
  

Em 2020, a importância de um sindicato  
forte ficará ainda mais evidente! 

 
Nos dias 31/jan e 1º/fev, o Sinal Nacional esteve reunido em Brasília para tratar de diversas questões 

relacionadas aos servidores do Bacen. Inicialmente foi apresentada uma análise de conjuntura por 

parte do palestrante Vladimir Nepomuceno (da Insight Assessoria). Em seguida, os próprios diretores 

e conselheiros nacionais trouxeram suas informações e questões, a fim de completarem o debate. 

 

Infelizmente, a conclusão a que se chegou é pior do que imaginávamos no ano passado: o ano de 2020 

pode trazer muito mais problemas que 2019. Além de tentarmos manter as conquistas do ano passado, 

teremos que enfrentar as medidas do Governo e da Dirad que já reduziram (ou que vão reduzir ainda 

mais) o salário líquido dos servidores desta Autarquia. Por exemplo: 

 

• Pasbc - A Dirad e o Presidente do Bacen rejeitaram o pleito do Sinal de suspensão do aumento 

de jan/2020 da contribuição ao programa de saúde. Portanto, o Sinal está agora reabrindo a 

possibilidade de os filiados entrarem com ações judiciais contra o aumento da 

contribuição ao Pasbc;  

• Reforma Administrativa - O Governo quer implementar o carreirão, a possibilidade de redução 

forçada de jornada e de salário dos servidores públicos federais (o que poderá reduzir em 25% 

os nossos salários!) e muitas outras medidas contrárias aos referidos servidores. Logo, o Sinal já 

iniciou o planejamento da Mobilização 2020 e das possíveis ações judiciais contra quaisquer 

arbitrariedades relativas aos servidores do Bacen. 

 

Óbvio que os dois itens acima não são as únicas ameaças a que ainda estamos expostos. Temos a 

perspectiva de reajuste salarial zero para os próximos anos e outras “maldades” podem surgir, por 

exemplo, através do projeto de Autonomia do Bacen ou de novas medidas provisórias do Governo. 

Além de redobrarmos nossos esforços de acompanhamento e de busca de soluções, neste ano também 

realizaremos, para pensar o nosso futuro, a 29º AND – Assembleia Nacional Deliberativa. Ou seja, 

haverá ainda mais atividades sindicais que no ano passado, pois 2020 nos está exigindo isso. 

 

Portanto, reiteramos o convite a todos os colegas que ainda não são filiados: apoiem o Sinal-BH 

nessa árdua luta de 2020, filiando-se. Estamos convictos de que, para enfrentarmos essa dificílima 

luta, quanto mais apoio tivermos, melhor! Pedimos que, por favor, preencham e assinem a ficha que 

está no verso e a entreguem a uma das funcionárias do Sinal-BH ou a um dos conselheiros. 

Agradecemos desde já aos colegas que nos apoiarem nessa iniciativa! 
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