
São Paulo, 14 de fevereiro de 2019 - ano XIII - nº 05

AGN aprova calendário
de mobilizações

AGN.12 DE .FEV
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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

O
 dia 1O/2/2020 ficará 
tristemente gravado na 
história de São Paulo. 

Madrugou em chuva que 
transbordou rios córregos e rios,  
transformando em diluvioso 
inferno a rotina de milhões de 
cidadãos.              
      Nos dias seguintes as marolas 
do caos. 
.    Há redoma para alguém tentar 
se esconder?  Talvez um ou outro 
psicopata conseguiu não se 

condoer vendo na 
TV.

m Assembleia Geral Nacional realizada na quarta-Efeira, 12 de fevereiro, nas dez praças do Banco Central 
no país, os servidores decidiram par�cipar das 

a�vidades de combate e resistência às medidas que ferem 
direitos dos servidores públicos, con�das em projetos ora 
em apreciação no Congresso Nacional. 

 Por fim, a AGN em São Paulo também aprovou a 

indicação para que o Sinal processe por dano moral o 

ministro Paulo Guedes, em função da ofensa e prejuízo 

causado aos 12 milhões de servidores públicos brasileiros, 

comparados a parasitas por ele durante seminário na 

Fundação Getúlio Vargas.

 O calendário de a�vidades culminará no Dia Nacional 
de Luta em Defesa do Serviço Público, agendado para 18 de 
março, com previsão de atos em todo o país. Antes disso 
acontecerão muitas a�vidades, a exemplo do ato da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, realizado 

no dia 12/2, das manifestações nos Postos do  INSS
convocadas pelas centrais sindicais em várias cidades do 
país, para hoje, e muitas outras que divulgaremos no SP 
Informa. 

Leia Mais

PARA O CAOS NÃO HÁ REDOMA 

Por: Cleide Napoleão
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