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APRESENTAÇÃO
Foto Cine Clube Bandeirante é a parceria em destaque, neste
boletim. Fundado em 1939, o clube fotográfico está localizado,
atualmente, na Rua Augusta, n° 1108 - na altura da Rua Peixoto
Gomide.

/////
FOTOGRAFIA
Foto Cine Clube Bandeirante
A conveniada oferece desconto nos cursos de fotografia em sua
sede: básico, com 1 mês de duração (às terças-feiras e quintasfeiras); avançado, também com 1 mês de duração (às segundasfeiras e quartas-feiras); e workshop de speedlight - flash
remoto, com 1 dia de duração (aos sábados). Os cursos, durante
a

semana,

são

ministrados

das

19h

às

22h.

Quanto

ao

workshop, o horário é das 10h às 18h, com intervalo para almoço.
Consulte o sítio para saber mais sobre a entidade e sua história.
Clique aqui.
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NOSSO CONVÊNIO

MAIS
INFORMAÇÕES

Desconto oferecido:
15%

em

todos

os

cursos.

Para acessar o sítio
da instituição clique
aqui
Telefone:

(11)

3214-4234
Fotos tiradas em nossa visita à conveniada

.

PROMOÇÃO ESPECIAL
Os restaurantes Tuxpan – Cozinha Mexicana e Panam –
Cozinha & Empório das Américas, além do desconto de 10%
no valor das refeições, oferecem,

durante todo o mês de

abril/14, um refrigerante gratuito aos filiados (é necessário se
identificar no caixa).
O Restaurante Tuxpan está localizado na Av. Paulista, 1499 –
loja 31, esquina com a Alameda Casa Branca – tel. (11) 32856922.
O Restaurante Panam está na Alameda Jaú, 1898, entre as ruas
da Consolação e Bela Cintra – tel (11) 2615-6035.
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AVALIAÇÃO DOS CONVÊNIOS
A opinião dos filiados que utilizam os serviços acima é importante
para nós. Se você já o fez ou assim que o fizer, diga-nos o que
achou a respeito pelo e-mail sinalsp@sinal.org.br. Se preferir,
devolva-nos

o

boletim

após

assinalar

na

tabela

abaixo

a

graduação que julgar melhor em cada caso.

Excelente

Bom

Regular

Ruim

Foto
Cine
Clube
Bandeirantes
Restaurante Tuxpan
Restaurante Panam

REDE CONVENIADA
Os convênios do SINAL-SP

continuam

em

expansão. Você

também pode colaborar para a melhoria da rede. Comunique-nos
suas impressões e sugestões a respeito pelo telefone (11) 31590252 (falar com Adailza) ou pelo e-mail sinalsp@sinal.org.br.
Para consultar todas as nossas parcerias, clique aqui.
.
SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central
Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144
São Paulo SP – CEP 01310-920 / (11) 3159-0252
e-mail: sinalsp@sinal.org.br / http://www.sinal.org.br/sp
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