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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

ouvi-lo!

REDES SOCIAIS
O Sinal quer 

Convênios

Agenda Cultural

Tire suas Dúvidas

 ( 11 ) 9930-29273

INFORMAÇÕES JURÍDICAS

Agora os filiados ao Sinal-SP podem consultar o 
andamento dos seus processos com mais agilidade, 
durante o horário comercial, por meio do Whatsapp

Confira a programação 19 E 20 DE MAIO

Alguns dos nomes mais 

badalados dessa edição são:
Caetano Veloso, Xuxa Meneghel, Elza 
Soares, Beth Carvalho, Jota Quest, Karol 
Conka, Emicida e Sidney Magal.

Entrada: grátis 
Locais: No Centro haverá programação no Largo do Arouche, Anhangabaú, Praça da 
República, Boulevard São João, Rua da Consolação, Rua Xavier de Toledo, Theatro 
Municipal, Biblioteca Mário de Andrade, Avenida Paulista e Centro Cultural São Paulo.

Clique aqui para mais Informaçôes

DA VIRADA CULTURAL 2018

AtÉ

50%
DE DESCONTO

10%
DE DESCONTO

Desde a sua criação, a Apolo Camas tem o 
compromisso de prestar serviços de extrema 
qualidade, atuando com foco na satisfação e 
conforto de seus usuários e familiares. Com a venda 
de camas hospitalares, cadeiras de rodas, cadeiras 
de banho e demais acessórios para o conforto do 
usuário.

11 99482.3707 (Tim) / 11 97372.4429 (Vivo)
apolocamas@gmail.com

Instalada no bairro de Moema, dentro do Shopping 
Ibirapuera, num ambiente agradável, em instalações 
modernas e funcionais. Conta com uma equipe 
multidisciplinar como médicos, fisioterapeutas 
dermato funcionais, fisioterapeutas e esteticistas, 
disponibilizando aos seus clientes vários tratamentos, 
partindo sempre de diagnósticos e avaliações 
individualizadas.

Avenida Ibirapuera, 3.103. Whatsapp: (11) 94113 3140

 Iso Sedacz, Rita Gira, Daro Piffer e Diretores do Sinal-SP durante debate no BC

Foto: Daniel Mata

Servidores de São Paulo debatem 

qualidade de vida no trabalho

ual é o "estado da arte" das ações do BC para implantação do controle de ponto e da gestão de 

Qdesempenho? Como evoluíram as iniciativas como o teletrabalho e outras afetas ao dia-a-dia do 
servidor no BC? 

Dezenas de colegas acorreram ao auditório para saber de Rita Girão, diretora de Qualidade de 
Vida no Trabalho, e Daro Piffer, diretor de Estudos Técnicos, como o Sinal vem enfrentando o 
encaminhamento desses temas que afetam diretamente nossa QVT. As exposições deram motivo a um 
bom debate, contribuindo para que o clima organizacional de amanhã possa ser melhorado no interesse 
de quem faz essa autarquia cumprir a sua missão institucional. 

                                                       

SINAL VAI À CÂMARA MUNICIPAL TRATAR DOS FERIADOS

    

N
o início da noite de 10 de maio o presidente do 
Sinal São Paulo, Iso Sendacz, acompanhado da 
advogada do Sinal, Dra. Jane Barboza, visitou o 

vereador Eliseu Gabriel (PSB), para discutir a adequação 
da lei municipal, em vista dos quesitos da , Lei 9.093/95
base da polêmica sobre a observância em São Paulo, 
pelo Banco Central do Brasil e outros órgãos federais, dos 
feriados de 25 de Janeiro, aniversário de São Paulo, e 20 
de Novembro, Dia da Consciência Negra. 
  O vereador comprometeu-se em apresentar 
projeto de lei que responda à demanda.
Esta não é a primeira iniciativa dos servidores para tratar 

do assunto. Além do questionamento judicial, que se encontra em segunda instância, já estivemos com 
vereadores na legislatura anterior, mas o tema segue inconcluso.

LEIA MAIS

Conforme anunciado no 

encontro de aposentados de 

26.4, Sinal se reuniu com a 

AGU 28,86%pelos 

Veja como foi no Apito Brasil

le nasceu livre. Mahommah Gardo Baquaqua, como Emuitos outros africanos escravizados nas Américas, 
teve uma cidade natal, uma família e em alguma 

parte de sua juventude sofreu com a violência da guerra. 
 Ele foi escravizado e exportado através do porto 
de escravos mais importante na África. 

                          Leia na Íntegra

Concurso de fotos do dia das Mães

Parabéns às Premiadas
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