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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!

REDES SOCIAIS O Sinal quer 

U2Agenda Cultural

Convênios

 Dia: 24 de fevereiro, Sábado
 Preço: R$ 135 a R$ 750 
 Local: Av. Francisco Matarazzo, 1705 -  
 Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200

As memórias de Jeff Bauman (Jake 
Gyl lenhaal)  sobre o dia mais 
impactante de sua vida, 15 de abril 
de 2013. Enquanto esperava seu 
grande amor, Erin (Tatiana Maslany), 
finalizar a participação na Maratona 
de Boston, ele foi atingido por uma 

das bombas do atentado terrorista 
e perdeu as duas pernas.
Ingressos: www.cinemark.com.br

Phil Collins no Brasil 2018
show no allianz parque Parque Patati PatatA� 

Dia:18 de fevereiro, Quinta e Sexta
Preço: R$ 50 a R$ 120
Local: Rua Capitão Pacheco 313 -
São Paulo, SP

Rua: Correio Dias 153 - Paraíso cidade
de São Paulo (SP) - 04104-000
Descontos oferecidos
48% na Matrícula

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38  
Bela Vista (SP) - 01410-000 -Tel (11) 
238.4707
Descontos oferecidos
10% de desconto

Você Sabia?
Estão disponíveis na 

Sede do Sinal-SP 

os exemplares do 

Valor Econômico e o 

Estado de S. Paulo 

para consulta.

Aproveita e venha 

tomar um café conosco

Desenho de Cleide Napoleão

Trabalhadores da  aprovam USP
 indicativo de paralisação no dia 19

19/02
segunda-feira9h30

no pátio do BC

Participe da Mobilização Nacional 

contra a reforma da Previdência

Governo intensifica negociação com os 

parlamentares para votar reforma no dia 28.2

Dia Nacional de Luta contra

a reforma da Previdência

PARTICIPE DO

s trabalhadores da  aprovaram em 

O
USP

sua assembleia realizada no dia 8 de 

fevereiro, o indicativo de paralisação no 

dia 19 de fevereiro, se incorporando às jornadas 

de luta chamadas pelas centrais sindicais. Nova 

assembleia deve acontecer no dia 16 de 

fevereiro.

Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, 
realizaremos um ato no pátio do BC, à 
partir das 9h30, com a participação de 

entidades e parlamentares aliados na luta 
contra o ataque à aposentadoria, o aumento 
da alíquota previdenciária e o adiamento do 
reajuste. 
 N e s s e  d i a  h a v e r á  u m a  a m p l a 

mobi l i zação em todo o Bras i l , 
envolvendo um grande número de 
categorias, com o objet ivo de 
combater a reforma da Previdência 
proposta pelo governo federal.
 Além dos servidores públicos das três esferas de governo, participarão das 
atividades os metalúrgicos, bancários, professores e outros setores.
  O transporte da capital deverá estar paralisado, pois os condutores já aprovaram 
greve para este dia, e os metroviários podem fazer o mesmo em assembleia que 
acontecerá na sexta, dia 16.2.

inda durante o carnaval, o governo anunciou o adiamento da votação da reforma da 

APrevidência de 19 para 28 de fevereiro. Longe de significar um possível recuo na tentativa 
de retirar direitos dos trabalhadores, a delonga serve à necessidade cooptação de 

deputados para votarem favoravelmente à proposta.
                Para obter apoio à reforma, o Planalto está chantageando deputados com a liberação 
de emendas e prefeitos e governadores, com a liberação de verbas. Também a nomeação de 
ministros e cargos no governo, em substituição dos que devem deixar os seus cargos para 
disputar as eleições de outubro, está sendo avaliada de acordo com o apoio das respectivas 
bancadas na votação da reforma, como ficou claro na recente nomeação do ministério do 
Trabalho.
            A ofensiva do governo não para por aí. Conforme tornado público pela imprensa, nesta 
quarta-feira de cinzas, em jogo combinado, a Fiesp prometeu mobilizar centenas de entidades 
empresariais para pressionar cerca de 120 parlamentares indecisos a votarem a favor da reforma 
da Previdência, escancarando, mais uma vez, quem são os principais interessados na proposta 
do Planalto.
                Está próximo o momento da decisão. É urgente nossa mobilização e unidade, em 
defesa da nossa aposentadoria e prerrogativas das carreiras. 

http://portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo/
http://portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo/
https://www.facebook.com/sinal.sp
https://www.facebook.com/sinal.sp
https://twitter.com/sinalsp
https://twitter.com/sinalsp
http://portal.sinal.org.br/convenios/sp/
http://portal.sinal.org.br/convenios/sp/
http://portal.sinal.org.br/convenios/sp/
http://portal.sinal.org.br/convenios/sp/
http://portal.sinal.org.br/convenios/sp/
https://youtu.be/nnWkP9kN-5s
http://sevotarnaovolta.com.br/

	Página 1

