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AGORA ESTÁ NAS MÃOS
DO PLENÁRIO DO SUPREMO

A

três rodadas do rebaixamento salarial
marcado para primeiro de janeiro próximo
(sessões previstas até o início do recesso
judiciário), o relator Ministro Ricardo Lewandowski
encaminhou ao presidente do Supremo, Dias Toffoli,
pedido de apreciação em plenária da MP 849/18.
O adiamento salarial conta com pareceres
contrários do presidente do Congresso Nacional,
Senador Eunício Oliveira (MDB/CE), e da
Procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
Enquanto nos defrontamos com o arrocho
perpetrado pelo governo em m de mandato, seus
sucessores tramam novos termos à Reforma da
Previdência, com ameaças de xar um mínimo de 65
anos para aposentadoria no serviço público.

EM ASSEMBLEIA, SERVIDORES REAFIRMAM
DISPOSIÇÃO PARA O COMBATE PELOS DIREITOS

U

ma aguerrida delegação de 14 servidores
representantes de São Paulo ajudou nos debates
e conclusões da 28ª AND, realizada semana
passada em Recife. Após o Seminário sobre o Estado
brasileiro, realizado no primeiro dia, os delegados de
todo o país traçaram linhas para o Sinal dos próximos
anos, a nova estrutura das carreiras do BCB e a proposta
de pauta negocial para 2019, que será avaliada por
toda a categoria.
A excelência no cumprimento da missão pelos
servidores e as exigências das novas prerrogativas
funcionais e o condizente reconhecimento pecuniário
pelos serviços prestados, com o m das assimetrias,
marcaram os debates. O PASBC e as condições de
trabalho também mereceram dos presentes muitas
sugestões de melhoria.

Ao nal, uma certeza: juntos, somos fortes

Delegação de São Paulo presente na 28 AND

Mensagem do presidente Jordan Pereira aos delegados à AND
e servidores do BCB, proferida no encerramento dos trabalhos em Recife

O PRESIDENTE DO BC SE DESPEDE
Os direitos daqueles que o apoiaram no
cumprimento da missão institucional pouco avançaram

N

o cumprimento da missão institucional pouco
avançaram Aproveitando a 28ª Assembleia
Nacional Deliberativa e a concomitante
Semana da Cultura, em moção os servidores cobraram
ação de Ilan Goldfajn quanto à extensa pauta de
reivindicações do servidores.

Leia a íntegra no Apito Brasil.

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

5% de desconto nos pacotes para os ﬁliados do Sinal/SP.
3% somente para passagens aéreas e cruzeiros marítimos
Av. Paulista , 2202 – 1º andar – Jardim Paulista – São Paulo/SP - Tel: (11) 3371-9073

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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