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NO PRÓXIMO DIA 22.11 SERVIDORES DO BC REÚNEM-SE
EM ASSEMBLEIA PARA DISCUTIR AS MUDANÇAS NO PASBC

N

estes dias estão sendo apresentadas pelo Faspe tem se mostrado mais
Banco Central as propostas de mudança do próxima da inação geral

do que da chamada
programa de saúde da autarquia, o PASBC.
Os documentos encontram-se na área de usuário inação médica.
Mas há mais
do Portal de Saúde da internet do BCB e hoje em São
Paulo participantes ativos e aposentados debatem o duas razões para não se
assunto com o Chefe do Depes.Melhorias de gestão e d i s c u t i r a g o r a e s s a
promoção da saúde dos servidores e seus dependentes medida que congura
são sempre benvindas, e muitas das demandas histórias redução salarial: os efeitos das
que apresentamos estão sendo atendidas nesta revisão desonerações de contribuição presentes
e futuras não foram computadas nos cálculos atuariais; e
do programa.
O m da coparticipação na maioria dos eventos a redução de custos provenientes dos avanços na saúde
de internação também é bastante positivo. Mas, nesse das pessoas e gestão do programa tendem, segundo o
momento em que o próprio reajuste salarial de janeiro se próprio BCB, a mostrar seus reais efeitos somente em
encontra adiado, não há cabimento em rever as tabelas alguns anos.
Vamos debater mais o assunto na próxima
de participação para o dobro ou mais.
A fonte principal de equilíbrio nanceiro do semana, no pátio do BC em São Paulo, e deliberar
PASBC é e sempre será a manutenção do poder de eletronicamente pela defesa do nosso Pasbc e a rejeição
compra dos subsídios com a contínua reposição da à majoração da participação dos servidores.
inação às verbas remuneratórias e indenizatórias, até Enquanto isso, veja a opinião de quem já assistiu as
porque a evolução dos custos de saúde bancados pelo explanações ociais: Apito Brasil e Apito Carioca.

GILMAR MENDES SUSPENDE EXECUÇÃO
DE AÇÕES DOS PLANOS ECONÔMICOS

N

esta terça, 13.11, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes
atendeu a um pedido do Banco do Brasil e da Advocacia Geral da União, e
suspendeu a execução das ações de poupadores que já haviam ganho na
justiça e só aguardavam o pagamento.
Como a medida não atinge as ações que ainda não transitaram em julgado, a
decisão do ministro não abarca a imensa maioria dos liados ao Sinal que participam
do litigio.
A despeito disso, convidamos a todos para entrar em contato com a assessoria
jurídica do Sinal/SP, para maiores informações quanto a casos especícos.
Leia aqui a matéria completa da Folha de São Paulo sobre o tema.

Leia a carta do rei de Portugal, D. Pedro II,
endereçada a Zumbi dos Palmares no ano de 1685.

Cleide Napoleão

PAS no BC
Mais do que PAS (Programa
de Assistência à Saúde) no
BC, estamos precisando
mesmo é de mais PAZ no BC.
O que significa menos
competição por seu “time”
sindical e maior união da
categoria pela preservação
de uma conquista e direito
que é de todos nós. Isso
depende de uma palavra
bem simples que norteou o
PASBC como um seguro de
vida: solidariedade.
CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

Nesta quinta-feira, 15.11, o Brasil lembra
130 anos da Proclamação da República

Comemoração da Proclamação da República no Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro

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
Pousada Campos dos Holandeses localizada em uma
área de 6 mil metros quadrados encontra-se a Campos
dos Holandeses, uma das mais novas pousadas em
Campos do Jordão. Ideal para casais e toda a família, a
pousada oferece uma nova e completa infraestrutura.
Oferecendo

15%

sobre o valor da venda.

Para compras online use o código: SINAL
Rua Orivaldo Albino Rodrigues
(antiga Rua 5), 595.
Vila Inglesa, Campos do Jordão
São Paulo, Brasil
CEP 12.460-000 - Telefone: (12) 3663-6579

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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