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LIMINAR DE RICARDO LEWANDOVSKI
SUSPENDE MP 849/2018

E

m decisão divulgada nesta terça, 19.12, o ministro
do STF acatou a ação proposta contra a Medida
Provisória que suspendia o reajuste salarial dos
servidores das carreiras de Estado,
garantindo o pagamento, já no mês de
janeiro, do acordo rmado no ano de
2015.
Na opinião de Lewandowski,
“não é difícil avistar, nessa segunda
iniciativa presidencial, a quebra do
princípio da legítima conança e da
segurança jurídica, assim como a
vulneração de direitos já incorporados
ao patrimônio dos servidores”, que arma ainda que “a
MP 849/2018, a qual, como se vê, trata do mesmo
tema da MP 805/2017, referente ao cancelamento e à

prorrogação dos reajustes concedidos para os exercícios
de 2018 e 2019, foi publicada no Diário Ocial da
União em 1°/9/2018, ou seja, na mesma sessão
legislativa em que a MP 805/2017
perdeu a sua ecácia (8/4/2018).”
A decisão do ministro garante a
quarta parcela do acordo rmado ainda
no ano de 2015, após ampla
mobilização e greve de x dias dos
servidores do Banco Central e de outras
carreiras de Estado.
Concluído esse ciclo vitorioso,
2019 se inicia com a necessidade de
construirmos uma nova negociação para
os próximos anos, na qual a nossa união de mobilização
será especialmente importante.

AGR debate PASBC e reajuste com
participação de dupla repentista
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A

Assembleia Geral Regional Extraordinária,
realizada ontem com a presença de 31 servidores,
debateu a proposta de aumento no PASBC
rechaçada por mais de mil servidores em recente
pesquisa realizada pelo Sinal. A reunião também discutiu
a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo

Lewandovski, que suspendeu o adiamento do reajuste
xado em lei para janeiro de 2019.
Os presentes assistiram ainda a apresentação da
dupla de poetas repentistas Andorinha e Orlando Dias,
cujos melhores momentos estão na página de facebook
do Sinal/SP.

MENSAGEM DE FIM DE
ANO DO CR SÃO PAULO
LEIA MAIS

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
Descontos oferecidos, PARA OS FILIADOS DO SINAL/SP
O período de 4h fica com a anuidade de R$ 16.634,00 (12 parcelas
de R$ 1.328,00 ou 11 parcelas de R$ 1.438,00)
Meio período de 6h fica com a anuidade de R$ 19.144,00 (12
parcelas de R$ 1.5328,00 ou 11 parcelas de R$ 1.668,00)
Período semi integral de 8h fica com a anuidade de R$ 27.324,00
(12 parcelas de R$ 2.228,00 ou 11 parcelas de R$ 2.408,00)
Período integral de 12h fica com a anuidade de R$ 33.064,00 (12
parcelas de R$ 2.688,00 ou 11 parcelas de R$ 2.932,00)

Tel: (11) 3062-4645
Rua Padre João Manoel, 295  Cerqueira César  São Paulo/SP

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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