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FERIADO EM SÃO PAULO:
HORA DE REUNIR COM A FAMÍLIA E AMIGOS,
MAS AINDA NA LUTA PARA QUE O BC RESPEITE A DATA

S

exta-feira, 25.1, a cidade de São Paulo completa
465 anos, marcada pela missa realizada pelos
jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta
no atual Pátio do Colégio, no dia da conversão de
Paulo.
Em homenagem e respeito ao feriado municipal
decretado pelo legislativo local, alusivo ao aniversário
da cidade, todas as repartições públicas municipais e
estaduais, da mesma forma que órgãos federais como o
INSS e Receita Federal, não têm expediente neste dia.
Apenas não é o caso do Banco Central do Brasil
nesta praça, que, apesar de liberar o expediente dos
funcionários na data, exige a posterior compensação
das horas não trabalhadas, mesmo com todo o sistema
Oscar Pereira da Silva - Fundação de São Paulo, 1909.
bancário da cidade fechado.
Assim como estamos fazendo em relação ao feriado da Igualdade racial de 20.11, o Sinal/SP permanece na
luta junto à Câmara dos Vereadores para adequação da lei local, para deixar mais claro ainda que 25.1 é
feriado.Boa comemoração do aniversário paulistano, colegas!

4º

Encontro dos
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Av: Paulista,1754-14º andar

JUÍZES, ADVOGADOS E SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
REALIZAM MANIFESTAÇÕES CONTRA A PEC 300

D

iante do avanço da PEC 300 no
Congresso Nacional e das recentes
declarações contrárias a existência da
Justiça do Trabalho pelo presidente Jair
Bolsonaro, em entrevista ao SBT, 40 entidades
representativas de juízes, advogados e
servidores da Justiça realizaram atos em defesa
da instituição em todo o país, nesta segundafeira (21). Em São Paulo a manifestação
aconteceu em frente ao Fórum Trabalhista Ruy
Barbosa, na Zona Oeste da capital.
No ato em Brasília, a presidente da
Associação Brasileira dos Advogados do
Trabalho (ABRAT), Alessandra Camarano,
enfatizou que “esses atos estão acontecendo
em 41 cidades do Brasil. Eles partem do
princípio da defesa de direitos sociais e das instituições democráticas.
Dentre elas, estão a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e outros organismos que são alvos
de ataque do atual governo”.
No dia 5 de fevereiro, os magistrados estão convocando um ato nacional em Brasília.

ÍNDIO

EM PÉ, FLORESTA EM PÉ!

ÍNDIO EM PÉ, FLORESTA EM PÉ!
Por: Cleide Napoleão

Contou-me Dona Maria, uma
velha amiga cartomante, o que
ouviu de um marinheiro sobre a
melhor forma de saber do tempo.
- "Lua em pé, marinheiro deitado;
lua deitada, marinheiro em pé!".
LEIA MAIS

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 telefone do Sinal.

Tire suas Dúvidas
( 11 ) 99278-9303

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

CONVÊNIOS

Tel: (11) 2196-2978

Localizado na famosa avenida Paulista, onde estão situadas as
principais instituições ﬁnanceiras nacionais e internacionais e junto
ao MASP (Museu de Arte de São Paulo). O hotel ﬁca quase na
esquina com a famosa rua Augusta, perto do Parque Trianon e das
ruas Haddock Lobo e Oscar Freire, onde você poderá ter acesso a
diversas lojas de marcas de prestígio.
Os Filiados do sinal, Tratar o desconto diretamente com o Hotel.

Avenida Paulista, 2181 – Jardim Paulista – São Paulo/SP

VEJA AS OPÇÕES DESTA SEMANA
CULTURA

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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