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Nova gestão do Sinal apresenta pauta de reivindicações à Dirad
Este foi o primeiro encontro entre a Dirad e a diretoria recentemente eleita do Sindicato

Na manhã de hoje (31), a diretora de Administração recebeu pela primeira vez os integrantes da nova diretoria do 
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal). Também compareceram à reunião o chefe do Depes, 
Marcelo Cota, e integrantes da equipe do Depes e do gabinete da Dirad.

Após uma breve apresentação de cada membro da nova diretoria, Fábio Faiad, novo presidente do Sinal, declarou 
que a pauta de reivindicações da nova gestão foi feita tendo como premissa o atendimento a demandas que unem 
toda a categoria. “Pretendemos implantar melhorias na gestão do sindicato e sempre ouvir as demandas dos 
filiados”, comentou Fábio.

Em seguida, o presidente do Sinal apresentou nove temas que integram a pauta de demandas. O tema de maior 
urgência, segundo Fábio, é a proteção dos servidores em relação às mudanças previstas na Reforma Administrativa 



(PEC 32). Outros assuntos também foram abordados, como melhorias no BC Saúde e no Programa de Gestão e 
Desempenho.

A diretora Carolina também se apresentou aos representantes sindicais e parabenizou a nova gestão pela escolha 
de demandas que promovam a união de toda a categoria. Carolina comentou que também considera a Reforma 
Administrativa como sendo a demanda mais importante no momento. “Precisamos atuar em conjunto para garantir 
que as carreiras do BC sejam enquadradas como típicas de Estado”, afirmou a diretora. 

Quanto ao BC Saúde, Carolina reforçou ainda que, em sua opinião, o programa é o ativo mais importante dos 
servidores do BC. “Foi preciso um grande esforço para a migração do BC Saúde para um modelo de trabalho remoto 
e digital. Agora conseguimos normalizar alguns prazos que se dilataram no ano passado. Além disso, lançamos há 
pouco o projeto piloto da Atenção Primária à Saúde, uma iniciativa que é o estado da arte em termos de prevenção 
e promoção à saúde”, disse Carolina.

Os representantes do BC e do sindicato combinaram a realização de reuniões específicas sobre alguns temas da 
pauta, sendo uma das primeiras sobre o BC Saúde.
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