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Prioridade do Sinal-BH em Agosto/2019:  
discussão da Autonomia do Banco Central do Brasil 

 

A qualquer momento, a discussão sobre a Autonomia do Bacen será prioritária no         

Congresso Nacional. Antes que isso aconteça, o Sinal Nacional já está rediscutindo o      

assunto, a partir dos debates, votações e discussões anteriores. Inclusive foi criado um   

comitê específico dentro do Conselho Nacional do Sinal (do qual o presidente do Sinal-BH 

é um dos integrantes) para avançar especificamente nesse tema. 

Aqui em BH, faremos também nossas discussões, a fim de levarmos nossas propostas   

para o Conselho Nacional. O filiado que quiser participar pode, por favor, mandar um e-mail 

para sinalbh@sinal.org.br. É importante para nós tal participação!  

 

Uma das Lutas Mais Difíceis do SINAL em Toda a sua História:  
a Atual Reforma da Previdência! 

 

Independente de sermos a favor ou contra à Reforma da Previdência, é muito alto o preço 

que se quer cobrar dos servidores públicos. A árdua luta do Sinal Nacional, em conjunto 

com a Fonacate e outras entidades, colaborou para que o dano causado aos servidores 

não fosse tão pesado quanto o governo Bolsonaro queria desde o início. Nós, do Sinal-BH, 

queremos agradecer aos colegas do Sinal Nacional que estão na linha de frente dessa luta 

pelo incansável trabalho até aqui! 

Mas sabemos que ainda há mais obstáculos pela frente: o governo Bolsonaro promete um 

ataque muito maior contra os servidores públicos e suas associações sindicais. Além das 

novas votações da reforma da previdência, existem outros projetos no Congresso Nacional 

contra os servidores públicos, a perspectiva de reajuste zero para os próximos anos etc. Na 

página 2 deste Jornal, reproduzimos o Apito Brasil nº 136, com as decisões tomadas pelo 

Conselho Nacional do SINAL a respeito dos próximos desafios a serem enfrentados. 
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CN discute demandas da categoria e define ações para  

o segundo semestre 
 

Em reunião na última sexta-feira, 2 de agosto, e no sábado, 3, o Conselho Nacional (CN) do Sinal, reunido em 

Brasília, analisou os desafios e encaminhou a continuidade das ações em defesa das demandas dos servidores 

do Banco Central no segundo semestre. Reforma da Previdência, autonomia do BC e as demais matérias em 

pauta no  Congresso, bem como ações judiciais, estiveram no centro das discussões. 

Com a proximidade da apreciação em segundo turno, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 foi um dos principais temas de palestra ministrada pelo analista   político e 

assessor parlamentar do Sinal, Antônio Augusto de Queiroz. Para ele, será difícil obter novos   avanços no texto, 

uma vez que a base governista e partidos de centro já implementaram as mudanças que achavam pertinentes, 

porém, há espaço para a apresentação de destaques supressivos, que retiram matérias como a contribuição    

extraordinária, pedágio, base de cálculo, possibilidade de extinção dos regimes próprios, entre outros. 

O Sinal reforçará nesta semana os trabalhos do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado 

(Fonacate) e do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe). A mobilização  

contará com abordagem aos deputados federais e lideranças partidárias, de modo a buscar esses novos           

destaques à redação da reforma, e atos políticos nos aeroportos do país e nas imediações e corredores da       

Câmara. 

Em relação aos enfrentamentos à vista, Queiroz destacou as mudanças pretendidas pelo Executivo ao pacto    

federativo. “A tendência é desvincular, desobrigar e desindexar despesas”, criticou, observando ainda que a 

Emenda Constitucional 95 (teto de gastos) é o norte de uma política de arrocho, que tem como alvo o serviço   

público. 

Neste âmbito, ganha força o Projeto de Lei do Senado (PLS) 116/2017, que prevê a perda de cargo público do 

servidor estável. O dispositivo encontra-se pronto para apreciação pelo Plenário do Senado Federal e   deve estar 

na Ordem do Dia da Casa nas próximas semanas. 

