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PASBC - DIREITO DOS 

TRABALHADORES DO BC
JU
NT
OS
 S
OM

OS

FO
RT
ES

(11) 3159.0252 - sinalsp@sinal.org.br

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 filiados ao Sinal-SP podem consultar o 
andamento dos seus processos com mais agilidade, 
durante o horário comercial, por meio do Whatsapp

10%
DE DESCONTO

15%
DE DESCONTO

"Baixa Terapia" é uma debochada comédia com
 um nal que pega todos de surpresa, 

Não perca esse super espetáculo.
Data: 22/04/2018
Preço: R$ 100,00

Local: Rua Monte Alegre, 1024, 05014-001
Telefone (11) 3670-8462

O TRÈS STUDIO é um espaço personalizado que atende 
aos clientes de maneira única e diferenciada.
Os serviços são: Cabelo: corte, escova, penteados, 
reflexos, colorações, Mãos e Pés, Make up; Massagens, 
Drenagens, Quick Massage, Tratamentos Faciais, 
Limpeza de Pele, Drenagem Facial, Depilação e 
Sobrancelha.
Rua Ministro Rocha Azevedo, 38 - Mezanino Ciragan Of
ce - Fone: 11- 2338.4707.

 

A academia Team Nogueira SP Zona Sul foi a pioneira 
da franquia no estado de São Paulo e oferece diversas 
modalidades de artes marciais, fitness, musculação e 
cross training. São 05 espaços de treinamentos 
equipados com o que há de melhor e mais moderno 
no segmento esportivo.
Rua Américo Brasiliense, 1393
Chácara Santo Antônio, Zona Sul, São Paulo -SP
Cep: 04715-002 / Tel: (11) 2507-3729

Jota Quest traz o show do seu novo DVD Acústico para o 
palco do Espaço das Américas

Data: 21/04/2018
Preço: De R$ 50,00 a R$ 200,00

Local:  Rua Tagipuru, 795, Barra Funda - São Paulo, SP
 

05 DE ABRIL
QUINTA-FEIRA ÀS 15H

Participe do encontro  
dos aposentados 

na Sede do Sinal/SP 

Avenida Paulista 1754 - 14°º andar, São Paulo

O governo vem de há muito empreendendo 
d i v e r s a s  a ç õ e s  c o m  v i s t a  a o 
sucateamento do Estado brasileiro e 

retirada os direitos dos trabalhadores da iniciativa 
privada e dos servidores públicos.
São exemplos gritantes a mudança da CLT, os 
ataques aos servidores públicos, como o 
congelamento dos salários, liminarmente suspenso, 
retirada de benefícios, a tentativa de acabar com 
a estabilidade e a reforma da previdência.
 O mais novo ataque visa acabar, sucatear 
e/ou encarecer os planos de saúde das estatais e 
dos órgãos públicos, a exemplo do programa do 
Banco Central.
Primeiro foram os Correios, agora o Banco do 
Brasil, que no recente edital de concurso da 
instituição retira o direito dos novos trabalhadores 
à Cassi (plano de saúde do Banco).
Em abril, o Bacen deverá apresentar o novo Pasbc, provavelmente, com expressivos aumentos na 
contribuição da maioria dos servidores.
Note-se que isso vem sendo feito às portas fechadas, sem nenhuma transparência e sem a participação dos 
servidores e do sindicato.
 O SINAL, como é sua função, vem lutando e realizando todos os esforços ao seu alcance para evitar 
essas mudanças, anal o Pasbc é direito garantido a todos nós, conforme consta dos diversos editais de 
concursos realizados.
 Aliás, muitos de nós viemos para o Banco atraídos por esse importante benefício.
Mas como sempre o SINAL, como qualquer sindicato, sozinho não conseguirá barrar essas mudanças. 
Necessitamos do apoio e participação dos servidores.
Veja o exemplo recente dos funcionários da Prefeitura de São Paulo, que conseguiram com muita luta 
suspender a reforma da previdência municipal.
 Qualquer mudança no regulamento do Pasbc precisa ser feita por meio de consulta aos servidores, 
que terão que aprová-las.
A direção do Banco, certamente, iniciará a “catequese” dos funcionários com as ameaças de sempre, a 
exemplo das usadas pelo governo na reforma da previdência “Vai faltar dinheiro”, “Pasbc vai acabar, se o 
regulamento não mudar e a contribuição não aumentar”, e por aí vai...
 Os servidores, por sua vez, em especial os mais velhos tenderão a car com receio, já que quanto mais 
velhos, mais importante se torna o Programa de Saúde nas nossas vidas.
Ressaltamos que a manutenção do Pasbc é obrigação do Banco. Se falta dinheiro é por que não tem havido 
reajustes salariais sucientes, reposição de pessoal e o Banco não tem feito aportes orçamentários 
adequados.
Por isso é fundamental que todos nos engajemos nesta luta para evitarmos que mais este direito nos seja 
retirado.

Artigo escrito pelo Conselheiro Regional do Sinal-SP, Mário Sérgio Cavicchioli

Mário Sérgio Cavicchioli
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