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REDES SOCIAIS
O Sinal quer 

FRENTE SP/ME debate pauta 

anti-serviço público com parlamentares

 Nesse sentido, o deputado se comprometeu a propor um Projeto 
de Lei semelhante a este na Assembleia Legislativa de São Paulo, para o qual  

buscará a assinatura de todos os líderes partidários da Casa, por se tratar de uma inequívoca questão interesse público.

A parlamentar, que é vice-líder de seu partido na Câmara e servidora 
pública estadual da Universidade de São Paulo, hipotecou o seu apoio aos 
funcionários públicos e registrou a importância da mobilização dos 
trabalhadores para reverter a atual tendência favorável a aprovação dessas 
medidas no Parlamento.

Na semana passada o Sinal/SP, acompanhado de entidades 
representativas dos servidores públicos ligados ao 
ministério da Economia em São Paulo, realizou uma série 

de reuniões com parlamentares desta Praça tendo como pauta os absurdos 
contidos na pauta legislativa anti-serviço público, ora em tramitação no 
Congresso Nacional.

Em seguida, na quarta-feira, 4/3, as mesmas entidades encontraram-
se com o deputado estadual Jorge Caruso (MDB), apresentando as mesmas 
questões da reunião anterior, mas com ênfase na interrupção do Atendimento 
Presencial nas sedes do Banco Central do Brasil, à exceção de Brasília, 
mantida em função da legislação distrital. 

 Por fim, aconteceu a reunião com o deputado federal Orlando Silva (PCdoB), na sexta-feira, 6/3, na sede do Sinal/SP, com a 
participação do Sindicato Nacional dos Auditores 
Técnicos Federais de Finanças e de Controle – Unacon, 
do Sindicato Paulista dos Auditores Fiscais do Trabalho - 
SINPAIT, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho – SINAIT, além do presidente nacional do Sinal 
Paulo Lino.

Inicialmente, os representantes do Sinal/SP e do Sindifisco- 
Delegacia Sindical de São Paulo foram recebidos pela deputada Sâmia 
Bonfim, na segunda-feira, 2/3, em seu escritório político. Na ocasião, 
durante mais de duas horas de conversa, foram debatidos temas como as 
Propostas de Emendas à Constituição 186, 187 e 188/2019, a Reforma 
Administrativa e restrições orçamentárias impostas às autarquias, estatais e 
serviços públicos em geral, com as suas óbvias consequências para o país.

    Na ocasião, o deputado defendeu que a real 
bomba contra a Previdência foi a Reforma Trabalhista, 
responsável pela diminuição da arrecadação para o 
pagamento das aposentadorias. Registrou que a 
negociação da atual pauta legislativa se dá sobre uma 
forte ameaça às instituições e pacto democrático 
firmado com a Constituição de 1988, o que exige diálogo com setores de diferentes partidos e posicionamentos políticos para uma ação 
realmente efetiva.

O parlamentar chamou a atenção ainda para a Medida Provisória 905, chamada de “Carteira Verde e Amarela” e criada sob a 
justificativa de se criar mais oportunidades de trabalho para os jovens de até 29 anos. Entretanto, nesta semana o relator da MP somou 
ao texto o chamado programa 55+ sob a justificativa de se criar empregos aos mais velhos. Contudo, o efeito prático desta medida será 
o de permitir a contratação dos mais velhos com a retirada de direitos trabalhistas.

Após essas primeiras iniciativas, a Frente em Defesa dos Servidores Públicos ligados ao Ministério da Economia no estado de 
São Paulo - FRENTE SP/ME, composta pelas entidades citadas nesta matéria, realizará reuniões com outros parlamentares paulistas 
até o momento da votação da pauta anti-serviço público em tramitação no Congresso Nacional. O objetivo de tais encontros será o de 
levar argumentos e dados para um posicionamento mais responsável por parte dos nossos representantes legislativos.

Da esquerda para a direita, Pedro Hiroshi Kawamoto, Adré Lessa e 
Eric Hato, da  DSSP do Sindifisco, deputada federal Sâmia Bomfim, 

Aldomar Santos e Daro Piffer do Sinal/SP

Aldomar Santos, presidente do Sinal/SP, deputado federal Orlando Silva e Paulo Lino, presidente nacional do Sinal

Dirigentes do Sinal regional e nacional, SINPAIT, SINAIT,  Sindifisco e UNACON reunidos na sede do Sindicato com o deputado Orlando Silva

Aldomar Santos, Pedro Kawamoto, deputado estadual Jorge Caruso, 
Daro Piffer e Tânia Montevechi Nogueira

esta segunda, 9/3, o presidente do Sinal /SP Aldomar 

NSantos, acompanhado dos conselheiros Carlos Torkomian e 
Daro Piffer, reuniu-se com o Chefe do Departamento de 

Gestão de Pessoas do BC, Marcelo Cota. A pauta do encontro foi 
relativa aos assuntos do PASBC, em especial quanto a melhoria na 
qualidade do atendimento em geral e a organização das próximas 
eleições para o Comitê Gestor.

Em pauta: 
A paralisação das atividades por 4 (quatro) horas no 
dia 18 de março de 2020 - Dia Nacional de Luta em 
Defesa do Serviço Público.  Leia o edital de 

convocação da AGN

Sinal/SP debate PASBC
 com Chefe do Depes

PASBC
DIREITO DO SERVIDOR

OBRIGAÇÃO DO BC
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