
 

 

O Presidente do BC ficou de estudar o assunto. O aumento no PASBC reduz o salário a 

partir de 01.05.  

O Presidente precisa ficar atento às inquietações dos servidores: o aumento de contribuição do 

PASBC, dentro de poucos dias, é de sua alçada. Portaria que reduz salário deve ser 

revogada. 

Não é um bom começo da gestão num cenário de arrocho salarial as alterações impostas pela 

Diretoria no Programa de Saúde.  

O aumento da contribuição e as mudanças no PASBC, as inúmeras perdas de direitos e a 

elevação da CPSS derivadas das reformas, podem comprometer o salário e, com ele, o clima 

positivista do desempenho institucional que o Presidente elogiou no nosso primeiro encontro.  

O Presidente Roberto Campos estuda o caso com os autores da Portaria.  

Devemos elevar o nível da mobilização do último dia 03 de abril.  

Participe desse movimento. 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELEIÇÕES 5ª. FEIRA, 11.04 de 09h a 18h - O SINAL deve ser fortalecido como 

instrumento de interlocução da categoria. Vote e legitime sua representação regional.  

Garanta o seu voto até amanhã, 10/04/19:  Caso não tenha a senha do Sistema de Votação 

Eletrônica (ou a tenha esquecido) entre no site portal.sinal.org.br e acesse a janela do Sistema 

de Votação Eletrônica. 

 

 

 

 

 

Atenção: O e-mail informado para receber a senha deve estar atualizado no cadastro do SINAL.  

O SINAL-BH disponibiliza no escritório na Rua Araguari, 1705 – salas 402 e 403 um 

computador para aqueles que quiserem utilizar.  
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Se não conseguir visualizar esta mensagem, acesse o Sinal BH Informa no site do sindicato  

Faça um SINAL de força. Filie-se! 

www.sinal.org.br/BH  sinalbh@sinal.org.br R. Araguari, 1705, salas 402/403, fones: 2512-1668 e 2512-1731  

  
 
Os passos seguintes são autoexplicativos. 
Caso seja necessário, entre em contato no 
sinalbh@sinal.org.br ou ligue 2512-1668. 

ATENÇÃO!  

MOBILIZAÇÃO AMANHÃ, 11 HORAS,  

SALA DE AULA 2 DO 12º ANDAR DO BC-BH 
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