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LEIA MAIS no Apito Brasil

Filiados ao Sinal têm 15% de desconto 
sobre os serviços de Buffet e à la Car-

te, durante almoço ou no jantar, todos 
os dias. Nesta semana receberão tam-
bém uma sobremesa gratuitamente 
como cortesia do restaurante.

Restaurante Noah

LEIA MAIS no Apito Brasil

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

Turbulência e vento de proa

LEIA MAIS

Em mais uma semana de pre-
juízos aos assalariados  so-
fremos o veto presidencial  

à exigência de nível superior 
para ingresso por concurso em 
todos os cargos da autarquia, 

primeiro passo da moderniza-
ção da carreira de Especialista.

A chamada reforma tra-
balhista foi aprovada pelo Se-
nado, nos termos em que rece-
beu da Câmara Federal.

Na noite do dia 10 de ju-
lho o Presidente Michel 
Temer vetou o artigo nº 

55 do Projeto de Lei de Con-
versão (PLV) 16/2017, que 
classificava como de Nível 
Superior os dois cargos da 
carreira de Especialista do 
BCB. Esta mudança, já reco-
nhecida em acordo pelo go-
verno federal, é fundamental 
para a equiparação com as 
carreiras que hoje estão no 
topo do Executivo.

Sem o realinhamento, 
permaneceremos um de-
grau abaixo, com todas as 
implicações remuneratórias 
e de reconhecimento de im-
portância decorrentes.

Sinal defende 
prazo maior para
debate sobre o 

PASBC
O novo prazo para acolhimento 

de sugestões, dúvidas e críticas às 
propostas de mudanças do Programa 
de Assistência à Saúde dos Servidores 
do Banco Central (PASBC) estipulado 
pela direção do Banco Central 
do Brasil para o próximo dia 28 de 
julho, que já entendíamos como 
insuficiente, conforme noticiado 
na edição 120 do Apito Brasil, fica 
ainda mais exíguo pela demora no 
fornecimento das informações sobre 
o detalhamento das despesas do 
Programa, solicitadas em ofício de 
27 de junho, imprescindíveis para o 
processo de análise pelos servidores.

Sinal-Sp se 
reunirá com 

servidores ligados 
ao Funpresp 

nesta segunda

No próximo dia 17, segunda-
feira, às 16 horas, o Presidente 

do Sinal-SP, Iso Sendacz, e o Dire-
tor de Assuntos Técnicos do Sinal, 
Daro Piffer, convidam os partici-
pantes do Funpresp para um ba-
te-papo na sede do banco.

LEIA MAIS
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MP784/2017: 
Comissão 

formada, é hora 
de lutar pela 
Emenda 51

Foi instalada nesta terça-feira, 11 
de julho, a Comissão Mista do Con-
gresso Nacional destinada a profe-
rir parecer à MP784/2017, que institui 
novo marco regulatório para o pro-
cesso administrativo sancionador do 
Banco Central e da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM).

O Sinal acompanhará a tramita-
ção do texto e trabalhará pela apro-
vação da emenda 51 juntamente ao 
relatório final da MP.

Transparência no Sinal-SP
Acompanhe os balancetes e as atas das reuniões e assembleias em nosso portal

Rua Peixoto Gomide, 707
Hotel Blue Tree Premium Paulista -  Cerqueira Cesar

tem 

Filiado

15%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

Presidente veta o 
Nível Superior para o 

cargo de Técnico

Steve Jobs, o 
visionário
Homem que impactou 
o mundo com sua 
personalidade e 
capacidade de 
inovação, Steve Jobs é o 
tema da nova exposição 
do MIS
: 15/06 a 20/08
: R$ 5 a R$ 10
: ter a sáb, 12h às 21h / 
dom e feriados, 11h às 20h
:  MIS - Av. Europa, 158

Rá-Tim-Bum, o Castelo
O público terá a chance de entrar num Castelo idêntico 
ao da série, construído numa área de 700m²
: Até 30/09
: R$ 20
: ter a sex, 9h às 21h / sáb, dome feriados, 9h às 22h
:  Memorial da América Latina - Av. Auro Soares de 
Moura Andra,de, 664 - Barra Funda

Baixa Terapia
Três casais, um após o outro, chegam 
para uma sessão de terapia. Quando se 
encontram, descobrem que esta sessão 
será em grupo e ainda que a psicóloga 
não estará presente.
: Até 01/10  : R$ 80 a R$ 100
: 21h30; sáb, 20h; dom, 19h
:  Teatro Tuca -  Rua Monte Alegre, 1024 

Filarmônica Afro-Brasileira
A Filarmônica Afro-Brasileira apresenta o 
espetáculo Pra Não Ficar Parado, cujo 
repertório tem ritmos tradicionais e híbridos 
do Brasil
: 14/07
: Gratuito
: 20h
:  Itaú Cultural - Av. Paulista, 149 - Bela Vista

é o prazo para o ajuste 
de contas previdenciário
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http://portal.sinal.org.br/publicacoes/pasbc-detalhamento-das-despesas-ainda-nao-foi-apresentado/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/presidente-temer-veta-o-ns-para-o-cargo-de-tecnico-todos-perdemos-e-muito/
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/bocapaulista3.pdf
http://www.sinal.org.br/ac_filiado.asp?link=http://www.sinal.org.br/demonst_contab.asp?tipo=sao%20paulo
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/mp7842017-comissao-formada-e-hora-de-lutar-pela-emenda-51/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/resposta-do-bcb-sobre-o-acerto-de-contas-entre-regimes-previdenciarios/

