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Desde o início do manda-
to, em maio de 2021, a 
atual Diretoria Executiva 

Nacional do SINAL tem buscado 
diversificar as formas de intera-
ção com os filiados ativos, apo-
sentados e pensionistas de todo 
o país, bem como oferecer novos 
e úteis produtos e serviços. E em 
2023 não será diferente.

Para além da ação sindical, 
com a manutenção dos traba-
lhos, nos diferentes âmbitos, em 
defesa da pauta reivindicatória 
do corpo funcional do BC - que 
tem dentre as diretrizes aprova-
das pela categoria, por exemplo, 
o aprimoramento do Programa 
de Assistência à Saúde dos Ser-
vidores (PASBC) e o enfrenta-
mento ao Decreto 10.620/2021 
- traremos diversas novidades 
para você, filiado.

Uma delas é um curso online 
sobre como utilizar todos os re-
cursos disponíveis na plataforma 
Zoom. A ferramenta de videocon-
ferências ganhou mais destaque 
no contexto da pandemia, por 
permitir a interação em tempo 
real de participantes no ambien-
te virtual. O sistema inclusive é o 

que vem sendo utilizado pelo SI-
NAL para a realização das Assem-
bleias Gerais Nacionais (AGN) e 
outros eventos virtuais.

O Sindicato planeja a reali-
zação de uma série de cursos 
online em 2023, e você também 
pode sugerir temas e áreas de 
seu interesse. Para isso, basta 
enviar e-mail para o endereço 
mudarosinal@sinal.org.br. Den-
tre os assuntos do ciclo de pa-
lestras e cursos teremos minis-
trações relacionadas a saúde e 
bem-estar, a exemplo das pales-
tras realizadas em 2022 durante 
as reuniões do Grupo de Traba-
lho (GT) que discute melhorias 
ao PASBC.

Os encontros para tratar do 
Programa de Saúde dos servido-
res seguirão sendo promovidos 
mensalmente (na última quar-
ta-feira de cada mês). O objetivo 
das atividades - que, por vezes, 
contam com a presença de re-
presentantes do Departamento 
de Gestão de Pessoas, Educação, 
Saúde e Organização (Depes) do 
Banco Central - é debater pro-
postas e sugestões para uma 
melhoria contínua, bem como 

levantar demandas e esclarecer 
dúvidas relacionadas ao PASBC. 

As AGNs virtuais não delibe-
rativas, que têm por propósito 
discutir a pauta de reivindica-
ções da categoria, bem como es-
tratégias de mobilização em prol 
de cada um dos pleitos, passarão 
a ser realizadas quinzenalmente 
a partir deste mês de janeiro.

Novidades também nos 
fóruns virtuais de debate do SI-
NAL disponíveis no Facebook, 
com novos temas e dinâmicas 
de diálogo, para um melhor 
aproveitamento dos ambientes 
de interação entre os filiados. 

Para ficar por dentro de todas 
as novidades, acompanhe notí-
cias em nosso site (sinal.org.br). 
Você pode também receber nos-
sos informativos diretamente 
em seu WhatsApp. Para se ins-
crever em nossa lista de trans-
missão de notícias, envie men-
sagem, via WhatsApp, para 
(61) 98145-8400. 

Seguimos trabalhando para 
construir uma entidade sindi-
cal, a cada dia, mais forte e pre-
sente. Que 2023 seja de grandes 
realizações para todos!

[ANO NOVO]

SINAL prepara 
novidades para 2023
Ciclo de cursos e palestras e novas rotinas de interação 
no ambiente virtual são destaques para o ano
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[TUTORIAL]

Confira como ativar o seu 
cadastro e aproveitar os descontos 
exclusivos do SINAL Plus
Preparamos um passo a passo para te auxiliar; confira!

Filiado, já se cadastrou 
para aproveitar os be-
nefícios exclusivos do 

SINAL Plus? Na plataforma 
você tem acesso a descontos 
em milhares de produtos e 
serviços em lojas virtuais e 
físicas em todo o território 
nacional. De instituições de 
ensino a redes de drogarias, 
de passagens aéreas a ves-
tuário, de plano odontológi-
co a mobiliário para a casa, 
de automóveis a eletrodo-
mésticos, você encontra os 
melhores preços em um só 
lugar.

Para te auxiliar, prepa-
ramos um tutorial sobre 
como ativar o seu cadastro 
e começar a aproveitar as 
vantagens do SINAL Plus. 
Confira a seguir o passo a 
passo, que também inclui 
as instruções para obter sua 
carteirinha “Tem + Saúde”, 
que te garante ofertas ex-
clusivas em medicamentos. 

1 Acesse o endereço 
sinalplus.
temmaisvantagens.
com.br/login ou o  
Qr-Code abaixo. 

2 Clique em 
“Primeiro 
Acesso”.

Obs: Caso já tenha 
ativado o cadastro, não 
é necessário fazê-lo no-
vamente. Você pode cli-
car em “Entrar” e fazer o 
seu login normalmente.

3 Na sequência, digite seu 
CPF no campo indicado, 
marque a opção “Não 
sou um robô” e clique 
em “Buscar”.

Obs: Caso apareça a mensa-
gem “Usuário não encontrado!”, 
entre em contato com o SINAL Na-
cional ou com a sua regional do 
Sindicato, para inclusão das suas 
informações na base de dados.

