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[REFORMA ADMINISTRATIVA]

No Congresso e nas redes, servidores
mantêm enfrentamento à PEC 32/2020
Em audiência pública na Câmara, presidente do Sinal qualifica matéria como
“PEC da ingratidão”

“

PEC da ingratidão”. Assim o presidente
nacional do Sinal, Fábio Faiad, qualificou a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 32/2020 – reforma administrativa – durante
audiência pública virtual na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos
Deputados no início de maio.
“Atacar o setor público no momento de pandemia
é uma grande ingratidão, não só com os servidores,
mas também com toda a sociedade”, argumentou
Faiad.
Em sua explanação, o presidente do Sindicato confrontou falácias acerca dos servidores e do serviço
público e deu ênfase ao que chamou de “cinco grandes erros da PEC 32/2020”: momento inoportuno,
uma vez que a prioridade deve ser o enfrentamento à
Covid-19; más condições do debate, pois não foram
divulgados todos os documentos que embasaram a
reforma e o Parlamento segue sem acesso ao público;
erro no alvo, ao tratar o serviço público como tábua
de salvação do ponto de vista fiscal; problemas de
mérito e violações ao texto constitucional.
Fábio Faiad destacou, ainda, em mais de uma
oportunidade, a alta qualidade técnica dos quadros
do Bacen, onde, a despeito dos efeitos adversos da
pandemia, o corpo funcional segue prestando um
bom serviço à sociedade, tendo, inclusive, viabilizado
o funcionamento do PIX neste período.
Assista à participação do presidente do Sinal na íntegra em nosso canal do YouTube (youtube.com/apitotv).

Servidores intensificam mobilização

A participação nas audiências públicas na CCJC e
a intensificação dos diálogos com os deputados, tendo o apoio da Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Serviço Público (Servir Brasil) e da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, foram a tônica
da mobilização do Sinal e das demais entidades do
funcionalismo no último mês.
As dificuldades impostas pelo contexto da pandemia fizeram com que, em grande parte, o debate
público migrasse para o ambiente virtual e, ao que
parece, será este o palco para o enfrentamento nos
próximos meses. Durante o período, as representações das carreiras públicas promoveram diversas
ações com foco nas mídias sociais, objetivando alertar a população e pressionar os congressistas.

Engaje-se nesta luta

Com vistas à discussão da continuidade da luta organizada contra a PEC 32/2020 e outras ameaças,
o Sinal promoverá Assembleia Geral
Nacional (AGN) virtual de servidores
do BC no próximo dia 7 de junho, às
16h. O engajamento de toda a categoria será decisivo para superarmos o
momento desafiador que se apresenta.
Participe.
A Assembleia será realizada pela plataforma Zoom. Para
participar, acesse o link: https://bit.ly/3vgjljP
(ID da reunião: 842 5275 0347 – Senha de acesso: 122235)
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[SINALCON2021]

Vem aí!

SinalCon 2021: o Congresso Virtual
que vai mudar o Sinal
Objetivo é fornecer ao filiado mais instrumentos de participação nas discussões
sobre os diversos assuntos inerentes à categoria

C

om o objetivo de fornecer mais instrumentos de participação nas discussões sobre os
diversos assuntos inerentes à categoria, o
Sindicato vai lançar, em junho, o SinalCon 2021:
I Congresso de Fóruns Virtuais Multitemáticos.
Inicialmente com 16 temas, o Congresso será uma
oportunidade para que você, filiado, via Facebook
ou WhatsApp, apresente sugestões para o planejamento do Sinal Nacional.
Os nove primeiros temas em debate serão relativos à Pauta 2021 (confira os itens da Pauta na
página 1), de modo que os filiados possam acompanhar e propor estratégias de atuação em defesa
de cada uma das demandas. Os outros temas têm
como foco propostas ainda em desenvolvimento,
com vistas à construção conjunta sobre as medidas
a serem tomadas.
Além da interação nos fóruns, eventualmente,
haverá palestras e outras atividades virtuais, bem
como eventos paralelos, voltados a subsidiar as discussões em curso. Os filiados poderão participar
do debate de um ou mais assuntos. No decorrer do
tempo, alguns fóruns podem, por decisão dos participantes, ser aglutinados ou separados, a fim de
acompanhar a dinâmica dos diálogos.
Em breve, informaremos, por meio de nossos canais de comunicação, os procedimentos necessários
à participação no SinalCon 2021.
Fique atento e participe.

