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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!
O Sinal quer 

JÁ HOMOLOGADAS, CHAPAS CONCORRENTES 

AO SINAL/SP INICIAM NESTA SEMANA A SUA CAMPANHA

 A partir de hoje, 23/3, todos os filiados ao Sinal/SP, da ativa, aposentados e pensionistas, 

passarão a receber os materiais de campanha das duas chapas inscritas para a eleição ao Conselho 

Regional do Sindicato. 

 Também será enviada a apresentação dos três candidatos às três vagas do Conselho Fiscal do 

Sinal/SP.

CONHEÇA AS PROPOSTAS PARA O FUTURO DO SINAL/SP

 Nas próximas três semanas, cada chapa enviará três boletins eletrônicos com a sua 

apresentação e propostas para a gestão do biênio 2021/2023. Além disso, todos os filiados ao 

Sindicato receberão em suas casas, pelo Correio, um boletim impresso dos candidatos inscritos.

NÃO DEIXE PARA GARANTIR O SEU VOTO NA ÚLTIMA HORA

  As eleições para o Conselho Regional e Conselho Fiscal do Sinal/SP estão marcadas para o dia 

14 abril. Para garantir o seu voto é necessário utilizar uma senha específica para acessar o Sistema 

de Votação Eletrônica - SVE.

  a senha de acesso ao SVE é diferente da senha habitual de acesso ao Portal Atenção:

Sinal.

 Se você não a possui ou não se lembra qual é, sua senha para acessar o SVE até cadastre aqui 

as 18h do dia 13 de abril, véspera da votação.

 É importante também verificar o seu endereço de e-mail cadastrado no Sindicato. Se o 

endereço não estiver correto, entre em contato com a sua regional antes de 13 de abril para efetuar 

a atualização.

 Lembramos que os filiados aposentados que ainda estão cadastrados com o e-mail @bc no 

Sinal deverão atualizá-lo em sua regional. Isso se faz necessário devido ao Banco Central ter 

bloqueado o acesso externo. Seu endereço atualizado de correio eletrônico pessoal é 

imprescindível.

                     VEJA COMO É  FÁCIL CADASTRAR A SENHA DE VOTAÇÃO

1- Acesse o  e clique em “Não tem ou esqueceu a senha?”;Sistema de Votação Eletrônica

2- Preencha sua matrícula funcional, preencha o código de segurança mostrado na figura e 

clique no botão Enviar;

3- Em seguida, o Sinal encaminhará uma mensagem para seu correio eletrônico com um link de 

cadastramento de senha;

4- Localize a mensagem enviada pelo Suporte Sinal [suporte@sinal.org.br] e clique no link 

mostrado;

5- Preencha sua matrícula funcional, clique no botão Enviar e cadastre sua nova senha (entre 3 

e 15 caracteres);

6- Caso encontre qualquer dificuldade em concluir esse procedimento, entre em contato com o 

Sinal/SP no telefone (11) 3159-0252 ou pelo Whatsapp (011) 99278-9303

 ATENÇÃO: no dia 14/04 não será possível cadastrar, nem efetuar a troca de senha.

 Participe!

Participe!

AGN
 24 DE MARÇO - ÀS 16H
 

esta quarta-feira, a partir das 16h, os servidores do BC estão convidados para a 

NAssembleia Geral Nacional (AGN), convocada pelo Sindicato, para discutir a 

mobilização contra a Reforma Administrativa proposta pelo governo federal, assim como as 

ações necessárias para o fortalecimento do PASBC e outras pautas de interesse do corpo funcional.

 O encontro será unificado, com a participação de colegas de todas as praças, por meio da 

plataforma Zoom.  o atalho para ingresso na Assembleia. A senha de acesso é 527358.Confira aqui

Participe. Juntos, somos mais fortes.

Amanhã
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