
 

Memória de atividades do Sinal – 2009/2010 
 

 
Edições de Apito Brasil em que foram divulgadas 

 

 
Assunto 

 
Nº 

 

 
Data 

 
Histórico 

GT do PCR 21 22.02.08 Saiu a Portaria 42.263 do GT do PCS 
Compromissos formais assumidos perante a 
categoria em relação ao Grupo de Trabalho: 

  
Atuação do SINAL no GT do PCS 
 

I- Princípios e diretrizes 
 

O SINAL atuará em concordância com os princípios 

e diretrizes explicitados na Assembléia Nacional 
Deliberativa - AND de 2004 e ratificados na AND 
de 2006: 
  

Princípios Diretrizes 

 

transparência: 
critérios claros; 
  

isonomia: 
oportunidades 
iguais e 

acessibilidade ao 
fim de carreira 
para todos e 
  

impessoalidade: 
não interferência 
de critérios 
subjetivos 

 
paridade 
entre ativos 

e inativos; 
  
absorção dos 
"penduricalh
os"; 
  

comparabilid
ade com 
outras 
carreiras; 
  
unificação da 
categoria  

  
exeqüibilidad
e. 

   
II- Termos de compromisso: 

  
1. O SINAL defenderá todas as reivindicações 

que estejam dentro dos princípios e 
diretrizes já aprovados pela categoria. 

2. O SINAL estará aberto a ouvir e a ponderar 
todas as propostas oriundas do GT. 

3. O SINAL compromete-se a submeter à 

votação (eletrônica, em urna e via correio) 
todas as propostas aprovadas no GT. 

4. O SINAL assegura total transparência ao 
processo de construção das propostas do 
GT, com a divulgação tempestiva do 
conteúdo das reuniões. 

5. O SINAL esclarecerá tempestivamente 
quaisquer dúvidas a respeito da sua 
atuação no GT.  

 



III-      Pleitos salariais 

1.       O SINAL defenderá a remuneração sob a 

forma de subsídio, conforme definido na votação 
eletrônica de novembro de 2007, observando, 
adicionalmente, os resultados da votação anterior, 
de março de 2007:  

 equiparação salarial com a RFB; 
 estruturação da carreira em 4 classes de 

subsídio (A, B, C e Especial); 
 gradiente entre as classes constante em 

percentual; 
 interstício de 3 anos, de efetivo exercício, 

para promoção; e 
 vagas ilimitadas em cada classe e não 

admissão de quaisquer cláusulas de 

barreira para a promoção. 

 

MP 440  001 02.01.2009 Campanha Salarial de 2009: MP 440 convertida 

em lei – Emendas não contempladas – pauta de 
2009 em construção   

 

VE: pauta s/ 
nº 
 

12.01.2009 VE - pauta de negociações referendada; significativo 
número de votantes; muitos pontos aprovados por 
mais de 80% dos participantes.  

Reunião Pres. 

Meirelles 

18 27.02.09 David Falcão (19/02): questões prioritárias para os 

servidores da Casa, como preocupações com relação 
à parcela de julho/09 

GT do PCR 19 04.03.2009 Presidente do Sinal e SRH/MPOG sobre GT do PCR, 
Concursos Públicos e Reajustes de julho 

 

GT do PCR 22 12.03.2009 GT/PCR RETOMA TRABALHOS C/ PARTICIPAÇÃO 
DO MPOG - Resumo dos relatórios parciais do GT 
apresentado ao representante da SRH. 

 

GT do PCR 67 10.07.2009 Retomadas tratativas dos servidores do BC com a 
SRH - GT conclui que, dadas complexidade das 
atividades desenvolvidas pelo BC e crescente 

importância da autarquia no cenário internacional, 
remuneração de seus servidores deve alcançar o 
topo do executivo federal. 

 

GT do PCR 073 23.07.09 Reunião com SRH/ MPOG - a despeito de GT ainda 
não ter apresentado relatório final (a conclusão 
depende só do MPOG), apresentamos três 
demandas consensuais no âmbito do GT: nível 
superior para os Técnicos, fixação da relação 
salarial Analista/Técnico em 60% e pagamento de 

remuneração no topo do Executivo ao BC.  
  
Entregamos ofício e uma tabela salarial ao 
Secretário e solicitamos reabertura de negociação 

para corrigir distorções do último acordo.  
  

