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O momento exige mobilização máxima

E

m dezembro, o ministro Lewandowski prolatou
medida cautelar suspendendo os efeitos da MP
805, que adia o reajuste dos salários dos
servidores do Banco Central e outras categorias de
Estado por um ano e eleva a contribuição
previdenciária a 14% dos vencimentos brutos de
cada um no próximo mês.
Mesmo que provisoriamente, um pouco de ordem
foi restabelecida, fazendo valer mais uma parte do
acordo firmado entre o Sinal e o governo no final de
2016.
Desde o dia primeiro do ano, portanto, os subsídios de Especialistas e Procuradores do BC, como se
pode aferir na simulação de contracheque do Sisbacen, contemplam a reposição inflacionária
parcial determinada na Lei 9.850.
Definitivo? Ainda não. O governo trabalha para derrubar a liminar e cancelar o débito, ameaçando,
desta vez, reduzir o salário nominal dos servidores que vige há doze dias. Entre o aumento de
arrecadação previdenciária e a redução da despesa com a folha de pagamentos se tenta cobrar do
funcionário público que cuida das estabilidades financeira e dos preços a conta dos desajustes fiscais
das desonerações e da corrupção.
Inaceitável. Hora de mobilização e atenção ao comando sindical. Hora de defender o nosso futuro, o
futuro de nossas famílias e a prestação de serviços públicos no nosso país.

Segunda aposentadoria pode ser conquistada
em apenas um dia, informa Dra. Jane
Dra. Jane Barboza Macedo Silva é advogada do Sinal-SP

A

assessoria jurídica do Sinal-SP inicia o ano de 2018 com
uma boa notícia aos servidores que possuem o direito à
segundo aposentadoria. Nesta entrevista, a Dra. Jane, que
realizou um total de 370 atendimentos à filiados em 2017, explica
a novidade:
SP informa – O que é a ação administrativa da segunda
aposentadoria?
Dra. Jane – Trata-se de um benefício para o servidor que se
aposentou pelo regime especial e continuou a contribuir por mais
180 meses (15 anos) para o Regime Geral (INSS). Esse tempo será
contabilizado para aposentadoria por idade (65 anos homem e
60 mulheres), seguindo as regras do regime geral.
SP Informa – o prazo para a sua obtenção pode ser encurtado
em caso de necessidade?
Dra. Jane – Sim, se o requerimento for feito através de um
advogado, este tem a prerrogativa de protocolar o requerimento
a qualquer momento. Com a documentação correta o
benefício poderá ser deferido na hora.
SP Informa – Como os filiados interessados em garantir esse
Foto: Arquivo Dra. Jane
direito devem proceder?
Dra. Jane - Agendar uma consulta no Sinal para a análise dos documentos necessários, ocasião em
que serão esclarecidas todas as dúvidas e o filiado já saberá o dia em que seu requerimento será
protocolado. Importante salientar que a Reforma Previdenciária está na pauta do governo e poderá
excluir essa possibilidade do acesso à segunda aposentadoria.

Articulações pró e contra reforma da
Previdência seguem a todo vapor
Visitar os deputados de São Paulo é a tarefa de janeiro

A

tendendo a convite do deputado
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), dezenas
de representações sindicais
participaram, nesta terça-feira, 9 de
janeiro, de encontro no escritório regional
do parlamentar para discutir a
continuidade das ações de
enfrentamento à matéria. Natalino
Sakamuta e Hilton Barlach, conselheiros do
Sinal em São Paulo, integraram a mesa de
debates.
Mais informações no APITO BRASIL
Foto: Hilton Barlach

HU: HAVERÁ Recuperação?

Brinde

Cleide Napoleão*

V

isite-nos, ligue ou envie um e-mail
solicitando seu brinde.

Telefone: 3159-0252
e-mail:sinalsp@sinal.org.br

S

im, há esperança do
Hospital Universitário da USP
reativar boa parte do
atendimento que prestava. E
que vem sendo desmontado
desde 2014 devido à falta de
verbas e de funcionários.
Uma emenda de R$ 48 milhões,
destinada a complementar
recursos do HU, usando royalties
do petróleo, foi aprovada na
Desenho de Cleide Napoleão
última sessão da ALESP, dentro do
Orçamento de 2018 para o estado de SP.
Agora é TORCER para Alckmin sancionar o Orçamento
sem vetos à emenda.
E sendo aprovada, o coletivo de moradores, professores,
estudantes e funcionários que se mobilizou pela
reativação do Hospital-Escola pretende continuar
vigilante para que a verba seja de fato vertida ao HU aos
fins a que se destina: saúde e educação pública e
gratuita.
*Cleide Napoleão é servidora aposentada do Banco Central do Brasil, e já integrou o
Conselho Regional do Sinal-SP.

Especial Educação
Campus São Paulo
Rua Maria Borba, 40, Consolação
Tel: (11) 2114-8852 / 3256-6062
Descontos oferecidos:
10% a 30%, nos cursos da Educação Infantil à
Pós-Graduação, nas unidades de São Paulo,
Tamboré e Brasília.

Avenida Pentágono, 1000 – Alphaville
Tel: (11) 4622-7722
Descontos oferecidos:
20% de desconto nas mensalidades (período
de fevereiro a dezembro do ano letivo), válido
somente para a unidade de Alphaville.

Educação Infantil e Berçário Koala
Rua José Maria Lisboa, 568 – Jardim Paulista
Tel: (11) 3052-2911/3885-9625

Rua Deputado Lacerda Franco, 369 - Pinheiros
Tel: (11) 2539-5430

Descontos oferecidos:
15% a 40% de desconto sobre o valor líquido
das mensalidades;
50% nas matrículas.

Descontos oferecidos:
10% de desconto nos cursos oferecidos (vários
idiomas).

Agenda Cultural
Show do Toquinho
O show do cantor será em comemoração aos 50 anos de carreira que
completa neste ano. Nos quais gravou 84 discos,mais de 450
composições e cerca de 8500 shows realizados.
Casa Natura Musical
Rua Artur de Azevedo, 2120, Telefone 11 21859800
19 de janeiro, sexta-feira, às 22h30
Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 200, e são vendidos pelo site Eventim

Assassinato no Expresso Oriente
O best-seller de mesmo nome, escrito por Agatha Christie, recebe agora
uma refilmagem pelas mãos de Kenneth Branagh. O livro já tinha sido
levado para as telas em 1974 pelo diretor Sidney Lumet, e teve ainda
duas adaptações para a TV. Nesta nova versão, Branagh fez como
Lumet: escalou um time de estrelas de Hollywood para compor o elenco.
Mas reservou para si próprio o papel do lendário detetive Hercule Poirot. O
enredo, claro, é o mesmo do romance policial: acontece um assassinato
no Expresso do Oriente e Poirot é recrutado para desvendar o caso.
Veja a programação nos cinemas: www.cineclick.com.br/programacao

Show gratuito de Elba Ramalho
No dia do aniversário de São Paulo, a cantora Elba Ramalho, faz um
show especial. Irá apresentar canções de sucesso de sua carreira, como
"De volta pro Aconchego", "Anunciação", "Banquete dos Signos", "Morena
de Angola", "Gostoso demais", "Bate Coração", "Chão de Giz", "Banho de
Cheiro" e "Frevo Mulher".
Dia 25 de janeiro, quinta-feira, às 18 horas. Entrada gratuita.
Local: Ocupação SESC Parque Dom Pedro II
Rua São Vito, s/nº
Telefone 11 3111-7000

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

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo

O Sinal quer
ouvi-lo!
facebook.com/sinal.sp
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