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Setembro terá vasta agenda de mobilizações
 contra a reforma da Previdência e a retirada de direitos

pós a leitura do relatório do senador Tasso AJereissati (PSDB-CE) sobre a reforma da 

Previdência, a Comissão de Constituição e Justiça 

agendou a votação da peça para esta quarta-feira, 4/9. 

Com isso, estima-se que a votação em primeiro turno 

no plenário aconteça já no dia 24 de setembro e, em 

segundo turno, no dia 10 de outubro.

 Nesta terça-feira, 3/9, houve audiência pública 

sobre a reforma da previdência, na Comissão de 

Direitos Humanos – CDH do Senado Federal, e o 

lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa 

dos Serviços Públicos, no Salão Nobre da Câmara dos 

Deputados. 

 Nessa Audiência Pública, o presidente do Sinal, 

Paulo Lino, ao criticar o aumento das alíquotas 

previdenciárias para ativos e aposentados do serviço 

público, destacou a necessidade de lutar até o último 

minuto contra essa reforma, adicionando aspectos que 

se somam a outros pontos criticados por ele em 

audiência anterior, também no Senado, como a 

redução do benefício de pensão por morte, nova 

metodologia de cálculo dos proventos pela média de 

todas as contribuições, alíquotas progressivas, 

contribuições extraordinárias e regras de transição.

 Por isso é importante o calendário de 

mobilizações para este mês de setembro, contra a 

Reforma da Previdência, que neste sábado, 7/9, vai se 

juntar ao tradicional Grito dos Excluídos.

Veja as principais atividades programadas:

(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 

CONVÊNIOS / eventos

                   Sabor e alma árabes.

Pratos quente, como: kafta assada, esfiha, 
shawarma, falafel, charuto de uva, abobrinha 

recheada e quibe 
Pratos frios: húmus, baba ganoush, coalhada seca, 

quibe cru, tabule e mais 
Sobremesa: folhado de castanha de caju ou halaui 

Após às 14h:  à vontadeR$ 29,90

Os descontos serão aplicados mediante 
apresentação de carteirinha do SINAL.

Localização : Av. Paulista, 2001, sobreloja 22

10% DE DESCONTOS

03/09 – Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência, na CDH do 

Senado Federal – 9h00; e Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa 

do Serviço Público, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados – 15h00;

07/09 – Grito dos Excluídos, com atos em todo o país. Em São Paulo a 

concentração está prevista para 10 horas, na Praça da Sé, seguida de 

passeata rumo ao Largo São Francisco;

24/09 – Manifestação em Brasília durante a votação da reforma da 

Previdência em 1º turno no Senado.
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