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PORTARIA AUMENTA CONTRIBUIÇÃO
DO PASBC. EM DOIS TEMPOS.

A

proveitando a agenda em São Paulo em 9 de
janeiro último da maioria dos diretores do BC, os
mesmos reuniram-se para aprovar as mudanças
no PASBC na forma como apresentada pelo Depes,
com uma ligeira atenuação no cronograma de aumento
do desconto dos participantes, compensada neste ano
por um aporte extra do banco ao Faspe. A primeira
parcela será cobrada a partir do mês de maio deste
ano, e a segunda em janeiro de 2020.
Ato contínuo, foi nalmente divulgada a pesquisa
ocial sobre satisfação com o programa e as mudanças, que contou com respostas de 1129 participantes,
hegemonicamente servidores da ativa.
Como já havíamos aferido em AGN, a maioria concordou com melhoras de gestão e promoção da saúde dos
participantes e seus dependentes, mas somente cerca de 37% aceitou, ainda que não plenamente, a redução salarial
correspondente à participação dos servidores no custeio do programa.
Há um conito de responsabilidade quanto à sustentabilidade do PASBC. De nossa parte, entendemos que o
programa é direito legal dos servidores e traz benefícios igualmente à Instituição, vez que a boa saúde dos servidores
e sua certeza de contar com apoio a seus dependentes tem positivo e signicativo impacto na desempenho do quadro
funcional.

Pendência do século passado

Servidores celetistas e Sinal/SP reúnem-se com a diretoria Carolina Barros

D

esde 2000, quando da reintegração de 25
colegas aos quadros do Banco Central, os
salários estão nominalmente congelados, não
obstante a integração aos diversos serviços da autarquia.
Em São Paulo para a reunião da Diretoria do
BCB, a diretora Carolina de Barros reuniu-se na manhã
de quarta com os celetistas da ativa de São Paulo, sem
ainda notícias sobre a recomposição salarial, mas
assegurando empenho na solução da pauta neste

período de transição governamental.
Acompanhada por Marcelo Cota, chefe do
Depes, a titular da Dirad comprometeu-se também em
buscar junto à Procuradoria outros caminhos que
permitam resolver o que já foi chamado até mesmo de
"vergonha" por antigos dirigentes da Casa, sem que
fosse apresentada qualquer solução para o impasse.
Pelo Sinal, Iso Sendacz e Paulo Lino
acompanharam os debates.

Eleições para conselhos e comitês
da Funpresp acontecerão de 4 a 11 de fevereiro
LEIA MAIS

AS LÁGRIMAS
DOS CROCODILOS
APITO CARIOCA

LEIA MAIS

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

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.

CONVÊNIOS

APRENDA INGLÊS
Acelere seu aprendizado no
Centro Cultural Americano
É uma escola 100% online, e dão aulas de inglês por Skype.
Isso proporciona aos alunos não apenas comodidade,
mas também uma viabilidade ﬁnanceira em relação ao custo do curso.
DESCONTO DE

10% PARA OS FILIADOS DO SINAL/SP
Rua Profesor Otávio Guimarães, 358, Sala 2.

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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