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Em reunião com o Advoga-
do-Geral da União, Jorge 
Messias, no último dia 

7 de março, em conjunto com 
outras lideranças do Fonacate, 
o presidente do SINAL, Fábio 
Faiad, solicitou atividade es-
pecífica para debater a questão 
dos 28,86% no Banco Central do 
Brasil. O ministro da AGU e sua 
equipe argumentaram que as 
próximas semanas terão agenda 
cheia, mas se comprometeram a 
programar um encontro na pri-
meira quinzena de maio.

Vale destacar que diversas 
carreiras do serviço público fe-
deral já negociaram com o go-
verno as ações dos 28,86% (Re-
ceita Federal, Tesouro Nacional 
e Polícia Rodoviária Federal, por 
exemplo). Contudo, a Diretoria 
do BC se mostra ainda resistente 
a negociar com seus servidores. 
Por isso, o pleito do Sindicato à 
Advocacia-Geral da União para 
tratar do assunto.

Live Jurídica
Tem dúvidas sobre ações em 

curso ou outros temas jurídicos? 
O SINAL promoverá no próximo 
dia 23 de março, a partir das 16h, 

uma reunião virtual para trazer 
esclarecimentos sobre os proces-
sos em tramitação. O encontro, 
que será realizado por meio da 
plataforma Zoom, é aberto aos 
filiados de todo o país.

A ação dos 28,86% será um 
dos temas centrais da atividade, 
que terá a presença do advoga-
do Marcos Resende. Além de um 
breve histórico, serão aborda-
das as perspectivas futuras para 
a resolução da questão:
• As conversas que estamos 

tentando alinhavar com o 
novo Desembargador respon-
sável pelo processo judicial;

• As tratativas junto ao go-
verno (AGU) para tentarmos 
destravar a negociação;

• Esclarecimentos sobre a pos-
sibilidade de “venda dos cré-
ditos” para algum investidor 
financeiro idôneo (tradição 

desse tipo de negócio, prós e 
contras, etc.); e

• Todas as formas constantes 
de pressão sobre a Diretoria 
de Administração para mudar 
a posição intransigente con-
tra a negociação dos 28,86%.
Acompanhe e interaja, levan-

do suas dúvidas, comentários e 
eventuais sugestões sobre os te-
mas em discussão.

Para participar do evento 
virtual, aponte a câmera do seu 
smartphone para o Qr-Code ao 
lado ou confira o link 
de acesso no Apito 
Brasil, em nosso site 
(sinal.org.br). 

Fórum de discussão
Para atender aos colegas 

que mais se interessam sobre 
o tema, o Sindicato criou, ain-
da no início de 2022, um gru-
po específico no Facebook para 
tratar dos 28,86%. Caso queira 
participar, acesse o Facebook, 
no campo de busca, procure por 
“SinalCon 2023 - Acordo sobre 
os 28,86%” e solicite sua inclu-
são no Fórum de debates.

[DEMANDA]

SINAL e AGU terão encontro 
para discutir 28,86%
Equipe da pasta se comprometeu a agendar reunião  
para a primeira quinzena de maio
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O governo federal vai revo-
gar a portaria que trata 
do cronograma de cen-

tralização das atividades de 
concessão e manutenção de 
aposentadorias e pensões na 
Administração Pública Federal. 
O anúncio foi feito pela ministra 
da Gestão e da Inovação em Ser-
viços Públicos, Esther Dweck, 
durante evento de reinstalação 
da Mesa Nacional de Negociação 
Permanente entre o Executivo e 
as entidades representativas do 
funcionalismo, realizado no úl-
timo dia 7 de fevereiro.

Na prática, a medida anun-
ciada pela titular do MGI con-
gela todas as transferências e 
dá mais tempo ao SINAL e a ou-
tras entidades representativas 
para trabalharem pela vitória 
definitiva, ou seja, a revogação 
do Decreto 10.620/2021. Vale 
lembrar que, diferentemente 
de outras instituições públicas, 
a norma não chegou a produzir 
efeitos sobre os servidores do 
BC por força de liminar obtida 
no Judiciário, em meados de 
2022, e pela interlocução polí-
tica do Sindicato no âmbito do 
Poder Executivo.

De qualquer forma, neste pri-
meiro momento, a revogação da 
portaria representa uma impor-

tante vitória, pleiteada incan-
savelmente pelo Sindicato nas 
variadas instâncias, inclusive 
junto à ministra Esther Dweck, 
ainda durante os trabalhos da 
equipe de transição de governo. 

