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SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 
Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144 - São Paulo SP – CEP 01310-920 

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

O Sinal quer 

ouvi-lo!

Convênios

REDES SOCIAIS

Exposição Renato Russo
O MIS – Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, 
inaugurou uma das exposições mais aguardadas do ano. 
Preço R$ a R$15.00 30.00
Data 06 Set-28 Jan 2018
Preço(s) R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)
Horário(s) terça a sexta, 11h às 20h / sábado, 10h às 21h 
/ domingo, 10h às 19h
Avenida Europa, 158, 01449-000

Rua Manuel de Freitas, 169 – Tatuapé 
São Paulo/SP
Tel: (11) 2091-8952
Descontos oferecidos:
10% de desconto  em todos os 

Alameda Santos, 1293 – 4º e 9º andares – São Paulo/SP
Tel: (11) 3284-7388.
Descontos oferecidos:
10% de desconto nos cursos de informática. 

ESPAÇO 
             GOURMET
ESPAÇO 
             GOURMET
ESPAÇO 
             GOURMET

O restaurante de cozinha italiana foi inaugurado em 2012 na Vila Nova Conceição, Attimo 
São Paulo. Por dois anos consecutivos, a casa foi contemplada com uma estrela do 
renomado Guia Michelin.

Durante as próximas semanas, até o dia 15/10, os seus visitantes terão a oportunidade de 
conhecer a casa e provar um cardápio especial por um valor promocional, dentro do 
evento Restaurante Week Premium.

para reservar o lugar para a sua família, CLIQUE AQUI.

Agenda Cultural

A15ªediçãodo Festival 
Internacional de Cinema Infantil 
(FICI) 
contará com 120 filmes de 25 países dedicados 
exclusivamente às crianças. Além da exibição de curtas e 
longas-metragens, o evento contará com oficinas e 
debates.
O FICI terá meia-entrada para todos no Cinemark e este 
ano, será lançado primeiro em São Paulo (SP), de 21 de 
setembro a 1º de outubro

PHILIP GLASS
Grande expoente da música minimalista, 
o compositor americano Philip Glass faz 
duas apresentações em São Paulo, parte 
da turnê que celebra seus 80 anos

Auditório: Ibirapuera Oscar Niemeyer -
Av. Pedro Álvares Cabral, parque 
Ibirapuera,   Dom. (17): 18h. . GRÁTIS
Sala São Paulo - Pça. Júlio Prestes, 
16, Campos Elíseos. Sáb. (16): 21h. 120

Cresce a mobilização

dos servidores do BC
Hora de cobraR a diretoria

 
    

Elevadores são desativados 

durante mobilização dos 

servidores desta quarta-feira

COMPAREÇA!

SEXTA - FEIRA
22 de setembro às 14h30 

                       
21º andar 

Leia o ofício que 
entregamos ao 

Presidente do BC, 
Ilan Goldfajn, hoje

ABSURDO!

pós o ato de Mobilização Nacional do dia 14 de 

A setembro, a mobilização só tem crescido. 
Centenas de pessoas diariamente em Brasília, 

atos que reuniram dezenas de colegas em São Paulo, 
Fortaleza e Belo Horizonte. Mais atividades estão 
agendadas para os próximos dias. 
O Sinal-SP convida os colegas de São Paulo para uma 
reunião no 21º andar, às14h30 Vamos crescer a 
mobilização, aqui em SP. É hora de cobrar a diretoria.

Nossas pautas: 
    
Emenda 51 e a modernização da carreira de Especialista
Adiamento dos reajustes de 2018 e 2019 
Ameaça do aumento da contribuição previdenciária 
Plano de carreira com 30 níveis e salários rebaixados 
A defesa do PASBC, sem aumento da contribuição 

Diretoria Colegiada do BCB 

tenta colocar panos quentes

Sinal divulga nota em 

repúdio ao gritante 

desequilíbrio estabelecido 

entre as carreiras do BC

A agenda do Congresso Nacional durante a 

semana que se inicia deve contar com 

atenção especial dos servidores públicos 

federais. Ao menos três assuntos de 

relevante importância estarão em debate 

no Parlamento nos próximos dias.

Pressão pela emenda 51 deve continuar

Agenda Legislativa: matérias de 

interesse do servidor em pauta 

durante a semana
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