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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

Conheça todos os Convênios CliCando aQUi

Localização e contato:
Rua São Judas Tadeu, 26 - Cabreúva
São Paulo/SP - Tel (11) 4528-8511

Descontos oferecidos:
25% de desconto para pagamento 

total na reserva, em qualquer período do 
ano; Oferece como cortesia, em relação 
aos demais hóspedes, um passeio “City 
Tour” para cada pessoa pagante.

Convênios

Café Augusta

Localização e contato: 
Alameda Itu, 1151 - Jardins - São Paulo/SP
Tel: (11) 3089-7555

Descontos oferecidos:
18% e desconto sobre o valor total, 

com bebida inclusa, água ou suco.

Gal Costa, Gilberto Gil e 
Nando Reis
A cantora Gal Costa sobe ao palco 
da casa acompanhada de Gilberto 
Gil e de Nando Reis, no show Trinca de 
Ases.
: 04/08
: R$ 120 a R$ 400
: 22h
: Citibak Hall SP - Av. das Nações 
Unidas, 17.955 - Sto. Amaro

91ª Festa N. Sra. 
Achiropita
A tradicional festa de rua tem mais 
uma edição, com comidas típicas e 
shows
: 05/08 a 03/09
: Grátis
: A partir das 18h
: Rua Treze de maio, 478 - Bela Vista

Os meninos que 
enganavam nazistas
Durante um período de ocupação 
nazista na França, dois jovens irmãos 
judeus embarcam em uma aventura 
para escapar dos nazistas. 
: Lançamento nacional 03/08
Consulte programação dos cinemas

ASSEmblEIA DEbAtERá 
CAmpANhA SAlARIAl DE 2017

Como já tem se tornado costumeiro 
nas instâncias de debate que en-
volvem a categoria, o cronogra-

ma de ameaças aos servidores públicos, 
advindas do Executivo e do Legislativo, 
foi pauta de assembleia geral promovida 
pelo Fórum Nacional Permanente de Car-
reiras Típicas de Estado (Fonacate) nesta 
terça-feira, 1º de agosto. O diretor de As-
suntos Jurídicos, Sérgio Belsito, represen-
tou o Sinal na reunião.

leia Mais leia Mais

veJa o edital e o

Carlos Alberto Affei Souza D'Onofrio
 Agradecemos os muitos anos de profissionalismo e dedicação ao crescimento e consolidação do Sinal SP.

Amigo, colaborador e filiado, será sempre lembrado com admiração e carinho por todos nós.
São Paulo, 31 de julho de 2017.Conselho Regional de São Paulo

Amigos, funcionários e conselheiros agradecem a 
Carlos Affei pelos 19 anos de dedicação ao Sinal-Sp

AMEAÇAS
 adiamento do reajuste

 aumento do desconto à     
     Previdência

 Redução dos benefícios

NO PÁTIO DO BC

Carreiras de Estado 
demonstram apreensão 

diante de medidas contra 
o serviço público

Servidores Federais se reúnem 
neste final de semana pela 

CAmpANhA UNIFICADA de 2017

CoRRosôMetRo

leia Mais

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/publicacoes/carreiras-de-estado-demonstram-apreensao-diante-de-medidas-contra-o-servico-publico/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/pela-valorizacao-do-servico-publico/
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/08/edital-1.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/08/Corrometro.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/08/affei-1-1.pdf

