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[NOVA PUBLICAÇÃO]

Segunda edição da
revista Sinalizando está
disponível em nosso site
Mobilização dos servidores do BC é
destaque do mais novo volume

O

recrudescimento da mobilização dos servidores do Banco Central do Brasil pela Reestruturação de Carreira e o reajuste remuneratório, com a deflagração de uma greve histórica, em face
da postura intransigente da Diretoria do BC e de outras instâncias do governo federal, é destaque na mais
nova edição da revista Sinalizando, lançada em abril. O
segundo número da publicação digital está disponível
para leitura no site do Sindicato.
A falta de respostas, tanto às demandas salariais quanto às não salariais dos servidores da Autarquia, a tentativa do governo de emplacar uma política
de recomposição discriminatória e a crescente reação
do corpo funcional nos primeiros meses de 2022, ante
à desvalorização em tela, são detalhadas na reportagem
de capa.
“Motivar servidores em trabalho remoto, coordenar paralisações virtuais e outras novas medidas são
ações que precisam ser urgentemente colocadas na ordem do dia. Felizmente, o SINAL está conseguindo
fazer isso, hoje, graças à qualidade da sua Diretoria Nacional e ao apoio de diversas lideranças da base e das
direções regionais do Sindicato, espalhadas por todo o
país”, relata à publicação o presidente Fábio Faiad, ao
enumerar os desafios da mobilização em curso.
Ainda nas páginas de Sinalizando, entre outros temas, a luta contra o Decreto 10.620/2021, que
centraliza as atividades de concessão e manutenção de
aposentadorias e pensões dos servidores da Administração Federal; artigo do diretor de Comunicação do

Sindicato, Mardônio Sarmento; informes sobre regimes de previdência; e os benefícios que os filiados podem usufruir no programa de vantagens SINAL Plus,
como descontos em milhares de produtos e serviços
nas diversas regiões.

Na mídia
Espaço também para análise. Artigo do assessor Luís Humberto Carrijo fala sobre as ameaças
da imprensa corporativa ao interesse público. O texto
foi veiculado posteriormente pelo portal Le Monde
Diplomatique.
A Sinalizando possui um layout que se adapta
aos diferentes dispositivos, com menus interativos, de modo a facilitar
a leitura e a navegação,
mesmo em smartphones. Para ler na íntegra,
acesse sinal.org.br e, no
menu superior, clique na
aba “Publicações”, opção
“Revistas” ou confira por meio do QR-Code.
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[ JURÍDICO]

Fique atento ao prazo para nova solicitação
de RPVs e precatórios não sacados
Em caso de dúvidas, entre em contato com o SINAL

S

abia que existe um prazo para solicitar novamente Requisições de Pequeno Valor (RPVs)
e precatórios que foram devolvidos ao Tesouro
Nacional por falta ou impossibilidade de saque? Por
exemplo: RPVs que foram canceladas em 2017 prescrevem neste ano, como é o caso de valores referentes
à ação da URV (Código Sinal 329) e à devolução da
CPSS descontada indevidamente sobre o terço de férias (Código Sinal 402).
Diante da possibilidade, alertamos aos servidores envolvidos nestas e em outras demandas que
verifiquem se algum valor a que fazem jus foi devolvido ao Tesouro. Em caso positivo, entre em contato conosco, para as devidas providências, pelo telefone (61)
33228208 ou pelo email juridiconac@sinal.org.br.
Confira abaixo como consultar valores:

3) Digite seu CPF no campo indicado e clique em
“OK”.

1) Acesse o site (portal.trf1.jus.br) da Justiça Federal (TRF1).

2) Em “Consulta Processual” (centro da página), se-

lecione “TRF 1ª Região” no primeiro campo e, abaixo,
“CPF/CNPJ da parte”, conforme imagens a seguir.

4) Clique no seu nome para visualizar os processos
relacionados.

FULANO DE TAL (2)

FULANO DE TAL (2)
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[MOBILIZAÇÃO]

5) Clique na RPV ou precatório destacado em azul e

verifique se foi realizado o saque (ofício informando
saque do valor depositado) ou se o valor retornou ao
Tesouro Nacional (ofício informando transferência
do valor ao Tesouro Nacional Lei 13.463/2017):

Sem respostas do
governo, categoria
retoma greve

A

6) Caso o valor não tenha sido sacado, ou seja, apareça a informação de que retornou ao Tesouro Nacional, entre em contato conosco.
Outra maneira de verificar se o valor foi ou
não resgatado é comparecer a uma agência do banco
indicado (como na foto acima) e solicitar ao gerente que busque no sistema, por meio do número de
CPF, se há RPV ou precatório disponível. Em caso
positivo, o próprio gerente pode emitir um extrato
informando quando o valor foi sacado ou quando retornou ao Tesouro. As Requisições ou precatórios são
depositados em uma conta judicial vinculada ao CPF
do participante da ação, não em conta particular de
sua titularidade.
O departamento jurídico do Sindicato está à
disposição para outros esclarecimentos.

