
2019 BATE À NOSSA PORTA...  
 

... e enfiaram a mão no nosso bolso! A MP que cancela a parcela de 6,3% de correção dos salários e vigora 

até 08.02.2019, continua sem previsão na pauta no STF. 

O STF, que ainda poderá pautar a matéria antes do recesso previsto para o período de (5ª. feira) 20 de dezembro a 

06 de janeiro, não se manifestou. 

Especialista em contas públicas do Senado Federal, Roberto Piscitelli, entende que a economia de R$6,9 bilhões é 

uma gota no oceano na previsão para 2019 de renúncias fiscais de R$306 bilhões. Somadas as desonerações, o 

gasto vai chegar a R$400 bilhões. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MAIS... DO MESMO - O atual ministro que planejou o ajuste fiscal através da mais profunda desestruturação dos 

serviços destinados à sociedade, segue indicado no novo governo para Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. 

Um desmonte de proporções gigantescas que poderá produzir grandes impactos sociais e atingir fortemente a nossa 

vida e das nossas famílias; reduz os quadros de mais de 300 a apenas 20 carreiras, uma que reúne a maioria dos 

servidores com salários de ingresso de R$5000,00 e 30 níveis, sem a progressão automática e de forma que 

alcancem o topo apenas os mais destacados que ocupem cargos de chefia. 

Inclua-se no rol de medidas de ataque aos servidores a elevação da alíquota previdenciária de 11% para 14% para 

os servidores públicos civis, ativos e aposentados. 

Ainda, passível de ser regulamentada, a avaliação de desempenho para demissão de servidores. 

Com tudo isso, a direção do Banco Central continua imune, muda e inerte. 

A Diretoria Colegiada ignora seu dever de defesa da Instituição e das carreiras. O compromisso firmado pelo 

Presidente Illan com os servidores tornou-se promessa vazia. 

Qual será nossa responsabilidade por melhores rumos para o futuro do Banco Central do Brasil? 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

FESTA DE NATAL - Transcorreu em clima de muita descontração a confraternização de Natal na última sexta-

feira. A presença de mais de 200 pessoas, entre filiados, familiares e convidados,  contou com boa participação de 

servidores ativos e aposentados. 

No intervalo musical Márcio Gomes dirigiu o sorteio de brindes aos filiados. Os 3 pacotes de viagem com direito a 

acompanhante foram para os seguintes ganhadores: 1º. Punta Cana: Hilton Caldeira Ribeiro que recebeu com 

alegria o prêmio no ato. Os demais, ausentes no evento, serão comunicados do fato: 2º. Montevidéu: Alfredo 

Mendonça Condé; e 3º. Porto Seguro: Osmar Brasil de Almeida. 

Desejamos a todos um Natal de Luz e Solidariedade e um 2019 pleno de realizações. 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Colega,  

O Sindicato é a nossa única chance. Ajude a promover uma representação à altura dos enfrentamentos que se 

avizinham. 

Junte-se a nós. 

 

 

Nº 060 

18/12/2018 

Se não conseguir visualizar esta mensagem, acesse o Sinal BH Informa no site do sindicato  

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  

http://portal.sinal.org.br/categoria/sinal-bh-informa
http://www.sinal.org.br/bh
mailto:sinalbh@sinal.org.br

