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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 

 GREVE GLOBAL PELO CLIMA
 20/9 – 16h – MASP

 partir da reunião realizada em 16/9, entre as Centrais 

ASindicais e a Coalizão pelo Clima (uma articulação ampla e 
suprapartidária entre diversos coletivos de diferentes 

origens), o Brasil fará parte da Greve Global Pelo Clima, que deverá 
ocorrer em mais de 120 países, em ações unitárias, com 
características próprias. Não haverá os tradicionais caminhões de 
som e os balões das centrais comumente utilizados nas atividades 
das sindicais.
 A participação brasileira tende a ser muito expressiva como já 
demonstrada pelas grandes manifestações do dia 23 de agosto, 
impulsionada pela percepção de aumento do desmatamento e das 
queimadas nos úl t imos anos, conforme revelado pelos 
monitoramentos do INPE ou da NASA.
 Às pautas em defesa do clima e do meio ambiente serão 
agregadas as bandeiras em defesa dos direitos trabalhistas e do 
emprego, assim como a luta contra a reforma da previdência, que está 
para ser votada no Senado Federal. Essa unidade de pautas revela a 
compreensão, compartilhada pelas diversas organizações, de que a 
destruição da Amazônia é impulsionada pelos mesmos atores que 
atacam a Previdência Social e os direitos trabalhistas.
 É também muito provável e pertinente que a defesa dos 
órgãos e dos serviços públicos seja incorporada às manifestações. 
Cabe aos servidores, portanto, manifestar sua indignação contra a 
decisão do Banco Central de acabar com os serviços de atendimento 
ao público, presencial nas regionais assim como prestar apoio e 
solidariedade à luta em defesa da educação, das universidades e 
demais órgãos como INPE, IBAMA, INCRA, ICMBio.
GREVE GLOBAL PELO CLIMA - DIA 20/9 – 16H – TODOS AO MASP

O Presidente do SINAL – SP, Aldomar dos Santos , participou do 
lançamento  “Frente de Combate ao Contrabando / Mercado Ilegal”, 
ocorrido no último dia 16/9, na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, representando o Sinal-Nacional.

Na ocasião,  diversas lideranças políticas estaduais e 
representantes oficiais de entidades federais (SRF; PF; PRF e 
Anatel) fizeram-se presentes.

Esta Frente tem a intenção de criar mecanismos que priorizem o 
combate ao contrabando, falsificação, “pirataria”, riscos à saúde da 
população/consumidor, e é coordenada pelo Deputado Estadual 
Jorge Caruso, que agradeceu o apoio do SINAL.

São Paulo, 19 de setembro de 2019
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