pós duas semanas de suspensão, os servidores
do Banco Central do Brasil decidiram, em
Assembleia Geral Nacional (AGN) realizada no último dia 29 de abril, pela retomada da greve
por tempo indeterminado a partir de 3 de maio. A
suspensão temporária havia sido indicada como uma
espécie de voto de confiança às tratativas que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, vinha desenvolvendo com outros órgãos do Executivo federal.
Todavia, o período de trégua - em que mesmo
assim foram mantidas paralisações diárias e operações-padrão - não trouxe avanços significativos que o
justificassem e a categoria optou por recrudescer mais
uma vez o enfrentamento. O retorno ao movimento
grevista e seus impactos na rotina da Autarquia ganharam grande destaque na imprensa nacional.
“As razões principais foram o descumprimento por parte do presidente do BC em conseguir em
abril/2022 uma reunião entre o Sindicato e o Ministro Ciro Nogueira, a não apresentação de uma proposta alternativa aos 5% e a não apresentação de uma
proposta sobre a parte não-salarial de nossas demandas”, afirmou o presidente do SINAL, Fábio Faiad,
ao portal Congresso em Foco.
Não apenas em face da ausência de avanços
objetivos, a greve volta em um momento decisivo, haja
vista o prazo para um encaminhamento à pauta reivindicatória da categoria, em especial no que tange ao
aspecto remuneratório. Qualquer projeto que disponha
sobre a reestruturação de carreira pública neste ano deve
ser aprovado pelo Legislativo e sancionado até o dia 1º
de julho.
E você, colega aposentado, também deve reforçar a mobilização, participando dos eventos virtuais,
compartilhando
materiais
produzidos pelo SINAL e
incentivando outros colegas.
Acompanhe notícias em nosso site (sinal.org.br).
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N O TA S

ALERTA

REDOBRE A ATENÇÃO

O escritório Advocacia Riedel, que presta serviços ao SINAL, alerta para novas tentativas de golpe.
Em comunicado, o escritório esclarece que não solicita depósito referente a honorários ou taxa de alvará
para recebimento de precatórios e disponibiliza para
consulta os telefones (61) 998223300 ou 30348888.
Fique atento. Nos últimos meses, as ocorrências de
golpes vêm se multiplicando. Não faça depósitos, transferências ou pagamento de boletos sem se certificar previamente. Não forneça informações pessoais e não clique em
links suspeitos recebidos por e-mail, sms ou WhatsApp.
Em caso de dúvidas, entre em contato também
com o Sindicato: (61) 3322 8208 / WhatsApp (61) 98145
8400 – juridiconac@sinal.org.br.

CONFERÊNCIA
“Rumo ao Estado Necessário”. Este é o tema
da 7ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de
Estado. O evento será realizado, em formato virtual,
pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), do qual o Sindicato é membro, no próximo dia 24 de maio.
Na programação, painéis com especialistas das
áreas política, jurídica e econômica sobre os desafios para
a valorização do setor público e a consequente construção de um Estado à altura da crescente demanda social.
Para conferir mais informações, acesse o site
fonacate.org.br.

(61) 98145-8400
@sinalnacional
apitotv
@sinalnacional

Criminosos têm se aproveitado do período de
envio de declarações de imposto de renda para aplicar
golpes em contribuintes. Uma das mais recentes investidas ocorre por e-mail.
Com o título "Aviso de Irregularidade Protocolo - IRPF", a correspondência eletrônica informa
supostas pendências e orienta o destinatário a acessar
um link de regularização. "As comunicações da Receita Federal não possuem links de acesso por e-mail
ou mensagens. Todas as informações recebidas devem
ser confirmadas diretamente no Portal e-CAC, com
acesso seguro por meio da conta gov.br ou certificado
digital", adverte a Receita em nota.
Vale lembrar que o prazo para envio da Declaração do IR se encerra no dia 31 de maio. Não
deixe para última hora.

SIGA-NOS!
Acompanhe o trabalho do SINAL também por meio das redes sociais. Estamos no Facebook (facebook.com/sinalnacional), no
Instagram (instagram.com/sinalnacional) e no YouTube (youtube.
com/apitotv).
As mídias sociais são um importante espaço de debate público. Acesse nossas páginas, curta, comente e compartilhe nossos
conteúdos com seus contatos.
Caso queira receber nossos informativos diretamente em
seu WhatsApp, envie mensagem para (61) 981458400.

Os informativos e documentos citados nas
matérias podem ser acessados na versão digital do Sinal Plural Expresso, disponível
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.

Use a câmera do
seu smartphone
para acessar.

