
 

Autonomia do BC: Sinal abre novo espaço de discussão para servidores da Autarquia 

 

Com o objetivo de construir debates profícuos sobre as principais pautas de interesse dos servidores 

do Banco Central, o Sinal abre nesta segunda-feira, 9 de março, um fórum de discussão no Facebook. 

E, para inaugurar o mais novo espaço de interação, o assunto é “Autonomia do BCB”. 
 

Os projetos sobre a matéria, hoje em tramitação no Congresso Nacional, versam sobre diversos 

aspectos da autonomia institucional, assim como estabelecem regras para os mandatos do presidente 

e de seus diretores. No entanto, não fazem menção às atribuições e prerrogativas do quadro funcional 

da Autarquia. 
 

E você, o que acha? Estes projetos garantem, de fato, a autonomia do BC? Os objetivos do Órgão 

deveriam ficar restritos à estabilidade de preços e financeira, ou, tal qual o Federal Reserve (FED), dos 

EUA, estender sua missão para a promoção do emprego? O desenvolvimento equilibrado do país (art. 

192 da CF) deveria fazer parte dos objetivos? Os mandatos da Diretoria Colegiada devem ou não ser 

coincidentes com o do Presidente da República? Como ficam os servidores em um BC autônomo? 

Quais as melhores estratégias para o atendimento das demandas dos servidores? 
 

Queremos ouvir você. 

Clique aqui e contribua com as discussões. 

Se não conseguir visualizar esta mensagem, acesse o Sinal BH Informa no site do sindicato  

Nº 004 
10/03/2020 

www.sinal.org.br/BH  sinalbh@sinal.org.br R. Araguari, 1705, salas 402/403, fones: 2512-1668 e 2512-1731  

Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público: AGN na próxima quinta, 12, 

delibera sobre paralisação de atividades  
 

 

O Sinal convoca os servidores do Banco Central em todo o país para Assembleia Geral Nacional 

(AGN), na próxima quinta-feira, 12 de março, para deliberar sobre a paralisação das atividades por 

quatro horas em 18 de março – Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público. A participação 

dos servidores do Banco Central nas manifestações desse dia foi decidida na última AGN, realizada 

em 12 de fevereiro passado.  

 

 

 

 
 

Os motivos que nos levam ao engajamento nesta mobilização são as inúmeras matérias em tramita-

ção no Congresso Nacional – Propostas de Emendas à Constituição 186, 187 e 188/2019, 438/2018 e 

a Medida Provisória nº 922/2020, por exemplo – que impõem prejuízos significativos à classe, como a 

redução salarial em até 25%, com reflexos desastrosos à população, em especial àqueles que mais 

dependem dos serviços públicos. 
 

Compareça! Sua participação é fundamental para construirmos um movimento forte. 
 

Em Belo Horizonte, a AGN será na plataforma do térreo, às 14:30h. 
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