Negociação Permanente
O referido evento de 7 de fe-

vereiro, no qual estiveram pre-
sentes oito ministros de Estado, 
marcou a retomada da mesa ne-
gocial entre governo e servido-
res. O presidente, Fábio Faiad, 
e o diretor de Comunicação do 
SINAL, Mardônio Sarmento, par-
ticiparam da atividade, que reu-
niu também outras lideranças 
do funcionalismo.

Na semana seguinte, teve iní-
cio a agenda de reuniões de tra-
balho da Mesa, conduzida pelo 
secretário de Gestão de Pessoas 
e Relações de Trabalho do MGI, 
Sérgio Mendonça. No centro da 
pauta do encontro, o reajuste 
remuneratório, bem como o rea-

juste de benefícios dos servido-
res do Executivo.

Na oportunidade, Fábio 
Faiad, que também representou 
o Fonacate, do qual é vice-presi-
dente, cobrou a revogação ime-
diata do Decreto 10.620/2021, 
além de outras demandas gerais 
da classe. Neste e nos demais 
encontros que o sucederam, 
Faiad reafirmou ao secretário 
Sérgio Mendonça e a outros in-
tegrantes de sua equipe o pe-
dido pela instalação célere das 
mesas setoriais, para tratar das 
reivindicações exclusivas de 
cada carreira. 

No que se refere à pauta dos 
servidores do Banco Central do 
Brasil, demandou a publicação 
imediata de Medida Provisória 
tratando da reestruturação da 
carreira de Especialista e uma 
solução para os pleitos dos ce-
letistas reintegrados da Autar-
quia. Conforme destacou aos 
interlocutores do MGI, um dos 
temas a serem levados à mesa 
específica é a Retribuição por 
Produtividade Institucional 
(RPBC) para todo o corpo fun-
cional do órgão.

Os diálogos pelas pautas sa-
larial e não salarial, gerais e 
específicas, seguem. Para se 
manter atualizado, acompanhe 
notícias e chamados à mobili-
zação no Apito Brasil, em nosso 
site (sinal.org.br).

[SERVIÇO PÚBLICO]

Da esquerda para a direita: Henrique Seganfredo, Alexandre 
Caletti, Mardônio Sarmento e Fábio Faiad durante evento de 
instalação da mesa negocial, em 7 de fevereiro

Governo anuncia 
suspensão do cronograma 
de centralização de 
aposentadorias e pensões
Medida abre caminho para uma vitória definitiva  
contra o Decreto 10.620/2021
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O Programa de Assistência 
à Saúde dos Servidores do 
Banco Central, conforme 

decisões da categoria, oriundas 
inclusive da mais recente As-
sembleia Nacional Deliberativa 
(AND), segue protagonizando a 
agenda do SINAL junto à Autar-
quia. No último dia 2 de março, o 
Sindicato encaminhou ofício ao 
chefe do Departamento de Ges-
tão de Pessoas, Educação, Saú-
de e Organização (Depes), Mar-
celo Cota, levando demandas 
necessárias ao aprimoramen-
to do PASBC. Os pleitos foram 
apresentados por beneficiários 
durante atividade virtual reali-
zada pelo Sindicato na tarde do 
dia anterior.

O documento entregue ao 
Depes destaca, dentre outros 
pontos, preocupações a respeito 
do financiamento do Programa, 
dificuldades na nova metodolo-
gia de apresentação dos recibos 
para ressarcimento e a neces-
sidade de aplicação de reajuste 
aos prestadores da rede creden-
ciada das especialidades de of-
talmologia e odontologia.

Na mesma data do envio do 
ofício, o SINAL se reuniu com 
o Departamento, quando refor-
çou os itens elencados no do-
cumento e deu continuidade à 

discussão de outros temas tam-
bém relacionados ao Programa 
de Saúde.

O trabalho do SINAL em bus-
ca do constante aprimoramento 
do PASBC tem se desenvolvido, 
parte significativa, em parceria 
com os membros eleitos pelos 
servidores para o Comitê Gestor, 
Laura Tupinambá, Carlos Torko-
mian e Hipérides Mello.

É importante recordar que, 
no último ano, a despeito de um 
cenário difícil, conseguimos, 
com nossa luta, importantes 
avanços, a exemplo da melhoria 
do atendimento presencial em 
algumas praças, especialmente 
no Rio de Janeiro; do aprimo-
ramento da página eletrônica 
no que se refere à prestação de 
informações, com a atualização 
dos dados de credenciados; da 
redução de queixas dos presta-
dores de serviços; e da realiza-
ção, pelo Sindicato, de reuniões 
de servidores, muitas delas com 
a presença de integrantes do 
Depes, para esclarecimento de 
dúvidas.

