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O Sinal quer 
ouvi-lo!

Agenda Cultural

Saúde e Qualidade de vida

Eduardo Gudin
Parceiro de nomes como Paulinho da Viola, Paulo 
Vanzolini e Caetano Veloso, o músico divide 
o palco com a cantora Lela Simões em show
intimista inédito e apresenta repertório escorado
nas diversas fases da carreira.
: 28/05
: Grátis
: Dom - 19h
: Itaú Cultural | Avenida Paulista, 149 - Bela Vista

Les Misérables
O musical baseado na obra homôn-
ima de Victor Hugo segue os moldes 
da versão mais recente da peça, 
lançada em 2010 em Londres. A 
história já foi vista por mais de 70 mil-
hões de pessoas em 44 países.
: Em cartaz
: R$ 50 a R$ 330
 : Teatro Renault
 Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411

Semana do Brincar
Entre os destaques está a Feira de Troca de 
Brinquedos, que acontece de quinta (25) 
a sábado (27), no Sesc Pinheiros. Tudo será 
feito pelos pequenos, que têm autonomia 
para decidir como e quais objetos trocar.
Veja a programação completa em:
sescsp.org.br/semanamundialdobrincar.
: Sesc Pinheiros
R. Pais Leme, 195, Pinheiros

Real - O Plano por
trás da História

: Em cartaz
Consulte a programação dos cinemas

Dezenas de milhares ocupam 
Brasília contra as reformas

Nesta quarta-feira, 24, a Marcha convo-
cada pelas Centrais Sindicais contra as 
reformas trabalhista e previdenciária, em 
Brasília, contou com a participação de 

dezenas de milhares de manifestantes. Devido 
aos escândalos revelados nos últimos dias envol-
vendo a figura do presidente da República, Mi-
chel Temer, uma parte dos manifestantes defen-
deu sua saída do governo.  A cobertura completa 
deste grande ato está no Apito Brasil nº 90.

Nota triste foi a espiral de violência das for-
ças de segurança contra os manifestantes, com 
o emprego de balas de borracha e bombas de
efeito moral, e até de munição letal. As depre-
dações, praticadas por elementos estranhos ao
movimento, serviram de estopim para a violência

do governo, que chegou a convocar as Forças 
Armadas como medida de reforço, recuando do 
ato no dia seguinte. Tudo isso serviu para transfor-
mar o ambiente de reivindicações legítimas em 
um cenário de guerra.

À noite, em São Paulo, centenas de manifes-
tantes acorreram ao escritório da Presidência da 
República na Avenida Paulista, em solidariedade 
aos de Brasília. Nesse local estão previstos novos 
atos diários de protesto contra as reformas traba-
lhista e previdenciária. Cabe lembrar que essas 
reformas atingem também os servidores públicos!

O Sinal esteve presente na manifestação em 
Brasília, juntamente com o Fonacate – Fórum Na-
cional Permanente de Carreiras Típicas de Estado 
e o Fonasefe - Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais, com uma delegação 
de representantes de todas as regionais. De São 
Paulo participaram Daro Piffer, diretor de Estudos 
Técnicos e Presidente em exercício do Sinal, e 
Natalino Sakamuta, diretor de Relações Externas 
do Sinal SP.

#OcupeBrasília

Solicitada a flexibilização da 
jornada em dias de rodízio

Nesta semana, o Sinal-SP 
enviou ofício ao Depes, com o 
objetivo de flexibilizar a jornada 
das 7 às 20 horas. O objetivo é 
permitir que os servidores que 
estejam em rodízio não sejam 
obrigados a estender a sua 
jornada.

VEJA O OFÍCIO

Sinal pede nova turma no curso 
de intermediação de conflitos

Foi enviado à chefia da 
UniBC um pedido para que o 
conjunto dos servidores possam 
participar do curso de interme-
diação de conflitos, nos dias 21 
e 22 de junho, e não somente 
aos ocupantes de cargos de 
chefia.

