
A Dirad ainda insiste no aumento absurdo e ilegal da contribuição do 
Pasbc? Então o Sinal se empenhará na continuidade da Mobilização e da 
Judicialização! 
 

 

O aumento absurdo e ilegal da nossa contribuição ao Pasbc já está na prévia do salário de junho/2019. E 

agora? O Sinal, para defender o interesse dos servidores, está atuando em duas frentes, sendo elas a 

mobilização e a judicialização: 

A. Mobilização 1: No dia 22/5/2019, de 14h a 15h, na sala 2 do 12º andar, faremos uma paralisação em 

protesto contra o aumento absurdo e ilegal da contribuição do Pasbc; 

B. Mobilização 2: No mesmo dia, às 14h, ocorrerá uma nova Assembleia Geral Nacional a fim de ampliar 

a paralisação para 2 horas no dia 30/5/2019; 

C. Mobilização 3: Na mesma data e horário acima citados, começaremos a discutir a possibilidade de 

recrudescimento da mobilização a partir do início de junho; 

D. Mobilização 4: No mesmo período, estaremos coletando assinaturas em um abaixo-assinado contra os 

abusos contidos na Reforma da Previdência a respeito dos servidores públicos; e 

E. Judicialização – Durante a paralisação acima descrita, a equipe do Sinal-BH estará recolhendo as 

documentações necessárias para o ingresso de ações judiciais contra o aumento do Pasbc, bem como 

prestando todas as informações necessárias para quem está pensando em entrar na Justiça mas ainda 

está na dúvida. 

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

Concurso Nacional de Charges da FONACATE 

Pedro José Cifuentes Gonçalves, filiado do Sinal desde 1995, está participando do concurso de charges 

promovido pela FONACATE - Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, referente à 

Reforma da Previdência. Das 108 inscritas, as 10 mais curtidas no Facebook serão posteriormente avaliadas 

por uma comissão julgadora. 

Vamos participar também votando nele? 

Então solicitamos para quem quiser, que acesse o link abaixo, em casa ou pelo celular, e dê uma curtida na 

charge, assinada com o codinome de “Matuzalém” (só mesmo com este nome para conseguir se aposentar, 

disse o filiado).” 

Link de acesso: 

https://www.facebook.com/fonacate/photos/a.2168066963269138/2168068213269013/?type=3&theater 
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