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Sinal-SP debate PASBC com Paulo Oda, do Comitê Gestor  

O Conselho Regional do Sinal-SP recebeu, nesta segunda-feira, 29.5, a 
visita de Paulo Oda, membro do comitê gestor do PASBC. O debate foi de 

excelente nível, e deu início à organização do conjunto de necessidades e 
propostas dos servidores ao programa, a exemplo de maior investimento 
em prevenção, informações quanto às opções de procedimentos (como do 

parto normal x cesariana, entre muitos), a melhor cobertura de 
procedimentos como o parto normal e domiciliar, e a inclusão de novos 
especialistas em pediatria, ginecologia e clínica geral. 

Foram debatidas outras propostas, por exemplo, no caso de uso de item 
com o valor superior ao coberto pelo programa, como uma prótese, o 

servidor possa abater o valor do similar autorizado, pagando somente a 
diferença. Foi defendida também a necessidade de reforçar a equipe que 
trabalha no PASBC e de ampliar os serviços cobertos, uma vez que o 

recurso despendido ao PASBC pelo servidor é alto, além de maior agilidade 
do comitê gestor nas respostas aos questionamentos feitos. 

No mesmo dia, ocorreu a audiência promovida pelo Departamento de 

Gestão de Pessoas (Depes) sobre os rumos do PASBC, realizada em 
Brasília, com transmissão ao vivo para as demais sedes do Órgão. Veja a 

cobertura completa do evento no Apito Brasil. 

  
 

  

Centrais sindicais apontam nova greve geral 

Reunidas em São Paulo, as centrais sindicais - Força Sindical, CGTB, 
Conlutas, CUT, CTB, NCST, UGT, Pública e Intersindical - anunciaram a 

disposição de realizar uma nova greve geral, entre os dias 26 e 30 de 
junho. 

As entidades avaliam que a marcha sobre Brasília, realizada no dia 24 de 
maio, foi positiva e que a resistência contra as reformas trabalhista e 
previdenciária tem crescido. 

Em nota, as entidades convocaram manifestações nos estados e 
aeroportos, e anunciaram a impressão de 10 milhões de panfletos para a 

distribuição em todo o Pais e agendaram nova reunião para segunda-feira, 
5 de junho, em São Paulo. 
  

 

http://portal.sinal.org.br/publicacoes/relatorios-sobre-o-pasbc-sao-enfim-disponibilizados/


  

Curso de Resolução de Conflitos poderá receber servidores não 
comissionados 

Em resposta ao ofício do Sinal-SP demandando que o curso de Resolução 
de Conflitos não fosse restrito aos detentores de cargos de chefia, Juliana 

Mozachi Sandri, Chefe da Universidade Banco Central, comprometeu-se a 
disponibilizar as vagas não preenchidas a servidores não comissionados. 

O próximo passo será a demanda pela ampliação do número de vagas, 

uma vez que muitos servidores demonstram interesse em participar do 
curso. 
  

 

  

Sinal-SP se reúne com celetistas reintegrados para avaliar a 
reposição salarial 

No dia 29 de maio, o diretor de Comunicação, Paulo Lino, e o presidente do 
Sinal-SP, Iso Sendacz, reuniram-se com os servidores do BCB reintegrados 
sob a forma da CLT. 

 

Há mais de dezessete anos sem aumento, o grupo aguarda proposta do 

Ministério do Planejamento para a reposição aos vencimentos da inflação 
do período, ainda que parcialmente. 

  
 

http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/06/Intermediação-de-conflitos.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/05/25-05-25-Juliana-Sandri-Curso-Conflitos.0doc.pdf


  

REDES SOCIAIS 

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

- Portal (portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo) 

 

Facebook (/sinal.sp) 

 

Twitter (@sinalsp) 

  

O Sinal quer ouvi-lo! 

  
SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 

Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144  
 São Paulo SP –  CEP 01310-920 /   (11) 3159-0252 

sinalsp@sinal.org.br  /  link para SINAL-SP: clique AQUI 
  

 

http://portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo/
https://www.facebook.com/sinal.sp
https://twitter.com/sinalsp
http://www.sinal.org.br/sp/
https://www.facebook.com/sinal.sp
https://twitter.com/sinalsp