Confira a seguir os temas:

1. Combate à PEC 32 e a Outros Projetos (Facebook);
2. Novo PCS para o Bacen (Facebook);
3. Autonomia de Verdade para o Bacen (Facebook);
4. Previdência Complementar para os Servidores
Novos (Facebook);
5. Melhorias para o PASBC (Facebook);
6. Teletrabalho e Gestão de Pessoas no Bacen
(Facebook);
7. Combate ao Decreto 10620/21 (Facebook);
8. Redução da CPSS dos Aposentados (Facebook);
9. Pelo Acordo sobre os 28,86% (Facebook);
10. Formação Sindical para Filiados e Dirigentes
(Facebook);
11. Novo Formato para a AND (Facebook);
12. Atuação Social do Sinal Nacional (Facebook);
13. Eventos e Concursos no Sinal Nacional
(Facebook);
14. Estratégia e Planejamento Estratégico do
Sinal Nacional (Facebook);
15. Convênios e Benefícios do Sinal Nacional
(WhatsApp); e
16. Novas Formas de Mobilização da Categoria
(WhatsApp).

Vamos, juntos, mudar o Sinal?
O Sinal disponibilizou um novo e-mail para a categoria: mudarosinal@sinal.org.br. Você quer participar de algum fórum, quer dar alguma sugestão ou
quer apenas mandar uma proposta sobre qualquer
tema? Envie sua contribuição. Contamos com sua
opinião para mudar o Sinal!
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[MOBILIZAÇÃO]

Servidores aprovam campanha emergencial
e Pauta 2021
Encontro foi realizado na modalidade virtual; participantes puderam votar
por meio da plataforma Zoom

E

m Assembleia Geral Nacional (AGN) no dia 14 de maio, servidores do Banco Central em todo o país aprovaram a abertura da Campanha Salarial Emergencial 2021
e a Pauta 2021. O encontro foi realizado na modalidade virtual e, pela primeira vez,
os participantes puderam votar, de forma ágil e prática, por meio da plataforma Zoom.
Confira, a seguir, a Pauta aprovada.

1)

Combater as mudanças constantes da Reforma Administrativa
(PEC 32) e outras que estão tramitando no Congresso Nacional (carreirão, fim da estabilidade, redução
de 25% dos salários etc.);

2) Lutar por um novo Plano de
Carreira para os servidores do BC
com, pelo menos, as seguintes premissas: I) todos os cargos do Bacen
exercem Atividades Exclusivas de
Estado; II) deve estar incluído um
reajuste salarial igual para todos os
servidores, sejam ativos ou aposentados, com base no Corrosômetro
feito pelo Sinal; III) níveis salariais
e prerrogativas devem estar, no mínimo, nos mesmos padrões do topo
do Poder Executivo Federal; IV)
salário de ingresso e classes iniciais
devem ser compatíveis com as carreiras do topo do Executivo; V) o
nível superior para os Técnicos
deve ser contemplado; e VI) busca
da paridade também para os aposentados e pensionistas que percebam abaixo da tabela da ativa;

3) Trabalhar por aperfeiçoamentos na Lei Complementar nº
179/2021, de Autonomia do BC,
tais como prerrogativas especiais
para os servidores da Autarquia
(manutenção das prerrogativas já

constantes da Lei nº 9.650 e inserção das prerrogativas resultantes
do acordo feito entre os representantes dos servidores e a Diretoria
Colegiada à época do Presidente
Ilan Goldfajn), autonomia orçamentária, autonomia para convocação de novos concursos e criação
do Fundo de Desenvolvimento do
SFN e da Taxa de Fiscalização etc.;

4) Batalhar, no Congresso Nacional e em outras instâncias: 1 – pela
reabertura do período de Migração
para o regime de Previdência Complementar e 2 – pela inclusão da
Centrus como opção de previdência
complementar aos servidores do BC;

5) Lutar por melhorias no PASBC, tais como: redução dos valores cobrados a título de PDL,
redução do prazo de ressarcimento dos eventos para 15 dias no
máximo, elaboração de um conjunto de melhorias de gestão e
de prestação de informações por
parte da Dirad (melhor tratamento para os prestadores de serviços
que não conseguem receber do BC
há meses; maior e melhor atendimento aos beneficiários por parte da Dirad; divulgação ampla e
tempestiva dos demonstrativos financeiros e dos resultados obtidos

com as mudanças já implementadas no Programa de Saúde etc.);

6) Lutar por melhorias no Teletrabalho: exclusão da exigência de
aumento de produtividade, não
atribuição dos custos de equipamento, logística e outros do tipo
para os servidores, elaboração
de um conjunto de melhorias de
gestão e de prestação de informações por parte da Dirad, as quais
venham a aprimorar a regulamentação geral e a administração do
Teletrabalho como um todo (redução dos problemas constantes
de conexão dos servidores com
suas estações de trabalho e demais
sistemas; desenvolvimento de
ações de ergonomia, bem-estar no
trabalho e outras específicas para
teletrabalhadores etc.);

