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expediente
editORiAL
Ano novo. Novas conquistas.
Companheiros e companheiras,

Começamos mais um ano. Um ano 
onde teremos que renovar as espe-
ranças, reforçar a união e garantir 
mais gás e disposição para as lutas 
que estão por vir, especialmente as 
batalhas que deveremos travar na 
Campanha Salarial 2014. 

Neste ano, é primordial que cada tra-
balhador tome posse do sentimento 
de luta para garantirmos as conquis-
tas desejadas. De nada adianta es-
tarmos à frente da batalha se nossos soldados não participam da guerra. Quan-
do estamos juntos, fica mais fácil garantirmos nossas reivindicações. Isso é um 
fato. Toda vez que você, trabalhador, participa, reivindica, luta pelos direitos e 
pelas conquistas, os resultados vêm mais rápido. Nós fazemos o que podemos 
e muitas vezes conseguimos mais do que seria aparentemente possível, mas 
não é fácil, sentimos falta do apoio e da força de cada um.

Para começar a atuar nas batalhas da Campanha Salarial 2014, mande suas 
sugestões e participe das assembleias. É nas assembleias que discutimos e 
definimos as pré-pautas e a pauta de reivindicação. Também nesses encontros 
são eleitos os delegados e escolhidos os observadores, parte importante do 
processo.

Em 2014, venha fazer a mudança. Lembre-se: o sucesso da campanha depende 
muito da sua participação.

Contamos com seu apoio.

Um grande abraço,
DJALMA ARAÚJO FERREIRA  
Presidente do SINDPD-DF
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Finalizado prazo para entrega de documentos 
da ação do FGtS
O sindicato decidiu prorrogar até o dia 20/01/2013 a entrega de documentos necessários para a propositura de ação do FGTS. O 
SINDPD-DF esticou o prazo devido a vários pedidos dos trabalhadores, que ainda estão organizando a documentação. Mais de 
600 trabalhadores procuraram o sindicato para entrar com a ação. O SINDPD-DF encerrou no dia 20 o prazo para entrega dos 
documentos.

diretores participam de Curso de negociação e 
Contratação Coletiva
Os diretores do SINDPD-DF Maria do Socorro e Osiel Rocha estão finalizando o Curso de Negociação e Contratação Coletiva, 
oferecido pela ECOCUT, Escola Centro-Oeste de Formação Sindical. O curso é de suma importância para o aprimoramento dos 
diretores, especialmente na hora de defender os trabalhadores nas negociações com os patrões e nos fechamentos de CCTs.

Com temas como análise de conjuntura, índices de cálculos − como INPC, IPCA e Dieese −, como fazer os cálculos de 
imposto de renda, entre outros, o curso é essencial para preparar nossa diretoria para os embates que estão por vir.

Sindicatos atentos à reestruturação da dataprev
Os sindicatos pedem à Fenadados para que mantenha as mobilizações nacionais para coibir abusos por parte da Dataprev, 
como a reestruturação proposta pelos atuais gestores da empresa. Caso seja implementada da forma como está sendo 
apresentada nas regionais, poderá acabar com postos de trabalho.  

A Dataprev ainda não apresentou nenhuma posição clara sobre a reestruturação, mas a gerência da empresa já usa tom de 
ameaça sobre a possibilidade de demissão. O SINDPD-DF está junto com outros sindicatos e a federação para garantir a 
manutenção dos postos de trabalho.

O que fazer na aposentadoria? 
A assistente social do Serpro – regional Brasília, Talita Guimarães Aragão, deu algumas dicas para os trabalhadores.

Compreensão de estimativa de uma vida mais longa

Ao se preparar para a aposentadoria, o trabalhador deve avaliar – entre outras questões – que tipos de atividades ele gostaria 
de dedicar-se nessa fase da vida. Por isso, ele deve atentar também para uma nova realidade; a do aumento da expectativa de 
vida no Brasil. Isto significa que as pessoas poderão ter um longo período da vida na condição de aposentados.   

Possibilidade de continuar no trabalho

Continuar trabalhando após a aposentadoria é uma das possibilidades que o trabalhador deve considerar. Muitas vezes, a relação 
com o trabalho é de prazer e satisfação. Dessa maneira, cada trabalhador deve observar seu próprio perfil e história de vida para 
decidir manter-se em um vínculo empregatício, ou mesmo observar a possibilidade de uma nova carreira ou empreendimento.

