
  Servidores das dez sedes do BCB
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 leitura dos jornais nos faz crer que as ameaças estão 

Amantidas, mas o governo, em meio aos tempos turbulentos 
que vive e a recessão que teima em não se converter em 

ciclo econômico virtuoso, não pôs a público suas armas até agora.

(11) 3159.0252 - sinalsp@sinal.org.br

Alameda dos Maracatins, 287 Moema – São Paulo/SP
Tel: (11) 5549-2719 / 7779-6688 
Descontos oferecidos:
10% de desconto no plano semestral;
20% no plano anual.

Convênios

35%

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 

O Sinal quer 

ouvi-lo!

Agenda Cultural

Cadê Bebê
Inaugurado no fim de janeiro na região do  
Itaim Bibi, é uma opção para que os 
pequenos aprendam brincando.
Preço R$ 39 até R$ 49
de seg à sext  às 9h às 18h
Rua Emanuel Kant, 175A - Jardim Europa 

Instituto Moreira Salles abre
as portas com cinco mostras em cartaz
 Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, região central, tel. 28429120. Terça a 
dom das 10h às 20h. Quinta das 10h às 22h.  
Inauguração 20/9. GRÁTIS

Itaú Cultural recebe peça sobre autobiografia de escravizado 
no brasil / baquaqua –documento dramático extraordinário 
Local: Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô 
3 horas: R$ 7; 4 horas: R$ 9; 5 a 12 horas: R$ 12
Fones: 11. 2168-1776/1777

ESPAÇO 
             GOURMET

JUNTOS SOM
OS

FORTES

21º Edição do Restaurante WEEK 
acontecerá de 15/09 à 15/10 

Neste ano mais de 200 restaurantes participam 
do evento, que oferece cardápios especiais com 
entrada, prato principal e sobremesa com um 
valor promocional fixo.

Nesta edição também participarão restaurantes 
consagrados, na categoria Premium, que conta 
inclusive estabelecimentos com estrela 
MICHELIN.  

                                    PARA FAZER A SUA RESERVA

Negociação Coletiva em Debate
m visita à assembleia geral do Fórum Nacional 

EPermanente de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate) nesta terça-feira, 12 de setembro, o 

deputado federal Betinho Gomes (PSDB/PE) afirmou 
que o Projeto de Lei (PL)3831/2015 deve ser votado na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) da Câmara ainda em setembro.
Daro Piffer, diretor de Estudos Técnicos, representou o 
Sinal no encontro, que ocorreu na sede do Fonacate, em 
Brasília.

Prancheta com as

reivindicações dos

servidores do BC

Ofício protocolado

pelo Sinal-SP

à Diretoria

CPI da Previdência promove Audiência 
Pública Interativa em SP

A
 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Previdência destinada a investigar a contabilidade da 
Previdência Social, esclarecendo com precisão as 

receitas e despesas do sistema, bem como todos os desvios 
de recursos, realizou nesta quinta-feira, 14 de setembro, 
Audiência Pública Interativa na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.

oferecidos:

 A situação é grave. A solução é greve?

resce a reação diante das medidas de 

Cdesvalorização do serviço público e 
da relutância da administração do 

BCB em abraçar os diversos pleitos que 
afligem o corpo funcional. Na tarde de 
quinta-feira, 14 de setembro, nas dez sedes 
do órgão, serv idores atenderam ao 
c h a m a d o  d o  S i n a l ,  d e m o n s t r a n d o 
disposição à luta, e discutiram demandas 
internas e aquelas que abrangem toda a 
categoria.
Em São Paulo, a diretoria regional do Sinal 
enviou uma carta questionando o Chefe do 
Depes a respeito dos seguidos ataques 
contra os servidores e, após o ato realizado 
pelos servidores, entregou em mãos este 
mesmo documento aos representantes do 
Adspa, Deseg e Desup.
 Veja como foram as mobilizações pelo país, 
no  APITO BRASIL

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS

CLIQUE AQUI
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