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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

Rua Augusta, 1513 – Consolação – São Paulo/SP
Tel: (11) 3253-5440 / 3262-1410
Descontos oferecidos:
10% de desconto no almoço (das 11h15 às 15h30), 
excluídos bebida, café e sobremesas.

Alameda Santos, 1293 – 4º e 9º andares 
 São Paulo/SP
Tel: (11) 3284-7388.
Descontos oferecidos:
10% de desconto nos cursos de informática. 

La Pergoletta Tatuapé
 
o restaurante La Pergoletta é um tradicional 
i ta l iano,  cardápio são produz idos 
artesanalmente diversos tipos de molho
Local:.Rua Itapura, 1478 - Tatuapé

Edde Vedder em São Paulo
Data: 28 e 30 de março
Preço: R$180.00 a R$880.00
Local: Avenida das Nações Unidas, 17955, 
Sul 04795-100
Telefone (11) 2846-6040

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018 - ano XII - nº 8

DINHEIRO MAIS BARATO?

O
s juros básicos do país foram reduzidos para . Que ótima notícia para os  6,75%
bancos, pois diminuem seus custos de captação. Mas esse benefício está muito 
longe do bolso dos brasileiros.  Os juros para cidadãos e empresas permanecem 

em níveis cinematográficos. O culpado seria o spread (diferença entre a taxa de 
captação das instituições e o juro efetivamente cobrado dos clientes) que, 
teimosamente, aumentou durante a 
recessão. Com a retomada econômica, 
os riscos diminuem e os spreads deveriam 
cair em ritmo acelerado. 
 A velhinha de Taubaté perguntaria: 
puxa, o  não tem nenhum papel na SFN
retomada da economia? Não deveria 
prover oferta mais fluida e benigna de 
crédito? Embora supostamente almeje 
crédito mais barato, o BC parece 
desconsiderar os protestos da cidadania 
e mesmo dados do Banco Mundial, que 
colocam o spread brasileiro em segundo 
lugar no ranking do planeta. Destacam-
se também os lucros de nossos bancos. 
Fica a pergunta: qual o papel do BC 
como organismo do Estado brasileiro? 
 Não pode ser somente o de fiador do agigantamento do porte e da riqueza dos 
bancos. Juros não vão cair este ano, devido à maior demanda por crédito, afirma o 
Banco Itaú com a autoridade de quem espera um “Sim Senhor!” (Rennan Setti. Por que os 
juros não caem?
O GLOBO.
 Economia, 16/2/2018). O que diz o BC? Ornitorrinco financeiro: na recessão, cresce; 
na expansão, fica crescido! E a autoridade monetária nessa história?

Governo suspende votação da

 reforma da Previdência

N
esta segunda-feira, 19.2, o Planalto 
reconheceu a impossibilidade de colocar 
em votação a sua proposta de mudança 

nas  aposentador ias  em decor rênc ia da 
intervenção federal praticada no estado do Rio de 
Janeiro. Sobre o recuo, o ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, afirmou que a retomada 
da pauta só será possível após o período eleitoral, 
já no mês de novembro.
 No mesmo dia do anúncio do governo, 
aconteceu um movimento nacional unificado de 
trabalhadores do serviço público e da iniciativa 
privada, com protestos em todo o país contra a 
reforma da Previdência proposta pelo governo federal.
 Em São Paulo, 46 colegas estiveram presentes no ato realizado no pátio do BC. 
O diretor de Comunicação do Sinal, Paulo Lino iniciou a atividade lembrando ações do governo 
federal que precarizaram as condições de trabalho no Brasil, desde a aprovação da EC 95/2016, 
passando pela reforma trabalhista e pela nova Lei da Terceirização.
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* Texto de José Paulo Vieira

 Conselheiro regional do Sinal-SP

    Acompanhe a cobertura dos atos realizados em todo o país no Apito Brasil

 
Fonacate denuncia tentativa de 

destruição da previdência

Sinal-SP se reúne com 

diretor Reinaldo Le Grazie

LEIA MAIS

foto: reprodução rádio Trianon foto: reprodução Fonacate

Governo da Irlanda paga seus 

estudos no país em qualquer área

LEIA MAIS
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