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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 

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

Agora os filiados ao Sinal-SP podem consultar o 

andamento dos seus processos com mais agilidade, durante 

o horário comercial, por meio do whatsapp do Sinal.
Tire suas Dúvidas

 ( 11 ) 99278-9303

INFORMAÇÕES JURÍDICAS

Fonte: Guia da Semana.

VEJA AS OPÇÕES DESTA SEMANA
CULTURA

EM AMBIENTE ACOLHEDOR E CHARMOSO, O RESTAURANTE POR 
QUILO TEM BUFFET DIVERSIFICADO E CAFETERIA COM DOCES.

 DE DESCONTO NA REFEIÇÃO, NÃO INCLUINDO BEBIDAS, SOBREMESAS, CAFÉ E OUTROS.10%

Alameda Jaú, 1148 – Jardins – São Paulo/SP - (11) 3253-3201
 

LIVRO “UM SINAL NA HISTÓRIA” 
É LANÇADO EM SÃO PAULO

N
esta quinta-feira, 31.1, durante o 4º Encontro 

dos Aposentados e Pensionistas do Banco 

Central, foi lançado o segundo volume do livro 

“Um Sinal na História”, alusivo a trajetória do Sinal desde a 

sua fundação em 1988 até a estruturação das carreiras 

em 1998.

 Com mais de 40 servidores ativos e aposentados 

presentes, muitos dos quais conselheiros ou dirigentes da 

entidade no período retratado pela obra, a atividade 

contou também com uma conversa sobre as mudanças no 

Pasbc, com a participação do membro do comitê gestor 

Paulo Oda.

 A abertura do evento coube ao atual presidente do 

Sinal/SP, Iso Sendacz, que falou sobre os primeiros anos 

de vida do Sinal e das lutas travadas nos dias de hoje. Na 

sequência, o último presidente da AFBC, fundador do 

Sinal e atual conselheiro regional, Mário Cavichioli lembrou o processo que levou ao nascimento do Sinal e a 

histórica greve que aconteceu no ano de 1989. Edson Bartelega, segundo presidente do Sinal/SP e também ex-

presidente nacional, usou da palavra para criticar a pecha de “privilegiados” que tentam impingir nos servidores 

públicos, dizendo que “enquanto todos que estão aqui entraram recebendo algo em torno de 5 ou 6 mil, e só após 

vinte, trinta anos de trabalho chegaram ao nível de vinte mil, os privilegiados de verdade já entram nos seus cargos 

comissionados recebendo 40 mil ou mais”. Bartelega disse ainda que “em todos os casos de corrupção vistos pela 

sociedade nesses anos, não se vê a presença de colegas do BC".  

                                                       Veja aqui as fotos da atividade.

URGE FORTALECER AS BARRAGENS 
QUE DEFENDEM A SOCIEDADE

Os encontros de aposentados do BC acontecem periodicamente, com a divulgação 
pelo SP Informa. Não deixe de participar dos próximos.

LEIA MAIS

Enlutados pelo desaparecimento de dezenas de vidas sob a 

lama de Brumadinho, trazemos à reexão uma preocupação 

com as “barragens” que o Banco Central é encarregado de não 

deixar romper, ao contrário, tem como missão torna-las mais 

sólidas e ecientes.

Militares, servidores 
estaduais e municipais 
serão incluídos na 
reforma, afirma Guedes

Servidores ativos e aposentados lotaram a sede do Sinal

Lira Itabirana

MOVIMENTO EM DEFESA DO 
HU DA USP REALIZA ATO HOJE

LEIA MAIS

O
 Sinal/SP se solidariza com os moradores da 

região atingida pela tragédia ocasionada pelo 

rompimento da barragem em Brumadinho, 

assim como com os trabalhadores da empresa Vale do 

Rio Doce e familiares dos mortos e desaparecidos. 

Fazemos votos para que as dolorosas consequências 

chamem a responsabilidade  e consciência dos 

governos, empresas e de toda a sociedade quanto a 

necessidade de se aplicar toda a técnica e conhecimento existente no sentido de priorizar a máximo segurança 

possível, em prioridade absoluta aos lucros privados ou públicos auferidos em qualquer área da economia.
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