Também deve ter destaque no Legislativo neste semestre a discussão sobre a autonomia do Banco Central. O 

Sinal retomará, de pronto, na volta dos trabalhos do Parlamento, os diálogos com o deputado Celso Maldaner 

(MDB/SC), relator do Projeto de Lei Complementar (PLP) 200/1989, ao qual foi apensado o PLP 112/2019,     

apresentado neste ano pelo governo. O Sindicato ampliará o debate, ainda, com lideranças no Congresso,       

especialistas da área econômica e monetária, o próprio BC e a categoria. 

Os encaminhamentos a serem dados às ações judiciais em curso, foram objeto de discussão em que se           

procurou, depois de ouvidos os advogados que nos representam em cada uma delas, deliberar sobre a estratégia 

a nortear os próximos passos. 

Finalmente, foram eleitos os membros do Conselho Editorial da revista Por Sinal, para o período 2019/2021: entre 

os conselheiros regionais, os candidatos Juan Pablo Painceira Paschoa (RJ) e Paulo de Tarso Galarça Calovi 

(DF), como titulares, e Tyrso Meireles Neto (CUR) e José Paulo Vieira (SP), respectivamente, como 1º e 2º        

suplentes. Entre os não conselheiros, os candidatos Edil Batista Júnior (REC) e Maria Juliana Zeilmann Fabris 

(POA), como titulares, e Rubens Gandelman (SP) e Renato Fabiano Matheus (BH), respectivamente, como 1º e 2º 

suplentes.  

Apito Brasil nº 136 - 5/8/2019 - disponível em: https://portal.sinal.org.br/publicacoes/cn-discute-demandas-da-categoria-e-define-acoes-para-o-segundo-

semestre/  
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Abaixo-Assinado Centrus: 
O Sinal-BH Apoia Esta Ideia 

 

 

Está circulando nos andares do BC-MG, por iniciativa do Grupo Organizador do   

Abaixo-Assinado Centrus, o seguinte abaixo-assinado: 

 

“Prezados Colegas, 

Estamos passando um abaixo-assinado para solicitar melhorias nas 

regras do plano de previdência do BC (regras mais simples e        

transparentes) e a transferência da sua gestão para a Centrus 

(atualmente na Funpresp). 

Acreditamos que isso tornará o plano muito melhor, além de tornar 

sua  gestão mais próxima de nós (o que é especialmente relevante 

dada a característica de longo prazo e o grande volume de  recursos 

que fundos de previdência atingem) e de também consolidar a         

autonomia do BC. Um maior detalhamento das razões consta na     

primeira página da lista do abaixo-assinado. 

Contamos com a sua assinatura mesmo que você não tenha migrado 

de regime previdenciário (neste caso, você terá uma opção melhor se 

quiser migrar em uma eventual nova janela de migração) ou que você 

não tenha aderido à Funpresp (neste caso o plano poderá se tornar 

muito mais atrativo que o voo solo em aplicações financeiras que você 

esteja fazendo). Solicitamos também que você preencha o campo    

indicando se você é ou não participante da Funpresp. 

Um abraço, 

Grupo Organizador do Abaixo-Assinado Centrus”. 

 

 

O Sinal-BH não só está divulgando o abaixo-assinado, mas também 

apoia esta ideia! 

 Quem tiver dúvidas ou quiser assinar o documento, favor procurar o colega Flávio Almeida     
Paolinelli de Castro, no Decon-MG (7º andar; ramal 7114), ou a colega Graziella Lage Laureano 
Alves, no Deorf-MG (3º andar;  ramal 7352). 



 

Novos convênios 

O Sinal-BH firmou parceria com o Centro de Línguas Fundação Torino. 

Os filiados poderão usufruir do desconto de 10% em todos os cursos de idioma italiano e/

ou inglês. 

Para mais informações entre em contato com o  Sinal-BH através do telefone (31) 2512-

1668. 

Charge da Cleide Napoleão   

servidora aposentada de São Paulo 
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