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SEGUNDO VOLUME DO LIVRO ‘’UM SINAL NA HISTÓRIA’’
SERÁ LANÇADO EM SP NO DIA 31.1. PARTICIPE!

Evento acontecerá durante o Encontro dos Aposentados do BC

N

o dia 31.1, quinta-feira, a partir das 15h, o Sinal/SP
realizará em sua sede o 4º Encontro dos Aposentados
e Pensionistas do Banco Central.
A programação contará com o lançamento do segundo
volume do livro “ Um Sinal na
História” e o oferecimento de
coquetel aos presentes.
A ocasião também terá
espaço para uma conversa
sobre as mudanças no PASBC,
com a presença do diretor nacional de Comunicação do Sinal e Coordenador de
Saúde do BC em São Paulo, Paulo Lino. Não deixe de participar.
A sede do Sinal/Sp ca na Avenida Paulista, 1754, cjs. 141/144.

faça uma simulação e veja o
aumento da sua contribuição ao pasbc
Acesse o sítio Portal do PASBC, em seguida coloque na área de Acesso Exclusivo
(canto superior direito) seu login (Matrícula no BC+00, sem pontos e nem
traços. Por exemplo: se a sua matrícula é 1.234.567-8, digite o login
1234567800) e a sua senha e clique em Entrar. Caso não tenha ou não
se lembre de sua senha, clique em Nova Senha e a receberá, em
seguida, no seu e-mail cadastrado no BC.
Aberta a nova página, clique em Documentos e em Listar,
logo à frente do título Soluções para o PASBC. A terceira linha
apresenta a opção Simulador Contribuições – Novo regulam.
aprovado, clique na gura ao lado deste título para baixar a planilha
onde poderá fazer sua simulação.Abra a planilha em seu
computador, clique em Habilitar Edição e preencha com seus dados:
Remuneração (o bruto de seu subsídio ou vencimentos) e as idades do
titular e dos dependentes, presumidos e não presumidos.

Acesse o Portal do PASBC

CENTRAIS CONVOCAM
PLENÁRIA NACIONAL
OBJETIVO É PREPARAR A MOBILIZAÇÃO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A

s centrais sindicais (CSB, CTB, CUT, Força Sindical,
Nova Central, CSP – Conlutas, Intersindical e CGTB)
se reuniram na terça-feira (15) para construir um
calendário de lutas para o ano de 2019.
O dirigentes sindicais, reunidos na sede do
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômico (Dieese), em São Paulo, lançaram uma nota
convocando uma Plenária Nacional e Unitária das Centrais
para o dia 20 de fevereiro, em defesa da Previdência e contra
o m da aposentadoria.
Em outro ponto da nota as centrais orientam a
As 11 centrais sindicais em reunião no Dieese
organização de “plenárias estaduais e assembleias de
trabalhadores para construir a mobilização, decidirem formas de luta, greves e paralisações, para enfrentar as
propostas do governo e alertar os trabalhadores sobre a nefasta proposta de reforma da Previdência e ataques à
aposentadoria”.

Fórum dos Servidores Públicos Federais
aprovam agenda de mobilizações

F

órum dos Servidores Públicos Federais aprovam agenda de mobilizações
Nesta segunda, 14.1, as entidades representantivas dos servidores públicos
federais de São Paulo convocaram o Encontro Estadual dos Trabalhadores
do Setor Público, a ser realizado no dia 16.2, às 8h30, na sede do Sindicato dos
Metroviários, situada à rua Serra do Japi - Metrô Tatuapé.
Veja aqui o boletim unicado.
Leia o boletim unificado:

Frente

Verso

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

10% de desconto em manipulação de fórmulas
médicas para compras acima de R$ 50,00.
Avenida Rouxinol, 481 – Moema – São Paulo/SP - Tel: (11) 5044-6740
farmaciarouxinol.com.br/

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

SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central
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