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O Decreto 10.620/2021 - 
que, dentre outras dis-
posições, transfere as 

atividades de concessão e ma-
nutenção de aposentadorias e 
pensões do Banco Central do 
Brasil para o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) - foi 
pauta de reunião do SINAL e ou-
tras representações do Fórum 
das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) com o ministro da 
Previdência Social, Carlos Lupi, 
no último dia 31 de janeiro, em 
Brasília. À mesa, o presidente 
do Sindicato, Fábio Faiad, enu-
merou ao ministro Lupi as in-
consistências do dispositivo.

Conforme observou Faiad, 
além da ausência de mérito e 
razoabilidade, a norma fere a 
Constituição Federal de 1988. 
Neste sentido, reafirmou o pe-
dido pela revogação do instru-
mento. O titular do Ministério 
da Previdência Social, por sua 

vez, ouviu atentamente a argu-
mentação dos servidores e se 
comprometeu a avaliar o tema e 
levar a demanda pela revogação 
ao presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Vale lembrar que, no caso 
do corpo funcional do BC, o De-
creto 10.620/2021 não chegou 
a produzir efeitos por força de 
decisão liminar - impedindo a 
transferência das aposentado-
rias e pensões ao INSS - obtida 
pelo SINAL na Justiça.

O encontro com o ministro 
Carlos Lupi foi uma das ativi-
dades do primeiro Dia Nacional 
de Mobilização dos servidores 
públicos federais em 2023. A 
data marcou também o início da 
campanha salarial neste ano. 
Foram realizados, ainda, um tui-
taço, Assembleia Geral Nacional 
(AGN) não deliberativa dos ser-
vidores do BC e um ato virtual, 
promovido em parceria pelo Fo-
nasefe e o Fórum Nacional Per-

manente de Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate). O evento 
contou com a presença de lide-
ranças de diversas carreiras. 

Em sua participação, o di-
retor de Relações Externas do 
SINAL, Francisco Tancredi, cha-
mou a atenção, além da injusti-
ficável defasagem remunerató-
ria, para os impactos sociais da 
precarização dos serviços públi-
cos. De acordo com ele, a luta 
da classe se dá também pelo 
fortalecimento do Estado, uma 
vez que a valorização do setor, 
por meio, por exemplo, da re-
posição permanente do quadro 
de pessoal, significa, na ponta, 
a prestação de mais e melhores 
serviços essenciais à população.

Tancredi ainda ressaltou a 
disposição de luta dos servido-
res do Banco Central do Brasil, 
que, em 2022, travaram um lon-

[MOBILIZAÇÃO]

SINAL mantém diálogos no 
Executivo e no Legislativo 
em prol dos servidores do BC
Início de 2023 é marcado por interlocuções em diversas frentes 
na defesa dos pleitos dos ativos, aposentados e pensionistas
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go enfrentamento, culminando 
na greve em prol de uma agenda 
de valorização. Por fim, afirmou 
que a categoria segue vigilante e 
mobilizada.

A tônica do mês de janeiro foi 
a busca por interlocução com o 
governo em prol dos pleitos do 
funcionalismo, com destaque 
para o reajuste remuneratório 
dos servidores ativos, aposen-
tados e pensionistas do Poder 
Executivo. 

No dia 11 de janeiro, o SINAL 
e as demais afiliadas Fonacate 
requereram, em caráter de ur-
gência, à ministra da Gestão e 
da inovação em Serviços Públi-
cos, Esther Dweck, a recompo-
sição salarial para os servido-
res do Executivo, uma vez que, 
além das perdas acumuladas 
nos últimos anos, carreiras do 
Legislativo, do Judiciário, do Mi-
nistério Público e da Defensoria 
Pública da União já avançaram 
em seus reajustes. Em ofício en-
viado a Dweck, o Fórum sugeriu 
a edição de Medida Provisória 
como forma de dar um desfecho 
célere ao tema, sem prejuízos 
às demandas setoriais. O docu-
mento destacou, ainda, o con-
gelamento dos benefícios, como 
o auxílio-alimentação, que teve 
seu último reajuste há mais de 
sete anos.

Um dia depois, o presidente 
do Sindicato entregou, em mãos, 
à titular do Ministério da Gestão 
e da Inovação em Serviços Pú-
blico ofício apresentando um 
panorama geral das reivindica-
ções dos servidores do Banco 
Central e solicitando a abertura 
de mesa específica para tratar 
das demandas no âmbito da Au-
tarquia. Na mesma oportunida-
de, o tema foi tratado também 
com o secretário de Gestão de 
Pessoas e Relações de Trabalho 
do Ministério da Gestão, Sérgio 
Mendonça.

O pedido pela mesa específi-
ca foi reforçado ainda junto ao 
deputado federal Rogério Cor-
reia (PT/MG), durante evento no 
Palácio do Planalto no dia 18 de 
janeiro.

