
REDES SOCIAIS
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

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 - sinalsp@sinal.org.br

O Sinal quer 
ouvi-lo!

Agenda Cultural

Conselho Nacional indica apoio a emenda 51

LEIA MAIS

O Círculo.
Uma jovem inicia um emprego numa empresa de tecnologia 
e se vê consumida pela obsessão por transparência.
: Lançamentos nesta semana. 
: Entre R$ 15.00 e R$ 40,00
: Consulte programação dos cinemas

Tributo a Jorge Ben Jor
Esta edição do Nívea Viva celebrará a obra de Jorge Bem jor, 

show que reúne abanda Skank,a cantora Céu e o próprio Jorge.
: 25/06/17
: Grátis.

: Domingo às 16h30. 
: Rua Soldado Benedito Eliseu dos Santos.

Museu Catavento - Espaço Cultural da Ciência.
Museu dedicado às ciências, com espaço lúdico que visa proporcionar 
experiências sociais e educacionais.: Lançamentos nesta semana. 
: 28/05 
: Entre R$ 3,00 e R$ 6,00 reais.
: domingo às 09:00 – 16:00. 
: Pq. Dom Pedro II - Av. Mercúrio, s/n - Brás, São Paulo - SP

Num Lago Dourado.
Um casal de terceira idade vai para casa de campo em férias e recebe a 

visita inesperada da filha, com quem o pai tem uma relação cheia de conflitos.
: 25/06/17
: R$ 56,00

: Bilheteria: Terça a quinta, das 14h às 20h. Sexta a domingo, das 14h até o 
início do espetáculo. 

: Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista

O movimento sindi-
cal está se organi-
zando para realizar 
uma nova greve 
geral nesta sexta-

feira, 30 de junho. A pauta uni-
ficada é barrar as reformas tra-
balhista e previdenciária.

Apesar da crise política 
que envolve o governo fede-
ral, sua base parlamentar faz 
um esforço concentrado para 
tentar garantir a votação das 
suas propostas antes do reces-
so parlamentar. 

Procuradoria-geral do BC está 
avaliando a decisão judicial relativa 

ao feriado do 20 de novembro
LEIA MAIS

Centrais sindicais convocam 
gREvE gERAL no dia 30 de junho

A AGR de 13.6.2017 cla-
ma à Administração do BC 
pela supressão das assime-
trias entre as carreiras, que se 
agrava em razão da provável 
sanção do bônus da Receita 
Federal.

Os servidores definiram 
ainda como melhor alternati-
va o modelo usado pela Polí-
cia Federal, incorporando aos 
subsídios dos Especialistas valor 
proporcional ao bônus da Re-
ceita Federal. 

Essas indicações foram 
apresentadas ao Conselho 
Nacional do Sinal, a serem en-
caminhadas em todo o país.

São Paulo, 23 de junho de 2017 - ano XI - nº 38

Instalação do primeiro governo do estado 
de São Paulo completa 196 anos hoje

LEIA MAIS

BC cobra acerto de contas
entre regimes previdenciários 

dos servidores
LEIA MAIS

É Inaceitável

Aumento de contribuição ao 
PASBC maior que o reajuste 
de salário é confisco.

Nesta terça-feira, 27, no 
auditório, as 14H30, o De-
pes apresenta propostas 
de mudanças no PASBC. 

É fundamental que todos com-
pareçam. Afinal, aproxima-se o 
dia de decisão dos participantes 
sobre o futuro do PASBC.

No encontro, o Sinal-SP de-
baterá as propostas relativas ao 
programa aprovadas na AGR do 
dia 12.

LEIA MAIS
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