
 

ASSEMBLEIA DEBATE PRIORIDADES 
 

 

    03 DE ABRIL: REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO BCB  

Ontem, na AGRE realizada em BH, Jordan explanou sobre a pauta a ser discutida na reunião 

marcada com o novo Presidente do BCB tendo o PASBC no topo da lista (Revogação da 

Portaria, aporte anual orçamentário e melhorias de gestão).   

CONVOCADA  ASSEMBLEIA GERAL NACIONAL (APITO 42/2019) de 19 a 31.03 - A 

AGN da pauta nacional será aberta na terça (19) com os esclarecimentos dos itens cuja votação 

eletrônica ficará aberta até as 18h do dia 31.03. 

 PASBC, carreira, capacitação, gestão de desempenho, teletrabalho, comissões, jornada 

especial, etc. 

MOBILIZAÇÃO - COMO E QUANDO? Vamos discutir sobre isso e indicar ao SINAL 

propostas de calendário a ser avaliado em reunião nos dias 21 e 22.03 em Brasília, quando 

participaremos da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, no Congresso 

Nacional.  

O silêncio é a pior resposta. A calma pode ser um indicador inconveniente.  

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

RETROCESSO NO BC - SUSPENSÃO DO REGIME ESPECIAL NA JORNADA  

O clima organizacional foi tema nos debates. “Nunca foi tão ruim a gestão de RH no BC” 

como vem, na sequência, trilhando as últimas Diretorias. “Vendem a ideia de que o dia que o 

BC tiver autonomia você compra o servidor. Se não vier a autonomia, uma série de perdas”. 

Gerou profunda insatisfação a suspensão abrupta do regime de jornada especial de 7 horas sem 

aviso prévio, demanda de longa data que se adequa perfeitamente a alguns setores do BC. 

Conclamamos as Chefias a não concordarem com medidas que põem em risco o cumprimento 

da Missão institucional do BC. 

Alertamos que a excelência do quadro funcional, reconhecida internacionalmente, deve 

merecer o respeito e a defesa de seus superiores. 

E aí, Diretora? “Todos nós temos a valorização da carreira como objetivo”, afirmou 

Carolina Barros em sua primeira visita a BH, em reunião com o SINAL. 
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