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SINAL atua nas variadas 
frentes contra Decreto que 
transfere aposentadorias e 
pensões do BC ao INSS
Presidente do Sindicato se reuniu com representantes do 
gabinete da ministra Rosa Weber, do STF, no dia 6 de abril, 
para defender inconstitucionalidade do dispositivo 

O presidente do SINAL e vi-
ce-presidente de Comuni-
cação do Fórum Nacional 

Permanente de Carreiras Típi-
cas de Estado (Fonacate), Fábio 
Faiad, e a assessora jurídica do 
Fórum, Drª Larissa Benevides, 
se reuniram com membros do 
gabinete da ministra do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Rosa Weber no último dia 6 de 
abril. Em pauta, a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADIn) 
6767, impetrada contra o Decreto 
10.620/2021, que, dentre outras 
disposições, transfere ao INSS as 
atividades de concessão e manu-
tenção de aposentadorias e pen-
sões dos servidores do BC. 

No encontro com a assesso-
ria da ministra, que é relatora 
da ADIn, os representantes do 
Fonacate apresentaram argu-
mentos favoráveis à declaração 
de inconstitucionalidade  do 
referido Decreto e entregaram 

memoriais para o chefe de ga-
binete. Também durante a reu-
nião, foi solicitada celeridade 
no encaminhamento do tema. 
Em dezembro de 2021, o Fórum 
ingressou como amicus curiae 
na Ação, de modo a fornecer 
subsídios aos debates. 

Outras frentes
A atuação do Sindicato em re-

lação ao dispositivo não se limi-
ta, porém, ao Poder Judiciário. 
O trabalho é diuturno também 
junto a diferentes instâncias do 
Poder Executivo, em busca da 
revogação do Decreto. 

Apenas nas últimas sema-
nas, o assunto esteve em pauta 
durante reuniões com o gabine-
te do ministro-chefe da Casa Ci-
vil da Presidência da República, 
Ciro Nogueira, e com o secretá-
rio de Gestão e Desempenho de 
Pessoal (SGP) do Ministério da 
Economia, Leonardo Sultani.

Vale lembrar que, graças aos 
diálogos desenvolvidos pelo SI-
NAL no âmbito da Economia, o 
Banco Central ficou no “fim da 
fila” das entidades que farão o 
processo de transição junto ao 
INSS. Inicialmente previsto para 
outubro de 2021, o início das 
tratativas entre o BC e o Institu-
to Nacional do Seguro Social foi 
postergado para setembro deste 
ano. O maior prazo dá mais tem-
po para o Sindicato trabalhar, 
de modo que o Decreto não afete 
o corpo funcional da Autarquia. 

O esforço segue nas diversas 
frentes. Acompanhe notícias 
no Apito Brasil em nosso site 
(sinal.org.br). 

Presidente do SINAL, Fábio Faiad, 
e a assessora jurídica do Fonacate, 
Larissa Benevides



Abril chegou e com ele a 
defl agração de uma gre-
ve histórica dos servido-

res do Banco Central do Brasil 
em defesa da Reestruturação de 
Carreira com reajuste salarial. 
O encaminhamento escolhi-
do pela categoria se deu, após 
semanas com paralisações e 
operações-padrão, em face da 
intransigência e da relutância 
do governo em negociar, em es-
pecial no que se refere ao aspec-
to remuneratório. Foram várias 
reuniões sem qualquer apresen-
tação de proposta ofi cial. 

Frente a um cenário de inde-
fi nições, a categoria se fi rma na 
certeza de que, sem o recrudes-
cimento das ações, o futuro que 
se desenha é do aumento das as-
simetrias frente a carreiras con-
gêneres e da corrosão infl acio-
nária sobre os vencimentos. Já 
são mais de três anos sem rea-
juste e uma defasagem de, apro-
ximadamente, 27% no período.

Apesar de a greve, as para-
lisações parciais e operações-
-padrão terem sido a tônica dos 
mais recentes dias de mobiliza-
ção, o engajamento dos colegas 
aposentados e pensionistas nes-
ta luta é imprescindível. A par-
ticipação nos eventos virtuais, 
o compartilhamento dos ma-
teriais produzidos pelo SINAL 
nas redes sociais, comentários 

públicos em portais de notícias, 
em defesa da valorização do fun-
cionalismo, e o incentivo a ou-
tros colegas a integrarem-se são 
ações que contribuem bastante 
com o enfrentamento em curso.

