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Sinal completa 30 anos

N

o dia 28.10, domingo, o
Sindicato Nacional dos
Funcionários do Banco
Central completou 30 anos.
Fundado no ano de 1988, o Sinal
foi o primeiro sindicato de
servidores públicos a receber o

seu registro após a aprovação da
Consituição Cidadã.
Assista ao vídeo gravado
pelo presidente do Sinal, Jordan
Alisson, resgatando essa história, e
traçando as perspectivas para o
futuro do Sinal.

Possíveis medidas econômicas de Jair Bolsonaro
Leia mais na matéria veiculada no jornal A Gazeta do Povo

TRADICIONAL ALMOÇO NO
VENTO HARAGANO REÚNE COLEGAS DO BC

N

a quinta-feira, 25.10, mais de 200
servidores da ativa e aposentados
do BC se reuniram no tradicional
almoço do Vento Haragano. Esta edição foi
especial, pois além do Dia do Servidor
Público, foi comemorado os 30 anos de
fundação do Sinal.
O evento contou com a participação

de autoridades como o deputado federal
Arnaldo Faria de Sá, o representante da
Diretora de A d m i n i s t r a ç ã o d o B C ,
Marcelo Cota, o presidente do Sinal, Jordan
Pereira e o vice-presidente da Apasp,
Genésio Denardi, além da prefeita de EmbuGuaçu, Maria Lucia, que é servidora
aposentada liada ao Sinal.

Realização:

Veja algumas fotos

Sacolinhas de Natal 2018

C

omo nos últimos anos, o
GAIA (Grupo de Apoio
a Instituições
Assistenciais), constituído por
servidores do Banco Central na

década de 1980, promove
ação assistencial visando
entregar conjuntos de presentes
para crianças, adolescentes e
idosos, de várias instituições.

Os valores para contribuição em cheque ou depósito são:

- R$ 90,00 por criança (numeração de roupa até 12);
- R$ 110,00 por adolescente (numeração acima de 12);
- R$ 130,00 por idoso apadrinhado.

Clique aqui para mais Informações

ATENÇÃO FILIADOS QUE

ADERIRAM
AO ACORDO DOS PLANOS ECONÔMICOS:
Fique atento a sua conta corrente e ao perceber
um depósito diferente entre em contato com o Sinal
juridicosp@sinal.org.br 3159-0252

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

Tire suas Dúvidas
( 11 ) 9930-29273

Convênios

Agora o SINAL oferece convênio com uma
das maiores redes de academia do país!
Para mais informações
Acesse: portal.sinal.org.br/convenios/bluet-academia

AGENDA
CULTURAL

Veja as opções desta semana

Fonte: Guia da Semana.

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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