O conjunto das representa-
ções de classe do Executivo se 
prepara agora para a instalação 
da mesa negocial com o governo 
em fevereiro. O tema esteve em 
pauta durante reunião prelimi-
nar entre lideranças da classe 
e a ministra Esther Dweck, em 
30 de janeiro. Na oportunidade, 
Fábio Faiad reiterou a solicita-
ção de tratativas sobre a pauta 
interna dos servidores do Banco 
Central.

No BC
“Infelizmente, o compor-

tamento da DC não mostrou 
melhorias desde o início deste 
ano, uma vez que nenhum dire-
tor fez qualquer manifestação 
acerca dos problemas da carrei-
ra. Essa postura enfraquece, ou 
mesmo anula, a defesa da va-
lorização”. A afirmação consta 
do manifesto dos integrantes 
da carreira de Especialista do 
Banco Central, endereçado à 

Diretoria Colegiada (DC). O do-
cumento, que foi entregue ao 
presidente do BC, Roberto Cam-
pos Neto, contou com mais de 
2000 assinaturas de servidores 
ativos, aposentados e pensio-
nistas da Casa.

Também em janeiro, no dia 
12, o SINAL solicitou à direto-
ra de Administração do Banco 
Central, Carolina Barros, a re-
tomada dos diálogos em prol de 
demandas ainda pendentes e de 
novas reivindicações do corpo 
funcional. Melhorias na gestão 
e no atendimento do PASBC; 
reabertura dos diálogos acer-
ca dos 28,86%; e mudanças no 
convênio entre BC e Banco do 
Brasil (e entre BC e outras IFs), 
a fim de melhorar as condições 
de empréstimo consignado para 
os servidores, foram alguns do 
pontos destacados. 

Parlamento
Com o início da nova Legis-

latura, começaram também os 
diálogos na Câmara dos Deputa-
dos e no Senado Federal. Já na 
primeira semana de fevereiro, 
o SINAL e outras entidades re-
presentativas do Fonacate e do 
Fonasefe visitaram gabinetes de 
lideranças partidárias, para le-
var os pleitos do funcionalismo. 

Acompanhe mais notícias 
sobre a mobilização em prol 
do reajuste remuneratório, de 
outros itens da agenda do fun-
cionalismo, bem como da pauta 
específica dos servidores do BC 
no Apito Brasil em nosso site 
(sinal.org.br). Quer receber nos-
sos informativos diretamente 
no seu WhatsApp? Envie men-
sagem para (61) 981458400 e 
solicite inscrição em nossa lista 
de transmissão de notícias.
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Estão abertos os fóruns 
virtuais de discussão 
SINALCON 2023 no Fa-

cebook. São dez grupos na 
plataforma voltados ao deba-
te de temas de interesse dos 
servidores do Banco Central 
do Brasil, dentre eles itens 
que integram a pauta reivin-
dicatória do corpo funcional.  
O objetivo dos espaços é for-
necer ao filiado instrumen tos 
de participação nas discus-
sões sobre os assuntos ine-
rentes à categoria. 

Nos fóruns você pode ex-
pressar suas opiniões so-
bre os diferentes assuntos e 
apresentar suas demandas e 

questionamentos acerca de 
cada um deles. As contribui-
ções recebidas nos ambientes 
de interação poderão ajudar, 
inclusive, a nortear a atua-
ção sindical frente aos varia-
dos pleitos dos servidores da 
Autarquia.

É possível participar de 
mais de um grupo simulta-
neamente. Para ingressar nos 
grupos, basta solicitar a par-
ticipação. Para encontrá-los, 
acesse o Facebook e busque 
pelo termo “sinalcon” ou con-
fira os links para acesso dire-
to no Apito Brasil em nosso 
site (sinal.org.br) ou, ainda, 
por meio do Qr-Code ao lado. 

[INTERAÇÃO]

Participe dos fóruns 
de discussão do 
SINAL no Facebook
Grupos são voltados ao debate de temas de 
interesse do corpo funcional do BC

Veja abaixo a relação com-
pleta de temas dos grupos: 

1 Acordo sobre os 28,86%

2 PASBC

3 Redução da CPSS e  
outras melhorias

4 Combate ao Decreto 
10.620/21 

5 PEC 32/reformas 
administrativas

6 Reestruturação de 
Carreira e RPBC

7 Autonomia de verdade 
para o BC

8 Previdência 
Complementar

9 Teletrabalho e Gestão  
de Pessoas

10 Auditoria da Dívida

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

Filiado, já conferiu se seus 
dados junto ao SINAL es-
tão atualizados? Manter 

o cadastro em dia é importante 
para garantir uma comunica-
ção mais ágil e assertiva, e ain-
da ajuda a otimizar recursos. 

Acesse a Área dos Filiados 
em nosso site, verifique suas 
informações e, se necessário, 
atualize. Caso tenha dificul-
dades, entre em contato com 
sua representação regional do 
Sindicato.  

