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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

Tire suas Dúvidas

 ( 11 ) 9930-29273

              

INFORMAÇÕES JURÍDICAS

Agora os liados ao Sinal-SP podem 
consultar o andamento dos seus processos 

com mais agilidade, durante o horário 
comercial, por meio do Whatsapp

São Paulo, 20 de março de 2018 - ano XII - nº 12

Serviços de despachante com descontos para 
liados do Sinal
Executamos qualquer serviços junto ao Detran
Rua: Augusta,1492 - Sobreloja -16 - Cerqueira 
César- São Paulo/SP
Telefone: (11) 3284-2139/3287-1220

Farmácia especializada em manipulação de 
fórmulas, atendendo receitas de várias 
especialidades médicas e formas 
farmacêuticas diferentes. Oferecendo 
descontos nas compras acima de R$ 50,00 
para liados do Sinal
Avenida Rouxinol, 481- Moema -São Paulo/SP
Telefone: (11) 5044-6740

10%
DE DESCONTO

10%
DE DESCONTO

A trama que se passa na Revolução Francesa, oferece boas risadas a 
partir da adúltera e pretensiosa Jacqueline, de seu marido, padeiro e 
inocente Jacquot e também de Monsieur Finot, a causa de toda a 
trapalhada em cena. A montagem apresenta composições originais 
criadas pelo maestro Marcus Vinícius com direção musical de Léo 
Nascimento.

Teatro Denoy de Oliveira
Horários: Quintas às 20h e Sextas às 21h
Ingressos: (Inteira) e (Meia). Classificação: Livre R$20,00 R$10,00 
Aceita Cartões. Entrada gratuita para moradores do bairro da Bela 
Vista mediante comprovante de residência e estudantes com 
Carteirinha da UMES.
Rua: Rui Barbosa, 323/ Bela Vista – São Paulo/SP

GOVERNO DO CANADÁ OFERECE 

BOLSAS DE ESTUDO PARA BRASILEIROS

VEJA MAIS

STEPHEN HAWKING DEIXA 

ENORME LEGADO À CIÊNCIA

LEIA MAIS NO JORNAL DA USP

POR SINAL 56 DÁ VOZ A PRESIDENTE
 DO BANCO CENTRAL DO URUGUAI

“CENÁRIO ECONÔMICO GLOBAL 

ESTÁ DETERMINADO POR UMA 

GRANDE INCERTEZA”;

Stephen Hawking participa de  manifestação contra a Guerra do Vietnã

AGR DEBATE ‘‘PACOTE DE ABRIL’’

DO GOVERNO FEDERAL 

N
a AGR de 15.3, quinta-feira, os servidores do BC em 
São Paulo debateram o conjunto de medidas cujas 
decisões pelos três Poderes federais podem 

acontecer no próximo mês. Por isso, foi batizado de 
“pacote de abril”.Leia mais sobre essas medidas e a sua 

importância para os servidores federais:

 MP805/2017;
A longa batalha contra a medida que suspende o 

nosso reajuste do subsídio e aumenta a alíquota 
previdenciária de 11 para 14% pode chegar ao seu ápice em 
abril. Isso porque o Congresso Nacional tem prazo para a 
avaliação até o dia 24 do próximo mês para que a MP não 
caduque. Antes disso porém, o governo quer que o STJ coloque 
em julgamento a liminar de Ricardo Lewandowski, que 
mantém os seus efeitos suspensos. O Supremo, porém, não 
pautou o assunto para o próximo período.Ainda que sofra uma 
dupla derrota, o governo federal considera a possibilidade de 

edição de uma nova medida provisória, mantendo os efeitos da 805.

 REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DO BCB;
Também em abril, deve ser finalizado pelo Planalto e enviado ao Congresso Nacional o 

projeto de lei que trata da autonomia do Banco Central, com encaminhamento de outro 
normativo específico para a modernização das carreiras da autarquia. Dentre os termos ainda 
não revelados aos servidores, certamente figura o que muda a nomenclatura do cargo de 
Analista e a exigência de nível superior para os Técnicos.É pública a preferência da Diretoria 
Colegiada pelo nome de Consultor, nome menos ligado ao Executivo, do qual o BC pretende sair, 

do que Auditor, o mais recomendado pelos servidores.

  PASBC;
Após vários meses de debate quanto ao funcionamento do PASBC, há também fortes 

indícios de a direção do Banco apresentar em abril proposta de aumento da contribuição. 
Foi acordado que a discussão sobre custos para os servidores só teria início após as medidas de 
melhoria de gestão e promoção da saúde fossem implementadas e tivessem seus efeitos 
medidos, mas parece que o BC procura o caminho mais fácil. 
 Por conta desse conjunto de medidas fortemente ligadas a garantia de nossas prerrogativas 
funcionais e ao direito de irredutibilidade salarial, atacado por meio da MP805 e a tentativa de 
aumento da contribuição ao PASBC, precisamos nos preparar para uma forte mobilização no 
próximo período.Afinal, a nossa vitória nestas questões está intimamente ligada a nossa 
capacidade de união e de garantir o pátio lotado de servidores.

BPC / Benefício da Prestação Continuada
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