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C
omo resposta ao reajuste realizado no 

PASBC pela diretoria do Bacen, os 

servidores das dez Praças do Banco Central 

decidiram, em Assembleia Geral Nacional, paralisar 

as suas atividades amanhã, quarta-feira, das 14 às 

15 horas.

 A nossa mobilização nacional será a resposta 

contra o violento e ilegal aumento no Programa de 

Saúde dos servidores do BC, que em muitos casos 

ultrapassam os 100% de majoração, o que na prática significa uma inaceitável redução salarial. 

 O momento de reagir é agora. Veja o detalhamento dos principais pontos das mudanças impostas em 

nosso Programa de Saúde nesta edição do SP Informa e participe da paralisação. 

 Em São Paulo nos reuniremos no Pátio frontal do BC, a partir das 14 horas.

Paralisação nacional CONTRA
o aumento ilegal No PASBC

Amanhã
22/05 - QUARTA-FEIRA
NO PÁTIO FRONTAL DO BC

 14H ÀS 15HDAS

TABELA DE CONTRIBUIÇÕES :

A = Titular / B = Dependente presumido / C = Dependente não presumido

Veja como fica a simulação de um servidor de 60 anos, com cônjuge 
de 50 anos, um filho de 20 anos e pai ou mãe com mais de 69 anos.

Em 01.05.2019, o núcleo familiar terá sua contribuição aumentada em 33%.
Ao final, em 01.01.2020, o aumento chegará a 129%.

33%
129%

O aumento das contribuições mensais ao PASBC, sem considerar a PDL, se dá:

1)  Pela  aplicação de percentuais iguais ao titular e aos dependentes presumidos;

2)  Pelo aumento dos percentuais de todos os participantes, ou seja, do titular (o próprio servidor); dos
     dependentes presumidos (o cônjuge e os filhos com até 24 anos de idade); e dos dependentes não
     presumidos (o pai, a mãe e os filhos com mais de 24 anos de idade); e

3)  Pela alteração na aplicação do limite legal de 3%, que passa a ser 3% do subsídio por participante, não
     mais para todo o grupo familiar (titular e dependentes presumidos).

Os novos percentuais, conforme tabela abaixo, entrarão em vigor em duas etapas: 

1)  Primeira etapa, na folha de pagamento de maio de 2019, a ser paga em 03.06.2019: 

     a)  Sem alteração nos percentuais do titular;

     b)  Aumento dos percentuais dos dependentes presumidos, igualando-os com os do titular, ainda em vigor,
         antes das alterações; e

     c)  Aumento integral dos percentuais dos dependentes não presumidos;

2) Segunda etapa, na folha de janeiro de 2020, a ser paga em 03.02.2020: aumento final para o
     denominado“núcleo familiar” (titular e dependentes presumidos) cujos percentuais foram igualados na
     primeira etapa, em maio de 2019.

Como o Bacen está propondo que 

sejam as contribuições mensais ao PASBC

(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 
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