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PARTICIPE DA

AGR

30/01
amanhã
no pátio frontal do BC

Assembleia Geral Regional

9h30

Em debate:

Barrar a reforma da Previdência, junto com as demais categorias
Garantir os reajustes de 2018 e 2019
Impedir o aumento da CPSS para 14%
Pela manutenção da liminar de Ricardo Lewandowski
contra a MP 805/2017

Leia o edital

Charge do Dia

Visita da COBAP

Foto: Pedro de Campos Pereira

‘‘ Precisamos acabar com
essa ideia de que o
servidor público é marajá ‘‘

Leia mais

Sinal levará corrosômetro a Ricardo Lewandowski
Objetivo é demonstrar defasagem salarial dos servidores do BC

Leia mais

Fonasefe e Fonacate promovem reunião ampliada
nos próximos dias 3 e 4 de fevereiro, em Brasília

D

ebater, analisar cenários e traçar estratégias para o
enfrentamento ao desmanche do serviço público
em curso. Este é o mote para o chamado ao levante
da categoria, em pauta na primeira Reunião Ampliada de
2018, promovida em parceria pelo Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) e
pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de
Estado (Fonacate), que ocorre nos dias 3 e 4 de fevereiro,
em Brasília.

Leia mais

Convênios
Hotel Colina Verde
Rua Veríssimo Prado, 1500 – Estância
de São Pedro/SP
Tel: (19) 3481-9999 / 9783-1370

Espaço Bios
Alameda dos Maracatins, 287 Moema
Tel: (11) 5549-2719 / 7779-6688
Descontos oferecidos:
Até 20% de desconto no plano anual

Descontos oferecidos:
Até 10% de desconto

Agenda Cultural
Grupo argentino Fuerza Bruta
Em cartaz em São Paulo, o grupo argentino
Fuerza Bruta é famoso por apresentações
grandiosas que misturam dança, música e
acrobacia. Nelas, o público nunca fica
parado: caminha pelo palco, brinca com os
atores e se torna parte de um espetáculo que
enfileira números surpreendentes.
Citibank Hall, até o dia 25/2, R$180,00

Filme de Guilherme El Toro

Centro Cultural Fiesp

"A forma da água", é indicado ao Oscar em 13
categorias, e tem o foco em Elisa (Sally Hawkins),
uma zeladora muda que trabalha em um
laboratório onde um homem meio anfíbio
(Doug Jones) é mantido em cativeiro. Quando
ela acaba se apaixonando pela criatura,
começa a fazer um plano para ajudá-lo a
escapar com a ajuda de seu vizinho (Richard
Jenkins).

Centro Cultural Fiesp mostra imagens raras da
São Paulo antiga. São 61 fotos, feitas entre 1925 e
1940 pelo fotógrafo alemão Theodor Preising,
entre elas o registro da passagem do dirigível
Hindenburg pela cidade
Até o dia 25/3
Entrada grátis

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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