
 

Apresentação da Chapa “Continuar a Mudar” 
 
 Com o objetivo de fortalecer o Sinal para a superação dos grandes desafios a nós impostos, apresentamos 
a chapa “Continuar a Mudar”, cujo compromisso se baseia em promover os ajustes necessários e dotar o Sinal de 
instrumentos capazes de fazer face aos enfrentamentos contemporâneos, alinhar as nossas ações ao que espera a 
nossa categoria e reverter as políticas de deterioração das carreiras, dos salários e do nosso Programa de Saúde, o 
Pasbc. 
 

Somos 8 integrantes: 
 

• Cláudio de Oliveira Lacerda – Conselheiro Regional; 

• Fábio Faiad Bottini – Presidente Regional; 

• Gilmar Adelino Roriz Lemes – Conselheiro Regional; 

• Jackson Gomes Abrahão – Conselheiro Regional; 

• José Raymundo Nardy – Conselheiro Regional; 

• Maria de Fátima Siqueira – Conselheira Regional; 

• Mauro Cattabriga de Barros – Diretor Financeiro Regional; e 
Pedro José Cifuentes Gonçalves – Diretor Secretário Regional. 

Nosso programa é o seguinte: 
 

Atuação Local 

1. Intensificação das conversas diretas com os filiados – Uma prática que vinha sendo implementada nos últimos 
2 anos (exceto, infelizmente, no período da pandemia) e que queremos aprofundar ainda mais; 
2. Adoção maior das assembleias virtuais em BH – Já adotamos tanto para a AGO de prestação anual de contas 
(em abril de 2020) quanto para a eleição da Comissão Eleitoral (em fevereiro de 2021), e pretendemos ampliar 
esta medida; 
3. Reformulação dos nossos informativos locais – A fim de avançar ainda mais na nossa Comunicação; 

4. Incentivar a participação da categoria e renovar a atuação sindical – Através do diálogo e do trabalho, 
fomentar a participação voluntária na atividade sindical de Técnicos e Analistas, novos e veteranos, 
comissionados e não comissionados, contribuindo para a pluralidade da representação sindical e, eventualmente, 
formando novos quadros para o futuro; 
5. Ampliação dos convênios e benefícios ofertados pelo Sinal-BH – Para que os filiados possam continuar a ter 
bons descontos em cursos, eventos, atividades e outros programas; e 
6. Outras medidas a serem debatidas com a categoria. 
 

Atuação Nacional: 

1. Defender no Conselho Nacional do Sinal a intensificação das ações que ampliem a participação da categoria 
nas decisões do sindicato – Como votações eletrônicas, fóruns temáticos de discussão, AND virtual etc.; 
2. Propor ao CN a criação de grupos de WhatsApp ou Telegram – Para que a categoria possa, livremente, 
debater quaisquer assuntos e trazer quaisquer sugestões; 
3. Defender no Conselho Nacional do Sinal uma maior atuação do sindicato em todas as novas mídias sociais – 
Em especial no Instagram e no Tik Tok, mas sem prejuízo de outras mídias; 
4. Propor ao CN inovações na Estrutura e na Governança do Sinal – Permitindo, dessa forma, melhor 
gerenciamento das atividades administrativas e financeiras do sindicato; 
5. Defender no Conselho Nacional do Sinal a promoção de debates sobre questões técnicas na atuação do Bacen 
– No intuito de zelar pelo prestígio da Instituição, mantendo a qualificação técnica e atendendo aos padrões 
internacionais; e 
6. Outras medidas a serem debatidas com a categoria. 
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Se não conseguir visualizar esta mensagem, acesse o Sinal BH Informa no site do sindicato  

www.sinal.org.br/BH  sinalbh@sinal.org.br R. Araguari, 1705, salas 402/403, fone: (31) 98684-5451 (estamos em homeoffice) 

 
Atenção: a senha de acesso ao Sistema de Votação Eletrônico é diferente da senha habitual da área 

restrita de filiados. Se você não a possui ou não se lembra qual é,  cadastre aqui sua senha para acessar o 

SVE até as 18h do dia 13 de abril, véspera da votação. Garanta seu voto! 

http://portal.sinal.org.br/categoria/sinal-bh-informa
http://www.sinal.org.br/bh
mailto:sinalbh@sinal.org.br
http://sve.sinal.org.br/esquecisenha.jsp

