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Campanha Unificada 2017:
Fonasefe busca abertura de mesa negocial

Agenda Cultural
O destacamento vermelho de mulheres 
Wu Qionghua, serva de Nanbatian (literalmente, “o tirano do Sul”), foge para 
a selva, entra no Exército Vermelho e se junta à tropa feminina que opera na 
Ilha de Hainan. Baseado em episódio real da 1a. Guerra Civil Revolucionária 
na China (1927-37).
Mostra: “Uma volta ao mundo em 30 filmes"
: 12/07 
: Grátis
: Quartas  às 19h, de 22/03 a 11/10
: UMES - Rua Rui Barbosa, 323 - Bela Vista

“Êxtase”, fotografia realizada por Claudia 
Andujar em 1974 - REPRODUÇÃO

Festival Infantil
O Festival conta com dois concertos 
especiais para as crianças que integram 
a série Aprendiz de Maestro: “O 
Forrobodó da Chiquinha” e “O Mundo 
do Ludovico”.
: 13/7
: A partir de R$ 40
: 11h
: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elísios

Mais de quatro me-
ses após o pro-
tocolo da pau-
ta unificada de 

2017 (relembre aqui) no Mi-

nistério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão 
(MP), representações sindi-
cais do Fórum da Entidades 
Nacionais dos Servidores Pú-

blicos Federais (Fonasefe) 
- do qual o Sinal faz parte 
- seguem sem previsão de 
abertura da mesa negocial 
junto ao órgão. 

A filiação sindical é imprescindível
LEIA MAIS no Apito Brasil

LEIA MAIS

LEIA MAIS

Teletrabalho 
começa em agosto: 
habilite-se para o 

projeto piloto. 

Servidores ocupam o 
Pátio do BC, durante o 

ato “Chega de Perder”, na 
última sexta, 30 de junho 

LEIA MAIS

DIVeRSIDADe no BC

A partir desta edição, o 
SP Informa contará com 

o espaço “Diversidade no 
BC”, que trará entrevistas e 
matérias especiais com co-
legas do Banco. 

Hoje, contamos com a 
contribuição do Conselhei-

ro Regional Hilton Barlach, 
que conversou com a co-
lega Mylene Donatange-
lo da Costa, que é técnica 
e trabalha no Audit, e tem 
mobilidade reduzida devido 
a uma doença chamada 
Charcot-Marie-Tooth.

Mylene 
Donatangelo 

da Costa

Caso o Governo tivesse con-
cedido anualmente reajus-
tes salariais equivalentes à 
variação do Índice de Pre-

ços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), os percentuais atu-
almente praticados sobre a remune-
ração dos titulares para o cálculo das 
contribuições teriam sido suficientes 
para tornar o Programa de Assistên-
cia à Saúde dos Servidores do Ban-
co Central (PASBC) superavitário no 
período de 2011 a 2016, em que os 
déficits foram recorrentes e crescen-
tes, conforme Comunicação 88/2017-
BCB, do último dia 11 de maio.

PASBC: O arrocho salarial
e a culpa do déficit

LEIA MAIS no Apito Brasil

Se o salário sobe 
o déficit cai

LEIA MAIS no Apito Brasil

Prazo para sanção ao nível
superior vence na segunda

CTASP da Câmara dos 
Deputados aprova projeto 
de negociação coletiva na 

Administração Pública
LEIA MAIS

Ney Matogrosso
O cantor Ney Matogrosso volta a apresentar na cidade o show de seu trabalho mais 
recente, “Atento aos Sinais”, que já passa de duas centenas de apresentações.
: Sábado - 08/07 
: R$ 160 a R$ 200
: 22h
:  Espaço das Américas -  R. Tagipuru, 795 - Barra Funda

Muitas são as razões pe-
las quais todos os servi-

dores e pensionistas de algu-
ma forma ligados ao Banco 
Central devem se filiar ao 

Sinal, mas nenhuma delas 
suplanta a necessidade de 
participar coletivamente 
para a produção de resulta-
dos que a todos afetam.
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