Disse o Secretário:  
- não há relação fixa entre carreiras e cargos e 
salários das carreiras exclusivas de Estado estão 
no mesmo patamar.  
- há resistência ao nível superior no Governo;  
algumas experiências em outras carreiras foram 
avaliadas desfavoravelmente.  

- posição da Direção do BC: fundamental para 
definição do tema, pois MPOG a respeitará. 
 - não há possibilidade de discutir a revisão 
imediata das tabelas; implicaria em revisões para 

http://www.sinal.org.br/oficio_apito.asp


outras carreiras (ex.: Ciclo de Gestão) e não há 

orçamento para 2010.  

- não tem autonomia para negociar qualquer nova 
revisão salarial.  

 

Concurso BC 074 28.07.09 MPOG AUTORIZA CONCURSO PÚBLICO NO BC 
- Edital deverá ser lançado em até 6 meses. 

 

GT do PCR 084 27.08.09 TV BACEN do GT-PCR: disponível no Portal Sinal 
a gravação da TV BACEN, realizada em 20.8.  
Apresenta à categoria atuação do Sinal no GT e  
proposta de votação eletrônica do relatório final. 

 

GT do PCR 088 09.09.09 Reunião dos sindicatos e BC com MPOG sobre 
PCR: o gato achou uma escada pro telhado  
 
4.9.09, 15 às 18h: SINAL, Sintbacen e Sindsep, 
um representante do BC: reunião com D. Paiva no 

MPOG; encaminhamento do GT do PCR. 

  
Nível superior para técnicos – Paiva aguarda  
chegada de relatórios semelhantes da STN e da 
CGU para analisá-los em conjunto.  Motivo: pleito 
comum aos três.  
  

Jornada de 7 horas – Há discordância do 
governo com a demanda.  Paiva disse que instará, 
junto à CGU, p/a ANATEL respeitar 40 horas 
semanais (ANATEL implementou por sua conta). 
  
Transferência de atividades para técnicos – 

Paiva é contra elevada quantidade de atividades 
que, no PCR, são repassadas a técnicos: se 
passarem dos analistas para eles, poderão dar 
origem a problemas futuros. 

 

GT do PCR 131 27.11.09 Relatório do PCR entregue ontem - íntegra do 
documento: Portal SINAL. 

 

GT do PCR 142 21.12.09 Votação das propostas do GT do PCR -  maioria 
das propostas já foi objeto da Votação Eletrônica 
(VE) de 18.12.08 a 12.1.09.  Encaminhamentos 
dados a elas coincidem com almejado, como 
demonstram os correspondentes resultados 

majoritários alcançados naquela votação. 
 
Alguns elementos do relatório final são inéditos ou 
contradizem resultado da VE e/ou ferem preceitos 
caros aos servidores do BC. Merecem debate pelo 
funcionalismo e, após, votação complementar. 
 

 
 

Insalubridade 001 06.01.10 Mandado de Injunção – atividades insalubres 
ou perigosas  

  
Informativo Depes 002/2010: Jurídico do Sinal 
irá analisar a aplicabilidade em consonância com 
a decisão judicial; breve emitirá comentários 
e/ou orientações a respeito.  

 

Devolução de 
Contr.Sind. 

002 15.01.10 Devolução de Contr. Sind. Obrigatória 
descontada em 96 - Quatorze anos de luta 
silenciosa do Sinal pela devolução dos valores 

descontados entre 1989 e 1996. 
 

GT do PCR 003 18.01.10 PCR: reunião na CGU (14.1.09) – representantes 
CGU, STN, BC e MPOG estiveram com dirigentes da 

http://www.sinal.org.br/
http://www.sinal.org.br/and/canela/resultado.asp
http://www.sinal.org.br/and/canela/resultado.asp
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=5843&tipo=bra&data=2010/1/6&dt_dia=6&dt_mes=1&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=5843&tipo=bra&data=2010/1/6&dt_dia=6&dt_mes=1&dt_ano=2010&ativo=s


CGU: buscar apoio junto à Direção do órgão no 

sentido de que trabalhos do grupo possam ser 
concluídos rapidamente.  
 

Atendi/º ao 

Público 

003 18.01.10 
0800: Sinal começa seu trabalho junto ao 
Parlamento – envia a Ana Arraes (PSB-PE), 
Presidente da CDC da Câmara, carta anexa, 
formalizando protesto quanto à atitude do BC. 

