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Chegou o Sinal Plus! Cumprindo o compro-
misso de ampliar a oferta de benefícios para 
os filiados de todo o país, e seus respectivos 

dependentes, o Sindicato firmou parceria com o 
maior clube de vantagens da América Latina. Fun-
dado em 2014, o Markt Club possui mais de 1.400 
empresas parceiras, em mais de 17 mil endereços es-
palhados pelo Brasil, e mais de 2 milhões de usuários. 
  As maiores marcas, os maiores varejistas e muitas 
outras opções de compras online ou físicas em um só 
lugar. Lazer, educação, artigos para a casa, eletroeletrô-
nicos, eletrodomésticos e veículos são alguns dos pro-
dutos e serviços com descontos exclusivos. 

Tem + saúdeTem + saúde
    Por meio da plataforma, o usuário pode emitir a car-
teirinha “Tem + Saúde”, que garante os melhores pre-
ços em grandes redes de farmácias, como a Drogasil e 
a Pague Menos. O Sinal Plus garante descontos tam-
bém em plano odontológico, clínicas, óculos e lentes 
de contato, entre outros relacionados à área da saúde. 

Tem + turismoTem + turismo
   Quer comprar passagens aéreas, alugar um carro 
ou garantir sua estadia? Aqui você tem acesso a be-
nefícios para as suas viagens. As redes Laghetto, Vila 
Galé e HPlus estão entre os parceiros. 

Chegou o Sinal Plus, 
mais novo clube 
de vantagens para 
filiados ao Sindicato

Pontos que valem dinheiroPontos que valem dinheiro
    Já ouviu falar em cashback? Nesta modalidade, você 
tem acesso a dezenas de estabelecimentos, como as lo-
jas virtuais Camicado, Carrefour e Centauro, que con-
vertem uma porcentagem do valor da sua compra em 
pontos, que poderão ser resgatados em dinheiro. Cada 
100 pontos no cashback Silium equivalem a R$ 1.    

Cadastre-se e aproveite!Cadastre-se e aproveite!
    Então, não perca tempo. Para ativar o seu cadastro 
no Sinal Plus e aproveitar milhares de ofertas, acesse o 
site sinalplus.temmaisvantagens.com.br. É possível 
cadastrar até cinco dependentes no sistema, para usu-
fruírem dos mesmos benefícios. 

Parceria com o Markt Club garante 
descontos em milhares de produtos e 
serviços
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   Você pode, ainda, baixar o aplicativo do clube de 
vantagens em seu smartphone, disponível para siste-
mas Android e iOS, por meio dos Qr-Codes a seguir, 
ou pesquisando, na loja de aplicativos de seu celular, 
pelo termo “Sinal Plus”. 

     
     Há, ainda, um menu dentro do site do clube de van-
tagens destinado exclusivamente à melhor idade. 
      Caso encontre dificuldades no momento do cadastro ou 
tenha qualquer dúvida quanto à utilização da plataforma, en-
tre em contato pelo telefone ou WhatsApp (61) 99354-6881, 
pelo email atendimento@temmaisvantagens.com.br ou, 

ainda, pelo chat dentro do site. 

IndiqueIndique
    Pesquisou e não encontrou o produto/serviço ou 
parceiro desejado? Você pode indica-lo ao clube de 
vantagens, por meio de formulário no próprio site. 

Mais benefíciosMais benefícios
     No último ano, o Sinal firmou acordos com duas 
grandes redes de ensino, que garantem condições ex-
clusivas, não só ao filiado, mas também aos seus de-
pendentes diretos. 
     O grupo Ânima Educação possui instituições es-
palhadas por todo o território nacional. São dezenas 
de opções de cursos de graduação – tecnólogo, bacha-
relado e licenciatura -, pós-graduação e especialização, 
presenciais e à distância, para quem quer mais como-
didade e horários flexíveis. 
    Outra importante parceria efetivada recentemente é 
com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que oferece 
descontos na pós-graduação lato sensu, no formato Mul-
ticompany; no mestrado profissional Stricto Sensu; na 
Educação Executiva; e na graduação tecnológica EaD.
    Descontos também em mais instituições de ensino, 
como escolas de idiomas e cursos preparatórios, em redes 
de hotéis, farmácias e outros produtos e serviços. Para mais 
informações sobre os convênios nacionais e regionais, aces-
se o endereço portal.sinal.org.br/servicos/convenios.
    Seguimos trabalhando para oferecer a cada dia 
mais benefícios para os nossos filiados. 

Google play App Store



Luta pela 
reestruturação de 
carreira, com reajuste 
salarial, segue
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Reestruturação de carreira com reajuste salarial. 
Esta é a reivindicação que concentra as aten-
ções dos servidores do Banco Central do Brasil 

