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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

SEtE AnOS DE 
ARROChO SAlARIAl

Canção dentro do Pão
O texto é de Raimundo Magalhães Júnior 
inspirado em uma passagem do romance 
“Jacques le Fataliste et Son Maitre” (Jacques, 
o Fatalista e Seu Amo) do escritor francês 
Denis Diderot. 
: Estréia 14/07 
: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
: sex e sáb,21h e dom 19 h
: Espaço das Américas - R. Tagipuru, 795 - 
Barra Funda

Almir Sater, Renato 
teixeira e Sérgio 
Reis
Três dos mais legítimos e 
reconhecidos guardiões da 
música caipira brasileira, 
fazem o show “Tocando 
em Frente”, no Espaço das 
Américas.
: 21/07
: Entre R$ 180 e R$ 280 reais.
: 22:30h 
: Espaço das Américas - R. 
Tagipuru, 795 - Barra Funda

Museu da Imaginação 
A proposta é estimular o imaginário 
dos pequenos por meio de 
brincadeiras, leitura, exposições e 
instrumentos musicais
: R$ 80 (crianças) e R$ 50 (adultos)
: Rua Ricardo Cavatton, 251
Alto da Lapa

Conheça todos os convênios clicando AQUI

Farmácia Magistral PeixotO Gomide
Localização e contato:

Rua Peixoto Gomide, 515 – Térreo – 
Cerqueira Cesar –  São Paulo/SP
Tel: (11) 3284-4741

Descontos oferecidos:
20% de desconto na manipulação de 

fórmulas médicas e parcelamento em 2x 
para valores maiores que R$100.

Convênios

Localização e contato: 
Avenida Pentágono, 1000 – Alphaville
São Paulo/SP - Tel: (11) 4622-7722

Descontos oferecidos:
20% de desconto nas mensalidades 

(período de fevereiro a dezembro do ano 
letivo), válido somente para a unidade de 
Alphaville.

nesta terça, dia 18, 
o Sinal-SP recebeu a 
visita da presidente 

da Confederação das 
Mulheres do Brasil, 

Gláucia Morelli.

LEIA MAIS

Considerando somente os últimos 
anos, a partir do recebimento da últi-
ma parcela da implantação do sub-

sídio entre nós, teremos até o final de 2017 
trabalhado mais de um ano de graça, gra-
ças à corrosão inflacionária sobre os venci-
mentos!

Mais: para que o poder de compra do 
longínquo 2010 seja restabelecido, é neces-
sário uma correção de 21,5% dos vencimen-
tos atuais ainda este ano, antes da aplica-
ção da parcela já acordada para janeiro 
de 2018!

LEIA MAIS

Servidores do BC já podem entrar com
ação pela segunda aposentadoria

O SP Informa en-
trevistou a ad-
vogada do Sinal

-SP, Dra. Jane Barboza 
Macedo Silva, sobre a 
nova ação administra-
tiva oferecida pelo sin-
dicato que busca a se-
gunda aposentadoria, 
a que muitos servidores 
do Banco Central têm 
direito e não sabem.

Além desta iniciati-
va, Dra Jane foi respon-
sável por muitas outras 
ações que objetivam a 
busca de direitos dos ser-
vidores não só na área 
trabalhista, mas tam-

bém na previdenciária, 
civil e até penal. Em dez 
anos de trabalho, mais 
de três mil atendimentos 
foram feitos na sede do 
Sinal-SP.

Esse apoio jurídico 
pode ser solicitado por 
qualquer servidor do 
Banco Central filiado ao 
Sinal, bastando para isso 
ligar ou enviar um emeio 
para o sindicato, solici-
tando o agendamento.

A advogada aten-
de todas as terças-fei-
ras, mediante agenda-
mento, das 9 as 18 horas. 

Chegou a carteirinha do Sinal SP
A carteirinha 2017 do 

Sinal SP já está sendo en-
tregue a todos os filiados. 
Os ativos a receberão no 
prédio do Banco Central, 
e os aposentados via cor-

reio em suas casas. Confira 
em nosso portal a rede de 
estabelecimentos conve-
niados e todos os descon-
tos à disposição dos filia-
dos do Sinal SP.

http://http://portal.ial.org.br/regionais/sao-paulo/
portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo
http://facebook.com/sinal.sp
https://twitter.com/@sinalsp
http://portal.sinal.org.br/convenios/sp/
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/07/Corros%C3%B4metro-1.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/07/jane1.pdf