 

 

GT do PCR 006 27.01.10 Reunião no MPOG sobre o PCR (Sinal, 
Sindsep, Sintbacen, Unacon e Assecor) -  
  
D. Paiva garante correção de vale-refeição em 
Fevereiro; rechaça qualquer ganho para 2010 

além da parcela do acordo.  
 
Calendário é curtíssimo.  Imagina ter algo 

encaminhado até o início de abril: depois, 
nada mais deverá funcionar no governo com esse 
objetivo (substituições ministeriais).  

  
Sobre deixar negociada tabela para 2011: disse 
que encaminhará e discutirá proposta, mas vê 
dificuldade (governo encerrou temporada de 
negociação de reajuste salarial). 
  
SIDEC - pretensão é, ainda em 2010, discutir 

com as entidades sua implantação.   
 

 

Reuniões  
do CN 

007 29.01.10 Conselho Nacional do Sinal se reúne em 1º e 
2 de fevereiro de 2010 - Pauta: 
 
Análise de conjuntura política e cenários 

possíveis em 2010. 
   
Temas: andamento PCR, perspectivas da camp. 

Salarial/desdobramentos possíveis em 2010; 
tramitação do PL 549/09 (arrocho salarial). 

 

PLP 549/09 014 09.02.10 Reunião do CN do Sinal em 1º e 2 de fevereiro 
no RJ - PLP 549/09, sobre arrocho salarial do 
servidor público - aprovado que Sinal se 
posicione contrário à aprovação do PLP 549. Na 
impossibilidade de rejeição, Sinal fará contato com 
parlamentares visando a emendas. 

 

PLP 549/09 016 11.02.10 Ameaça de arrocho salarial por dez anos e fim 

da cobrança de CPSS de inativos  

 

9.2.10: Sinal, UNACON Sindical, SinTBacen, 
Assecor e Sindsep/DF se reúnem com dois 

deputados e Presidente da Câmara.  
 

GT do PCR 020 01.03.10 Reunião com SRH/MOPG –entidades do BC, CGU, 
MPOG e STN.  Duva narrou sua reunião c/ alta 
direção daqueles órgãos.  
  

Avaliou como excelente o resultado, visto ter sido 
firmado um compromisso, entre todos, do envio, ao 
Congresso, de PC com a modernização das carreiras. 
  

Não descartou possibilidade de tabela para 2011, 
mas pediu que representantes apresentassem mais 
argumentos pela necessidade da modernização, 

http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/imagens-apito/carta_Ana_Arraes.pdf
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=5853&tipo=bra&data=2010/1/27&dt_dia=27&dt_mes=1&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=5857&tipo=bra&data=2010/1/29&dt_dia=29&dt_mes=1&dt_ano=2010&ativo=s


para justificar a discussão de uma nova tabela. 
 

Insalubridade 020 01.03.10 Tramitação no Congresso - Congresso poderá 

colocar em pauta PLPs 554 e 555, de 2010,  que 
garantem aos servidores públicos aposentadoria 
especial por trabalho insalubre ou em situação de 
risco. Matérias serão examinadas/votadas na Câmara 
e no Senado. 
  
Se aprovados, projetos igualarão servidores aos 

trabalhadores do RGPS, nesse direito específico. Os 
dois projetos regulamentam art. 40 CF. 
  
Histórico: Como o SINAL agiu até agora  
 
Em 2005 (Apito Brasil 68) contratou perito para 
avaliar eventual insalubridade no  Mecir. 

 

Sinal traçou estratégia de ação (Apito Brasil 75) 
que visou a contribuição efetiva para essa legislação, 
agora transformada nesses Projetos de Lei.  
 
Julho/2006: Dirad toma algumas providências, em 

função das demandas acionadas (Apito Brasil 64). 
 
Abril/2009: STF julga Mandado de Injunção Coletivo 
nº 857 (código 1478) impetrado p/ Sinal (substituto 
processual de filiados - Apito Brasil 36/09).  
 
No Mandado de Injunção, STF reconhece direito dos 

filiados do SINAL, submetidos a condições especiais 
de trabalho. 
 
Apito Brasil 97/09: Sinal encaminha ao DEPES 

Certidão de Trânsito em Julgado exp. pela Secretaria 
Judiciária do STF sobre decisão no Mandado. 
 

Certidão determina que Depes passe a proceder 
conforme direito reconhecido pelo STF. 

