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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 

Inscrição de chapas para as eleições
do Sinal/SP se encerra na terça, 19.3

Mobilização total contra a reforma da Previdência

inal participa de reunião de lançamento da Frente Paulista contra a Reforma da previdência na Câmara dos  

SVereadores, e do encontro promovido pela liderança da minoria na Câmara dos Deputados com o movimento 

sindical para debater as estratégias de ação contra o ataque a aposentadoria proposto pelo governo federal.

N
esta terça, 12.3, a presidente da Federação das Mulheres 
Paulistas, Eliana Souza, se reuniu com a conselheira 
regional Patrícia Alvim na sede do Sinal.

 Na ocasião, Eliana apresentou a atuação da entidade em 
projetos como a alfabetização de mulheres trabalhadoras, mutirão 
de casas populares para mães chefes de família e combate à aids e 
a gravidez precoce.

 Informou que a entidade planeja comemorar o mês das 
mulheres com uma mobilização no centro de São Paulo no dia 
29.3, em parceria com dezenas de entidades sindicais, contra a 
proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo 
federal.

 Por fim, Eliana convidou o Sinal/SP a participar do ato, e 
contribuir com o debate teórico sobre a Previdência Social na 
revista editada pela entidade, intitulada Brasil Mulher.      

Federação das Mulheres Paulistas visita o Sinal/SP

leia o panfleto de convocação do ato

Eliana da CMB, Patricia, Dra. Jane e Vanessa do Sinal

AGN
TERÇA-FEIRA, 19.3, ÀS 9H30
    NO PÁTIO DO BC

Votação da pauta 2019 

Mobilização contra a redução de salários

E
m 19.3, às 9:30 no pátio frontal do BC em São Paulo, servidores ativos e 

aposentados começam a decidir como se dará a luta pela manutenção e 

ampliação dos direitos doravante.

 Reposição da inflação, PASBC e aumento da alíquota previdenciária 

ganham destaque na pauta, em razão da premente necessidade de conquistar 

a primeira, tanto ao subsídio como às verbas indenizatórias, e barrar as outras 

duas, cujo significado prático é a proibida redução salarial. Paridade, bônus, 

reconhecimento das carreiras e condições de trabalho e saúde também estão 

em debate.

 Um intenso calendário está sendo construído para que a justiça 

prevaleça: logo no dia seguinte será lançada em Brasília a Frente Parlamentar 

Mista em defesa da Previdência Social; na sexta, 22, em todo o país o segundo 

ato unitário das centrais, confederações, federações e sindicatos, sobre o mote 

"se passar, #você não vai se aposentar"; e em 3.4 é a vez de o Sinal se reunir 

com o presidente do BC, para expor os vários aspectos dos interesses dos 

servidores da multipremiada autarquia.

 Tem mais, vamos conversar na AGN sobre todos esses assuntos. Reserve na sua agenda um tempo para o 

seu, o nosso futuro.     

Campanha 2019 começa na terça, 19

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/2019/03/Panfleto_reforma_da_previd%C3%AAncia-1.pdf
https://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Panfleto_reforma_da_previd%C3%AAncia-1.pdf

	Página 1

