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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!

150 Miligramas
A história real de uma médica que lutou contra a indústria 

farmacêutica para revelar os perigos de um medicamento.
: Estréia 31/08

: Consulte  programação dos cinemas

Convênios

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

Descontos oferecidos:
De R$ 460,00 por R$ 400,00 (R$ 200,00 a 

consulta, mais R$ 200,00 o tratamento). 

Localização e contato:
Rua Haddock Lobo, 804 – Cequeira César 
– São Paulo/SP
Tel: (11) 3083-7033 / 3061-2341

Descontos oferecidos:
10% de desconto no almoço; 15% para o 

café da manhã e jantar, 

Localização e contato:
Fazenda Água Quente – Rio Quente/
GO Tel: (64) 3512 8000 - Para reservas ou 
informações ligue para (11) 3512 – 4830; 
Alameda Jaú, 1593 

Descontos oferecidos:
10% de desconto sobre o valor das tarifas de 

hospedagem no Rio quente Cristal Resort e nos ho-
téis de Caldas Novas operados pela VALETUR. 10% 
de desconto para excursões aéreas e rodoviárias 
operadas pela VALETUR. 25% de desconto para 
filiados e dependentes sobre os ingressos do Hot Park 
e Praia do Cerrado.

Localização e contato: 
Rua General Jardim, nº 522 – Vila Buarque – 
São Paulo/SP
Tel: (11) 3123-7800

Descontos oferecidos:
Concede aos associados e seus respectivos de-

pendentes, bolsas parciais de 15% nos seus cursos 
de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão. 
Consulte condições

Instituto Marat – Tratamento do tabagismo

Agenda Cultural
Roberto Carlos
O artista recorda canções de seu extenso repertório que 
marcaram cada fase de sua carreira e também, as músicas 
incluídas no CD que lança anualmente.
: 02/09/2017, às 21h00. 
: De R$ 100 a R$ 520
: Ginásio do Ibirapuera - R. Manuel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera

Participe do encontro mensal de associados da ABQV - 
Atividade física, Saúde e Qualidade de Vida

Para os filiados do Sinal a inscrição é gratuita

INSCRIÇÕES AQUI

SERVIDORES REAgEM nO DIA 
nACIOnAl DO PROtEStO

ADIAMEntO é QuEBRA DE COntRAtO

O recado foi dado. E veio de diver-
sas regiões do país, em forma de 
mobilizações unificadas da cate-

goria nesta quarta-feira, 30 de agosto. 
Nas dez sedes do Banco Central do Bra-
sil, centenas de servidores atenderam ao 

chamado do Sinal em adesão ao Dia Na-
cional de Protesto. As atividades nos es-
tados e em Brasília reforçaram a agenda 
de luta das demais Carreiras de Estado, 
em contraposição às recentes medidas 
de ajuste apresentadas pelo Executivo.

Carreiras de Estado preparam 
novas ações contra pacote 

fiscal anti-servidor

LEIA MAIS

Congresso nacional mantém 
veto ao nível superior para 

técnicos do BCB

LEIA MAIS

Emenda 51 é aceita parcialmente, em parecer de 
relatora, e pode ir a voto na terça-feira, 5/9

LEIA MAIS

Sinal vai ajuizar ação pedindo a alteração do
cálculo do terço constitucional de férias

LEIA MAIS

Cleide Napoleão, a Clê, é servidora 
aposeNtada do BaNCo CeNtral

LEIA MAIS

Próxima
sessão

6 
de setembro

ideias em
revista

Leia as Idéias em Revista dos colegas 
Marcos Flávio e Cleide Napoleão

Sinal-SP envia ofício
ao Depes e à ADSPA

contra a compensação
nos dias 17 e 18/8

LEIA MAIS LEIA MAIS

LEIA MAIS no Apito Brasil e VEJA COMO foi em São Paulo

“Daqui pra frente é guerra”, ressaltou o 
presidente do Fonacate, Rudinei Marques

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://camlink.campanhasabqv.com.br/ev/PB3u9/CgH/ce9b/JXyDR0xA9X8/BKAS/
http://www.fonacate.org.br/v2/?go=noticias&id=2081
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/congresso-nacional-mantem-veto-ao-nivel-superior-para-tecnicos-do-bcb/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/emenda-51-e-aceita-parcialmente-no-parecer-da-relatoria/
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/acao-judicial-para-alteracao-do-calculo-do-terco-constitucional-de-ferias/
http://www.calldaniel.com.br/blog-mind
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Of%C3%ADcio-compensa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/09/ideiasemrevista-2.pdf
http://portal.sinal.org.br/publicacoes/dia-nacional-de-protesto-servidores-reagem/
http://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2017/09/ato-2.pdf