Confira ao lado nossos 
contatos: 

[ATUALIZE SEUS DADOS]

Belém
 (91) 3223-5493
 sinalbel@sinal.org.br

Belo Horizonte
 (31) 2512-1668
 (31) 2512-1731
 (31) 98684-5451
 sinalbh@sinal.org.br

Brasília
 (61) 3224-3417 
 (61) 98123-9117
 sinaldf@sinal.org.br

Curitiba
 (41) 9997-6562
 (41) 3353-6531
 sinalcur@sinal.org.br

Fortaleza
 (85) 3254-1927
 (85) 98948-9156
 sinalfor@sinal.org.br

Porto Alegre
 (51) 3224-9030
 (51) 98161-9142
 sinalpoa@sinal.org.br

Recife
 (81) 99710-2039
 sinalrec@sinal.org.br

Rio de Janeiro
 (21) 3184-3500
 (21) 96920-0347
 sinalrj@sinal.org.br

Salvador
 (71) 4102-6105 
 (71) 99947-0811
 (71) 99947-1472
 sinalsal@sinal.org.br

São Paulo
 (11) 3159-1813
 (11) 3159-0252
 (11) 99278-9303
 sinalsp@sinal.org.br
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EM MEMÓRIA
Com profundo pesar, o SI-
NAL recebeu a notícia do fa-
lecimento da filiada Cristina 
Kunika Nakazawa, de São Pau-
lo, ocorrido no último dia 20 
de janeiro. A servidora apo-
sentada, uma das fundadoras 
do Sindicato, lutava contra 
uma doença degenerativa.

Cristiana foi personagem 
sempre presente na história 
da representação do corpo 
funcional do BC, tendo como 
marca seu sorriso doce e mei-
go. De atitude determinada, 
fortaleceu a gestão do Con-
selho Regional do SINAL em 

São Paulo de 
2013 a 2015.

Participou 
de inúmeros 
eventos na-
cionais e regionais do Sindi-
cato, dentre eles as 18ª, 21ª 
e 26ª Assembleias Nacionais 
Deliberativas (AND).

Lamentamos esta signifi-
cativa perda e manifestamos 
condolências a todos os fami-
liares e amigos.

Cristiana Kunika Naka-
zawa deixará saudades e es-
tará sempre presente em nos-
sos corações.

APOIO
O SINAL divulgou, no úl-
timo dia 27 de janeiro, 
nota em apoio aos servi-
dores do Departamento 
de Estatísticas (DSTAT) 
do Banco Central. A pu-
blicação ocorreu após 
ganhar repercussão na 
imprensa a revisão de da-
dos do mercado de câm-
bio contratado, no perío-
do de outubro de 2021 a 
dezembro de 2022, feita 
pelo BC.

NOVA EDIÇÃO 
NO AR!
Chegou a nova edição da re-
vista digital Sinalizando. A 
publicação dá destaque à 
análise da conjuntura para o 
funcionalismo e à mobiliza-
ção nestes primeiros dias de 
2023, junto ao novo governo 
e ao BC, em defesa dos pleitos 
dos servidores da Autarquia.

Este volume traz também 
uma entrevista com o depu-
tado reeleito Rogério Correia 
– que traça um perfil do Con-
gresso Nacional e fala das 
perspectivas para as pautas 
de interesse dos servidores 
– e artigos e análises sobre 
temas voltados ao BC, dentre 
outras pautas.

A Sinalizando possui um 
layout que se adapta aos di-
ferentes dispositivos digitais 
(smartphones, tablets, note-
books), com menus intera-
tivos, de modo a facilitar a 
leitura e a navegação.

Confira a publicação na 
íntegra em 
nosso site 
(sinal.org.br) 
ou por meio 
do Qr-Code. 

CURSO ONLINE
nifestação dos interessados, o 
SINAL definirá datas e horários 
do curso.

A ferramenta de videocon-
ferências ganhou mais desta-
que no contexto das medidas 
sanitárias para prevenção à 
Covid-19, por permitir a inte-
ração em tempo real de parti-
cipantes no ambiente virtual. 
O sistema é o que vem sendo 

utilizado pelo Sindicato para 
a realização das Assembleias 
Gerais Nacionais (AGN) e ou-
tros eventos virtuais.

O objetivo é promover ou-
tros cursos virtuais, de assun-
tos de interesse dos filiados, 
ao longo de 2023. Caso queira 
sugerir uma temática, entre em 
contato conosco pelo endereço 
mudarosinal@sinal.org.br.

Quer aprender a utilizar melhor 
os recursos da plataforma Zoom? 
O SINAL oferecerá curso online 
gratuito para os filiados de todo o 
país. Para reservar sua vaga, entre 
em contato com sua representação 
regional do Sindicato. Após a ma-

Na nota, o Sindicato reafirma a 
confiança no trabalho dos servido-
res da área, sob o comando do colega 
Fernando Rocha, e aponta que o pro-
cesso acelerado de esvaziamento dos 
quadros da Autarquia pode criar um 
“ambiente propício para a ocorrência 
de eventuais equívocos”, ao destacar a 
falta de reposição do efetivo. 

Ainda assevera que caberia ao titu-
lar da pasta de Política Econômica, ou 
mesmo ao presidente Roberto Campos 
Neto, vir a público reforçar a confiança 
no trabalho do corpo funcional do BC 
diante de eventuais críticas. 

Leia a nota na íntegra em nosso site.