PLP 549/09 034 24.03.10 PLP 549 – limitação de aumento do 
funcionalismo per seculae, seculorum  

O SINAL vem atuando ativamente na Câmara, 
junto às bancadas de parlamentares, no sentido de 
unir esforços para barrar essa tentativa de 

retrocesso na política de fortalecimento do Estado 
brasileiro.  Tem se reunido, também, com outras 
entidades sindicais, dentro do mesmo propósito. 
 

 

GT do PCR 038 31.03.10 Reunião com Duvanier Paiva e Marcela no 
MPOG – 30 de março 

 
Presentes: Belsito, Maranhão e Porto (Sintbacen) e 
Gilmar (Sindsep). 

  
Duvanier Paiva reafirma avanços satisfatórios para 
a oficialização do nível superior para técnicos 
entre órgãos de governo (BC, STN, CGC e 
Orçamento).  Fechará NT na próxima semana e se 
reunirá com os dirigentes dos Órgãos, depois com  

representantes dos servidores. 
  
Sobre PL: será focado no nível superior dos 
técnicos e mais nada – tabela e assuntos polêmicos 

http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=1661&tipo=bra&data=2005/7/18&dt_dia=18&dt_mes=7&dt_ano=2005&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=1704&tipo=bra&data=2005/8/5&dt_dia=5&dt_mes=8&dt_ano=2005&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=2323&tipo=bra&data=2006/6/22&dt_dia=22&dt_mes=6&dt_ano=2006&ativo=s
http://www.sinal.org.br/juridico/downloads/mandado_injucao.doc
http://www.sinal.org.br/juridico/downloads/1478.doc
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=5268&tipo=bra&data=2009/4/16&dt_dia=16&dt_mes=4&dt_ano=2009&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=5628&tipo=bra&data=2009/9/24&dt_dia=24&dt_mes=9&dt_ano=2009&ativo=s


estão descartados. 

  

Tabelas: Paiva admite mais dificuldades de 
discussão de tabelas, para 2010 ou 2011.  Fala em 
responsabilidade política e ética de não criar 
despesas para o próximo governo.  
 

 

PEC 555/06 
(revogação da 

CPSS dos 
inativos) 

041 08.04.10 PEC 555/06 – revogação da contribuição dos 
inativos  
Instalada (07.04) C. Especial PEC 555, que tira 
CPSS dos servidores aposentados antes da reforma 

da previdência/2003.  
 

 

PLP 549/09 
 

(arrocho 
salarial por 

dez anos) 

043 12.04.10 PLP 549/09 (aquele do arrocho salarial por 

dez anos) 

 Mais iniciativas pelo seu arquivamento 
 Mais ações do Sinal e entidades de 

servidores  
 O que É e o que NÃO É o projeto  
 Mobilização dos servidores: a ação 

decisiva para a derrota do PLP-549  
 Presidente do Sinal entrega a Dilma 

Roussef pedido de audiência com 

representantes das carreiras de Estado. 
 

 

Redução de 

CPSS para 
servidores 
deficientes 

046 16.04.10 PLC 277/05 aprovado na Câmara  

 
No final da noite de ontem (15), a Câmara dos 

Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar 
nº 277/05, que reduz o tempo de contribuição 
previdenciária das pessoas com deficiência.  

  
O líder do PSB na Câmara, deputado federal 
Rodrigo Rollemberg (DF), foi o autor do 
requerimento de urgência, permitindo que o texto 

fosse colocado rapidamente na pauta de votações.  
  
Agora, o projeto será apreciado pelo Senado. De 
acordo com a proposição, alterado por meio de 
substitutivo, o homem passará a contribuir por 30 
anos, e a mulher, por 25 anos.  

 

Arrocho 

salarial por 
dez anos 

058 06.05.10 Relator propõe rejeição do PLP 549/09 
(aquele do arrocho salarial por dez anos) – 
texto do Toninho DIAP com link para o relatório de 

Luiz Carlos Busato (PTB/RS). 
 
Clique aqui e veja relatório e parecer  

 

Revogação da 
CPSS para 
inativos 

059 07.05.10 Informado na edição de ontem: Sérgio Belsito 
comparece à Audiência Púbica sobre PLC 555/2010, 
enviado pelo Executivo ao Congresso. 
  

