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Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo facebook.com/sinal.sp@sinalsp

ouvi-lo!

Agenda Cultural

Convênios

REDES SOCIAIS O Sinal quer 

Governo esconde a sua responsabilidade na 

divulgação dos números da Previdência

A
 AGR desta terça, 23.1, em São 
Pau lo,  en t re  ou t ros  temas 
debateu o anuncio, feito com 

alarde pelo governo federal, do déficit 
de R$268 bilhões nas contas da 
Previdência Social de 2017. Como 
destaque, os servidores públicos 
federais teriam gerado sozinhos um 
prejuízo de R$ 86 bilhões.

O número rapidamente foi incorporado 
à campanha publicitária do Planalto 
em favor da reforma da Previdência nos 
meios de comunicação, como prova 

cabal das previsões mais catastróficas. Mas a pergunta a ser respondida é: qual a responsabilidade do 
governo nessa situação?

O relatório aprovada pela CPI da Previdência levanta causas que exigem atenção:

1- De 2014 à 2017, milhões de empregos com carteira assinada foram destruídos, e a média salarial 
caiu. São menos contribuintes para a Previdência, numa situação que só pode ser resolvida com a 
retomada do crescimento econômico;

2- O governo vem retirando da Seguridade Social até 30% dos seus recursos por meio da Desvinculação 
de Receitas da União;

3- O REFIS e mecanismos de desoneração criados pelo governo permitiram a retirada de R$ 400 bilhões 
das dívidas previdenciárias de grandes empresas;

A esses fatores se somam o chamado pacote de “bondades” do Planalto junto aos deputados, 
senadores, governadores, ruralistas e outros setores, que consumiu muitos bilhões de reais em busca do 
apoio ao seu projeto de reforma, e mais se promete.

Portanto, nos parece cada vez mais claro que não são os servidores públicos federais, e os seus parcos 
direitos adquiridos, os responsáveis pela tenebrosa situação econômica em que o país vive. Somos, pelo 
contrário, o bode expiatório, para que uma suposta reforma de a ideia de uma “mudança radical”, 
mantendo contudo a mesma situação para os verdadeiros privilegiados.

Nosso único privilégio é contribuir todo mês com uma parcela do subsídio corroído pela inflação para o 
esforço fiscal que não só não causamos, como contribuímos para conter mantendo a inflação abaixo 
da meta.

Congresso internacional da CSP - Conlutas

Megatur - Viagens e Turismo
Tel: (11) 3313-0434

Descontos oferecidos:
Verifique os pacotes de viagens acessando o 
website da loja

Villas de Paraty - Pousada
Tel: (24) 3371.2248 | 3371.1687

Descontos oferecidos:
20% de desconto
Qualquer período do ano

LEIA MAIS

ABSU
RDO

Seleção de shows para levar a família no feriado 
do aniversário de São Paulo

Desenho de Cleide Napoleão

Charge do dia

Rede Internacional de Solidariedade reúne- se na Espanha, de 25 a 28.1,  
para debater sobre o movimento Internacional de trabalhadores.

O Brasil será representado pela central CSP-Conlutas.

?

Bom feriado, São Paulo

esta quinta-feira a cidade de São Paulo 

Ncompleta 464 anos desde a sua 
fundação. Lei municipal resguarda o 

direito de todos os munícipes comemorarem a 
efeméride em dia feriado.
Amanhã, o comércio estará fechado, as famílias 
reunidas, a Paulista liberada para os pedestres. 
Feriado em toda a cidade.
No BC, expediente l iberado, mediante 
compensação.

A Fundação de São Paulo - Pintura de Oscar Pereira da Silva

Gilberto Gil

Dia: 25/1
quinta-feira
a partir das 13h
Local: Bar Brahma
Ingresso:  (open bar de Grátis
chopp Brahma por R$ 70)

Demônios da Garoa

Dia: 25/1
quinta-feira
a partir das 17h
Local: Vila Butantan
Ingresso: Grátis 

Paula Lima

Dia: 25/1
quinta-feira
a partir das 18h
Local: Sesc Pinheiros
Ingresso: R$ 12 a R$ 40

fotos Guia da Semana 

Revista diária dos servidores 
é transtorno dispensável

Hoje é o
Dia Nacional dos Aposentados

O Sinal-SP parabeniza a todos que 
doaram muitos anos de trabalho para 
ajudar a construir o nosso país.

Leia mais no Apito Brasil

DIA 30.1 NOVA AGR, ÀS 9h30 NO PÁTIO FRONTAL DO BC
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