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TRF DECIDE QUE 20 DE NOVEMBRO
É FERIADO EM SÃO PAULO

N

esta segunda-feira, 5.11, o Desembargador
Federal do TRF/3, Valdeci dos Santos,
decidiu pelo cumprimento também no Banco
Central do Brasil do feriado municipal da Consciência
Negra, 20 de novembro.
Na sentença, o magistrado registrou que “a
existência de norma jurídica vigente deve ser
observada por todos, inclusive pela Administração
Pública Federal, ainda que se trate de lei municipal,
ante o princípio da legalidade, não cabendo,
ademais, o afastamento da ecácia da lei em vigor
por mera ordem de serviço”.
A ação é de autoria do Sinal/SP, por meio de sua assessora jurídica Jane Barboza Macedo Silva e, ainda que
não transitada em julgado, chama à consciência da Administração Pública ao respeito para os costumes locais
xados em lei, bem como do reconhecimento de Zumbi dos Palmares como prócer da República.

Clique aqui para ler a decisão

VITÓRIA DOS SERVIDORES, TRABALHO DO SINAL
Neste novembro, Banco Central
anuncia novidades no PASBC
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a próxima segunda, 12, o Chefe do Depes irá
apresentar a nova estrutura de contribuição
pecuniária do programa de saúde, com
transmissão a partir das 14 horas para o auditório em
S ã o Paulo. No dia 14, quarta, estará na praça para
conversar com os servidores desde a
B
C
S
manhã.
PA
A solução primaz para o equilíbrio
nanceiro do programa passa pela
recomposição do poder de compra dos
subsídios, reduzido em cerca de 18%
do que era em julho de 2010. Corrigir as
contribuições agora, ainda mais sob o tacão do
adiamento do reajuste de janeiro não contribuirá para a
melhora do bem estar dos servidores.
Mais a mais, primeiro devem ser esgotadas as
tratativas para promoção da saúde e melhorias de
gestão para se apurar eventual décit.
A AND discutirá no m do mês dezenas de
diretrizes apontadas pelos servidores, que irão à
deliberação da categoria no início do próximo
ano.Compareça, ouça e se posicione.

O SINAL SP PARTICIPA
DA CAMPANHA DO NOVEMBRO

Foto: Arquivo Sinal/SP

CENTRAIS PREPARAM CAMPANHA
PELA PREVIDÊNCIA UNIVERSAL
LEIA MAIS

UNACON SE POSICIONA
CONTRA INCORPORAÇÃO
DA CGU AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
LEIA A NOTA

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 telefone do Sinal.

Tire suas Dúvidas
( 11 ) 3159-0252

Convênios
A MY Physio`s tem seis princípios básicos: Concentração, Controle,
Centralização, Fluidez, Precisão e Respiração,oferecendo aos liados
do Sinal/SP.
15% de desconto no plano semestral
10% de descanso no plano trimestral
5% de desconto na plano mensal
Rua: Itapeva, 500 CJ 8-AB - Tel: (11) 99176-9292
Para mais Informações acesse o portal: myphysios.com.br

AGENDA
CULTURAL

Veja as opções desta semana

Fonte: Guia da Semana.

REDES SOCIAIS
Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:
@sinalsp

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo

O Sinal quer
ouvi-lo!
facebook.com/sinal.sp
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