
 
 

Vencemos nossa primeira batalha! 
 

A partir de uma ótima ideia do grupo de servidores de BH que se reuniu em 17/4/2019 para discutir os rumos 

da mobilização, decidimos elaborar um modelo de cobrança à Diretora Carolina de Assis Barros, a respeito do 

aumento ilegal do Pasbc, com o intuito de ser encaminhado por e-mail ou pela Newsfeed da intranet do BC. 

Além disso, houve a proposta da Carta Aberta, assinada por mais de 140 servidores de BH, que já foi 

encaminhada à Dirad e ao Presidente. 

Após dezenas e dezenas de colegas de todo o Brasil terem mandado seus posts e seus e-mails, além de terem 

assinado a Carta Aberta, duas coisas aconteceram: 

1) A Dirad teve de se manifestar publicamente, em 10/5/2019, através do seu informativo “Interação”. A 

adoção dessa medida foi, nas palavras da própria Dirad, “em resposta às várias mensagens que foram 

postadas na intranet do banco”; e 

2) A opção “Todos” (todos os posts), na página da Newsfeed na intranet, não mostra mais as dezenas e 

dezenas de cobranças à Diretora Carolina de Assis Barros: tiraram as mensagens dessa página! 

Acreditamos que seja por causa do grande constrangimento que a quantidade enorme de cobranças 

contra o aumento ilegal do Pasbc tenha causado à Dirad. 

PARABÉNS a todos os servidores de BH que (A) participaram da reunião de 17/4/2019, (B) assinaram a 

Carta Aberta, (C) enviaram seus e-mails para a Diretora Carolina de Assis Barros e (D) postaram 

mensagens na Newsfeed! 

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

Mas ainda há muito pelo que lutar... 

Como o aumento ilegal do Pasbc ainda persiste, e como temos uma pauta salarial 2019 a ser reivindicada, o 

Sinal Nacional convocou, para hoje, uma Assembleia Geral Nacional com o indicativo de uma paralisação 

parcial no dia 22/5/2019, conforme nota abaixo. Convidamos todo mundo a participar conosco! 

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

Assembleia Geral Nacional 

Conforme edital de convocação de ontem, o Conselho Regional do Sinal-BH conclama a todos os 

servidores a comparecerem à Assembleia Geral Nacional - AGN, dia 15.5.2019, quarta-feira, às 10 horas, na 

sala de aula 3 do 12º andar do BC-BH, para deliberar sobre: 

1) Alterações no Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central (PASBC); 

2) Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 - Reforma da Previdência; 

3) Indicativo de paralisação de 1 (uma) hora no dia 22.5.2019.  

Não deixe de participar!  
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