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Da esquerda para a direita:  Edison Haubert, presidente do Mosap, e Fábio 
Faiad, presidente do Sinal
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Paridade, integralidade e não contribuição pre-
videnciária após a aposentadoria. Estes são os 
três eixos sobre os quais se desenvolve a atua-

ção do Movimento Nacional dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas (Instituto Mosap). “Fo-
ram os três itens fundamentais, alvo do trabalho dos 
nossos fundadores à época da constituinte”, destaca o 
presidente, Edison Guilherme Haubert.  
  Nascida na esteira da Constituição Cidadã, sendo 
oficialmente fundada em 1992, a organização cres-
ceu, se consolidou e, perto de completar três décadas 
de vida, segue firme e atuante, graças, segundo faz 
questão de frisar o presidente, à parceria de repre-
sentações do funcionalismo como o Sinal. “O mo-
vimento só subsiste pelo apoio das entidades. Em-
bora as restrições causadas pela pandemia tenham 
dificultado o contato, mantemos nossos encontros 
virtuais, com boa participação de nossos parceiros, 

Próximo de 
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em defesa de 

aposentados e 
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pois a mobilização precisa seguir”, afirma. 
  Haubert recebeu a reportagem do Sinal Plural Ex-
presso e o presidente nacional do Sindicato, Fábio 
Faiad, para um bate-papo sobre a conjuntura política, 
os principais enfrentamentos para a classe e outros 
temas de interesse de aposentados e pensionistas. 
Confira, a seguir, os principais pontos da conversa.

PEC 555/2006
  A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
555/2006, que dispõe sobre a extinção gradual da 
contribuição previdenciária de aposentados e pen-
sionistas, é uma matéria muito cara ao Mosap, vista 
como tema dos mais relevantes e uma das razões da 
própria existência da instituição. Zelo que pode ser 
observado até mesmo nos pequenos detalhes. Uma 
cópia do texto da PEC repousa ao lado da Constitui-
ção Federal sobre a mesa do gabinete do presidente. 
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  A PEC está, há anos, pronta para 
apreciação no Plenário da Câ-
mara dos Deputados. Todavia, o 
ambiente no Parlamento, no que 
se refere aos servidores públicos, 
evidencia a resistência a pautas 
como esta e um movimento em 
sentido contrário, haja vista a 
crescente tendência de oneração 
e supressão de direitos. “O clima 
político dos últimos anos não nos 
permitiu avançar, apesar de mui-
tos parlamentares com os quais te-
mos contato reconhecerem que a 
contribuição após a aposentadoria 
representa uma espécie de bitribu-
tação”, observa Edison.  

Reforma administrativa
  “O que a PEC 32 de 2020 tem 
a ver com aposentados e pensio-
nistas? Tem tudo a ver. Na medida 
em que ingressarem menos ser-
vidores públicos, houver menos 
concursos, mais serviços forem 
terceirizados, maior será o déficit 
do Regime Próprio, o que pode-
rá, por exemplo, elevar, ainda mais, 
nossa contribuição previdenciá-
ria”, aponta ele.
  A possibilidade de redução de 
jornada com redução de salário 
e o aumento do espaço para cor-
rupção e captura do setor público 
por interesses privados são outros 
pontos tidos como muito preocu-
pantes. “No fim das contas, servi-
dores e a sociedade em geral vão 
ser duramente afetados, caso a 
proposta seja aprovada como está”, 
completa. 

Mobilização virtual
  O Mosap e suas entidades par-
ceiras têm organizado atividades 
semanais contra a PEC 32/2020 
no Parlamento e nos aeroportos, 
para abordagem aos deputados. 

Também, têm incentivado ações 
voltadas ao ambiente virtual, que 
permitem uma participação ainda 
mais ampla. Neste sentido, o site 
institucional e as redes sociais do 
movimento passaram por um pro-
cesso de revitalização. 
  “Dada a dificuldade de percorrer 
os corredores do Congresso, nossa 
Diretoria de Comunicação teve a 
ideia de que disponibilizássemos 
nossas redes como espaço de mo-
bilização”, conta Edison Haubert. 

Recado à categoria
  “Os servidores aposentados e os 
pensionistas precisam compreen-
der a força que têm. Somos um 
grupo bastante abrangente. No 
caso do Banco Central, que possui 
carreiras de alto padrão técnico, 
a responsabilidade de disseminar 
esta conscientização é maior ain-
da. Seguimos avançando e conta-
mos com vocês na luta em defesa 
da dignidade daqueles que tanto 
contribuíram e ainda contribuem 
para o engrandecimento do servi-
ço público”, conclui.  
   Confira, no box abaixo, o endere-
ço da página eletrônica e das redes 
sociais do Mosap, acesse, conheça 
melhor o trabalho da entidade e 
compartilhe.  

