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     São Paulo,  3 de dezembro de 2014 - nº 61 

. 

      
 

  

NESTA EDIÇÃO 

- 
Dirigentes da FENASTC, FENALEGIS e CONFELEGIS se reúnem 
com o Sinal-SP 

- Brinde de final de ano 

- Rede conveniada de descontos 

  

. 
DIRIGENTES DA FENASTC, FENALEGIS E CONFELEGIS SE 

REÚNEM COM O SINAL-SP 

Na terça-feira, 2/12, na sede do SINAL-SP, o Conselho Regional 
recebeu a visita de Antonio Carlos Fernandes Lima Jr., Presidente da 

FENALEGIS – Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e 
Tribunais de Contas Municipais e da CONFELEGIS – Confederação 

dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil e 
Amauri Perusso, Presidente da FENASTC - Federação Nacional das 
Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil.  

Durante o encontro, discutiu-se a atual conjuntura 

política/econômica e seus reflexos, que demandam, cada vez mais, 
uma atuação conjunta das várias entidades (sindicatos, federações, 

confederações e centrais) que representam os servidores públicos na 
luta por melhores condições de trabalho. 

Convite 

Na oportunidade, foi formulado convite para a abertura do XXIV 
Congresso da FENASTC, a ser realizada nesta quinta-feira (4/12), 

das 9h às 12h, na Câmara Municipal de São Paulo – localizada no 
Viaduto Jacareí, 100. 

Para mais informações, clique aqui. 

http://www.fenalegis.org.br/
http://www.confelegis.org.br/
http://www.fenastc.org.br/
http://www.fenastc.org.br/#!convocacaocongresso/cz0n
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Conselheiros com os visitantes (Perusso à esquerda, e Lima Jr. à direita) 

  

BRINDE DE FINAL DE ANO 

A distribuição dos brindes do Sinal-SP aos filiados já foi realizada em 

todos os andares. Trata-se, desta vez, de um pequeno caderno 
acompanhado de adesivos coloridos e uma caneta. 

O filiado que não o recebeu deve entrar em contato com o 
sindicato pelo número (11) 3159-0252. 
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REDE CONVENIADA DE DESCONTOS 

Leve sempre consigo a carteirinha do SINAL para desfrutar dos 

descontos oferecidos pelas empresas conveniadas. 

Hotel Astoria Copacabana e Instituto Cervantes estão entre as 
várias opções de convênio disponíveis para você. 

Para consultar a lista completa dos convênios, clique aqui. 

-  Siga no Twitter as últimas notícias do SINAL-SP  - 

SINAL - Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 
Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144 

São Paulo SP - CEP 01310-920 / tel (11) 3159-0252 
sinalsp@sinal.org.br / link para SINAL-SP: clique AQUI 

 

http://portal.sinal.org.br/convenios/hotel-astoria-copacabana/
http://portal.sinal.org.br/convenios/instituto-cervantes-2/
http://portal.sinal.org.br/convenios/sp/
http://twitter.com/sinalsp
mailto:sinalsp@sinal.org.br
http://portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo/