Belsito colocou para o público presente os problemas 
que Sinal vê no projeto.  Ao final da Audiência, foi 
entrevistado pela repórter da TV-Câmara e 
entregou, a Manoela d'Ávila, cópia de sua 
manifestação com propostas do Sinal e respectivas 
justificações.  
  

GT do PCR 60 11.05.10 Andamento do PCR – 6.5.10: sindicatos têm  

http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6013&tipo=bra&data=2010/4/12&dt_dia=12&dt_mes=4&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6013&tipo=bra&data=2010/4/12&dt_dia=12&dt_mes=4&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.diap.org.br/images/stories/parecer_plp_549_09.pdf
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6125&tipo=bra&data=&dt_dia=&dt_mes=5&dt_ano=&ativo=s
http://www.sinal.org.br/destaques/pcs-tv.asp
http://www.sinal.org.br/destaques/pcs-tv.asp
http://www.sinal.org.br/email/manifestacao.doc
http://www.sinal.org.br/email/manifestacao.doc


reunião-almoço Duvanier Paiva e Anthero Meirelles, 

para saber do encaminhamento do PCR. 

  
SRH reitera compromisso: enviar PL à C. Civil até 
dia 1505.10, para tentar viabilizar aprovação no 
Congresso antes do recesso parlamentar de julho. 
 

 

Arrocho 
salarial por 

dez anos 

62 12.05.10 CTASP rejeita PLP 549/09: vitória do Sinal, 
que sempre alertou para o perigo que o 
Projeto representava  
Aceito pela CTASP o relatório do deputado Luiz 

Carlos Busato (PTB/RS), recomendando a 
rejeição do projeto. 
Projeto segue para análise da Com.Finanças e 
Tributação. 

 

Extinção CPSS 
dos inativos 

064 20.05.10 PEC 555/2006 tem audiência pública - 19.5.10, 
Plenário 13 da Câmara: audiência pública p/ debate 

sobre PEC 555/2006. 

 
Com apresentação considerada excelente por um 
plenário lotado, Belsito manifestou aos presentes sua 
antiga intimidade com a matéria, e o entendimento 
do Sinal sobre o assunto. 
 

GT do PCR 68 31.05.10 Reunião no MPOG - reunião-almoço (25.5, terça-

feira) 
  
Presentes: Sinal, Sindsep, Sintbacen, Unacon e 
Assecor. Pelo SRH do MPOG, Marcela Tapajós (que 
está no processo de reestruturação dos técnicos). 
  
Tapajós espera ter processo concluído na próxima 

semana, para remessa à Casa Civil. 

 
Sobre reajustes, disse: 
a) por motivos técnicos (LDO etc) não haverá 
reajuste em 2010 para ninguém, a não ser os já 
previstos em lei;  

 
b) por questões morais e políticas, não haverá 
reajuste para ninguém em 2011. 
 

 

GT do PCR 91 12.07.10 Reunião de emergência c/Paulo Bernardo e D. 
Paiva –em 8.7.10 com outras entidades sindicais. 

 
Assunto: restrições com relação à política de RH, 
daqui para o fim do ano eleitoral de 2010. 

 
O Sinal se precaveu quanto ao destino dos recém-

aprovados no concurso para o BC, e antes da 
reunião protocolou no Ministério correspondência 
para que a posse dos 500 servidores se dê o mais 
breve possível. 
 

PB transmitiu orientação da Presidência: nenhum 
PL impactando o Orçamento deve ser enviado ao 
Congresso neste ano.  Explicação para isso: "... 
não deixar a conta para o próximo Presidente 
pagar": qualquer nova decisão deverá ser discutida 
com o novo governo eleito. 
 

 

Extinção da 94 15.0710 PEC 555/06  

http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6138&tipo=bra&data=2010/5/12&dt_dia=12&dt_mes=5&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.sinal.org.br/email/carta_08072010.doc
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6306&tipo=bra&data=2010/7/15&dt_dia=15&dt_mes=7&dt_ano=2010&ativo=s


CPSS de 

inativos 
Comissão Especial da PEC-555/2006 aprovou o 

texto substitutivo. Em síntese, e sem efeitos 

retroativos, especifica: 
1.    CPSS não cobrada a aposentado por inv. 
permanente. 
2.    Será reduzida em 20% a cada ano, a partir 
dos 60 anos. 
3.    Não será exigida quando titular completar 65 

anos. 
4.    Incidirá sobre parcela de proventos/pensões 
que exceder limite máximo de benefs. do RGPS 
(R$ 3.647,00, hoje). 

