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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 

ELEIÇÃO DO SINAL 
SERÁ EM 11 DE ABRIL

E
nquanto A MP 849/18 - que adia e cancela reajustes, 

mas teve seus efeitos suspensos por cautelar do Ministro 

Lewandowski - segue aguardando designação de 

relator na Comissão Especial em seu último dia de vigência, 

convidamos todos os servidores e pensionistas liados ao 

Sinal para as eleições dos novos Conselhos Regional e Fiscal 

de São Paulo, conforme edital a seguir.

  A não conversão em lei da medida protelatória do 

governo anterior signica a consolidação da quarta parcela 

do acordo que rmamos em 2015 que, se não recuperou 

plenamente a inação do passado, trouxe simetria 

remuneratória do subsídio máximo do Especialista com seus 

pares da Advocacia e do Fisco.

 No entanto, há muito o que fazer. Recuperar a corrosão inacionária e buscar aumentos reais do subsídio, 

brecar a redução salarial líquida prometida pelo aumento da contribuição ao PASBC e a majoração da alíquota 

previdenciária, em tempos de congelamento da tabela do imposto de renda, reajustar os salários há 19 anos 

congelados dos celetistas, melhorar a saúde e a qualidade de vida dos servidores do Banco Central do Brasil, que em 

breve poderá ganhar sua autonomia operacional e nanceira.

 Enm, lutar pela manutenção e expansão dos legítimos direitos daqueles que velam pela estabilidade da 

moeda e das nanças.

 A participação de todos e de cada um é o primeiro passo para o sucesso.

                                     Participe da construção dos Sinal dos próximos 30 anos.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019- ano XIII nº 07

Expresso

Leia o edital do Sinal convocando o processo eleitoral em todas as praças do 

Banco Central do Brasil, e o edital regional convocando as eleições em São Paulo.

LEIA O EDITAL NACIONAL LEIA O EDITAL REGIONAL

http://portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo/
http://portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo/
https://www.facebook.com/sinal.sp
https://www.facebook.com/sinal.sp
https://twitter.com/sinalsp
https://twitter.com/sinalsp
https://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Convocacao_Processo_Eleitoral_2019_assinada.pdf
https://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2019/01/Convocacao_Processo_Eleitoral_2019_assinada.pdf
https://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Edital-2.pdf
https://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Edital-2.pdf

	Página 1

