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Em diversas frentes, o SINAL, vem atuando a fim de brecar seguidos ataques aos servidores e às   

carreiras do Banco Central do Brasil. 

Na última terça,15, em reflexão sobre os diversos fatores que circundam a falta de reação do         

funcionalismo, o Conselho Nacional discutiu a sequência de ações dirigidas aos servidores que, de 

forma surpreendente, se mantém passivos, alheios ao rol de ameaças. 

Decerto, há algo inusitado na agenda responsável por “cuidar da organização do Estado Brasileiro”; 

fatos graves, expostos em reunião ministerial. Ficou explícita a intenção de implodir, com uma      

granada no bolso dos servidores, a estrutura de Estado a serviço da sociedade, conquista da         

Constituição de 88.  

Ali também ficou clara a intenção de relaxar o controle estatal por norma infralegal, aproveitando as 

atenções midiáticas com o drama da pandemia. 

A ação de desmonte planejada vem com o esvaziamento institucional e através de medidas de        

diminuição do contingente, congelamento salarial, fim das aposentadorias, aumento de CPSS e do 

Programa de Saúde, políticas restritivas de RH, objetivos de demissão, fim de progressão na carreira, 

entre outras.  

Agora, uma Reforma Administrativa que propõe a extinção de carreiras, de concursos e de serviços 

públicos, e transfere, ao setor privado, a exploração de atividades essenciais privativas do Estado. 

E AS COMISSÕES? A PEC 32 permite a admissão sem concurso público em toda a estrutura         

hierárquica da Administração Pública e exclui a regra pela qual as comissões sejam exercidas 

“apenas” por servidores de carreira.  

Aos servidores são debitadas todas as contas. Ninguém está a salvo.  

E você colega, como pensa reagir? 

 

23 DE JUNHO: SINAL CONVOCA SERVIDORES DO BC  

PARA DIA  NACIONAL DE PROTESTO CONTRA  

A PEC 32/2020, NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA 

CONSELHEIROS DE TODAS AS REGIONAIS DECIDEM          
INTEGRAR MOBILIZAÇÃO DOS  

SERVIDORES PÚBLICOS NO DIA 23.06 

NÃO SE ILUDA: REAJA! 

A data será marcada por uma grande mobilização virtual, com o objetivo de pressionar os               

parlamentares e levar esclarecimento amplo sobre os prejuízos decorrentes da PEC 32/2020. 
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