 
 

GT do PCR 99 26.07.10 Nova reunião com MPOG (22.7.10) – Sinal, 
Sintbacen, Sindsep, Unacon, Assecor com Duvanier 
Paiva - na edição 91 informamos que Duvanier 

Paiva se havia comprometido a chamar novas 

reuniões, porque Sinal colocou questões que já 
constavam do acordo de 2007, e não demandavam 
impacto financeiro para 2010 ou 2011. 
  

1. validade da "janela" aberta na LDO  

2. demora no envio das questões ao governo, 
com preparação de memorial  
3. adequação da tabela de técnicos e analistas  
4. atribuições  
5. horário flexível  
6. SIDEC  
7. nomeação dos funcionários do BC  

 

GT do PCR 106 13.08.10 Reunião sobre modernização das carreiras do 
BC, STN, CGU e SOF/MP (12.8.10) 

 

Evento transmitido via TV-Bacen; Duvanier Paiva, 
Marcela Tapajós, Anthero Meirelles e sindicatos do 
BC, GCU, STN e SOF - Esclarecimentos prestados 

pelas autoridades do MPOG 
 

Insalubridade 111 26.08.10 Periculosidade, insalubridade e penosidade  

 
Discutida, mais uma vez, c/MPOG, contagem 
especial de tempo de serviço sob periculosidade, 
insalubridade e penosidade.  
 

 

GT do PCR 113 30.08.10 Mais uma reunião no MPOG (26.8.10)  

 
Presentes: Duvanier Paiva, Marcela Tapajós, 
Sindsep, Sintbacen, Assecor e Unacon. 

 
Sobre o PCR - manifestada preocupação dos 

sindicatos pela demora do encaminhamento da  
proposta de PL ao Congresso. Duvanier promete 
enviar à C. Civil até o final de setembro. 
  
Sobre jornada de trabalho - Paiva descarta 

possibilidade de tratar disso na proposta de PL.  
  
Sobre Sidec - SRH afirma que será regulamentado 
até o final de outubro. Sidec terá regra geral, 
mas também exclusivas para cada Órgão. 
 

 

Negociação 

coletiva 

122 22.09.10 Negociação coletiva futura ainda é incógnita  

http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6296&tipo=bra&data=2010/07/12&dt_dia=12&dt_mes=07&dt_ano=2010&ativo=s


 

Edição 120 do Apito Brasil, 16.9.10: 

impedimento, pela Portaria MTE 2.093/2010 de 
sindicatos independentes participarem de GT que 
formulará regras legais sobre Negociação Coletiva, 
Direito de Greve, Licença para Exercício de 
Mandato Sindical e Organização Sindical. 
 

Sinal negocia com governo, via MPOG, desde 
2006.  Participamos até do GT que fez legislação 
inicial, mas MTE considera ter mais vivência com 
negociação de trabalhadores que MPOG. 
  
MPOG e MTE disputam a autoria do projeto que 
regulará essas matérias em relação aos servidores. 

 
Apito Brasil 120: lista informativos demonstrando 

preocupação do Sinal com o assunto). 
 

 

Assédio moral 123 23.09.10 Pesquisa sobre ambiente de trabalho e assédio 
moral no Banco Central  

  
2007: Revista Por Sinal 21 já falava do assunto.  
Regulamentação para coibir esse abuso, na 

administração federal, estava começando. 
  
Edição 107 do Apito Brasil: tabu que o assunto 
ainda envolve, e intenção de realizar pesquisa 
entre o funcionalismo do BC. 
  
Pesquisa contratada com a UFRGS (enquete 

satisfação PASBC).  
 

 

GT do PCR 124 24.09.10 Reunião sobre PCR ontem no MPOG em 
23.9.10 - Sinal, Sindsep, Sintbacen, Assecor e 
Unacon.   Não houve grandes avanços. Reunião-
oficina. 
 
Consenso entre entidades: 

  complicado incluir-se agora mudança de 
denominação de carreiras (só depois da 
remessa do PL); 

 feita cobrança, novamente, do 

encaminhamento, porque o tempo é exíguo 
para aprovação do PL no Congresso; 

 manutenção do calendário de trabalho e 
nova reunião, logo que possível, para 

avançar nas demais discussões. 

