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[NOVOS AVANÇOS]

O Departamento de Gestão 
de Pessoas, Saúde e Orga-
nização (Depes) do Banco 

Central do Brasil promoverá mu-
danças na base de dados do por-
tal BC Saúde. O anúncio da “lim-
peza” na plataforma - articulada 
com as coordenações regionais de 
pessoal - foi feito após reunião em 
que o SINAL, dentre outros pon-
tos, reportou inconsistências na 
página, como a falta de atualiza-
ção do cadastro de credenciados. 

As mudanças em curso visam 
facilitar o acesso ao portal e, con-
sequentemente, a utilização dos 
serviços do BC Saúde por parte 
dos beneficiários de todo o país. 
O Sindicato seguirá pleitean-
do, junto ao Depes, melhorias 
ao Programa e sendo proposi-
tivo, não só no que se refere ao 
acesso à informação, mas tam-
bém quanto ao atendimento ao 
usuário. É importante ressaltar 
avanços obtidos recentemente, 
como a implantação de plantões 
presenciais na ADRJA. Porém há 

espaço e necessidade para novos 
avanços.

Caso você, servidor, tenha su-
gestões que contribuam com o 
processo de atualização da base 
de dados da plataforma, entre em 
contato com o Banco Central pe-
los canais da tabela ao lado. 

Para mais infor-
mações, acesse o 
link: bit.ly/bc-saude 
ou o Qr-Code. 

GT do PASBC 
Colega, sabia que sua partici-

pação nesta busca permanente 
por melhorias ao nosso Programa 
de Saúde é fundamental? O SINAL 
promove, mensalmente, reuniões 
virtuais do Grupo de Trabalho 
(GT) destinado a debater o apri-
moramento do PASBC. A próxima 
reunião está marcada para as 16h 
do dia 28 de setembro. Acompa-
nhe nossos informativos no site 
sinal.org.br e participe dos en-
contros, apresentando suas pro-
postas, dúvidas e comentários.

SINAL pleiteia e Depes 
promove ajustes no 
portal BC Saúde
Sindicato seguirá apresentando propostas e 
pleiteando melhorias ao Programa de Saúde 
junto ao Banco Central do Brasil

Brasília
(61) 3414-3900
bcsaude.brasilia@bcb.gov.br

Belém
(91) 3181-2503 | (91) 3181-2501
bcsaude.belem@bcb.gov.br

Belo Horizonte
(31) 3253-7029 | (31) 3253-7228
bcsaude.belohorizonte@bcb.gov.br

Curitiba
(41) 3281-3004
bcsaude.curitiba@bcb.gov.br

Fortaleza
(85) 3308-5433
bcsaude.fortaleza@bcb.gov.br

Porto Alegre
(51) 3215-7161 | (51) 3215-7162
bcsaude.portoalegre@bcb.gov.br

Recife
(81) 2125-4242
bcsaude.recife@bcb.gov.br

Rio de Janeiro
(21) 2189-5216 | (21) 3441-5216
bcsaude.riodejaneiro@bcb.gov.br

Salvador
(71) 2109-4570
bcsaude.salvador@bcb.gov.br

São Paulo
(11) 3491-6465
bcsaude.saopaulo@bcb.gov.br
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Dentre as suas mais varia-
das repercussões, a pan-
demia da Covid-19 nos 

legou uma série de transforma-
ções também no mundo do tra-
balho. Novas rotinas laborais, 
novas métricas, novas deman-
das e (por que não?) novas for-
mas de mobilização nos impõem 
refl exões, adaptações e ajustes, 
de modo a manter a atuação do 
Sindicato em linha com os an-
seios e pleitos da categoria. 

E sobre esta conjuntura de-
bateremos “O SINAL no con-
texto de pós-pandemia”, na 
29ª Assembleia Nacional De-
liberativa. A partir do assunto 
central, foram defi nidos qua-
tro subtemas, que nortearão 
as discussões durante todo o 
cronograma do evento: “Pautas 
salarial e não salarial 2023”; 
“Autonomia e outras questões 
sobre o BC”; “Estratégia e atua-
ção do SINAL”; e “Valorização 
do servidor público e novas 
temáticas”. 

Esta edição da principal ins-
tância deliberativa da entidade, 
excepcionalmente, ocorrerá de 
maneira 100% virtual. A ple-
nária, que defi nirá as diretri-
zes para os rumos da atuação 
sindical, está marcada para os 
dias 5 e 6 de novembro. Mas a 
AND já teve seu pontapé inicial 
dado com a abertura dos blogs 
temáticos, no último dia 24 de 
agosto. Esta primeira etapa, que 
se estenderá até o dia 30 de se-
tembro e será aberta a fi liados e 
não fi liados, é dedicada a colher 

propostas acerca de cada um 
dos quatro subtemas. 

