
Campanha salarial 2011 

AGN em 28/junho 
Reunião do Conselho Nacional na sexta, 17, marcou a data da próxima AGN 

para apresentação da pauta salarial aos servidores. Além dos itens trazidos pela 

AND/2010, outros foram acrescentados pelas Regionais e serão colocados em  

discussão para deliberação de toda a categoria.  

Aumento salarial, alterações concernentes ao cargo de técnico da carreira de 

especialista (pendentes da campanha anterior) e diversas questões do PASBC  

são alguns dos itens a serem abordados. 

O  utra frente de luta da campanha é uma carta de reivindicações comuns às 

carreiras do Ciclo de Gestão, elaborada pelas entidades que o compõem 

para entrega ao MPOG ainda neste mês, que inclui, dentre outros itens, 

modernização da carreira dos técnicos, recomposição salarial emergencial em 

2011 e reposição de quadros. 

No Congresso Nacional com o 
Diretor de Externas  

Na quinta-feira, 16, a diretora secretária Mirian 

Silva Carvalho representou Belo Horizonte  na 

3ª Marcha dos servidores federais pela 

campanha salarial 2011, presenciou uma 

reunião do Conselho Regional do Sinal-DF e, 

com o presidente do Sinal-Belém, Pedro Paulo 

Soares Rosa, acompanhou o diretor nacional 

de externas, José Ricardo da Costa e Silva, em 

reunião com o chefe de gabinete do deputado 

federal Cândido Vaccarezza (PT/SP), líder do 

governo na Câmara. Foi mais um evento 

agendado pelo Fonacate contra o Projeto de 

Lei 1992, de 2007, e contou com a participação 

também dos representantes da AGU, INCRA, IPEA e SINDIFISCO.  

Esse PL institui a criação da previdência complementar do servidor público,  

motivado, dentre outros, no equilíbrio do resultado previdenciário, mas pode 

não ser viável por razões várias, conforme análise do Sindifisco disponível em 

sua Nota Técnica Nº 22. 

I niciada com grande impasse, em face da disposição premente do governo 

em aprovar o PL, a reunião no gabinete do deputado Vaccarezza só avançou 

após o diretor do SINAL ressaltar os seus riscos para o equilíbrio 

macroeconômico e para a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo finalizada com 

o compromisso do chefe do gabinete em solicitar ao relator, deputado Sílvio 

Costa (PTB/PE), a abertura de audiência pública, o que foi considerado uma 

ótima evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma publicação do 
Conselho Regional do     
Sinal-BH, sendo todos os 
textos e informações de sua 
responsabilidade, e poderá ser 
acessada em nosso site a 
qualquer momento. 

 

 

2512-1668 e 2512-1731 
R. Araguari, 1705 
Salas 402 e 4036 
30190-111 
sinalbh@sinal.org.br 
www.sinal.org.br/bh 
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