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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!
O Sinal quer 

Eleição do Sinal 

será em 14 de abril
ão são poucos os desaos que se 

Nanunciam para o próximo período. A 
violenta pandemia que já vitimou mais 

de 220 mil brasileiros começa, nalmente, a ser 
controlada através da vacinação da população. 
Também o enfrentamento aos estragos 
econômicos causados pelo Covid-19 exigirá 
um esforço concentrado do Poder Público e dos 
agentes econômicos.

 Em paralelo, o serviço público brasileiro é 
alvo de um conjunto de mudanças debatidas 
pelo Congresso Nacional, a exemplo da 
Reforma Administrativa e da PEC Emergencial, 
que se aprovadas, causarão uma piora 
signicativa no atendimento à população. 
Somado a isso, o congelamento salarial, a 
reforma da Previdência e mudanças no PASBC, 
completam um quadro de drástica deterioração 
nas condições de trabalho dos servidores do 
BC.

 Nesse cenário extremamente desaador, 
a participação dos liados ao Sinal nas eleições 
do Sindicato é ainda mais importante. Por isso 
convidamos todos a participar do processo 
elei toral, candidatando-se, votando e 
debatendo.

 A votação, que ocorrerá em 14 de abril, 
denirá a composição dos Conselhos Regionais 
e Conselhos Fiscais Regionais do Sindicato para 
o biênio 2021-2023.

 Conra o calendário completo das 
eleições abaixo e não deixe de acompanhar 
todas as informações nas próximas edições do 
SP Informa.

  

LEIA O EDITAL NACIONAL LEIA O EDITAL REGIONAL

A votação será em 14 de abril. 
    Veja abaixo o calendário completo

Juntos somos fortes!
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