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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!

AGN ApROvA 
pROtEStO

NO DIA 30/8
Nesta quarta-feira, 23.8, centenas de servidores do Ban-

co Central participaram da Assembleia Geral Nacional, que 
aconteceu em todas as dez sedes do Banco. Na oportuni-
dade, foi aprovada a participação na paralisação conjun-
ta de todas as carreiras de estado convocada pelo Fórum 
Nacional das Carreiras de Estado - FONACATE. 

Convidamos todos a estarem presentes na porta do BC, 
nesta quarta-feira dia 30, às 15h30, para um sonoro protesto 
contra a caixa de pandora que o governo quer destapar. 

VEJA AS FOTOS DA ASSEMBLÉIA

Observatório Social do Brasil 
realiza palestra sobre “O Ciclo 

da política e os Conselhos 
Municipais”, no dia 30/8.

O evento é gratuito e aberto ao público.

SAIBA MAIS E SE InScrEVA 

Sinal se reúne com o 
Ministério do planejamento 

na quarta-feira

LEIA nO ApITO BrASIL

LEIA O OFÍcIO

Convênios

Localização e contato: 
Avenida Paulista, 1748 - Loja A/C/D - Térreo 
- Bela Vista - São Paulo/SP 
Tel: (11) 3142-9369 

Descontos oferecidos:
5% de desconto sobre o valor final das com-
pras para pagamento à vista ou parcela-
mento em 7x sem juros no cartão de crédito.

Localização e contato:
Rua Doutor Vila Nova, 228 – 6º andar
São Paulo/SP
Tel: (11) 3236-7573

Descontos oferecidos:
5% de desconto em Qualificação Profis-
sional e Técnicos; 10% nos cursos livres, 
extensão universitária, pós-graduação lato 
sensu e eventos diversos.

Localização e contato: 

Alameda Jaú, 1639 – Jardim Paulista
São Paulo/SP
Tel: (11) 3063-2902

Descontos oferecidos:
10% de desconto na refeição completa.

Servidores participam de 
Seminário de Saúde no BC

LEIA MAIS

Agenda Cultural
ALMIR SAtER

O cantor e compositor Almir Sater sobe ao palco com sua 
viola caipira para interpretar grandes sucessos de sua carreira
: 26/08/2017, às 21h00. 
: De R$ 100 a R$ 180
: Teatro Bradesco SP - R. Turiassu, 2100 - Barra Funda

Um filme de cinema
Um cinema abandonado e em ruínas no interior da Paraíba 
é o cenário inicial de um filme sobre o cinema, que viaja em 

depoimentos do romancista e dramaturgo Ariano Suassuna e de 
inúmeros cinaeastas

: Estréia 24/08
: Consulte  programação dos cinemas

Abertura do Estéticas das periferias
O Auditório Ibirapuera vai sediar a abertura do Estéticas das Periferias, que 
está em sua sétima edição. 
: 25/058
: Grátis
: Consulte Programação
: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº - Parque do Ibirapuera

Jovens podem cair em
limbo irreversível no 
Brasil, diz economista

LEIA nO VALOr EcOnÔMIcO

Sinal-SP questiona Adspa e Deseg quanto a instalação de 
equipamentos detectores de metais na entrada do BC em São Paulo

E se o governo pretender transpor
a carreira pelo tempo de banco ?

LEIA MAIS

Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco

INCONfORMADO COM AS MALDADES DO GOvERNO?
ChEGOu A hORA DE SOLtAR O GRItO DA GARGANtA
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