Para participar, acesse o en-
dereço and2022.sinal.org.br. O
fi liado deverá informar login e 
senha (os mesmos já utilizados 
no site do Sindicato). Caso te-
nha esquecido a chave de aces-
so, deverá clicar em “Não tem 
ou esqueceu a senha?”. O não 
fi liado que tiver interesse em 
acessar o ambiente de interação, 
deverá enviar um email para 
mudarosinal@sinal.org.br, com 
nome completo e matrícula.

Os próximos passos, a par-
tir da eleição dos delegados re-
gionais (que ocorrerá até 15 de 
setembro), serão restritos a fi -
liados. Caso tenha interesse em 
se candidatar a uma das vagas 
de delegado regional, entre em 
contato com sua representação 
do Sindicato para mais informa-
ções. A 29ª AND se encerrará no 
fi m do mês de novembro, com a 
apreciação, por toda a categoria, 
das diretrizes aprovadas na ple-
nária. E o seu engajamento nes-
te processo é fundamental.  

Confi ra ao lado o calendário 
completo da Assembleia Nacio-
nal Deliberativa. 

Em face da não realização 
da AND prevista para 2020, de-
vido à pandemia do novo coro-
navírus, será promovida, ain-
da, uma edição presencial da 
AND, no primeiro trimestre de 
2023, para tratar de assuntos 
estatutários.

[29ª AND]

Vamos debater o futuro do Sindicato? 
“O SINAL no contexto de pós-pandemia” é o tema central do evento, que será 
promovido de maneira 100% virtual; participe!

CALENDÁRIO
AND 2022 (Virtual)

24 AGO a 30 SET – PRÉ-DISCUSSÃO
Fase de discussão aberta para toda a 
categoria (fi liados e não fi liados).

1º SET – PUBLICAÇÃO DO EDITAL

ATÉ 15 SET – ELEIÇÃO DE DELEGADOS 
Seções Regionais do Sinal escolhem 
seus representantes em AGR.

3 a 28 OUT – DISCUSSÃO NO BLOG
Os delegados apresentam suas propos-
tas sobre cada um dos temas em debate 
por meio de fórum de discussão dispo-
nível no portal do SINAL.

10 OUT – BLOG ESPECÍFICO
Abertura de blog específi co para dis-
cussão do Regimento Interno.

29 OUT – ELEIÇÃO DA MESA 
Eleição da mesa da AND 2022 VIRTUAL 
e aprovação do Regimento Interno.

5 e 6 NOV – DELIBERAÇÃO 
Plenária 100% virtual. Delegados apre-
ciam os relatórios e deliberam sobre as 
propostas durante a AND VIRTUAL.

16 a 21 NOV – REFERENDO DA CATEGORIA 
SINAL convoca AGN para que os servi-
dores do BC em todo o país ratifi quem 
a pauta de reivindicações da categoria, 
direcionando a atuação do Sindicato.

MAR 2023 – 30ª AND (ESTATUTÁRIA) 
previsão para AND Estatutária.
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[MOBILIZAÇÃO] [REQUERIMENTO]

Categoria promoverá dias 
nacionais de protesto em 
13 e 14 de setembro
Reestruturação de carreira e RPBC estão no centro da pauta 
reivindicatória dos servidores da Autarquia

Os próximos dias 13 e 14 
de setembro serão mar-
cados por mobilizações 

em defesa da pauta reivindica-
tória dos servidores do Banco 
Central do Brasil. As demandas 
pela reestruturação da Carreira 
de Especialista (não remunera-
tória) e pela Retribuição por 
Produtividade Institucional 
(RPBC) - que contempla tam-
bém os aposentados e pensio-
nistas - estarão no centro dos 
protestos. 

Durante  evento, presencial 
e virtual, intitulado “Roberto 
em Campo”, no dia 17 de agos-
to, que contou com a presença 
do presidente da Autarquia, 
a diretora de Administração, 
Carolina Barros, falou aos ser-
vidores de todo o país acerca 
das perspectivas e dos diálogos 
com o Ministério da Economia 
(ME), onde tramitam as minu-
tas de Medida Provisória (MP) 
tratando dos pleitos do corpo 

funcional do BC. No relato da 
titular da Dirad, fi cou claro que 
ainda há muito a avançar. 

As matérias, inclusive, fo-
ram temas de reunião entre o 
SINAL, o SinTBacen, a ANBCB e 
representantes do Banco Cen-
tral e do ME no último dia 30 de 
agosto, o oportunidade em que 
o Sindicato cobrou os avanços 
necessários, bem como a ma-
nutenção de canais de diálogo, 
de modo a construir consensos. 

As respostas, até então, in-
sufi cientes às demandas não 
salariais e a estagnação no que 
se refere à RPBC mostram que 
o único caminho viável é o da 
continuidade das mobiliza-
ções. Você, colega aposentado 
ou pensionista, é convocado a 
também integrar esta luta. Fi-
que atento aos nossos informa-
tivos (no site sinal.org.br) para 
saber mais sobre as atividades 
dos dias nacionais de protesto. 

