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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 BC DEvE IR AOnDE 
O pOvO EStá!

FILE São paulo 2017: O 
borbulhar de universos
A 18ª edição do FILE – Festival 
Internacional de Linguagem Eletrônica 
em São Paulo acontece este ano na 
Fiesp.
: 18/07 a 03/09
: Gratuito
: Centro Cultural FIESP
Av. Paulista, 1313

Roque Santero
A obra televisiva de 1985 ganha 
o palco nesse musical com trilha 
assinada por Zeca Baleiro. 
: R$ 50 a R$ 70
: Sex e Sáb: 21h | Dom: 18h 
: FAAP - R. Alagoas, 903 

Antônio nóbrega
Antonio Nóbrega presta uma 
homenagem ao legado artístico de 
Luiz Gonzaga no espetáculo “Lua”
: 29/07
: R$ 60 a R$ 200
: 21:30
: Casa Natura Musical - R. Artur 
de Azevedo, 2134 - Pinheiros

Filiados ao Sinal têm 
10% de desconto no 

almoço (das 11h15 as 
15h30) excluídos bebida, 
café e sobremesas

Restaurante 
Bovinu’s 

Rua Augusta, 1513 - Consolação - São Paula
De seg a sex, das 11h30 as 15h30
Sáb, dom e feriado, das 12h as 16h

tem 

Filiado

10%de
desconto

valor Médio: 
Até R$45,00 
(com bebida)

Até R$ 70,00

Até R$ 100

Mais de R$ 100

E S P A Ç O

gourmet

Em matéria de cir-
culação interna 
desta semana a 

autoridade monetá-
ria reconheceu a im-
portância do atendi-
mento ao cidadão, 
pois suas queixas 
“também ajudam o 
BC a identificar indí-
cios de irregularida-
des” nas Instituições 
participantes do SFN. 
Concordamos que é 
um canal importan-
te, tanto que deve 
se tornar mais próxi-
mo, indo além das 
sedes da autarquia 
interagindo também 

em reuniões diutur-
nas nas cidades, po-
los regionais, ouvin-
do a sociedade e as 
entidades de classe, 
além de oferecer pa-
lestras e orientações 
visando ampliar a in-
clusão financeira.

A tarefa é gran-
diosa, mas precisa 
ser urgentemente en-
frentada pelo Estado 
nacional, se quiser 
fazer valer a ordem 
constitucional: aten-
der aos interesses da 
coletividade.

LEIA MAIS

DIVeRSIDADe no BC

Ele diz que leva uma vida 
normal e com espírito oti-

mista apesar da sua dificul-
dade de locomoção.

 Diz que o prédio do Ba-
cen em SP tem boas condi-
ções de acessibilidade. Ele 
diz que em Brasília (onde 

trabalhou por um tempo) 
era pior pois não havia va-
gas acessíveis reservadas. 
Ele teve que entrar com um 
processo para obter uma 
vaga acessível dentro do 
edifício do Bacen (o que é 
garantido por lei).

William Dias 
Gomes

Durante visita do 
Sinal, gabinete da 

deputada federal Mara 
Gabrilli anuncia voto 

contrário à Reforma da 
previdência, tal qual 

está proposta

Banco Central a serviço da sociedade

Corroborando com 
a necessidade de 
descentralização, 

temos alguns elementos 
sobre a distribuição eco-
nômica e demográfica do 

Estado de São Paulo, que 
servem de exemplo para 
a aproximação entre o BC 
e a sociedade, a exemplo 
do que já fazem outros ór-
gãos federais.

LEIA MAIS

LEIA MAIS

O Sinal reafirma a simpatia e boas ex-
pectativas em relação as medidas 
projetadas para melhorar a gestão 

do PASBC, assim como as ações que visam 
aperfeiçoar a Prevenção, Educação e Pro-
moção da Saúde, e defende que somen-
te após a sua implantação e a verificação 
de seus resultados é que devemos voltar a 
analisar os números do Programa.  

É preciso manter sempre viva a ideia de 
que o PASBC, mais que simplesmente um 
plano de saúde, é um dos pilares de todo o 
Programa de Gestão de Pessoas do Banco 
Central, sendo, no atual momento, um dos 
poucos pontos, senão o único, que nos dife-
re positivamente das demais carreiras estra-
tégicas para o Estado.

Aprimorar a gestão antes da análise econômica
A garantia de um BC forte

e MAIS no Apito Brasil

LEIA MAIS

Hilton Barlach entrevista o colega analista William Dias Gomes

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/wp-content/uploads/2017/07/Boletim42diversidade.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/07/Boletim42BC-perto.pdf
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/pasbc-a-garantia-de-um-bc-forte/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/pasbc-aprimorar-a-gestao-antes-da-analise-economica/
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/07/Boletim42MaraGabrilli.pdf

