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Participe hoje do ato contra 
a retirada dos direitos

O Sinal-SP convida a 
todos os servido-
res para o Ato de 
hoje, a partir das 

9:30, contra os ataques aos 
nossos direitos e na busca 
de conquistas que tragam 

melhorias às nossas carreiras. 
A mobilização aconte-

cerá em todas as regionais 
do Banco Central. Participe!

LEIA MAIS

Marcelo Cota anuncia ampliação do 
prazo para debate do PASBC

Chefe do Depes se reuniu com servidores de SP

ideias em
revista

Entrevista com Gelila 
Zarzar, facilitadora do 
projeto de meditação 
do Sinal-SP e Asbac/SP

LEIA MAIS

Centrais sindicais 
convocam atos para a 
avenida Paulista e rua 

Martins Fontes na 
GREvE GERAl de hoje

LEIA MAIS

Contra a 
aprovação da 

Emenda 51
“Manifesto posição con-

traria à aprovação da Medi-
da [refere-se à Emenda 51 à 
MP 784/17]. Há intenções ca-
mufladas com o objetivo de 
prejudicar envolvidos.A sim-
ples denominação a meu ver, 
é irrelevante e, em princípio, 
em nada altera a relevância 
da categoria.

LEIA MAIS

Agenda Cultural

Modos de ver o Brasil
A exposição ocupa toda a Oca, no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, 
com mais de 750 obras do acervo 
de Arte Itaú Unibanco
: Até 13/08 
: Grátis
: De ter a dom das 09h às 18h
: Oca, Pq. Ibirapuera, portão 3

“Êxtase”, fotografia realizada por Claudia 
Andujar em 1974 - REPRODUÇÃO

“Êxtase”, fotografia realizada 
por Claudia Andujar em 1974

: UMES -  Rua Rui Barbosa, 323 - Bela Vista

Domingo na Paulista
Atividades culturais e esportivas. Nesse domingo, o show 
é de Claudio Zoli, com um repertório autoral que inclui 
inspirações românticas, bossas e balanços 
: Grátis
: Aos domingos, das 10h às 16:30h (show às 16h)
: Av. Paulista, 1.313 (em frente ao prédio da FIESP)

à partir 
das 

9h30

No SP Informa, o servidor 
tem o seu espaço de 

opinião garantido. 
Hoje recebemos a 

contribuição do colega 
aposentado Luis Volpani.
Se você quiser ter o seu 

texto publicado também, 
é só envia-lo para o email 

sinalsp@sinal.org.br.

Nesta terça, dia 27, deze-
nas de servidores estive-
ram presentes no audi-

tório do 20º andar para discutir 
as mudanças no PASBC com 
o chefe do Depes, Marcelo 

Cota, e com o Chefe Adjunto 
e titular do Geasp, Alexandre 
Machado.

LEIA MAIS
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