 

QVT – 
Qualidade de 

vida no 
trabalho 

129 30.09.10 Qualidade de vida - na agenda do Sinal e do BC  

 
Novo impulso à QVT no BC: cinco colegas do BC 
autorizados a participar do X Congresso da ABQV 

(4/6.10.10), em SP. 
    
O SINAL patrocina três deles (dois do RJ e uma de 
SP) e o Unibacen as de dois do BC-SP, que 
trabalham com PASBC.  

 

Previdência 
do servidor 

131 04.10.10 Previdência do Servidor: Seminário-debate 

http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6426&tipo=bra&data=2010/09/16&dt_dia=16&dt_mes=09&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.sinal.org.br/email/portaria_160910.pdf
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6426&tipo=bra&data=2010/09/16&dt_dia=16&dt_mes=09&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/porsinal/?numero=21
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6353&tipo=bra&data=2010/8/17&dt_dia=17&dt_mes=8&dt_ano=2010&ativo=e


público em Brasília em 4.10.10 (Incertezas jurídica e 

política na previdência do servidor). 

  
Previdência é assunto de TODOS. Novos, atuais 
ativos, que poderão ter seu futuro prejudicado. 
  
Debatedores: Toninho/DIAP, Luiz R. Domingues, 
ex-Coord.Geral Seg.Social do MPOG e Vera Mirna. 

Abertura: Sérgio Belsito 
 

Previdência 
do servidor 
público 

137 15.10.10 Seminário sobre Previdência em Porto Alegre 
– 14 e 15.10 - “Justiça Previdenciária – os 

Rumos da Previdência Pública Brasileira”. 
 
Promoção: AMB, Ajuris, Anamatra e Ajufe. 
  
Objetivo: iniciar discussão entre entidades de 
servidores para criar frente de defesa e luta a favor 

da previd.públ. no Brasil. 
 

 

Defesa do 
servidor 
público 

139 21.10.10 Encontro de carreiras de Estado com 
presidenciáveis e seus comitês em 20.10.10.  

 
20.10.10 - Dilma Roussef - entrega de documento 
buscando seu compromisso com serviço público. 
  
FONACATE: Carta Programa do Fonacate - Eleições 

2010, para candidatos na eleição/2010. 
  
Serra, Dilma e Marina convidados para o Encontro 
com os Presidenciáveis FONACATE Eleições 2010 – 
A qualidade e a valorização do serviço público, 
realizado em 20.9.2010. 
  

Só José Serra foi.  Dilma/Marina não, por motivo 
de agenda. 

 

GT do PCR 140 25.10.10 Reunião no MPOG sobre PCR em 22.10 - Sinal, 
Assecor, Sindsep, Sintbacen e Unacon. 
  
Duvanier e Marcela Tapajós falaram de conversas 
com CGU e STN - etapa prevista e divulgada no 
Apito Brasil 124, de 24.9.2010. 
  

Concluída com êxito discussão sobre atribuições 
em todos os entes governamentais envolvidos.  
Próximo passo: preparação, pelo MPOG, da 
proposta a ser encaminhada ao Congresso. 
  
Paiva cobrado, de novo, quanto ao prazo. Disse 

que precisará de mais tempo (causa: 2º turno das 

eleições), mas garantiu remessa em 2010. 
  
Comprometeu-se a chamar entidades para outra 
reunião (2ª sem./Nov.) p/ ver redação final do PL. 
  
Avaliação dele: atuais congressistas, depois de 

31.10.10, só vão ver Orçamento. PL e outras 
votações: próxima Legislatura.  Assegurou: 
proposta do PL será entregue até dezembro. 

 

PASBC 147 04.11.10 PASBC – DIRAD precisa ser mais ágil  

 
Implantação parcial de benefícios pelo BC -  

http://www.sinal.org.br/informativos/imagens/Carta%20compromisso%20Entidades.pdf
http://www.sinal.org.br/informativos/imagens/fonacate.PDF
http://www.sinal.org.br/informativos/imagens/fonacate.PDF
http://www.fonacate.org.br/fn/?h_pg=noticias&bin=read&id=217
http://www.fonacate.org.br/fn/?h_pg=noticias&bin=read&id=217
http://www.fonacate.org.br/fn/?h_pg=noticias&bin=read&id=217
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6462&tipo=bra&data=2010/09/24&dt_dia=24&dt_mes=09&dt_ano=2010&ativo=s


edição nº 67/2010 : reproduzimos carta 

entregue à Dirad do BC sobre a matéria. 

