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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!

LEIA MAIS

LEIA MAIS NO APITO BRASIL LEIA MAIS NO APITO BRASIL

Reunião Ampliada do Fonasefe define 
próximos passos na luta pela defesa 

dos servidores públicos federais

O deputado federal Betinho Gomes 
(PSDB/PE) foi designado ontem, 
8 de agosto, pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), relator do Projeto de Lei (PL) nº 
3831/2015, que estabelece normas gerais 
para a negociação coletiva na adminis-
tração pública direta, nas autarquias e 
nas fundações públicas dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

ideias em
revista

No SP Informa, o servidor 
tem o seu espaço de 
opinião garantido. Se 
você quiser ter o seu 

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

sinalsp@sinal.org.br.

Teremos saudades des-
se tempo todo em que fomos 
assistidos, aí no Sinal, pelo 
Carlos Alberto Affei. Duas 
décadas de competência 
e fineza nos atendimentos. 
Fiquei sabendo, também, 
da aposentadoria do Van-
toir Domiciano Carneiro, da 
Asbac São Paulo, onde tra-
balhou por mais de 38 anos, 
com as mesmas qualidades 
do Affei.

Fico pensando e re-
fletindo, ai de mim, que dei 
posse a ambos, no BACEN e 
na Associação.

Peço a gentileza de 
levarem esta saudação aos 
dois, se isso for possível. Agra-
deço.

Luiz Carlos Casemiro

LEIA MAIS

Nesta edição do SP Informa contamos com a co-
laboração do atual Conselheiro Regional do Si-
nal-SP, Mário Sérgio Cavicchioli, para relembrar os 

momentos mais marcantes desta história.

“Gostaria de ver os negros 
reconhecidos não apenas nos 

campos esportivos ou nas artes, 
mas também nas áreas científicas”

Entrevista com a colega Débora Mendes Gonçalves, 
que é Técnica e trabalha na Procuradoria:

Ainda no tema de combate do racismo, o SP Informa sugere a 
leitura do trabalho realizado por Giorgia Cavicchioli, Juca Guimarães 

e Peu Araújo, sobre a realidade da população negra no Brasil. 
A reportagem foi originalmente publicada no portal R7 da rede 

Record de Televisão, batizado de NEGRO DRAMA.

BOA LEITURA

O Filme da Minha Vida
O jovem Tony (Johnny Massaro) 
decide retornar a Remanso, Serra 
Gaúcha, sua cidade natal. Ao 
chegar, ele descobre que Nicolas 
(Vincent Cassel), seu pai, voltou para 
França alegando sentir falta dos 
amigos e do país de origem.
: Lançamento nacional 03/08
Consulte programação dos cinemas

Yamandu Costa e 
Ricardo Herz
O violonista Yamandu Costa e o 
violinista Ricardo Herz fazem três shows 
gratuitos no local, complementados 
por bate-papo sobre seu trabalho 
musical.
: 11/08
: Gr´åtis
: 19:15h
: Caixa Cultural São Paulo: Praça da 
Sé, 111

Localização e contato:
Avenida Paulista, 2064 - loja A17
Cerqueira Cesar - São Paulo/SP
(11) 3283-2053 / 3845-9955

Descontos oferecidos:
10% de desconto no tratamento tradi-

cional, válido apenas para a unidade em 
questão.

Convênios

Localização e contato: 
Rua Frei Caneca, 569 - 2º piso - loja 311
(11) 3472.2010

Descontos oferecidos:
5% de desconto sobre o valor líquido 

dos pacotes turísticos comercializados, ex-
ceto marítimos.

Localização e contato:
Alameda Jaú, 1148
(11) 3253-3201

Descontos oferecidos:
10% de desconto na refeição, não 

incluindo bebidas, sobremesas, café e ou-
tros.

Localização e contato:
Rua Teixeira da Silva, 396
(11) 3022-2400 ou 3885-1022

Descontos oferecidos:
20% de desconto nos cursos de Inglês.

Agenda Cultural

Nesta terça-feira, 8.8.17, a Assembleia Geral Regio-
nal dos servidores do BC paulista discutiu a am-
pliação da mobilização com vistas a enfrentar as 

crescentes tentativas de confiscos ao subsídio.
Em sua fala de abertura, o presidente do Sinal-SP, Iso 

Sendacz, denunciou que os 15,5 salários não pagos nos 
últimos sete anos representam a sétima parte do salário 
dos servidores, o que significa na prática o corte de um 
dia do descanso semanal sem remuneração. Denunciou 
ainda outras ameaças, a exemplo do adiamento do re-
ajuste definido em lei para janeiro de 2018, aumento do 
desconto à Previdência e da contribuição ao PASBC.

 PL 3831/2015 tem
relator designado

Saiba mais sobre a realidade da população negra no Brasil

Fundação da AFBC completa 30 anos

No próximo dia 22 de agosto, a Associação Brasi-
leira pela Qualidade de Vida – ABQV, realizará 
via web um seminário intitulado: O IMPACTO DO 

ABSENTEÍSMO ODONTOLÓGICO NA ATIVIDADE LABO-
RAL. Para o filiado se beneficiar da gratuidade, a ins-
crição deverá ser feita pelo Sinal, até a próxima sexta, 
18/8. Para informações sobre o evento, clique aqui.

Evento gratuito para filiados

DESCAnSO nãO REMunERADO

LEIA MAIS

ASSISTA AO TRAILLER

Meu Festival dos festivais
É uma experiência diferente onde 
você irá recordar as músicas, e 
quem não conhece poderá dar uma 
pesquisada e viajar no tempo...
:26/08
: R$ 15 
: 21h
: R. Mourato Coelho, 585
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http://facebook.com/sinal.sp
https://twitter.com/@sinalsp
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/08/manchete-1.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=TDVegL5nfYs

