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AGR DECIDE PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A

Assembleia Geral Regional Extraordinária
(AGRE), realizada ontem em São Paulo, com a
presença de 54 servidores, decidiu participar
das atividades de protesto contra a reforma da
previdência agendadas para o dia 19/2, por diferentes
categorias de todo o Brasil.
O presidente do Sinal-SP, Iso Sendacz, iniciou a
assembleia comentando as declarações do
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
e do líder do governo no Congresso Nacional, Romero
Jucá, de que a votação da reforma deve ser adiada
para o mês de fevereiro de 2018.
O dirigente ressaltou que essas declarações
podem significar uma vitória parcial, mas não devem
servir para nos desmobilizar, pois “para adiar a reforma
não podemos adiar a luta”.
Nesse sentido, foi aprovado pelos presentes o
indicativo para a participação dos servidores do BC nos protestos que acontecerão na
próxima terça-feira, 19/12.

“Dia da Família” recebe ﬁlhos de servidores
e colaboradores no Bacen

N

esta quarta-feira, dia 13/12, o Espaço
Cultural, situado no 8º andar do prédio
do BC, contou com uma extensa
programação de atividades para a
criançada.
Ainda pela manhã, às 9:30, houve uma
apresentação de contação de histórias, com
muitas músicas e grande participação dos
p r e s e n t e s. E m s e g u i d a a c o n t e c e r a m
workshops de origami, pintura, desenho e
jogos. Por fim, um show interativo de ciência
divertida encerrou a confraternização.
O Dia da Família, que contou com a
presença de 85 crianças e 40 adultos, é uma
iniciativa do Departamento de Comunicação do Banco Central, com o apoio e
patrocínio da Asbac e do Sinal-SP.

LEMBRAÇA DE FIM DE ano
JÁ DISPONÍVEL AOS FILIADOS
O Sinal-SP deu início, nesta terça-feira, dia 12/12, à distribuição da lembrança
de boas festas aos filiados ativos. Os filiados aposentados e pensionistas estão
convidados a vir retirar o brinde na sede do Sinal-SP, tomar um café conosco e
aproveitar para colocar o papo em dia.

Convênios
Rua Peixoto Gomide, 707 – Cerqueira César
São Paulo/SP Tel: (11) 2762-7880
Descontos oferecidos:
20% de desconto nos planos: mensal,
quadrimestral, semestral ou anual.

Descontos de 12,5% no Buffet de Almoço
Com sobremesa e Suco Natural
de Segunda-feira à Sexta-feira
Local: Alameda Itu,1151-01421-001
Cerqueira Cesar São Paulo/SP

Agenda Cultural

U2

1946, 05314-000

Lenine se apresenta em sp
2 Filhos de Francisco - O Musical
Preço R$ Grátis 16/12/2017
Data 16 Dezembro
Local Rua São Vito, s/nº, 03007-030
Telefone 11 3111-7000

Preço R$50.00 a R$200.00
Data 05 Out-17 Dez
Rua dos Coropés, 88, 05426-010

REDES SOCIAIS
Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:
@sinalsp

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo

O Sinal quer
ouvi-lo!
facebook.com/sinal.sp
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