4 Preencha os dados 
solicitados, crie sua 
senha, marque o campo 
“Aceito os Termos 
de acordo com a Lei 
13.709/2018” e clique 
em “Cadastrar”
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5 Na sequência, após cadastro concluído 
com sucesso, você pode seguir para a 
área de login e começar a aproveitar os 
descontos exclusivos do SINAL Plus ou, 
ainda, incluir até cinco dependentes, 
para usufruírem do clube de vantagens. 
Você pode incluir novos dependentes 
dentro da sua cota a qualquer momento.

6 Na área de login, basta digitar seus dados, 
marcar a opção “Não sou um robô” e clicar 
em “logar”.

Obs: Caso não se lembre da senha, clique em “Esque-
ceu sua senha?” e siga as orientações para gerar uma 
nova chave de acesso. Será enviado para seu endereço 
de e-mail cadastrado um código, que deve ser inserido 
no campo indicado, para a criação da nova senha.

7 Na página inicial do 
SINAL Plus, no topo 
da tela, você pode 
efetuar as suas buscas 
por estabelecimentos 
comerciais por unidade 
federativa, categoria, 
subcategoria, dentre 
outros. 

Você pode também gerar sua 
carteirinha “Tem + Saúde”, para 
garantir os melhores preços em 
remédios. Para isso, clique em 
“Medicamento”, no menu lateral 
e, na sequência, em “Emita ago-
ra sua carteirinha”, no banner 
localizado no centro da tela.

Após gerar a carteirinha, você 
pode imprimi-la ou salvá-la em 
formato digital para apresentar 
no ato da compra na drogaria 
escolhida.

Caso tenha dificuldade para 
utilizar a plataforma, entre em 
contato com sua regional do SI-
NAL ou solicite ajuda no chat 
disponível dentro do próprio site 

(botão verde e branco no canto 
inferior direito).

Aproveite os descontos exclu-
sivos que a parceria entre o Sin-
dicato e o Markt Club te garante. 
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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.

RECOMPOSIÇÃO
O SINAL atuou durante o mês de dezembro - no Le-

gislativo e diante da equipe de transição - e seguirá 
trabalhando, isoladamente e em conjunto com fóruns 
e entidades parceiras, por um reajuste linear emergen-
cial em 2023 (se possível já em fevereiro). O pleito dos 
servidores do Executivo ganha ainda mais urgência em 
face das carreiras do Judiciário e do Legislativo já terem 
conseguido avançar em suas recomposições salariais. 

Vale destacar que o Sindicato busca o reajuste dentro 
do subsídio, conforme historicamente tem defendido a 
estrutura remuneratória. O índice de reajuste pleiteado 
é o mesmo para ativos, aposentados e pensionistas.

Além disso, a luta pela MP1 (reestruturação de car-
reira) e pela MP2 (Retribuição por Produtividade Ins-
titucional - RPBC) também será prioritária neste início 
de 2023. 

DEFASAGEM
Está disponível em nosso site 

o Corrosômetro atualizado, que 
aponta a defasagem remunerató-
ria dos servidores do Banco Cen-
tral do Brasil em relação ao pata-
mar registrado em julho de 2010.

De acordo com  a ferramenta, 
a perda do poder de compra, em 
face da inflação não reposta no 
período, está em, aproximada-
mente, 40%. São quase 12 anos 
e meio de arrocho salarial.

Para conferir o Corrosôme-
tro na íntegra, acesse nosso site 
(sinal.org.br). 

INTERLOCUÇÕES
Além das questões de caráter remuneratório, o 

Sindicato e as demais representações do Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Fede-
rais (Fonasefe) e do Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) levaram ou-
tras demandas à equipe de transição do novo gover-
no nos meses de novembro e dezembro de 2022.

No âmbito dos Grupos Técnicos, pautaram as dis-
cussões, dentre outros pontos, a possibilidade de ar-
quivamento da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 32/2020 – reforma administrativa -, bem como 
mecanismos para a regulamentação da negociação 
no âmbito da Administração Pública Federal entre 
governo e servidores, em linha com a Convenção 151 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Durante um dos encontros com o coordenador do 
Grupos Técnicos da Transição, Aloizio Mercadante, 
o presidente do SINAL, Fábio Faiad, entregou a pau-
ta reivindicatória dos servidores do Banco Central 
do Brasil, aprovada em novembro. Na oportunidade, 
Faiad ainda se colocou à disposição para o agenda-
mento de reunião para tratar exclusivamente dos 
pleitos do corpo funcional do BC.

NOVA EDIÇÃO
Em janeiro, será publicada a 

nova edição da Sinalizando. A re-
vista digital do Sindicato, lançada 
em 2022, é destinada a tratar de 
uma série de temas de interesse 
dos servidores do Banco Central 
do Brasil. A publicação possui um 
layout que se adapta a diferentes 
tipos de disposi-
tivos, com menus 
interativos, faci-
litando a leitura 
em smartphones e 
tablets.

Para conferir as 
três primeiras edi-
ções, já disponí-
veis em nosso site, 
acesse o endereço 
portal.sinal.org.br/
sinalizando.

Greve histórica 
dos servidores 
do BC cumpriu 
seu papel

A autonomia do BC não  
está completa: ainda faltam 
muitas etapas

ARTIGO

MOBILIZAÇÃO

A verdadeira história da  
criação do Pix

DIRETO DO BC

Revista digital do SINALNo 3 • set 2022

Novos atos de protesto 
já estão marcados para 
13 e 14 de setembro
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