Com vistas a buscar novos 
avanços e ouvir as demandas 
dos beneficiários, o SINAL pro-
move reuniões virtuais mensais 
do Grupo de Trabalho destinado 
a debater o aperfeiçoamento do 

PASBC. E você é nosso convida-
do. Acompanhe os informativos 
em nosso site para conferir os 
links de acesso. O próximo en-
contro está marcado para o dia 
29 de março, às 16h. Acesse 
pelo Qr-Code abaixo.

bit.ly/3mxaPh2

Participe, levando suas dú-
vidas, comentários e demandas 
para a construção de um Progra-
ma de Saúde a cada dia mais ali-
nhado às nossas necessidades.

As gravações das reuniões 
mensais, que contam, além dos 
debates sobre o PASBC, com pa-
lestras sobre aspectos ligados 
a saúde e bem-estar, ficam dis-
poníveis na Área dos Filiados 
de nosso site, na seção  “Vídeos 
exclusivos”.

Reajuste
A luta pela recomposição re-

muneratória para os servidores 
ativos, aposentados e pensio-
nistas do BC, uma das princi-
pais frentes de atuação do Sin-
dicato neste primeiro trimestre 
de 2023, também faz parte das 
ações em prol do PASBC. Vale 
destacar que o reajuste dos salá-
rios e proventos trará impactos 
positivos para o Programa de 
Saúde, haja vista sua dinâmica 
de financiamento.

[ATUAÇÃO]

Fortalecimento do 
PASBC segue como pauta 
prioritária do SINAL
Ações se desenvolvem nas diversas frentes; 
Sindicato enviou ofício ao Depes no último dia 2 de 
março, apresentando demandas dos beneficiários
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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.

ELEIÇÕES
Filiado, está em curso o proces-
so eleitoral 2023 do Sindicato, 
que definirá a gestão para o 
próximo biênio (2023/2025). 
Estão em disputa cargos nos 
Conselhos Regionais e nos Con-
selhos Fiscais Regionais das dez 
seções do SINAL pelo país.

Conforme calendário das 
eleições, a votação está mar-
cada para o próximo dia 13 de 
abril. No dia seguinte, haverá a 
apuração e proclamação do re-
sultado. Já a posse dos eleitos, 
está prevista para o dia 2 de 
maio. 

Para conferir os procedi-
mentos necessários à votação, 
acompanhe notícias em nosso 
site ou entre em contato com 
sua representação regional do 
SINAL.

Você, que está apto, partici-
pe deste importante processo 
democrático e ajude a fortalecer 
e respaldar a atuação de nossa 
representação sindical, em de-
fesa dos pleitos do corpo funcio-
nal do Banco Central do Brasil.

ARROCHO SEGUE
Está disponível em nossa página eletrônica o Corrosômetro 
atualizado até janeiro de 2023. A ferramenta, desenvolvida 
pelo SINAL, mostra a perda do poder de compra dos servi-
dores do Banco Central do Brasil em relação ao patamar de 
julho de 2010.

Como evidencia o Corrosômetro, já são 12 anos e 7 meses 
de arrocho remuneratório, com uma defasagem de 41,17%, 
levando-se em consideração a variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período. Para se 
ter uma ideia, em valores atuais, as perdas representam, 
neste intervalo de tempo, o correspondente a 38,78 salários.

Para conferir o corrosômetro na íntegra, acesse o ende-
reço portal.sinal.org.br/corrosometro.

Confira na página 2 deste informativo mais detalhes so-
bre a atuação do Sindicato em prol do reajuste dos servido-
res ativos, aposentados e pensionistas.

INTERAÇÃO
Já acessou os fóruns de discussão do Sindicato no Fa-
cebook? Está aberto o SINALCON 2023. São dez gru-
pos dedicados ao debate de temas de interesse dos 
servidores do Banco Central do Brasil, como 28,86%, 
PASBC, Decreto 10.620/2021 e autonomia do BC. 

É possível participar de mais de um grupo simulta-
neamente. Para ingressar nos grupos, basta solicitar 
a participação. Para encontrá-los, acesse o Facebook 
e busque pelo termo “sinalcon” ou confira os links 
para acesso direto no Apito Brasil. 

Participe!

Quer receber nossos informativos 
diretamente em seu WhatsApp?

[MAIS COMODIDADE]

Envie mensagem para whatsapp (61) 981458400 
e solicite sua inscrição. É rápido e prático. 

Atenção: para que o serviço de envio de notícias 
funcione corretamente, é necessário que você adicione 
o contato do SINAL (acima) na sua agenda. 

Inscreva-se na lista 
de transmissão do 
Apito Brasil.

http://sinal.org.br
mailto:sinalplural%40sinal.org.br?subject=

