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Assunto: Decisão de Assembleia Geral da 
categoria. Deflagração de movimento grevista. 

 
 
 
O SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS 

AUTÁRQUICOS NOS ENTES DE FORMULAÇÃO, PROMOÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E DO CRÉDITO – SI NAL , entidade 
sindical de nível nacional regularmente constituída, com sede no SCS, Quadra 1, 
Bloco G, Sala 401, Asa Sul,  Brasília, DF, representado por seu presidente, Sérgio 
da Luz Belsito ,  vem comunicar a Vossa Excelência que em Assembleia Geral 
Nacional realizada no último dia 02 de agosto de 2012, a categoria, por ampla 
maioria, deliberou por deflagrar paralisação por prazo dete rminado no 
próximo dia 08 de agosto de 2012  (quarta-feira). 

 
A assembleia foi convocada através de Edital publicado no 

Diário Oficial da União com o fim específico de deliberar sobre greve sendo dada a 
ele ampla divulgação entre a categoria. 

 
O SINAL , assim como outras entidades que representam 

servidores públicos federais, tem sido incansável, nestes dois últimos anos, na 
tentativa de obter do Governo Federal a justa e legítima reposição das perdas 
remuneratórias do período, sem, contudo, ser ouvido pelas Autoridades.  

 
A greve constitui-se em instrumento legítimo de pressão dos 

trabalhadores para a conquista e manutenção de direitos conforme assegura a 
Constituição da República, e está sendo adotado como último recurso ante a 
omissão dos governantes.   

 
Considerando que o Governo Federal, protelando mais uma 

vez o prazo para a apresentação de propostas, através do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, enviou o Ofício Circular nº 04/2012/SRT/MP 
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datado de 30 de julho de 2012, a todos os dirigentes de Entidades Sindicais 
representantes de servidores públicos federais comunicando que estará 
agendando reuniões com as entidades participantes da Mesa Nacional de 
Negociação Permanente, na semana de 13 a 17 de agosto, o SINAL  convocará 
nova assembleia da categoria a realizar-se a partir de 20 de agosto de 2012, para 
avaliar o resultado das reuniões e deliberar sobre a possibilidade de deflagração 
de greve por tempo indeterminado, indicativo já aprovado pela categoria, caso o 
Governo Federal mantenha a atitude de descaso com os servidores que vem 
adotando até então. 

 
O SINAL , cumprindo as determinações legais, dá notícia da 

decisão da categoria informando que os servidores do Banco Central do Brasil 
estarão paralisados no próximo dia 08 de agosto de 2012. 

 
A presente comunicação visa o cumprimento dos requisitos 

formais que regem o movimento paredista. 
 
Sendo o que cabia a registrar, subscrevemo-nos destacando 

a importância do apoio das Autoridades para o êxito das reivindicações. 
 
 
 

Sérgio da Luz Belsito 
Presidente 

 
 


