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PRESIDENTE JORDAN VIRÁ A SÃO PAULO 
DEBATER A NOVA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

 Presidente do Sinal, Jordan Pereira, participará nos dias 21 e 22 de 

Ofevereiro do 5º Encontro dos Aposentados do BC e de uma conversa 

com os colegas do BC em São Paulo No fim de semana o Conselho 

Nacional se reúne na capital paulista para organizar os próximos passos da luta 

dos servidores por seus direitos.

 Na agenda, as demandas dos servidores: recomposição salarial, PASBC, 

previdência, condições de trabalho, ações judiciais e o que mais os participantes 

apresentarem como de interesse. 

 Organize-se e participe. Juntos, somos fortes.

pós a autoridade discorrer sobre o funcionamento geral da área, que conta com dois departamentos – 

ADereg e Denor-, respectivamente responsáveis pela regulação prudencial e de funcionamento do 
sistema financeiro, foi a vez dos representantes paulistas cobrarem a expansão das atividades da 

diretoria na praça, que não conta com qualquer servidor dedicado à regulação. A proximidade com as 
instituições financeiras mais relevantes só faria tornar as normas mais precisas e aplicáveis. Complementou o 
diretor, na sua preleção inicial, que grande parte do trabalho é relativa à pesquisa de informações de mercado e 
interlocução com representações sociais interessadas no sistema financeiro. 
 
 Questionado sobre o que se pode fazer enquanto o artigo 192 da Constituição não recebe lei 

complementar, o diretor foi enfático ao afirmar que tudo o que o BC faz é em benefício da sociedade, pouco 

dizendo sobre o crescimento equilibrado do país esperado do setor financeiro da economia. Na sequência, o 

tema foi a nova regulamentação de Prevenção de Lavagem de Dinheiro - PLD, em consulta pública, que gerou 

recentemente questionamentos na imprensa e de muitos servidores quanto a eventual alívio de parentes e 

funcionários de pessoas politicamente expostas. Damaso explicou que a nova norma, que objetiva qualificar as 

informações de clientes e operações suspeitos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, 

regulador e supervisor da matéria, prevê tratamento indistinto para as pessoas citadas em relação aos demais 

clientes. Se Pessoa Exposta Politicamente - PEP fossem, a cadeia de pessoas ligadas ao político tenderia ao 

infinito, por repetição da aplicação da regra atual.  Como estatística, foi apresentado o número de 3 milhões de 

denúncias ao COAF com “apenas” 7 mil situações de fato suspeitas.

(11) 3159.0252 - sinalsp@sinal.org.br

SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 
Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144 - São Paulo SP – CEP 01310-920 

Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo facebook.com/sinal.sp@sinalsp

ouvi-lo!

REDES SOCIAIS
O Sinal quer 

AGENDA

CULTURAL
VEJA AS OPÇÕES DESTA SEMANA

Fonte: Guia de São Paulo

CONVÊNIOS

RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 58 – SÃO ROQUE/SP
Tel: (11) 4784-8411

Ocupando uma construção grandiosa com detalhes em 
estilo colonial e rodeada por árvores, este hotel simples com 
tudo, As refeições são servidas em um restaurante buffet 
que tem um terraço e um bar. Também há uma piscina 
externa, uma sauna úmida e outra seca e uma sala de jogos 
com mesas de sinuca. 

Tratar do desconto diretamente com o Hotel.
 O desconto não é válido em feriados prolongados.

10% de desconto no tratamento 
tradicional completo, válido apenas 

para a unidade em questão.

Avenida Paulista, 2064 – loja A 17 – Cerqueira 
Cesar – Shopping Center 3 – São Paulo/SP / 
Tel: (11) 3283-2053 / 3845-9955

"Líder em podologia no Brasil. 
Podologia, manicure, produtos 

médicos, ortopédicos, esporte e 
fisioterapia, conforto para os pés, 

bem-estar e mobilidade."

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 Whatsapp

TIRE SUAS DÚVIDAS

(11) 99278- 9303

ATENÇÂO - AÇÂO DOS PLANOS 

ECONÔMICOS
 Caso receba intimação judicial sobre esta ação, objetivando estabelecer 

negociação, não deixe de agendar a sua consulta com a assessoria jurídica do 
Sinal/SP para analisar todos os cenários possíveis para eventual composição.

Para fazer o agendamento basta ligar para o Sinal/SP, no telefone  (11) 3159-0252.

EM TELECONFERÊNCIA DE 11.2.19, DELEGAÇÃO DO SINAL SÃO PAULO
CONVERSOU COM OTÁVIO DAMASO, DIRETOR DE REGULAÇÃO DO BCB

VAMOS CONSTRUIR O SINAL QUE PRECISAMOS E MERECEMOS

e 1 a 19 de Março os filiados há pelo menos seis 

Dmeses podem inscrever-se em chapas de ao 
menos cinco integrantes e individualmente, 

para concorrer, respectivamente, ao Conselho 
Regional do Sinal em São Paulo e ao Conselho Fiscal, 
também regional. 

             Porque isso é importante?

 Concluímos mais um ciclo de avanços na questão 
salarial com o fim da MP que adiava a última das 
parcelas. De parabéns os servidores que fruirão do 
benefício fruto da luta de todos e organizada pelo 
sindicato. Mas muitas pendências ficaram sem solução 
nessa seara, o fim das assimetrias entre carreiras de 
estado; nível superior para todos os cargos do Banco 
Central; e o reajuste atrasado em 19 anos dos celetistas 

da ativa. Sem falar no  atraso da correção do valor real 
do subsídio. 
 As ameaças vão além. Redução remuneratória 
por meio do aumento dos descontos do PASBC e da 
Previdência, trabalho em dia feriado na praça, novas 
ferramentas de gestão, nem todas desejáveis, 
regulamentação do artigo 192 da Constituição federal, 
uma lista que vira páginas. 
 Para dar conta de todas essas frentes são 

necessários mentes, braços e recursos financeiros. Se 

todos contribuírem com um pouco, veremos que um 

mais um é sempre mais que dois. 
 Convido os filiados a se integrarem no processo 

sucessório. E aos demais colegas à filiação, pois o 

futuro sempre vem e uma nova realidade é possível, se 

transformarmos os sonhos em ação coletiva.

Jordan Pereira, estará presente em SP 
para debater a campanha salarial.

Conselheiros do Sinal-SP e servidores celetistas 

reuniram-se nesta terça-feira, 11.2, com o Dr. 

Luiz Felipe Buaiz Andrade, advogado do 

escritório Riedel, responsável pela ação dos 

reintegrados do Banco Central, a m de 

conversar sobre a aceleração do processo. 
O diretor nacional de Assuntos Jurídicos do 

Sinal, Sérgio Belsito, também esteve presente.
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