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O vice-presidente e dire-
tor nacional de Comu-
nicação do SINAL, 

Mardônio Sarmento, comporá 
a Diretoria do Movimento Na-
cional dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas 
(Instituto Mosap) na gestão 
2022-2025 da entidade. O re-
presentante do Sindicato foi 
eleito para o cargo de adjunto na 
Diretoria de Assuntos Jurídicos. 
 O Mosap congrega 
dezenas de sindicatos e associa-
ções do setor público e desen-
volve ações coordenadas com 
outros fóruns do funcionalismo 
diante dos três Poderes, com 
foco na defesa dos direitos dos 
aposentados e pensionistas. Pa-
ridade, integralidade e não con-
tribuição previdenciária sobre 
os proventos - conforme dispõe 
a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 555/2006 - são 
algumas das principais bandei-
ras do Instituto. 
 “O SINAL é um 
atuante parceiro de primeira 
hora. É um grande prazer po-
der contar novamente com o 
Sindicato em nossa Diretoria, 
especialmente diante de um 
contexto tão desafiador para 
todo o serviço público”, afirma 

SINAL retorna à Diretoria 
do Instituto Mosap

Edison Guilherme Haubert, 
do Sindicato dos Servidores do 
Poder Legislativo Federal e do 
Tribunal de Contas da União 
(Sindilegis), presidente eleito 
para a gestão 2022-2025 do 
Mosap.
 Haubert concedeu en-
trevista à edição de outubro de 
2021 do SINAL Plural Ex-
presso. Na oportunidade, falou 
da parceria com o Sindicato e 
da importância do engajamen-
to dos servidores do BC nas 
mobilizações acerca das pautas 
de interesse da classe. 
 “Os servidores apo-
sentados e os pensionistas 
precisam compreender a for-
ça que têm. Somos um grupo 
bastante abrangente. No caso 
do Banco Central, que possui 
carreiras de alto padrão técni-
co, a responsabilidade de dis-
seminar esta conscientização é 
maior ainda. Seguimos avan-
çando e contamos com vocês 
na luta em defesa da dignidade 
daqueles que tanto contribuí-
ram e ainda contribuem para 
o engrandecimento do serviço 
público”, pontuou. 
 Para rever o informati-
vo, acesse sinal.org.br e clique 
no menu “Publicações”.    

A revogação do Decreto 10.620/2021, 
a modernização da carreira de Es-
pecialista do BC, o fortalecimento 

institucional, a recomposição remuneratória 
e outras demandas prioritárias foram te-
mas levados pelo SINAL à equipe da chapa 
Lula/Alckmin, vencedora das eleições presi-
denciais no último dia 30 de outubro. 
 Durante a corrida eleitoral ao Palácio 
do Planalto, o Sindicato buscou interlocuções 
com todas as campanhas, de modo a garan-
tir os avanços necessários nas tratativas acerca 
dos pleitos do corpo funcional da Autarquia, 
independentemente do resultado das urnas. 
Neste último bimestre de 2022, os diálogos 
seguem, tanto no âmbito do Banco Central 
do Brasil quanto em outros órgãos do go-
verno e no Congresso Nacional, com vistas a 
garantir encaminhamentos ainda no presente 
ano. 
 A equipe responsável pela transição 
de governo também será foco dos diálo-
gos do Sindicato, no sentido de avançar e 
aprofundar o conhecimento da gestão que 
sucederá a atual no Executivo sobre os te-
mas relevantes para os servidores da Casa. 
Acompanhe notícias em nosso site. 

Sindicato mantém 
diálogos com 

instâncias decisórias 
sobre demandas dos 

servidores do BC
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Filiado, já aproveitou as ofertas 
que o SINAL Plus te oferece? 
São descontos exclusivos em mi-

lhares de produtos e serviços em lojas 
virtuais e físicas espalhadas por todo o 
território nacional. De medicamentos a 
passagens aéreas, de móveis a vestuário, 
de instituições de ensino a concessioná-
rias, você encontra na plataforma. 
 E o melhor, você pode cadas-
trar até cinco dependentes para usu-
fruírem dos mesmos benefícios que 
você.  Então, não perca tempo. Para 
ativar o seu cadastro no SINAL Plus 
e aproveitar agora mesmo, acesse o site 
sinalplus.temmaisvantagens.com.br. 
É rápido e fácil.  
 Caso encontre dificuldades no 
momento do cadastro ou tenha qual-
quer dúvida quanto à utilização da 
plataforma, entre em contato pelo tele-
fone ou WhatsApp (61) 99354-6881, 
pelo email atendimento@temmaisvantagens.com.br ou, ainda, pelo chat dentro do site. 

