrução Normativa invoca o poder discricionário da 

autoridade do órgão para “editar o ato com critérios e procedimentos específicos à jornada de trabalho, a 

fim de adequá-lo às peculiaridades de cada unidade administrativa”, prática usual. 

Seria uma retaliação à defesa do PASBC? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA   

Um grande retrocesso, diz a Deputada Erika Kokai na tarde de 13.11, na audiência pública da CTASP com a 

participação do SINAL, diversas entidades e o Secretário Chiba do MPDG, sobre a IN 02 que originou o ato do 

chefe do Depes. 

Entidades sindicais entraram com ADIN contra a afronta constitucional à garantia de liberdade sindical. No 

nosso caso, porém, bastaria uma correção do DEPES.  

Em meio às reclamações mútuas, o Cota e o Jordan trocaram informações de que nesta sexta-feira o Marcelo 

Cota e o Secretário Chiba tratarão do assunto. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
PROVIDÊNCIAS DO SINAL - medidas que garantam condições mínimas de participação na AND, o fórum 

dos servidores de defesa do Banco Central e das Carreiras, estão em andamento administrativamente, nas esferas 

do Legislativo e do Judiciário. 

Entretanto, cabe alertar que a reativação na gestão de pessoas no BC de práticas há muito deixadas para trás, é 

motivo de grande preocupação.  

Estejamos alertas. Por trás de gracejos e outras ações demeritórias da atividade sindical consideradas assédio 

existe um modelo ultrapassado de gestão que devemos combater veementemente, a bem da qualidade do serviço 
prestado à sociedade.  

PASBC - O programa é direito garantido desde a sua fundação, assim foi mantida a gratuidade 

por medida judicial para 300 participantes.    

 

PELA PRESERVAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE PASBC, DIGA NÃO AO MODELO 

CONTRIBUTIVO INSPIRADO NA LÓGICA DE MERCADO.  
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