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NÃO É NÃO!
Em consulta organizada pelo Sinal, 87,6% se declaram
contra o aumento da contribuição ao PASBC

R

ecebendo a participação de 1026 servidores de todo o
país,ativos e aposentados, encerrou-se na quarta-feira, 5 de
dezembro, a Assembleia Geral Nacional AGN) que, por meio
de votação eletrônica, buscou saber o que pensam os titulares do
PASBC sobre as propostas de mudanças no programa anunciadas
pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Depes) do Banco Central
do Brasil (BCB).
Com expressiva participação da categoria, a consulta
demonstra que o sentimento amplamente majoritário dos servidores do
BC é de reforçar o PASBC, garantindo sua sustentabilidade e perenidade,
com ações que melhorem a gestão e ampliação dos programas de
educação, promoção e prevenção à saúde.
Igualmente clara, foi a reprovação a qualquer reajuste no valor das contribuições dos participantes, muito
menos nos moldes apresentados, que ultrapassam os 100% na maioria dos casos.

1

. 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?

2.

Você concorda com o aumento nas contribuições
dos participantes do PASBC, como proposto pelo
Depes?

Sim 61,3% não87,6%
Não 28,1%

SIM 10,0%

Abst.. 10,6%

ABST. 2,4%
Fonte: Apito Brasil

DEMANDAS AO BC TAMBÉM PODEM SER
TRATADAS COM A OUVIDORIA DA AUTARQUIA

D

esde um ano para cá foi estruturada a
ouvidoria interna do BCB, que tem

assédio e saúde até eventuais elogios à atuação

SINAL DEFENDE AUTONOMIA DO BC E DE
SEUS SERVIDORES E SE DECLARA CONTRA A
FUSÃO, EM CARTA À EQUIPE DE TRANSIÇÃO

do órgão, sem registro destes em 2018.
O acesso pode ser feito tanto pela intranet

CLIQUE AQUI

tratado de demandas desde questões de

como no sítio do banco.
Este também é o canal dos cidadãos em

Fonte: Correio Brazilience
Fonte: Correio Brazilience

suas relações com a autoridade monetária.

“Dia da Família” recebe ﬁlhos de
servidores e colaboradores no Bacen

N

esta quarta-feira, dia 12/12, o Espaço Cultural,
situado no 8º andar do prédio do BC, contou
com uma extensa programação de atividades

para a criançada, com apresentação interativa com
experimentos cientícos, contação de histórias, ocina de
origami, jogos de tabuleiro e muito mais.
O Dia da Família é uma iniciativa do Departamento
de Comunicação do Banco Central, com o apoio e
patrocínio da Asbac e do Sinal-SP.
Foto: Mayara Barbosa

Devido ao congraçamento de fim de ano entre os
conselheiros e funcionários do Sinal/SP, no dia 19/12,
quarta-feira, o expediente na sede do sindicato será
encerrado, excepcionalmente, às 12h.

LEMBRAÇA DE FIM DE ano
JÁ DISPONÍVEL AOS FILIADOS
O Sinal-SP deu início, nesta sexta-feira, dia 14/12, à distribuição da
lembrança de boas festas aos filiados ativos. Os filiados
aposentados e pensionistas estão convidados a vir retirar o brinde
na sede do Sinal-SP, tomar um café conosco e aproveitar para
colocar o papo em dia. Caso prefira que a lembrança seja enviada
por correio, nos mande uma mensagem pelo email
sinalsp@sinal.org.br, ou ligue no telefone (11)31590252.

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

CASA ROSADA OFERECE PISCINA AO AR LIVRE,
JARDIM E CHURRASQUEIRA CONTA COM WIFI GRATUITO.

Tratar do desconto diretamente com o estabelecimento.
Tel: (62) 3446-1319/(62) 3446-2065

Rua Gumercindo Barbosa, 233 – Alto Paraíso de Goiás/GO

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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