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À Exma. Sra.  
Carolina de Assis Barros 
Diretora de Administração do Banco Central do Brasil 
 
 
Assunto: 2ª Reiteração de solicitação de reunião presencial para tratar de lista de 
pendências.  
 
 
Senhora Diretora,  
 
 

O SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS 
AUTÁRQUICOS NOS ENTES DE FORMULAÇÃO, PROMOÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E DO CRÉDITO - SINAL, por seu 
presidente, Fábio Faiad Bottini, vem à presença de Vossa Senhoria, na 
qualidade de representante da categoria do Banco Central do Brasil, reiterar pela 
segunda vez o Ofício SINAL NAC 01.2023, enviado em 12 de janeiro de 2023, que 
solicita uma reunião presencial com V. Sª para tratarmos de alguns temas que 
ficaram pendentes, conforme seguem: 

1. Implementação de uma nova dimensão específica para a valorização dos 
servidores do BC na Agenda BC#, propiciando todas as mudanças 
necessárias para uma melhor Gestão de Pessoas na nossa Autarquia; 

2. Melhorias na gestão e no atendimento do PASBC, bem como redução dos 
valores pagos pelos participantes, mudança da contribuição do BC 
(passando a ser de 2 reais para cada 1 real do servidor) e fortalecimento da 
atenção primária à saúde (APS); 

3. Definição do trabalho remoto no BC como um direito a todos os servidores 
que o queiram, salvo justificada impossibilidade técnica de a tarefa ser 
realizada remotamente; 

4. Apoio às justas demandas dos celetistas reintegrados de reajuste salarial e 
de possibilidade de trabalho remoto aos com idade avançada ou problemas 
de saúde, entre outros pontos; 
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5. Reabertura do diálogo entre Diretoria do BC e servidores a fim de se buscar 
um acordo nas ações judiciais relativas aos 28,86%; 

6. Melhorias no processo de mobilidade do BC, bem como nas condições e 
nos limites territoriais de algumas Funções Comissionadas do Banco; 

7. Valorização das Regionais do BC; 

8. Melhorias na comunicação da Diretoria do BC com os aposentados e 
pensionistas, permitindo-os receber o InterAção e participar dos eventos 
online transmitidos pela Autarquia (sem prejuízo de outras medidas que 
possam aproximar mais os aposentados e pensionistas do BC); 

9. Melhorias na regulação interna da questão do trabalho realizado no 
Exterior; e 

10. Alterações no convênio entre BC e Banco do Brasil (e entre BC e outras 
IFs), a fim de melhorar as condições de empréstimo consignado para os 
servidores. 

Por fim, apresentamos nossos protestos de elevada estima e 
consideração e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e 
esclarecimentos. 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
                                                     Fábio Faiad 

Presidente Nacional do SINAL 
 

Fábio Faiad Bottini (13 de Março de 2023 11:36 ADT)
Fábio Faiad Bottini
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