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BC espera véspera do feriado

 para orientar servidores

T
endo em vista a antecipação dos feriados 
municipais de Corpus Christi e do Dia da 
Consciência Negra do ano de 2021 e os 

feriados do Aniversário de São Paulo, de Corpus 
Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 
2022 para os dias 26, 29, 30, 31 de março e 1º de 
abril de 2021, o Sinal/SP solicitou à ADSPA um 
posicionamento ocial quanto aos procedimentos a 
serem tomados pela Autarquia nesta Praça, 
especialmente no tocante ao funcionamento do 
prédio e jornada de trabalho dos servidores.

Apesar de o Decreto Municipal relativo a essa 
decisão ter sido publicado no dia 19/3, a 
manifestação da Autarquia sobre o assunto só 
aconteceu no início da noite da quinta-feira 25/3, 
véspera do início do feriado prolongado e após o 
horário do expediente dos servidores. 

 Tal prática da ADSPA tem sido recorrente nos 
feriados municipais desta Praça, nos últimos anos. Ao 
agir dessa maneira, a Autarquia acaba por criar uma 
desnecessária e inaceitável insegurança para a 
organização pessoal e prossional dos servidores do 
Banco Central. 

 As redes de farmácia Raia Drogasil e Pague 

Menos fecharam parceria com a prefeitura de São Paulo 

para oferecer, em algumas de suas unidades, vacinação 

gratuita, a partir de hoje, segunda-feira 29/3, 

inicialmente para idosos de 75 e 76 anos. As unidades 

funcionarão como extensão das Unidades Básicas de 

Saúde, e as doses serão aplicadas por agentes das 

próprias UBSs. 

A rede Pague Menos oferecerá o serviço em suas 

unidades no Ipiranga e na Chácara Santo Antônio. As 

farmácias Drogasil participantes, por sua vez, podem ser 

consultadas acessando o portal da rede. 

Redes de farmácias terão pontos 

de vacinação gratuita em SP

Arte: Cleide Napoleão

Saiba como acompanhar

 o seu benefício do INSS

 Todo cidadão que recebe alguma pensão, 
aposentadoria, ou outro tipo de benefício do INSS, é 
identicado através de um número de identicação 
(número do benefício), que é informado por meio de 
uma carta (Carta de Concessão) quando o benefício é 
concedido. 

Cada cidadão recebe um número diferente, 
com o objetivo de evitar que qualquer pessoa tenha 
acesso aos dados.

Se você não souber por algum motivo esse 
número, uma forma rápida e fácil de consultar é 
acessar o endereço  e clicar http://meu.inss.gov.br/
em “Entrar”. Em seguida, digite o CPF, se já tiver uma 
conta. Caso não tenha, clique em “Crie sua conta”, 
utilizando o número do CPF. Por m, procure as 
opções “Serviços” => “Benefícios” => “Meus 
benefícios”.  

Leia o ofício enviado pelo Sinal/SP à ADSPA
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