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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 

SERVIDORES PÚBLICOS TERÃO DIA 

NACIONAL DE LUTA NO DIA 24/3
Sinal realizará neste dia uma AGN unificada com a participação de todas as Praças

a próxima quarta-feira, 24 de março, acontecerá um Dia Nacional em Defesa do Serviço 

NPúblico, unificado, com diversas mobilizações organizadas em vários estados brasileiros, 

com a participação de muitas carreiras de servidores federais, estaduais e municipais. 

 O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE) promoverá uma 

atividade virtual a partir das 14 horas, que será transmitida ao vivo pela página do Sinal no 

Facebook e pelo canal do Fórum no , com debates sobre a Proposta de Emenda à  Youtube

Constituição (PEC) 186/2019 – agora desdobrada nas Emendas Constitucionais 190 - e 32/2020, 

conhecida como reforma administrativa.

 O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) também 

participará do Dia de Lutas através da convocação de um twittaço e com a realização de uma aula 

aberta às 10 horas, por meio do aplicativo Zoom, com link a ser divulgada no próximo SP Informa. 

 O Sinal, por sua vez, realizará uma Assembleia Geral Nacional virtual unificada, no dia 24/3 às 

16 horas, com a participação de colegas de todas as praças, para discutir os efeitos da reforma 

administrativa sobre os servidores do Banco Central, assim como as ações necessárias para o 

fortalecimento do PASBC e outras pautas de interesse de nosso corpo funcional.  

 O Edital de Convocação e o link para a AGN serão divulgados ainda hoje pelo Apito Brasil. 

Participe! A nossa união é o instrumento mais forte para a defesa dos nossos direitos. 

F
aleceu, na quinta-feira, 18/3, o senador 
Sérgio Olimpio Gomes, mais conhecido 
como Major Olímpio, em decorrência de 

complicações causadas pelo novo coronavírus.   
O político estava internado desde o início de 
março, no hospital São Camilo, e deixa esposa e 
dois filhos.

 O parlamentar, que é o 
terceiro senador morto pelo 
Covid-19, é natural de Presidente 
Venceslau. Além de bacharel em 
ciências jurídicas e sociais, 
titulação obtida ao concluir a 
academia do Barro Branco da 
Po l í c ia  M i l i ta r,  exerceu  as 
profissões de jornalista, professor 
de educação física e de técnica em 
defesa pessoal. Também foi instrutor de 
tiro.

 A sua trajetória política foi iniciada como 
presidente da Associação Paulista dos Oficiais da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a 
posterior eleição para vereador da cidade de São 
Paulo, deputado estadual, federal e senador da 
República. Antes de ingressar no PSL, em março 
de 2018, o senador já havia passado pelo Partido 
Verde, PDT e Solidariedade.

 A morte do político gerou forte comoção 
entre os seus colegas senadores, que 

decretaram luto  ofic ia l  de  24 horas , 
suspendendo todas as atividades agendadas.

 Ao longo da sua trajetória parlamentar, o 
senador Major Olímpio sempre se posicionou ao 
lado das lutas e reivindicações dos servidores 

públicos brasileiros. São exemplos dessa 
postura o voto contrário aos projetosde 

terceirização de atividades fim, 
Reforma Trabalhista e das reformas 
da Previdência de 2003 e 2019.

 Nos ú l t imos meses,  o . .
senador se tornou uma das vozes 
ma i s  a t i vas  no  pa r l amento 

b ras i l e i ro  cont ra  a  Re fo rma 
Administrativa, tal qual tem sido 

defendida pelo governo, e a PEC 
Emergencial. Em relação a esta última, 

Major Olímpio discursou durante a sua votação, 
remotamente, a partir do seu leito hospitalar, 
poucos dias antes da sua morte, afirmando que: 
“essa PEC 186, na sua essência, foi mais uma 
forma de achincalhe aos serviços públicos, aos 
servidores públicos que são realmente as 
pessoas que estão neste momento defendendo a 
sociedade”. A íntegra do seu último discurso 
pode ser conferida clicando aqui.
 
 O Sinal/SP se solidariza com sua família e 
amigos nesse momento de grande dor.

SENADOR MAJOR OLÍMPIO 

MORRE VÍTIMA DE COVID
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