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SINAL /SP VISITA NOVO ADSPA

Conselho Regional durante reunião com Carlos Mendes, o novo Adspa

esta quinta, 7.6, conselheiros regionais do Sinal São Paulo se reuniram com Antonio Carlos Mendes, 

Nrecém-empossado como Gerente Administrativo na praça. Ao lado das boas vindas e das 

apresentações, portas abertas foram prometidas de lado a lado para melhorar o clima e as condições 

de trabalho nesta sede do BC.

(11) 3159.0252 - sinalsp@sinal.org.br

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 

Agenda Cultural

Convênios

INFORMAÇÕES JURÍDICAS

Você, filiado, pode consultar o nosso jurídico pelo emeio  ou juridicosp@sinal.org.br
pelo Whats App (11) 9 9302-9273. 

A Mayara está a disposição para ajudar com esta e outras ações do seu interesse.

20%
DE	DESCONTO

 A Rede One Way Academia tem por objetivo a melhora 
da saúde e a qualidade de vida de todos os nossos 
alunos. Não importa se o nosso aluno é uma criança 
buscando aprender a nadar, um jovem querendo manter 
a forma ou um idoso necessitando de mais força e 
velocidade para desempenhar as funções do dia a dia.  

Rua Peixoto Gomide, 707 – Cerqueira César
São Paulo/SP
Tel: (11) 2762-7880

Espaço de atividade física e saúde localizado em 
Moema há 12 anos, com Profissionais na área da saúde, 
Educadores Físicos e Fisioterapeutas especialistas, 
registrados no Conselho Regional de Educação Física e 
Fisioterapia, Sala de atendimento individual para fisio solo, 
avaliação física e parceiros na área de nutrição.

Alameda dos Maracatins, 287 Moema
São Paulo/SP
Tel: (11) 5549-2719 / 7779-6688 

20%
DE	DESCONTO

SINAL ACOMPANHA 

FÓRUM INTERNACIONAL TRIBUTÁRIO

LEIA O ESTUDO

 Anp, Fenasco e Sinafresp organizaram amplo seminário para trazer ao Brasil especialistas tributários de 

vários países, que em três dias compartilharam com os organizadores e o público seus modelos e experiências.

 Por exemplo, na Rússia o nanciamento da seguridade social é bipartite, cabe às empresas e ao Estado 

e é fortemente ancorada na exploração dos recursos naturais. A convite, o Sinal acompanhou os trabalhos.

A análise de 804 páginas da realidade brasileira, bem como as palestras internacionais e outros destaques, 

pode ser conferida na Plataforma Política Social

Seis dos mais de vinte presidenciáveis convidados visitaram o evento para apresentar seus compromissos 

com a reforma tributária solidária.

Os tributos - além de custearem todos os serviços essenciais e políticas públicas de 

desenvolvimento com inclusão social - precisam também exercer alguns de seus mais 

belos e imprescindíveis papéis: redistribuir riquezas, reduzir desigualdades e garantir 

vida mais digna a todos nós brasileiros

Data Sáb 09 Jun
Preço(s) a partir de R$ 100
Horário(s) às 20h
Estância Alto da Serra
Altura do Km 33 da Estrada Velha de Santos
Estrada Névio Carlone, 03, 09832-140
Telefone (11) 4101-5000

 Pública Central dos Servidores lançou sua 

Aplataforma de voto consciente nesta terça-

feira, 5.6, para difundir ideias e candidaturas 

de servidores públicos das três esferas e Poderes 

junto aos 16 milhões de servidores públicos e a 

população em geral. 

 A importância da representação parlamentar 

anada com o desenvolvimento e bem-estar 

nacionais e sintonizada com os direitos e garantias 

dos servidores públicos norteou os pronunciamentos.

 Colegas da Receita Federal, Judiciário 

Federal e Estadual e Pedagogia, entre outros, 

apresentaram seus nomes ao pleito. 

 O Sinal esteve presente para enfatizar a 

necessidade de engrandecer a participação para 

além dos aspectos corporativos, que precisam ser 

defendidos por que esteja comprometido com as 

carreiras, procurando o benefício de toda a 

sociedade.
                                    SAIBA MAIS

Presidente do Sinal/SP-Iso Sendacz, durante Campanha Nacional

No SP	Informa, o servidor
tem o seu espaço de opinião garantido. Se você quiser ter

o seu texto publicado também, 
é só envia-lo para o email sinalsp@sinal.org.br

CAROS COLEGAS DO BANCO CENTRAL

o longo dos últimos 20 anos, tenho procurado 

Aajudar os servidores desta casa na conquista de 
suas reinvindicações, fossem elas de cunho 

remuneratório, pela melhoria do ambiente laboral ou por 
mudanças no processo de trabalho.

Anuncio meu afastamento temporário das atividades 
sindicais para a promoção de minha indicação como 
pré-candidato a deputado federal pelo Partido Pátria 
Livre, em São Paulo.

Desta forma, reafirmo meu compromisso com as justas 
demandas de cada um de vocês e de todos nós: a 
construção de um sistema financeiro pró-cidadão, de um 
Brasil desenvolvido e justo para com o seu povo e a 
valorização do serviço público e do servidor do Banco 
Central.

Daro Piffer

                          LEIA MAIS NA ÍNTEGRA

VOTO

CONSCIENTE
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