Acompanhe notícias em 
nosso site (sinal.org.br). Caso 
queira receber nossos bole-
tins diretamente em seu Wha-
tsApp, mande mensagem para 
(61) 981458400. 

Abre aspas 
A greve dos servidores ga-

nhou grande repercussão tam-
bém fora da Autarquia, tendo 
ampla cobertura da imprensa. 
No último dia 1º de abril, o por-
tal InfoMoney publicou entre-
vista com o presidente do Sin-
dicato, Fábio Faiad. Confi ra a 
seguir os principais trechos e 
leia na íntegra na seção “SI-
NAL na Mídia” de nosso site, 
no menu “Publicações”, ou por 
meio do QR-Code ao lado. 

InfoMoney: Por que a greve 
agora?

Fábio Faiad: Nós estamos 
tentando negociar com o go-
verno desde novembro. Cinco 
meses depois, não conseguimos 
nenhuma proposta, então a ca-
tegoria perdeu a paciência.

InfoMoney: A promessa do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
de conceder reajuste apenas 

para profi ssionais da seguran-
ça pública foi o estopim para 
o movimento?

Fábio Faiad: O movimento foi 
um pouco sufocado pela pande-
mia e outros fatores nos últimos 
anos, mas a atitude do presiden-
te sem dúvida colocou gasolina 
na fogueira.

InfoMoney: O diálogo com o 
governo não foi sufi ciente para 
impedir o movimento?

Fábio Faiad: Não foi porque 
até agora não tem uma proposta 
nem uma mesa de negociações. 
Não queríamos entrar em greve, 
mas o governo tem sido intran-
sigente.

InfoMoney: Qual é a posição 
do sindicato sobre eventuais crí-
ticas aos salários dos servidores 
do BC, que seriam elevados? 

Fábio Faiad: O servidor do 
Banco Central tem de ser bem 
remunerado. Queremos que se-
jam qualifi cados e bem remune-
rados. O nível de qualifi cação é 
muito alto também, se não pa-
gar um bom salário eles vão em-
bora para outros lugares. 

[MOBILIZAÇÃO]

Diante da intransigência do governo, 
servidores do BC defl agram greve
Enquanto Executivo reluta em apresentar proposta 
ofi cial, poder de compra da classe segue em queda

Posicione a 
câmera do seu 
smartphone 
sobre o código 
para acessar.
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[TEM MAIS SAÚDE]

Tem mais saúde! Filiado, 
já conhece os benefícios 
da parceria entre o Sin-

dicato e o Markt Club, maior 
clube de vantagens do país? 
Com o SINAL Plus, você tem 
descontos em milhares de pro-
dutos e serviços, dentre eles 
medicamentos, plano odonto-
lógico e clínicas, em milhares 
de endereços espalhados por 
todo o Brasil e também pela 
internet.

Grandes redes de drogarias, 
como Pague Menos, Droga 
Raia e Drogasil estão disponí-
veis para compras presenciais 
e online, com descontos que 
podem chegar a 45%. Para 
utilizar estes benefícios, basta 
emitir sua carteirinha “Tem + 
Saúde” que deverá ser apre-
sentada no ato da compra. 

Mas, primeiro, é neces-
sário ativar o seu cadastro 

no clube de vantagens. Para 
isso, acesse o endereço si-
nalplus.temmaisvantagens.
com.br, clique em “Ativar 
Cadastro”, no topo da pági-
na e siga as instruções. Caso 
encontre dificuldades, tanto 
na ativação quanto na utili-
zação da plataforma, entre 
em contato pelo telefone ou 
WhatsApp (61) 99354-6881, 
pelo email atendimento@
temmaisvantagens.com.br 
ou, ainda, pelo chat disponí-
vel dentro do site.

Você pode, ainda, cadas-
trar até cinco dependentes 
para usufruírem dos mesmos 
benefícios do titular. Não 
encontrou o estabelecimen-
to comercial desejado? Indi-
que ao Markt Club pelos ca-
nais acima.

