
 

 

Nova Diretoria do Sinal-BH 
 
Em reunião do Conselho Nacional, realizada em 30.4.2019, o colega Mauro Cattabriga foi eleito para o cargo de Diretor de Assuntos 
Técnicos do Sinal Nacional. Além disso, o Conselho Regional de BH, reunido em 6.5.2019, decidiu reconfigurar a diretoria 
executiva da regional, sendo designado o colega Fábio Faiad para a presidência do Sinal-BH (e, com isso, ele será o nosso integrante 
no Conselho Nacional do Sinal). Sendo assim, a composição do Sinal-BH ficou da seguinte forma: 
 

• Presidente: Fábio Faiad; 

• Secretário: Pedro Cifuentes; 

• Diretor Financeiro: Ricardo Vinícius; 

• Conselheiros Vogais: Mauro Cattabriga, Maria de Fátima, Alexandre Neves e José Nardy. 
 
 

PASBC – Informes 
 
Em 17.4.2019, BH fez uma importante mobilização contra o reajuste do PASBC, com a presença de 60 colegas.  
 
Por consenso dos participantes, foram estabelecidas cinco frentes de atuação para o combate ao aumento abusivo da nossa 
contribuição: 
 
i) e-mails para a Dirad;  
ii) notas na newsfeed (intranet do BC);  
iii) Carta Aberta/Abaixo Assinado;  
iv) judicialização; e  
v) mobilização.  
 
Dessa forma, conseguimos avançar nas cinco frentes de atuação, conforme se segue: 
 
1) E-mails para a Dirad – começamos a encaminhá-los e, no quadro abaixo, está disponível um modelo para os colegas que 

quiserem colaborar com a nossa causa, mandando um e-mail para a Dirad cobrando a reversão desse aumento abusivo na 
contribuição do PASBC; 

2) Notas na newsfeed (intranet do BC) – Idem ao item acima; 
3) Carta Aberta/Abaixo Assinado – coletamos mais de 130 assinaturas, sendo que, quem ainda quiser assinar, pode entrar em 

contato com o Sinal-BH que levaremos o documento para a coleta de mais assinaturas; 
4) Judicialização – está disponível no site do Sinal (www.sinal.org.br) a ação judicial para qualquer filiado que queira fazê-lo; e 
5) Mobilização – ontem, encaminhamos para o Conselho Nacional do Sinal uma proposta de calendário de mobilização nacional e 

solicitamos que o assunto seja tratado como prioridade na próxima reunião do referido Conselho. 
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Modelo de texto de E-Mail para a Dirad 
 
 
Diretora Carolina de Assis Barros, 
 
Solicito respeitosamente a anulação da Portaria nº 101.314/2019, por não respeitar o limite legal previsto no art. 15, 1º, da Lei 
nº 9.650/1998. 
 
Atenciosamente, 
 
[assinatura] 
 
 
 
Modelo de texto de Newsfeed para a Dirad 
 
 

Diretora Carolina de Assis Barros, solicito respeitosamente a anulação da Portaria nº 101.314/2019, por não respeitar o limite 
legal previsto no art. 15, 1º, da Lei nº 9.650/1998.  
Atenciosamente, [nome do servidor] 
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