O Sinal ingressou no último 
dia 10 de setembro, como 
substituto processual dos 

filiados, com ação judicial para 
confrontar a elevação da Contri-
buição para o Plano de Segurida-
de Social do Servidor (CPSS) tra-
zida pela Emenda Constitucional 
(EC) 103 – reforma da Previdên-
cia de 2019. 
  A demanda questiona a consti-
tucionalidade da progressividade 
das alíquotas previdenciárias dos 
servidores ativos e aposentados 
e, também, dos pensionistas. Na 
mesma ação, o Sindicato ainda 
contesta a revogação da imunidade 
tributária para os aposentados por 
doença incapacitante, visto que o 
servidor nesta condição passou a 
contribuir com um valor maior a 
partir da promulgação da EC 103.
  Em caso de novidades acerca do 
processo, informaremos no Api-
to Brasil em nosso site (sinal.org.
br), nas reuniões virtuais que o 
Sinal vem promovendo mensal-
mente e nas próximas edições do 
Sinal Plural Expresso. Para mais 
detalhes sobre a ação, entre em 
contato com o departamento ju-
rídico do Sindicato pelo número 
(61) 3322-8208 ou pelo e-mail 
juridiconac@sinal.org.br.

[PREVIDÊNCIA]

Siga o Mosap 
nas redes:

@institutomosap

@institutomosap

@institutomosap

mosap.org.br



Sinal apresenta sugestões de aprimoramento à 
Diretora de Administração e ao Chefe do Depes
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O Sinal encaminhou à Di-
retora de Administração, 
Carolina Barros, e ao Chefe 

do Departamento de Gestão de Pes-
soas, Educação, Saúde e Organiza-
ção (Depes) do BC, Marcelo Cotta, 
documento no qual elenca sugestões 
para aprimoramento do Programa 
de Assistência à Saúde dos Servido-
res do Banco Central (PASBC). 
  As propostas são frutos do diálo-
go permanente entre o Sindicato e 
os servidores, que tem por objetivo, 
justamente, identificar as principais 
dificuldades que impactam o dia 
a dia dos beneficiários e construir 
estratégias para a resolução destas 
reinvindicações. Os pleitos apresen-
tados pelo Sinal são:  

      Ampliação do rol de benefícios 
e especialidades necessários para a 
plena recuperação dos infectados 
pela COVID-19.
     Extensão do recém-implantado 
programa de Atenção Primária à 

Saúde (APS), em fase piloto, ofer-
tado aos participantes com idade 
igual ou superior a 40 anos, para 
outras praças, além das já contem-
pladas: BSB, RJ e SP, inicialmente 
na modalidade de teleatendimento. 

 Criação de um prontuário 
eletrônico nos moldes da Lei 

13787/2018, com o objetivo de 
auxiliar os beneficiários do Pro-
grama que se deslocam para ou-
tras cidades, dentro do país, seja a 
trabalho ou lazer. 

 Soluções para perícia ofi-
cial, em caso de afastamento 

ou aposentaria do servidor, bem 
como para perícias médicas rela-
cionadas ao rol não compreendido 
do atendimento do PASBC.

 Parcelamento da Participação 
Direta Limitada (PDL), toda 

vez que o montante for maior do 
que 5% do provento/remunera-
ção/pensão do beneficiário. 

 Agilidade no pagamento dos 

prestadores de serviço, de modo a evi-
tar descredenciamentos e paralisações 
no atendimento aos beneficiários. 

 Alteração do Manual de Cri-
térios e Orientações (MCOP), 

com o objetivo de garantir, no que 
se refere ao regime de livre esco-
lha, os seguintes prazos: 
a) para apresentação ao BC Saúde 
do pedido de reembolso – até 180 
dias da data da emissão do docu-
mento fiscal;
b) para emissão de documento fis-
cal – até 180 dias da data do aten-
dimento;
c) para pagamento ao beneficiário 
do reembolso ou ressarcimento de 
despesas – até 15 dias da data do 
pedido de reembolso, desde que 
o pedido esteja devidamente ins-
truído, com toda a documentação 
prevista na norma.

 Melhoria do atendimento, via 
telefone ou por e-mail ao be-

neficiário.  

