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AssembleiA GerAl NAcioNAl será NestA quArtA-feirA, 23/8

cheGA de resiGNAção, vAmos 
dAr A NossA respostA

AGN
COMPAREÇA!

23 de agosto - 9h30
NO PÁTIO DO BC

Nesta quarta,no pátio em frente ao 
BC a partir da 9:30, acontecerá a 
Assembleia Geral Nacional em São 

Paulo, para decidirmos sobre o indicativo 
de um Dia Nacional de Protesto, a ser realizado entre os dias 29 e 31 de agosto.

Vamos todos participar, sem união não haverá salvação.

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

exigência constitucional, 
auditoria da dívida pública 

é vetada mais uma vez
LEIA MAIS no Apito Brasil

o assédio moral foi tema do 
momento bc saúde e matéria 
do conexão real, onde foram 

tipificadas as suas diferentes formas

Convênios

Localização e contato: 
Rua Vereador José Gomes de Moraes Neto, 
1105 – São Paulo/SP 
Tel: (11) 2772-4456 

Descontos oferecidos:
5% a 15%  de desconto para paga-

mento à Vista Frete grátis para pedidos 
apartir de R$ 100,00
Pagamento deverá ser efetuado no ato de entrega do pedido

Localização e contato:
Rua Cincinato Braga, 520 – Bela Vista  – 
São Paulo/SP
Tel: (11) 3171-2777

Descontos oferecidos:
20% de desconto em grupos de 10 ou mais 

pessoas. Os interessados em participar do grupo de-
verão entrar em contato com o Sinal-SP, pelo telefo-
ne (11) 3159-0252 (falar com Adailza).

“só devemos temer que o céu caia sobre as nossas cabeças”
Abracurcix, nosso chefe.

Como nos tempos da 
antiga Gália, em que 
os romanos e seus im-

peradores mantinham suas 
orgias escravizando gente 
por vastos setores da Europa, 
no Brasil de hoje o governo 
encontrou a solução mágica 
para a crise e a retomada do 
crescimento: “vamos rebai-

xar os salários dos súditos que 
trabalham para nós”, com o 
oculto objetivo de o império, 
digo, a República, chegar es-
tável aos mil anos.

A pax romana reinava 
então sobre todo o continen-
te. Todo? Não. Nos ensinam 
Goscinny e Uderzo que uma 
aldeia resiste e sempre.LEIA MAIS

fonacate indica mobilização 
permanente contra medidas 

do governo federal
LEIA MAIS no Apito Brasil

Governo anuncia 
ataques aos servidores, 

precisamos reagir
LEIA MAIS no Apito Brasil

cNtu realiza 11º Jornada 
brasil inteligente, com o tema 
emprego e desenvolvimento 

rumo ao brasil 2022
LEIA MAIS

LEIA MAIS no Apito Brasil

Localização e contato:
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2353 – 
Loja 09 – Jardim Paulista – São Paulo/SP
Tel: (11) 3284-2251 / 3287-8003

Descontos oferecidos:
10% de desconto em serviços e mate-

riais fotográficos com salvo produtos promo-
cionais; 20% à vista; 10% em duas vezes; 
5% em três vezes ou 6 vezes sem desconto.

Café Augusta

Localização e contato: 
Alameda Itu, 1151 - Jardins - São Paulo/SP
Tel: (11) 3089-7555

Descontos oferecidos:
18% e desconto sobre o valor total, 

com bebida inclusa, água ou suco.

Agenda Cultural
Alcione
A cantora Alcione inicia o projeto 
Alcione Boleros, no qual antecipa 
para os fãs músicas que gravará 
em um novo disco. 
:23/08
: R$ 120 a R$ 160
: 21h
: Theatro Net São Paulo
Rua Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia

intolerância.
doc
O que motiva os 
crimes de ódio e a 
intolerância dentro da 
sociedade brasileira?
: Estréia 17/08
Consulte a 
programação dos 
cinemas

Ai, carmela!
A cantora Alcione inicia o 

projeto Alcione Boleros, no qual 
antecipa para os fãs músicas 

que gravará em um novo disco. 
:23/08
: Grátis
: 19h

: UMES - Rua Rui Barbosa, 323 
- Bela Vista

toulouse-lautrec
em vermelho

O MASP apresenta a mais ampla 
exposição dedicada ao artista 

no Brasil, reunindo 75 obras e 50 
documentos.
:30/06 a 1/10

: R$ 30 (grátis ås terças)
: ter a dom das 10 as 18h, qui até as 20h

: MASP: Avenida Paulista, 1.578

Henri de 
Toulouse-
Lautrec O 
divã [The 
Divan], circa 
1893, Compra 
[Purchase], 1958 

ASSISTA AO TRAILLER
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