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SERVIDORES DO BC APROVAM 

PARALISAÇÃO POR 1 HORA NO DIA 22/5

E
m Assembleia Geral Nacional realizada ontem, dia 15 

de maio, os servidores do Banco Central do Brasil 

decidiram paralisar as suas atividades por uma hora, no 

dia 22/5. 

 O objetivo da mobilização será enfrentar os impactos do 

novo modelo contributivo do Programa de Assistência à 

Saúde dos Servidores (PASBC) e da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 6/2019 – reforma da Previdência, que 

significam violenta e ilegal redução salarial. 

 

(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 

Atos aconteceram em pelo menos 240 cidades

Mais de 2 milhões protestam 
 em defesa da educação

 O S ina l /SP par t i c ipa  do  Fórum dos 

Trabalhadores do Setor Público no Estado de São 

Paulo que organizou uma tenda em frente ao Fórum 

Pedro Lessa para a coleta de assinaturas no abaixo 

assinado nacionalmente unificado contra a reforma 

da previdência. Mais de 3 mil assinaturas foram 

coletadas durante o evento.

 Esse trabalho se aliou a Greve Nacional em 

Defesa da Educação, contra o corte de 30% na verba 

de custeio das universidades e institutos federais, 

que aconteceu em, ao menos 240 municípios, 

segundo levantamento feito pelo Jornal "Estado de S. 

Paulo".  De acordo com a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores da Educação (CNTE), mais de 2 

milhões de pessoas estiveram nas ruas.

 Em São Paulo, cerca de 300 mil manifestantes 

se concentraram na Avenida Paulista e saíram em 

passeata até a Assembleia Legislativa de São Paulo 

(ALESP). 

Participe dessa construção!
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