7) Empenhar-se pela permanência dos processos de aposentadoria
e questões similares dentro do Bacen, e não no INSS (ou seja, combater o Decreto nº 10.620/2021);

8) Batalhar pela redução gradual da
CPSS cobrada dos aposentados; e

9) Lutar pela abertura imediata,
por parte do Bacen, de uma Mesa
de Negociações, a fim de viabilizar
um acordo a respeito dos 28,86%.
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NOTAS

PROVA DE VIDA

DENÚNCIA

Segue suspensa, até o dia 30 de junho, a exigência de prova de
vida para servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos. A medida, que tem o objetivo de prevenir a disseminação do novo Coronavírus, especialmente entre os idosos, vem
sendo prorrogada, periodicamente, desde o início da pandemia.
Vale ressaltar que a prorrogação não afeta o recebimento de proventos. Em casos de suspensão do pagamento, comunique-se imediatamente com o Departamento de Gestão de Pessoas, Educação,
Saúde e Organização (Depes) do Banco Central para a solução da
irregularidade.

FIQUE ATENTO: FILIADOS SÃO
ALVOS DE TENTATIVA DE GOLPE
Chegou ao conhecimento do Sinal que filiados têm sido alvos de nova
tentativa de golpe. Os estelionatários entram em contato com a potencial vítima para comunicar o resultado de um suposto processo judicial
vitorioso, com custas a serem recebidas. Em uma das mais recentes investidas, o interlocutor identifica-se como
Ítalo Queiroz.
Fique atento! O Sindicato não cobra
valores adiantados para a liberação de
montantes referentes a ações judiciais vitoriosas. Não faça depósitos sob esta condição. Não forneça informações pessoais
a desconhecidos por telefone e não clique
em links suspeitos recebidos por e-mail, sms ou WhatsApp.
Em caso de dúvida, entre em contato com as regionais do Sinal
(confira os canais de atendimento das regionais abaixo).
Belém

91 99991-2526
sinalbel@sinal.org.br

Belo Horizonte

31 98684-5451
sinalbh@sinal.org.br

Brasília

61 3224-3417
61 98123-9117
sinaldf@sinal.org.br

Curitiba

41 99997-6562
41 99980-8606
sinalcur@sinal.org.br

Fortaleza

85 98948-9156
sinalfor@sinal.org.br

Porto Alegre

Recife

81 3421-7600
sinalrec@sinal.org.br

Rio de Janeiro

21 3184-3500
21 99871-0505
sinalrj@sinal.org.br

Salvador

51 98161-9142
sinalpoa@sinal.org.br

Os informativos e documentos citados nas
matérias podem ser acessados na versão digital do Sinal Plural Expresso, disponível
em nosso site (sinal.org.br), na aba “Publicações”, ou pelo QR Code ao lado.

O Sinal e as demais entidades
do Fórum Nacional Permanente de
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) protocolaram no dia 17 de
maio, denúncia contra o ministro da
Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Ética Pública da Presidência
da República. A representação se dá
em virtude de ofensas aos servidores
proferidas pelo ministro durante participação em audiência da CCJC da
Câmara dos Deputados.
O diretor de Estudos Técnicos do
Sinal, Vicente Fialkoski, participou, ao
lado de outras lideranças do Fórum, de
ato político que marcou o protocolo da
denúncia no Palácio do Planalto.
“Trata-se de um assédio institucional inaceitável, tanto sob o ponto
de vista da dignidade ou do decoro
do cargo quanto sob a perspectiva
deontológica”, destaca trecho da representação do Fonacate, ao citar as
declarações do titular da Economia.
Vale lembrar que, dentre outras coisas, Guedes afirmou que concursos
em gestões anteriores serviram “para
aparelhar o Estado e, assim, ter militantes dentro do serviço público” e
que servidores se utilizam de sua posição para obter vantagens.

71 99947-0811
71 99947-1472
sinalsal@sinal.org.br

Construa, junto conosco, este
boletim. Envie comentários
e sugestões de assuntos que
você gostaria de ver aqui para
sinalplural@sinal.org.br.

São Paulo

11 3159-0252
11 99278-9303
sinalsp@sinal.org.br

Sede Nacional

61 3322-8208
61 98145-8400
nacional@sinal.org.br

Use a câmera do
seu smartphone
para acessar.