Ainda mais descontos!
 Com o objetivo de incrementar o rol de benefícios aos filiados, o SINAL firmou também, recentemente, 
novos convênios. A rede de farmácias São Paulo/Pacheco é um dos parceiros. Para saber mais sobre os convênios 
nacionais e regionais, acesse o endereço portal.sinal.org.br/servicos/convenios. Caso tenha dificuldades na 
utilização de qualquer um dos benefícios, entre em contato com a sua regional do Sindicato.  

Em 28 de outubro, data em que também se comemora o Dia do Servidor Público, o SINAL completou 34 anos 
de vida. São mais de três décadas de uma história de lutas e conquistas em prol dos 
servidores do Banco Central do Brasil, de todo o serviço público e da sociedade. 

 Parabéns a você, que é protagonista desta trajetória e a razão da existência de 
nossa entidade representativa. Seguimos juntos na defesa dos direitos de todo o corpo 
funcional da Autarquia, por um país justo, por um Estado à altura da demanda popular 
e por um Sistema Financeiro Cidadão.
 Para assistir nosso vídeo comemorativo, acesse o Qr-Code ao lado ou o ende-
reço youtube.com/apitotv.  

34 anos em defesa dos servidores do BC 

SINAL de vantagens; aproveite! 
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Diante de afirmações do presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP/AL), entidades redobram a 
atenção neste último bimestre do ano

O SINAL e as demais enti-
dades do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras 

Típicas de Estado (Fonacate) se-
guem vigilantes à possível retomada 
da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 32/2020 - reforma admi-
nistrativa. Na assembleia geral do mês 
de outubro, as afiliadas ao Fórum in-
dicaram estado de assembleia perma-
nente em atenção ao eventual retorno 
da discussão da matéria pela Câmara 
dos Deputados ainda em 2022.
 “O Fonacate entende que é 
necessário aguardar o início da pró-
xima Legislatura para a retomada do 
debate em torno da reforma admi-
nistrativa. Além disso, que a cons-
trução de uma reforma administra-
tiva republicana, que compreenda as 
necessidades do setor público e dos 
destinatários dos serviços prestados, 
deve ouvir especialistas no assunto e 
a população interessada, o que certa-
mente redundará no abandono de-
finitivo da PEC 32/2020”, destaca-
ram as entidades em nota divulgada 
também no mês de outubro. 
 Paralelamente, os diálogos 
com os congressistas estão em curso, 
haja vista as declarações do presiden-
te da Câmara, Arthur Lira (PP/AL), 
de que pretende trazer o dispositivo 
à ordem do dia. O objetivo da inter-
locução parlamentar é construir uma 
ampla frente de resistência à proposta, 
que está pronta para ser analisada pe-
los deputados no Plenário da Casa.

SINAL e Fonacate se mantêm atentos 
à possível retomada da reforma 
administrativa ainda em 2022 

[PEC 32/2020]

Um grande risco para todos

 O Fonacate já evidenciou, 
em diversas oportunidades, por 
meio de estudos técnicos, que a 
PEC 32/2020 possui uma série de 
inconsistências, que propiciam, por 
exemplo: o aumento do assédio mo-
ral e do clientelismo na Administra-
ção Pública e o enfraquecimento do 
concurso público, da estabilidade e 
da autonomia técnica dos servidores. 
 Até mesmo os servidores 
já aposentados serão afetados, caso 
a matéria seja aprovada nos atuais 
termos. O aumento de cargos tem-
porários, com servidores vinculados 
ao Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), pode afetar o fi-

Trecho de nota pública 
do Fonacate.

A construção de uma 
reforma administrativa 

republicana, que compreenda 
as necessidades do setor 

público e dos destinatários dos 
serviços prestados, deve ouvir 

especialistas no assunto e a 
população interessada.

