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Votação Eletrônica sobre o
PASBC segue até o dia 5.12

N

a última quinta-feira, o Sinal realizou
Assembleia Geral Nacional nas dez Praças
do Banco Central do Brasil, com o objetivo
de debater o futuro do PASBC. Em São Paulo, 43
colegas estiveram presentes, e as falas foram no
sentido de rearmar a busca da sustentabilidade e
perenidade do programa sem, contudo, aceitar a
elevação das contribuições a patamares acima dos
limites legais, ocasionando para a grande maioria dos
participantes uma majoração além dos 100%.
Na ocasião também foi aberta a Votação
Servidores reunidos na AGN em São Paulo
Eletrônica a respeito das modicações pretendidas
pela Diretoria no programa de saúde, a todos os servidores do BC, ativos e aposentados, funcionários celetistas e
pensionistas.
A consulta se dá através da resposta objetiva sobre duas perguntas
relacionadas as propostas de alterações no Programa de Assistência à
Saúde dos Servidores do Banco Central (PASBC) apresentadas pelo
Departamento de Gestão de Pessoas (Depes):Você concorda com as
melhorias na Gestão do PASBC e com a implantação de políticas de
Prevenção e Promoção à Saúde, como proposto pelo Depes?
Você concorda com o aumento nas contribuições dos participantes do
PASBC, como proposto pelo Depes?
Participe da Votação Eletrônica aqui.

LÍDERES DO CONGRESSO
AVALIAM NÃO APROVAR MP 849
Leia no artigo de Josias de Souza, no UOL

Teletrabalho e recesso compensado

E

m mais uma interpretação sui
generis, o Banco Central
declarou que quem está em
teletrabalho não pode ter faltas
compensadas ou mesmo fruir do
tradicional recesso compensado
de m de ano, criando assim mais
uma assimetria entre os servidores
da autarquia. Como o nome da

ferramenta de gestão diz,
teletrabalho é uma modalidade de
trabalho, cuja entrega, aliás,
precisa ser pelo menos 15% maior
do que a do trabalho presencial
nas sedes da autarquia, exigência
desmedida mas aceita pelos
participantes da experiência
piloto. A qualidade e

tempestividade dos serviços
prestados é avaliada pelos
gestores das equipes igualmente
em ambas as modalidades presencial e à distância.O Sinal
cobrou do Depes a isonomia
devida de tratamento entre os
servidores, sem resposta até o
fechamento desta edição.

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

São mais de 35 anos de experiência e de confiança, atuando junto ao DETRAN, no seguimento de
Despachante de veículos e atuando também com regularização de CNH, sempre com praticidade e
respeito aos nossos clientes, buscando sempre a melhoria contínua na prestação de nossos serviços.
Desconto oferecido: 20% sobre o valor dos honorários em todos os serviços prestados, no endereço físico.
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VEJA AS OPÇÕES DESTA SEMANA
CULTURA

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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