desde o último bimestre de 2021. No primeiro mês 
de 2022, a mobilização da classe em torno da deman-
da cresceu e teve novos capítulos importantes, como 
um dia nacional de protesto, em 18 de janeiro, con-
tra a omissão da Diretoria Colegiada da Autarquia. 
    “Se não tem diálogo, tem paralisação e manifestação. 
A regra é clara”, destacou o presidente do Sinal, Fá-
bio Faiad, em entrevista ao portal Poder 360 durante 
atividade em frente ao edifício-sede do BC no dia 18. 
  Ainda em janeiro, a categoria aprovou, em As-
sembleia Geral Nacional (AGN), indicativo do 
Conselho Nacional do Sindicato de nova parali-
sação parcial, por quatro horas, em 9 de fevereiro. 
    Apesar da boa adesão às atividades, bem como às listas de 
entrega de comissões/substituições eventuais e de não-
-assunção das mesmas, que começaram a circular ainda 
em dezembro, a avaliação é de que o movimento preci-
sa ganhar ainda mais corpo para que alcance resultados 
efetivos e supere os empecilhos que têm se apresentado. 
    E esta é uma luta que diz respeito a todos os servido-
res da Casa, ativos e aposentados. Especificamente no 
que se refere ao aspecto remuneratório, a mais recente 
atualização do Corrosômetro - ferramenta desenvolvi-
da pelo Sinal para medir o efeito da inflação sobre os sa-
lários - evidencia os mais de onze anos de arrocho, que 
significam, em valores atuais, mais de 30 salários dei-
xados de receber no período. Para ver o material na ín-
tegra, acesse o link portal.sinal.org.br/corrosometro.
   É importante destacar que a proposta de reestru-
turação de carreira apresentada em conjunto pelo Si-
nal, o SinTBacen e a ANBCB à administração, ain-
da em dezembro, prevê o reajuste salarial mantida a 
estrutura de percepção via subsídio e respeitando a 
paridade entre os servidores ativos e os aposentados. 

    Não bastasse a corrosão infla-
cionária, a tendência, caso não 
haja uma recomposição, é de acen-
tuação também das assimetrias 
frente a carreiras congêneres, fato 
que a diretoria do BC se compro-
meteu a lutar contra. Para se ter 
uma ideia, a diferença salarial média entre os Analis-
tas do BC e os Auditores da Receita Federal e De-
legados da Polícia Federal, que hoje é de 10,72% e 
13,03%, respectivamente, pode chegar a mais de 43%, 
se os referidos cargos obtiverem o reajuste esperado.

Como reforçar a luta?
   
   Conforme dito anteriormente, esta é uma de-
manda de valorização que envolve todo o cor-
po funcional do Banco Central do Brasil, de todas 
as gerações, e deve contar com engajamento amplo. 
     O ambiente virtual tem concentrado parte impor-
tante da mobilização dos servidores. Dentre as iniciativas 
digitais em curso, servidores aposentados e pensionistas 
podem fortalecer a luta ajudando a pressionar o presiden-
te da Autarquia, Roberto Campos Neto, por uma atua-
ção incisiva em defesa do pleito. Basta enviar e-mail para 
o endereço presidencia@bcb.gov.br com a cobrança. 
    Participe também dos debates e demais ativida-
des virtuais convocados pelo Sinal. Acompanhe os 
chamados em nosso site (sinal.org.br). E, caso te-
nha dúvidas ou sugestões para a continuidade dos 
trabalhos, envie para mudarosinal@sinal.org.br.
Participe!

Janeiro é marcado pelo crescimento 
da mobilização



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.

N O TA S

Use a câmera do 
seu smartphone 
para acessar.

ALERTA!
 F i q u e 
atento. Golpis-
tas estão ligando 
para aposentados 
e pensionistas do 
serviço público, 
se passando por 
funcionários do 
Instituto Nacio-

nal do Seguro Social (INSS). Na ligação, o criminoso infor-
ma diversos dados pessoais do beneficiário e pede que seja 
enviada a foto de um documento para a realização da prova 
de vida. 
 O INSS alerta que não faz contato telefônico 
referente a procedimento de prova de vida. A pasta, 
ainda, recomenda que, caso receba a ligação, o aposen-
tado ou pensionista não forneça nenhuma informação 
e desligue o telefone imediatamente.
 “Caso o cidadão tenha sido notificado e tenha 
alguma dúvida, ele poderá ligar no 135, o telefone ofi-
cial do INSS para ter mais informações. Poderá ainda 
buscar atendimento por meio de chat”, destaca o Ins-
tituto em nota.

 O Sinal lançou, em janeiro, uma nova revista di-
gital. A Sinalizando, dedicada a abordar questões de in-
teresse dos servidores do Banco Central do Brasil, terá, 
inicialmente, periodicidade bimestral.   
 O primeiro número da revista destaca a luta en-
campada pelo Sindicato em defesa da reestruturação de 
carreira, com reajuste salarial para os servidores. O enfren-
tamento e a vigilância à Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 32/2020 – reforma administrativa -, o con-
fronto ao Decreto 10.620/2021 e o início da interlocução 
entre o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate) e os presidenciáveis são outros dos 
temas desta edição. 
 Para baixar a Sinalizando acesse a guia “Publica-
ções” em nosso site (sinal.org.br). 

NOVA PUBLICAÇÃO

 Em vídeo, o presidente do Sinal, Fábio Faiad, fala das perspectivas da atuação sindical para 2022. O reajuste 
salarial, o acordo na ação dos 28,86%, a melhoria permanente do Programa de Assistência à Saúde dos Servidores 
do Banco Central (PASBC) e a luta contra o Decreto 10.620/2021 são as frentes prioritárias neste ano, sem prejuízo 
a outras demandas que se apresentem ou que já façam parte da pauta reivindicatória. 
 Assista ao vídeo na íntegra em nosso canal do YouTube (youtube.com/apitotv).  

PERSPECTIVAS