“

”

nanciamento e a sustentabilidade 
do Regime Próprio (RPPS). Neste 
cenário, conforme prevê a Emenda 
Constitucional (EC) 103 - refor-
ma da Previdência - poderia haver 
a cobrança de contribuições previ-
denciárias extraordinárias para os 
ativos, aposentados e pensionistas, 
bem como a redução da faixa de 
isenção da CPSS sobre os proven-
tos de aposentadoria e pensão. 
 Outro possível impacto de-
rivado do aumento de novas formas 
de contratação, no longo prazo, é a 
perda de referência para a manu-
tenção da paridade remuneratória 
entre os ativos e os aposentados.
 Passado o período eleitoral, 
a ameaça ganha força. A mobiliza-
ção dos servidores - juntamente às 
frentes parlamentares em defesa do 
serviço público - contra a reforma 
administrativa em tela foi vitoriosa 
nestes últimos dois anos, mas é ne-
cessário estarmos atentos e prontos, 
se preciso, para uma nova jornada 
de lutas até o fim de 2022. 
 Fique atento e acompanhe 
notícias no Apito Brasil em nosso site 
(sinal.org.br). Caso tenha interesse 
em receber nossos informativos dire-
tamente em seu WhatsApp, mande 
mensagem para (61) 981458400.

SINAL de vantagens; aproveite! 



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 “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.

 O Plenário do STF, ao julgar a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade nº 5422, decidiu pela inconstitucionalidade da inci-
dência do Imposto de Renda sobre pensão alimentícia.
 O ministro Dias Toffoli, relator da ADI, esclareceu que a 
materialidade de um tributo está necessariamente vinculada à exis-
tência de acréscimo patrimonial. Ocorre que alimentos ou pensão 
alimentícia, quando decorrentes de direito de família, não são consi-
derados rendas, nem proventos de qualquer natureza.
 Em sessão virtual realizada no mês de setembro, a Supre-
ma Corte, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração 
manejados pela União, cuja pretensão era a modulação do acórdão 
para, entre outros, estabelecer a eficácia ex nunc, isto é, que a deci-
são só tivesse eficácia após o trânsito em julgado da ação.
 Com esta decisão, o STF atende interesses de pessoas mais 
vulneráveis, reconhecendo a inconstitucionalidade da tributação 
sobre valores pagos a título de alimentos.
 A Receita Federal divulgou orientação para aqueles que, 
nos 5 últimos anos (de 2018 a 2022), apresentaram declaração in-
cluindo o valor da pensão como rendimento tributável retificarem 
a declaração e fazerem o acerto.
 O SINAL está acompanhando a matéria e está dispo-
nível aos filiados que se enquadrem na questão legal para orien-
tações. Para mais informações, entre em contato conosco pelo 
email juridiconac@sinal.org.br ou pelo telefone (61) 33228208.

JUDICIÁRIO
 Está disponível em nosso site, na 
área restrita a filiados, o vídeo da reunião 
do Grupo de Trabalho (GT) que discute 
melhorias ao Programa de Assistência à 
Saúde dos Servidores do Banco Central 
(PASBC) realizada no último dia 26 de 
outubro. 
 Os encontros virtuais, promovidos 
sempre na última quarta-feira de cada mês, 
são abertos a todos os servidores (ativos, 
aposentados e pensionistas). 
 Além de um espaço para apresen-
tação de demandas e esclarecimento de dú-
vidas dos participantes, as reuniões contam 
com palestras de especialistas nas áreas de 
saúde e bem-estar sobre temas atuais e per-
tinentes. 
 Programe-se e participe dos en-
contros. Ninguém melhor do que você, 
beneficiário, para apontar onde o nosso 
Programa de Saúde pode e deve melho-
rar. O link para acesso ao evento virtual é 
disponibilizado em nosso site às vésperas 
das reuniões. 

GT DO PASBC

 Novembro será marcado pela definição das diretrizes para a atuação do Sindicato no próximo período. 
Na segunda quinzena do mês, será realizada Assembleia Geral Nacional (AGN) para ratificação da pauta apro-
vada na plenária (que ocorreu nos dias 5 e 6) da 29ª Assembleia Nacional Deliberativa (AND). 
 Depois da deliberação dos delegados regionais, será o momento de toda a categoria apreciar os itens, que 
indicarão os pontos prioritários para a atuação do SINAL em prol dos servidores do Banco Central do Brasil. 
O ato encerrará o calendário da 29ª AND, iniciada ainda no mês de agosto, com os debates dos subtemas por 
meio de blogs abertos a todo o corpo funcional do BC. 
 Para mais informações sobre datas e procedimentos necessários, acesse nosso site (sinal.org.br). A sua 
participação nesta importante instância democrática é imprescindível. 

PAUTA REIVINDICATÓRIA


