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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

O Sinal convoca todos os ser-
vidores do Banco Central 
do Brasil para participar 

de ATO DE MOBILIZAÇÃO NACIO-
NAL, que se realizará na próxima 
quinta-feira, para demonstrar, de 
forma inequívoca, que não acei-
taremos o rótulo de vilões da cri-
se fiscal pela qual passa o país e 
nem tampouco ver nossos anseios 
funcionais serem tratados com 
menosprezo pela direção da Au-
tarquia.

Em São Paulo, os servidores 
decidiram em assembleia somar 
ao repúdio à tentativa de adia-
mento dos reajustes e à elevação 
da alíquota previdenciária, o in-
conformismo com a submissão dos 
servidores à revista diária e a ano-
tação de falta nos dias 17 e 18/8.

LEIA MAIS sobre os ataques do governo contra os servidores

e VEJA AS FOTOS da assembleia geral em São Paulo

Fonacate lança campanha contra precarização do setor público

Veja o vídeo e ajude a divulgar a campanha

Sob o mote “Destruir o serviço públi-
co é atacar o cidadão”, o Fórum 
Nacional Permanente de Carreiras 

Típicas de Estado (Fonacate), do qual 
o Sinal faz parte, lança campanha em 
defesa da categoria. O vídeo é uma res-
posta às diversas medidas anunciadas 

pelo governo, que transferem o ônus da 
má administração dos recursos públicos 
ao funcionalismo, num controverso ajus-
te fiscal.

A peça começou a ser veiculada em 
rede de televisão na última quarta-feira, 
6 de setembro.

CAÇA aos SALÁRIOS
Enquanto o Banco Central estimula a circulação mone-

tária com sua Caça ao Tesouro, o governo açula a al-
cateia a cassar os reajustes. Nada melhor, pois, do que 

uma reação dos servidores: a Caça aos Salários.

É por aí que o 
servidor vai entrar?

Pega ladrão! 

Grande Sertão: Veredas
A adaptação teatral de Bia Lessa é fiel a obra literária de Guimarães Rosa. A 

peça é estrelada por Caio Blat e Luiza Lemmertz 
:Até 22/10

: qui a sáb: 20:30h - Dom: 18:30h
: Sesc Consolação - área de convivência - R. Dr. Vila Nova, 245

Convênios

(11) 3099-4848  |(11) 3301-4848
www.clubeamericanas.com
http://www.clubeamericanas.com
OBS: É necessário se cadastrar no sítio da loja.
Código da empresa: SINAL
Seu código de ativação: Nome do filiado (EM MAIÚSCULO)

Descontos oferecidos:
São mais de 120 mil produtos disponíveis no sítio 

da loja, com descontos de até 50%.

Juçara Silva – jucara.silva@marinattos.com.br
Pça Pio X, 55/13º andar – Centro – Rio de Janeiro 
Tel/Fax : (21) 2213-8899 / 
(11) 3508-8869/ (51) 3103-8899

Descontos oferecidos:
Para os locatários associados ao SINAL, os 

seguros poderão ser efetivados com até 20% 
de desconto;

CLUBE AMERICANAS

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

14/
9 15hMObILIzAÇãO NACIONAL

NEStA quINtA-FEIRA

Nirvana: taking Punk to the Masses
Inédita no Brasil, e depois de passar pelo Rio de Janeiro,”Nirvana: 

Taking Punk to the Masses”
:12/09 a 12/12

: R$ 25 de ter a qui | R$ 35 de sex a dom
: ter a sex das 10h às19h | Sáb, dom e feriados das 10h às  20h

: Bienal do Ibirapuera: Portão 3 - Av. Álvares Cabral, s/nº

LEIA MAIS

Alakazan - A Fábrica Mágica
Através da música, teatro e circo, dois personagens disputam a amizade de 
uma menina na história apresentada pelo Circo dos Sonhos, de Marcos Frota.
 :Até 15/10         : R$ 15 a R$ 60
: ter a sex: 20h | Sáb e dom: 16h, 18h e 20h
: Hipermercado Extra Morumbi - Av. das Naçõess Unidas, 16.741

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/publicacoes/mobilizacao-nacional-nesta-quinta-feira-14/
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/09/manchete1.pdf
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/fonacate-lanca-campanha-contra-precarizacao-do-setor-publico/
http://cpidaprevidenciaoficial.org/index.php/event/audiencia-publica-da-cpi-da-previdencia/
http://cpidaprevidenciaoficial.org/index.php/event/audiencia-publica-da-cpi-da-previdencia/
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/09/bocapaulista1.pdf

