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SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 
Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144 - São Paulo SP – CEP 01310-920 

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 

The Post - A guerra secreta - filme 

Governo desiste de barrar reajuste 
e aumentar CPSS, por ora

Balancetes, atas, orçamento e ofícios 

Avenida Paulista, 2064 – loja A 17
Cerqueira Cesar – Shopping Center 3
 São Paulo/SP.
Tel: (11) 3283-2053 / 3845-9955 

Descontos oferecidos:
10% de desconto no tratamento 
tradicional,

Um ministro afirma, no entanto, que o Planalto não desistiu de recorrer ao STF

Acesse aqui

Castelo Rá-Tim-Bum

Transparencia
total no site
do Sinal

Alameda Jaú, 1148 – Jardins – São 
Paulo/SP.
Tel: (11) 3253-3201

Descontos oferecidos:
10% de desconto na refeição, não 
incluindo bebidas, sobremesas, café e 
outros.

O
 jornal Valor Econômico noticiou nesta quarta-feira, 31.1, que os ministros do governo 
federal foram orientados pelo presidente a acomodarem os orçamentos de suas pastas 
considerando o aumento do subsídio aos servidores federais, e 

sem a ampliação da alíquota previdenciária.

O recuo presidencial ocorreu após a liminar do ministro do 
STF Ricardo Lewandowski, que suspendeu os efeitos da 
MP805/2017, e, aparentemente, da baixa possibilidade de 
a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, aderir a uma 
“operação relâmpago”, derrubando monocraticamente a 
decisão do colega ou pautando o recurso do governo nas 
primeiras sessões da corte após o seu recesso.

Mas a vitória ainda é parcial, como demonstra a 
declaração do ministro do Planejamento Dyogo de 
Oliveira, feita logo após o anúncio do recuo, de que o 
governo ainda recorrerá ao Supremo em defesa da MP. 
De nossa parte, portanto, resta a ampliação da 
mobilização em defesa das nossas justas prerrogativas, e 
contra todos os ataques gestados contra os servidores 
públicos no Planalto e na Câmara dos Deputados.

Confira a programação completa 
dos Blocos de Rua do Carnaval de 

São Paulo 2018

Leia mais

Exposição termina neste domingo 
no Memorial da América Latina

Inspirado no livro 
homônimo de Greg 
Sestero, o longa conta 
a história de como foi 
produzido o filme "The  
Room" (2003), de 
Tommy Wiseau. O filme 
concorre ao Oscar de 
roteiro adaptado.

Carreiras de Estado desmascaram farsa 
da Reforma da Previdência

m vídeo divulgado nesta terça-feira, lideranças do 

EFonacate rebatem a campanha mentirosa do 
governo em defesa da reforma previdenciária. 

“Conclamamos a todos os servidores públicos e 
trabalhadores da iniciativa privada a intensificar os 
esforços para sepultarmos, de vez, este projeto, que é 
tão nefasto”, ressalta o presidente do Fórum, Rudinei 
Marques. 

Veja o Video

Charge de Cleide Napoleão

Entidades se preparam para embates nas 
próximas semanas contra a reforma da Previdência

uarenta dirigentes, representando mais de vinte 

Qentidades sindicais, reuniram-se no escritório do 

deputado federal Arnaldo Faria de Sá para 

discutir as ações de combate a reforma da Previdência 

proposta pelo governo federal.

Pelo Sinal, participou o conselheiro regional e diretor de 

Comunicação Paulo Lino. 

Um vídeo exclusivo para os servidores do Banco Central.

Fotos: Paulo LinoVeja o Video
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