CONHEÇA A SOLICITAÇÃO

Reajuste de 28,86%: mais 
um passo dado no processo 

judicial do 1º grupo

No último dia 18 de maio, 
o Sinal protocolou novos em-
bargos de declaração no
processo do reajuste de 28,86%
do 1º grupo (cód. 106), que
tramita no Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

LEIA MAIS

Depois de muitos anos e 
muitas tentativas, essa foi a 
manifestação com a maior 
coesão que já conseguimos 

conquistar no movimento sindi-
cal brasileiro. Todas as CENTRAIS, 
sem nenhuma exceção, se 
uniram em torno de um objetivo 
único e claro, que é dizer um 

sonoro não às reformas trabalhista e previdenci-
ária. É claro que o clima político do momento, 
de rejeição ao presidente da República, como 
não poderia deixar de ser, foi absorvido no ato. 
Mas sem mudar o seu cerne, que desde o início 
foi o combate às reformas. 

O resultado foi uma imensa marcha, que 
mesmo após duas horas de seu início, ainda 
tinha gente saindo da concentração. Tudo isso 
em um clima de paz e reivindicação, em con-
traste com a ação de poucos mascarados, que 
estavam, claramente, estranhos ao movimento.

Daro: Essa foi a 
maior coesão que 

já conseguimos 
no movimento 

sindical brasileiro

Daro Piffer 
Diretor de Estudos
Técnicos do Sinal

A manifestação superou todas 
as expectativas, diz Natalino

Natalino na saída da delegação

Sai de São Paulo às 21 horas da terça-feira, 
em caravana de ônibus, ao lado de trabalha-
dores de outras categorias, principalmente do 
judiciário federal e do IBGE.

A grandeza da manifestação superou to-
das as expectativas mais otimistas. Enquanto 
essas expectativas eram de uma marcha com 
cerca de 100 mil, calcula-se que mais de 150 
mil pessoas estiveram presentes. A desmedi-
da repressão policial obrigou a antecipação 
de toda a programação e do próprio encer-
ramento da manifestação, mas ela mesma, 
a repressão, demonstrou a importância do 
evento e a necessidade de se organizar os 
próximos passos.

Qual é a situação atual do 
PASBC?

Todos estamos muito preocu-
pados com a “saúde financeira” do 
PASBC. A direção do BC promete 
para os próximos dias divulgar o 
resultado dos grupos de trabalho 
que, após analise de um relatório 
contratado a uma auditoria exter-
na, trarão os dados, conclusões 
e propostas para a continuidade 
do Programa, tanto do ponto de 
vista da gestão como também da 
questão atuarial, abrindo espaço, 
em seguida, para sugestões dos 
participantes.

Será preciso que nos debru-
cemos sobre esse relatório e as 
proposições dos GTs para juntos 
construirmos o melhor caminho para 
o PASBC, que não pode ser visto
apenas como um plano de saú-
de, já que, muito além disso, é um

programa que faz parte da gestão 
de pessoal da instituição, sendo 
que é por essa ótica que precisa 
ser analisado.

Como está o PASBC em São 
Paulo?

Entendemos que indepen-
dente da constante oxigenação 
na rede de credenciados que nos 
atende, o Programa precisa estar 
voltado para o atendimento ao 
usuário, razão fundamental de sua 
existência. As metas da administra-
ção do PASBC devem ser medidas 
sempre pela satisfação do seu 
participante.

O que você acha de um 
espaço permanente dedicado à 
saúde dos servidores no boletim 
do Sinal?

Todo canal de comunicação 

voltado ao PASBC é de muita 
importância. Não só por propagar 
informações importantes aos seus 
participantes, mas, principalmen-
te, para servir como receptor de 
sugestões e reclamações, que 
servem para o aprimoramento do 
Programa. 

Fico satisfeito em ver mais um 
meio informativo das “coisas” do 
PASBC se abrindo e, pessoalmen-
te, torço para que cada vez mais 
pessoas pensem e projetem o 
nosso Programa, pois coletivamen-
te teremos muito mais chances de 
construir um PASBC melhor.    
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Coordenador de Recursos Humanos em São Paulo
Diretor de Comunicação Nacional do Sinal

Conselheiro do Sinal-SP

Entrevista com Paulo Lino
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