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PARTICIPE DA

AGN

AMANHÃ ÀS 9h30
NO PÁTIO DO BC

P

ara debatermos o mais amplamente possível essas mudanças convidamos os servidores a se fazerem presentes
na Assembleia Geral Nacional - AGN que se iniciará acontecerá nesta quinta-feira, a partir das 9h30, no Pátio
Frontal do BC.
A mesma se estenderá até o dia 5.12, por meio de votação eletrônica, para juntos apreciarmos as propostas
de alterações no Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central (PASBC) apresentadas pelo
Departamento de Gestão de Pessoas (Depes) do BCB.

Leia o edital de convocação

NÃO É HORA DE O BC IMPOR
NOVOS DESCONTOS AOS SERVIDORES

T

odos conhecemos a importância do programa de saúde
do BC.O que representava diferencial gratuito em nossas
carreiras, tornou-se mais uma das atuais diversas Espada
de Dâmocles que pairam sobre nossas cabeças, com a
recente proposta do BC de aumentar a contribuição individual
ao Plano, podendo até tornar a nossa participação inviável.

Leia aqui a integra do Boca Paulista.

JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS OS RELATÓRIOS
PRELIMINARES, A SEREM APRECIADOS NA 28ª AND

Paulo Guedes anuncia Roberto Campos
Neto como futuro presidente do BC.
Leia a matéria completa do G1

Clique aqui para ler os relatórios na íntegra.

MOVIMENTO NEGRO REALIZA ATO EM
LEMBRANÇA AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

A

gradeço, em nome do
CNAB, a contribuição
recebida para nossa luta,
por parte de vossa entidade.
Quero também parabeniza-los
pela vitória frente a quebra da
resistência do Banco Central ao feriado
do 20 de Novembro - "Dia da Consciência Negra".Juntos,
Somos Mais Forte.A Luta faz a Lei!Abraço.
Alfredo Oliveira
Presidente Nacional do Congresso Nacional Afro-Brasileiro

FERIADO DA CONSCIÊNCIA NEG

A

pós decisão proferida pelo TRF-3ª Região,
BC informa que não haverá expediente no
Banco Central em São Paulo no dia
20/11/2018. Sinal/SP, autor da ação, defenderá
junto a Administração que o registro de ponto e a
necessidade de compensação não sejam cobrados, em
virtude da referida decisão judicial.

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
Inspirado nesse conceito, o restaurante Hakka Sushi oferece
uma culinária oriental saudável e de alta qualidade.
Os produtos são de procedência segura e certicada,
baseados em peixes e frutos do mar.
Desconto de 10% para os Filiados do Sinal/SP,no valor do
Buffet no almoço, de segunda à sexta-feira (exceto feriados).
Para mais Informações
acesse:www.hakkasushi.com.br/home
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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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