Então, não perca tempo. 
Para que pagar mais caro? 

Faça seu cadastro e comece a 
aproveitar os descontos tam-
bém em vestuário, eletroele-
trônicos, alimentação, educa-
ção, turismo e muitos outros.

Mais convênios
Além das opções dispo-

níveis na plataforma SINAL 
Plus, o Sindicato tem parceria 
também com a rede de far-
mácias São Paulo/Pacheco, 
de abrangência nacional, que 
oferece descontos de até 30% 
em medicamentos de marca, 
genéricos e tarjados. 

Para saber mais sobre este 
e outros convênios, nacionais 
e locais, à sua disposição, 
acesse o site portal.sinal.org.
br/servicos/convenios. 

Em caso de dúvidas na uti-
lização de qualquer parceria, 
entre em contato com sua 
regional.

Aproveite convênios do SINAL para 
adquirir medicamentos com desconto
Parceria entre o Sindicato e o Markt Club garante benefícios  
para a compra de milhares de produtos e serviços em todo o país
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Os informativos e documentos citados nas 
matérias podem ser acessados na versão 
digital do Sinal Plural Expresso, dispo-
nível em nosso site (sinal.org.br), na aba 
“Publicações”, 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.

Posicione a câmera do 
seu smartphone sobre o 
código para acessar.

CAMPANHA

“O BC engrandece o Brasil e valorizar o ser-
vidor do BC é valorizar o país”. Esta é a men-
sagem central de vídeo produzido pelo SINAL 
para campanha de valorização do corpo fun-
cional da Autarquia, no contexto da mobili-
zação pela Reestruturação da Carreira e pelo 
reajuste remuneratório. 

A peça, veiculada nas redes sociais e tam-
bém em anúncios na Globo News, observa que 
as relevantes entregas dos servidores do Ban-
co Central, como o PIX e a � scalização de ins-
tituições � nanceiras, são parte do dia a dia do 
cidadão. Ainda, aborda a mobilização da cate-
goria em torno da pauta reivindicatória.

Assista o vídeo completo em nosso canal do 
YouTube (youtube.com/apitotv) e compartilhe.

NOVAS PRODUÇÕES
O Fórum Nacional Permanente de Carrei-

ras Típicas de Estado (Fonacate) lançou em 
março cinco novos volumes da coletânea de 
produções técnicas intitulada Cadernos da 
Reforma Administrativa. 

A série de estudos, que conta com o apoio 
de especialistas de diferentes áreas, tem sido 
fundamental para confrontar o discurso de 
desvalorização do serviço público, em espe-
cial no Parlamento, diante da, hoje interrom-
pida, tramitação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 32/2020 - reforma ad-
ministrativa. A parceria com 
a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Público 
(Servir Brasil) foi fundamental 
para a disseminação dos ma-
teriais no Congresso Nacional. 

Para conferir todos os estu-
dos, acesse fonacate.org.br

NOVO PRAZO
A Receita Federal prorrogou, até 31 
de maio, o prazo de envio da decla-
ração do Imposto de Renda referente 
ao exercício 2021. Anteriormente, a 
data-limite era 29 de abril.

Segundo o órgão, o aumento do 
prazo se dá em virtude da pandemia 
de Covid, que pode di� cultar o envio 
das declarações, uma vez que alguns 
setores não retomaram as atividades 
de maneira plena. O calendário de 
restituições, todavia, não muda. 

Apesar do tempo extra concedido, 
é importante que o contribuinte faça o 
procedimento o mais breve possível.

ATENÇÃO!
A cada dia, crescem em número e se tornam mais 
so� sticadas as tentativas de golpe a aposentados 
e pensionistas. Em grande parte das vezes, os cri-
minosos se passam por advogados - e até mesmo 
representantes do Sindicato - e solicitam o paga-
mento de valores, que seriam necessários para a 
liberação de créditos referentes a ações judiciais. 

Fique atento.  Não faça transferências a contas de 
desconhecidos, não forneça informações pessoais e 
não clique em links suspeitos recebidos por e-mail, 
WhatsApp ou sms. Caso tenha dúvidas, entre em con-
tato conosco pelos canais: juridiconac@sinal.org,br
/ (61) 33228208 / (61) 981458400 - WhatsApp.