Participe! 

Em ofício, 
Sindicato 
solicita 
providências 
quanto a 
consignações
SINAL pede adequações 
em contrato entre BC e 
instituições fi nanceiras 

OSINAL encaminhou, no 
último dia 15 de agosto, 
ofício à diretora de Ad-

ministração do Banco Central, 
Carolina Barros, no qual rea-
fi rma demandas em relação às 
consignações sobre as remu-
nerações e proventos dos ser-
vidores ativos, aposentados e 
pensionistas da Autarquia. 

Por meio do documento, o 
Sindicato ofi cializa a solicita-
ção por um aditivo contratual 
ao convênio fi rmado entre o 
BC e as instituições Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Fede-
ral, quanto aos empréstimos 
consignados. O objetivo é que 
sejam incluídas no texto as 
previsões de aumento de mar-
gem, para 40%, conforme dis-
põe a, recém-editada, Medida 
Provisória (MP) 1.132/2022. 

O SINAL pede, ainda, uma 
carência de quatro meses para 
o início dos pagamentos e o 
aumento do número máximo 
de parcelas a serem contrata-
das, para 120 prestações.

A referida MP aguarda 
apreciação por parte do Con-
gresso Nacional, mas já pro-
duz efeitos desde o último dia 
3 de agosto.

LIVE JURÍDICA
Tem dúvidas sobre ações judiciais? No dia 14 de setem-

bro, a partir das 14h, o SINAL promoverá uma atividade 
virtual, com a presença do corpo jurídico, para esclarecer 
dúvidas dos fi liados sobre os processos em tramitação. 

O evento será transmitido pela página do Sindicato no 
YouTube (youtube.com/apitotv) e você poderá encaminhar 
suas dúvidas e comentários por meio do chat da transmis-
são, disponível durante a live.

Acompanhe!
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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.

ATENÇÃO!
A incidência de roubos e furtos de smar-

tphones no Brasil tem registrado aumento 
nos últimos anos. De acordo com pesquisa 
da consultoria Mobile Time/Opinion Box, 
mais de 30% da população já teve ao me-
nos um celular roubado ou furtado. Com 
isso, cresce também a preocupação com 
as informações pessoais (contatos fami-
liares e dados bancários, por exemplo), 
uma vez que os smartphones estão, a cada 
dia mais, inseridos em nossas rotinas. 

A recomendação, portanto, é redobrar 
a atenção, em especial nos momentos em 
que o celular estiver à mão, como em uma 
ligação telefônica ou em um regis-
tro fotográfi co ao ar livre. Garantir 
que o aparelho esteja guardado 
em um bolso fundo e  bloquea-
do, com senha, e evitar utili-
zá-lo em ambientes de gran-
de aglomeração também 
são cuidados importantes.

Fique atento!

MAIS VANTAGENS!
Tá pensando em renovar o guarda-

-roupa, trocar os móveis da casa, es-
tudar um novo idioma ou fazer uma 
viagem? Que tal adquirir estes e outros 
produtos e serviços com os descontos 
exclusivos que a parceria entre o Sindi-
cato e o Markt Club te oferece?

Então, não perca tempo! Para saber 
mais, acesse o nosso site (sinal.org.br), 
clique no menu “Convênios” e escolha 
a opção “SINAL PLUS” ou acesse o Qr-
-Code abaixo. 

Caso tenha difi culdades no acesso 
ou utilização de qualquer um dos nos-
sos convênios (que incluem farmácias, 
mais instituições de ensino e hotéis, 
dentre outras opções), entre em conta-
to com sua regional.

ligação telefônica ou em um regis-
tro fotográfi co ao ar livre. Garantir 
que o aparelho esteja guardado 
em um bolso fundo e  bloquea-
do, com senha, e evitar utili-
zá-lo em ambientes de gran-
de aglomeração também 
são cuidados importantes.

NOVO PRAZO
Após reiteradas solicitações do SINAL Na-

cional, o Banco Central estendeu, até o dia 
30 de setembro, o prazo para atualização ca-
dastral dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas. A demanda se deu pelo fato de 
que o prazo-limite anterior (31 de agosto), 
era insufi ciente, em face das difi culdades en-
frentadas, especialmente pelos aposentados 
e pensionistas, haja vista as inconsistências 
do sistema e a demora no atendimento, pre-
sencialmente ou por telefone.

Reforçamos aqui a importân-
cia de que todos fi quem atentos 
ao novo prazo e atualizem suas 
informações. Aos que ainda esti-
verem com difi culdades, a reco-
mendação é que entrem em con-
tato com a Autarquia por telefone ou email.

Para conferir a lista completa com os canais de 
atendimento da área de pessoal do BC, em cada 
uma das praças, acesse o Qr-code acima  ou o link 
bcb.gov.br/acessoinformacao/espacoservidor. 