Propostas são frutos do diálogo permanente entre o Sinal e os servidores

O Sinal promove, mensalmente, reunião do Grupo de Trabalho (GT) voltado a discutir o Programa de 
Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central (PASBC). 
Os encontros, que ocorrem virtualmente e contam com a participação de filiados de todo o país, têm 

por objetivo colher demandas e sugestões, bem como esclarecer dúvidas dos beneficiários, de modo a direcionar 
melhor a atuação do Sindicato frente à Administração do BC. 
   O link para acesso à sala de reunião é sempre divulgado pelo Apito Brasil. Acompanhe os informativos em 
nosso site (sinal.org.br) e participe, apresentando questionamentos e propostas para o aprimoramento deste 
que é um dos mais importantes patrimônios do corpo funcional da Autarquia. 
   No mais recente evento, em 22 de setembro, representantes do representantes do Departamento de Gestão 
de Pessoas, Educação, Saúde e Organização (Depes) fizeram uma apresentação sobre as ações de Atenção Pri-
mária à Saúde (APS). 
   Perdeu ou quer rever a atividade? Acesse o link https://bit.ly/3l2UoWF.
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Vamos discutir o PASBC? 



NOTAS

Os informativos e documentos citados nas 
matérias podem ser acessados na versão di-
gital do Sinal Plural Expresso, disponível 
em nosso site (sinal.org.br), na aba “Publica-
ções”, ou pelo QR Code ao lado. 

Construa, junto conosco, este 
boletim. Envie comentários 
e sugestões de assuntos que 
você gostaria de ver aqui para 
sinalplural@sinal.org.br.

Use a câmera do 
seu smartphone 
para acessar.

Está disponível em nossa página 
eletrônica o vídeo da última reunião 
virtual entre o Sinal e os filiados so-
bre ações judiciais. Quer ver ou rever 
o evento? Acesse o link: https://bit.
ly/3kPBi6e. 

Os encontros mensais que a atual 
Diretoria Executiva Nacional do 
Sindicato vem promovendo são par-
te do compromisso de transparência 
e de manutenção de canais de comu-
nicação com o filiado. Fique atento 
aos nossos informativos em sinal.
org.br e participe. 

CONVÊNIO
   Filiados ao Sinal seguem sendo 
alvos de tentativas de golpes. Em 
geral, os estelionatários entram 
em contato com a potencial vítima 
para comunicar o resultado de um 
suposto processo judicial vitorioso, 
com custas a serem recebidas, e so-

licitam pagamentos antecipados.
   Recentemente, filiados de diferentes praças receberam correspon-
dências com informações falsas sobre a liberação de créditos de natu-
reza previdenciária. Vale destacar que, em muitas investidas, os golpis-
tas utilizam dados verídicos (número de processo e nome e número de 
registro de advogados na OAB).
   Fique atento. O Sindicato não cobra valores adiantados para a li-
beração de montantes referentes a ações judiciais vitoriosas. Não faça 
depósitos sob esta condição. Não forneça informações pessoais a des-
conhecidos por telefone e não clique em links suspeitos recebidos por 
e-mail, sms ou WhatsApp.
   Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: (61) 3322 8208 / 
WhatsApp (61) 98145 8400 – nacional@sinal.org.br.

ALERTA!
   Filiado, aproveite a parceria do 
Sinal com a rede de drogarias São 
Paulo/Pacheco e adquira medica-
mentos com desconto em uma das 
maiores varejistas do país no ramo. 
    O convênio garante de 5% a 30% 
off em remédios de marca, genéricos 
e similares, para aquisições nas lojas 
físicas ou pela internet. Para usufruir, 
basta identificar-se com o número 
de CPF no ato da compra.
  Dependentes legais dos filiados 
também podem aproveitar os des-
contos. Para efetuar o cadastro, basta 
enviar e-mail com o nome completo 
e CPF do dependente (que deve ser 
maior de idade) para assessoria@si-
nal.org.br. 
  Para saber mais sobre este e outros con-
vênios, nacionais e regionais, acesse por-
tal.sinal.org.br/servicos/convenios.

VÍDEO DISPONÍVEL

   Segue a luta do Sinal e de outras representações do serviço público 
federal, estadual e municipal contra a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 32/2020 - reforma administrativa. 
   Na seção especial sobre a PEC em nosso site você encontra notícias 
sobre a atuação do Sindicato em relação à matéria, além de documen-
tos e outros materiais produzidos pelo Sinal e por entidades parceiras. 
Acesse portal.sinal.org.br/pec-32 e saiba mais.
   Quer se manter informado sobre este e outros temas de interesse 
da categoria pelo WhatsApp? Envie mensagem para (61) 981458400 e 
solicite inscrição em nossa lista de transmissão de notícias. 

MANTENHA-SE INFORMADO


