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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 

Sinal presente no lançamento da

Frente Parlamentar contra a Reforma

N
esta terça-feira, 19.3, os servidores de todas 

as praças reuniram-se para abrir a 

Assembleia Geral Nacional destinada a 

definir a pauta reivindicatória dos servidores do BCB. 

 A votação eletrônica ocorrerá até as 18h do 

próximo dia 31. As questões a serem apreciadas estão 

agrupadas em três eixos: “Carreira e Remuneração“, 

“Condições de Trabalho“ e “Saúde“.

 A votação eletrônica conclui o processo democrático da Assembleia Nacional Deliberativa 

(AND), dando respaldo à atuação do Sinal em defesa das demandas da categoria.

 Veja o passo-a-passo de como votar: 

Votação eletrônica na AGN acontece até 31 de março

vote na pauta,
participe! Consulta definirá a pauta reivindicatório do Sinal

AÍ VAI O PASSO-A-PASSO, NO CASO DE VOTO ELETRÔNICO,

PARA SERVIDORES DA ATIVA E APOSENTADOS, FILIADOS OU NÃO AO SINAL

I - Caso você seja filiado ao Sinal e disponha de Senha de Acesso à Área de Filiados, você já está apto a participar da 

votação.

II - Caso você seja filiado ao Sinal e não disponha ou não se recorde de sua Senha de Acesso à Área de Filiados, 

clique aqui e se habilite para participar da votação, preenchendo sua matrícula funcional e clicando no botão 

Enviar.

III - Caso você não seja filiado ao Sinal, clique aqui e se habilite para participar da votação, preenchendo sua  

matrícula funcional e clicando no botão Enviar.

IMPORTANTÍSSIMO!!! 

Aposentado, filiado ou não ao Sinal, caso tenha e-mail com final @bcb.gov.br ou @bc: 

VOCÊ PRECISA CADASTRAR UM NOVO E-MAIL PESSOAL (por exemplo: gmail, hotmail, yahoo).  

Clique aqui e vote já

C
om a presença de 900 pessoas, além de 52 deputados 

federais e 8 senadores, foi lançada nesta quarta-feira, 

20.3, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da 

Previdência.

 A programação contou com palestras de especialistas das 

áreas jurídica e econômica, em relação aos termos e riscos da PEC 

6/2019, além da presença de lideranças sindicais do Chile e da 

Argentina.

 Representantes do Conselho Nacional do Sinal estiverem 

presentes e o diretor de Estudos Técnicos do Sinal, Daro Piffer, 

usou da palavra para defender que o momento requer vigilância e um trabalho diuturno. “Temos que lutar contra 

qualquer tentativa de retrocesso. Não podemos admitir o fim da Seguridade Social”, alertou.

Leia mais no  e acesse o  para acompanhar as suas atividades. Apito Brasil portal da Frente

Hoje é o dia nacional de luta dos trabalhadores 
contra a reforma da Previdência

ntidades sindicais e do movimento social agendaram atos e 

Eparalisações em todos os estados do país em defesa da 

previdência e da Seguridade Social, nesta sexta-feira, 22.3.

 O Sinal/SP participará do Dia Nacional de Luta protestando 

contra a ameaça de redução salarial e retirada de direitos. 

 Compareça, pois unidos somos mais fortes.

Concentração será às 17h no vão livre do MASP
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