  
 

Carta à 
Presidente 

eleita 

153 24.11.10 Carta à Presidente eleita, Sra. Dilma Roussef  

 
 
 

 

GT do PCR 154 26.10.10 Nova reunião no MPOG: BC, STN, CGU e SOF/MP 
(24.10.10)  

 
Conforme edição 140: Duvanier Paiva convocou 
Sinal, CGU, MPOG e STN p/ver texto final do PL. 
 

Novo impasse: novo prazo para encaminhamento 
do PL - pleitos do Poder Judiciário e outros, quanto 
a reajustes de R$ 7 bi, vêm sendo rechaçados pelo 

governo (não há prev.orçamentária). 
 
Presidente Lula a P. Bernardo: desconforto c/envio 

de QUALQUER projeto com demandas de pessoal 
sem autorização do novo governo. 
 
Por isso, solução alternativa para garantir 
compromissos já pacificados (nosso caso): SRH faz 
relatório em duas partes: uma com itens já 
negociados com governo, outra com demais 

reivindicações (casos do Judiciário e Legislativo). 
 
Ideia de PB: relatório encaminhado ao governo de 
transição com recomendação de serem cumpridos, 
logo no início do novo governo, compromissos 
assumidos pelo atual, independentemente da 
decisão sobre pleitos das outras categorias. 

 
Sindicatos manifestaram insatisfação com nova 
postergação (até porque a modernização não tem 
qualquer impacto no Orçamento). 
  
Defasagem salarial entre cargos de analista e 

técnico – será registrada no Memorial Descritivo 
das negociações, de que foi apresentada a minuta 
aos representantes da SRH. 
 

 

Arrocho 
salarial por 
dez anos 

156 30.11.10 PLC-549/2009 (o do arrocho salarial por dez 
anos)  

 
Luciana Genro (PSOL/RS), relatora da Comissão de 
Finanças e Tributação para o PLC-549/2009, de 

autoria do Senador Romero Jucá, dá seu parecer 

contrário à aprovação do Projeto, assim como já o 
havia feito, por unanimidade, a Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
  
Leia a íntegra do relatório da deputada.  

 

PASBC 157 02.12.10 Comitê Gestor do PASBC faz vídeo-conferência 
em 29.11  

 

Na pauta: 
 

 PADC  (para doentes crônicos) 
 

http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6175&tipo=bra&data=2010/05/26&dt_dia=26&dt_mes=05&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/apitobrasil/apito_brasil_show.asp?cod=6532&tipo=bra&data=2010/10/25&dt_dia=25&dt_mes=10&dt_ano=2010&ativo=s
http://www.sinal.org.br/informativos/imagens/Apito%20Brasil%2020101129%20-%20anexo%20-%20parecer%20relatora%20Luciana%20Genro%20sobre%20PLP%20549.doc
http://www.sinal.org.br/informativos/imagens/Apito%20Brasil%2020101129%20-%20anexo%20-%20parecer%20relatora%20Luciana%20Genro%20sobre%20PLP%20549.doc


 

 Orientação Médica, atendimento de 

urgência e emergência domiciliar   
 Centralização da Auditoria – pagamentos a 

credenciados e ressarcimento no 
regime de livre escolha   

 Rede credenciada nas praças  
 MCOP – Manual de Critérios e Orientações 

do PASBC  
 

 

Arrocho 
salarial por 
dez anos 

162 20.12.10 PLP 549: governo 1 x 0 servidores - Governo 

consegue, na Comissão de Finanças e 
Tributação, impedir votação do parecer 
contrário ao PLP 
 
Governo impediu votação por falta de quórum.  
Parlamentares da base do governo, integrantes da 

CFT, em sua derradeira sessão de 2010 (15.12, 
quarta-feira passada), declararam-se “... em 
obstrução”, quando seria votado o relatório sobre o 
PLP 549/2009.  

 

Arrocho 
salarial por 
dez anos 

3 05.01.11 PLP 549 (o do arrocho salarial por dez anos): 
governo está com pressa de tentar um 2 x 0  

 
Edição 162 (20.12.10): governo 1 x 0 
servidores. 

 
Com manobra, matéria volta à estaca zero: novo 
relator, novo relatório, novo Congresso, incerteza 
de reajustes até 2019. 
 

 

 

 


