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PASBC
Encontro de aposentados em São 

Paulo com a participação de membro 
do Comitê Gestor revelou, para breve, 
mudanças que incluem o aumento da 
contribuição, com ou sem reajuste.

Uma das participantes lembrou “não 
raras vezes parte da diretoria do BC 
quis desobrigar o BC de arcar com o 
PASBC. Daí que abandoná-lo à própria 
sorte pode aumentar o desequilíbrio e 
comprometer a existência futura do 
programa, o que viria a calhar para 
os que não enxergam o PASBC como 
parte dos direitos e do salário dos 
titulares”.

Recomendamos acesso no Blog de 
discussão da Carreira e outros temas.

As entidades levaram as reivindicações que incluem 
cumprimento de acordos firmados, revogação da EC 95/16, 
repúdio ao adiamento de reajustes de 253 mil servidores, 
entre outras.

Lembraram os efeitos da EC/95 que especialistas alertam 
para, até 2022, um colapso no atendimento público pode 
acontecer se esse modelo, sem qualquer precedente no 
mundo, for levado adiante.

Reafirmam que o excesso de novas medidas sem diálogo 
são claros indicadores de desmonte do Estado e fragilização 
do setor público.

“VOTO CONSCIENTE PELO SERVIÇO PÚBLICO” - O 
objetivo da campanha é alertar a sociedade sobre o desmonte 
em curso das atividades essenciais ao atendimento de suas 
necessidades.

13/09 - COM 2000 NA ESPLANADA MDPG 
RECEBE SERVIDORES

27/09 - CAMPANHA NACIONAL
EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO
ÀS 10H NA PRAÇA 7 - PARTICIPEM

Faça um SINAL de força. Filie-se!
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AGR DIA 12 NO BC/BH - na última quarta, a AGR reuniu 40 participantes.
A conjuntura, a inquietação e a disposição de reação à sequência de medidas restritivas e 

o descaso da Administração foi a motivação.
O foco se manteve no PL do BC claramente unilateral de reestruturação da carreira, em 

discussão no Grupo da AND, e ao desmonte dos serviços públicos.
As medidas restritivas de modo geral traçam um cenário de turbulência no qual finda o 

governo com um rol de maldades que exigem reação enérgica e constante.
Ainda, nem pacificadas as normas do teletrabalho, novas regras foram publicadas sobre a 

jornada. No texto, o controle eletrônico de frequência obrigatório, entre outras.