Possibilidade de novas atividades

As atividades após a aposentadoria não precisam se restringir as opções de engajamento profissional. De um modo geral, o trabalhador 
brasileiro prefere se desvincular das ocupações profissionais e vivenciar o período da aposentadoria com maior liberdade. Nesse 
sentido, há diversas atividades as quais o aposentado pode dedicar-se por lazer; exercendo sua capacidade criadora livremente.

A principal orientação é saber que organizar-se para esse momento da vida é fundamental. 

Sindpd-dF em AÇãO
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CApA

Campanha Salarial 
já começou

V
ocê, trabalhador, já pode mandar suas sugestões para 
a Campanha Salarial 2014/2015 através do nosso site  
www.sindpd-df.org.br. A Plenária Nacional de Campanha 
2014/2015 dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SERPRO, 

Dataprev, Datamec, Cobra Tecnologia, Empresas Particulares e Empresas 
Estaduais e Municipais já está marcada para o período de 20 a 23 de março 
de 2014, em Brasília.

O processo
Para você entender como funciona o processo, listamos aqui o passo a 
passo geral da Campanha Salarial. Fique por dentro e entre nessa luta com 
o seu sindicato.

- O primeiro passo a ser dado é a construção das pré-pautas de 
reivindicações. Elas foram entregues pela Fenadados aos sindicatos 
dia 24/1 para discussão com a categoria nas assembleias específicas, 
podendo ser adendadas. O SINDPD-DF disponibilizou no seu site os 
documentos;

- Depois são realizadas as assembleias, onde se tem os processos de 
eleição de delegados e escolha de observadores que vão participar da 
Plenária Nacional;

- Após as assembleias, cada um dos sindicatos filiados encaminha 
as propostas de alterações, inclusões ou exclusões aprovadas nas 
assembleias;

- A Plenária Nacional é realizada para definição da pauta de reivindicação. 
Importante lembrar que não é aceita apresentação de proposição à pauta 
de reivindicações durante a plenária.

Anote na agenda
- Calendário para realização das assembleias com os trabalhadores
- Assembleias dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serpro – 05/02/2014; 
- Assembleias dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Dataprev – 06/02/2014; 
- Assembleias dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cobra Tecnologia – Até o dia 11/02/2014; 
- Assembleias dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Datamec – 12/02/2014; 
- Assembleias dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Empresas Particulares – Até 13/02/2014.
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CONHEÇA AS REGRAS PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS DE BASE 
E ESCOLHA DE OBSERVADORES
Para eleger o delegado de base a realização da assembleia-geral extraordinária é obrigatória. Nessas assembleias 
devem ser eleitos seus respectivos suplentes, porque se, por algum motivo, o delegado ou delegada não puder 
participar será credenciado o suplente. Isso deve constar da ata da assembleia-geral extraordinária. 

No caso dos observadores, as próprias entidades sindicais poderão indicá-los. É importante verificar que a quantidade 
de observadores não poderá ser maior do que o quantitativo de delegados e delegadas que o Estado tem direito.

Um item de extrema importância que deve ser observado por todos é a quota de gênero. As delegações de cada 
entidade estadual deverão cumprir os 30% de quota de gênero.

ASSISTENCIAL DE CAMPANHA
Trabalhador, não faça o jogo do patrão. Aprove o desconto do assistencial de campanha e fortaleça a nossa 
luta. Juntos somos mais fortes e podemos conseguir melhores conquistas em nossos acordos coletivos.  

Uma luta aguerrida precisa de financiamento e o assistencial de campanha é que permite ao SINDPD-DF 
colocar o carro de som na frente das empresas em nossos protestos e mobilizações, organizar movimentos 
de repúdio ao assédio dos patrões, informar a categoria com panfletos e jornais da campanha, distribuir 
camisetas e botons para incomodar as direções das empresas e forçar as negociações, mobilizar o 
departamento jurídico para dar apoio nas mesas e defender os direitos dos trabalhadores, fazer greves, entre 
outras formas criativas e de pressão que utilizamos para garantir avanços nas conquistas dos trabalhadores.   

Por todos esses motivos, quando o seu gerente ou diretor pedir, gentilmente, que você leve sua carta ao 
SINDPD-DF  para não autorizar o desconto do assistencial de campanha, lembre-se que neste momento 
quem sai fortalecido é o patrão, enquanto a categoria de Tecnologia da Informação (TI) é penalizada.

De onde vem o assistencial de campanha?
O fundamento de validade da contribuição assistencial, também conhecida como contribuição negocial, 
está disposto no artigo 513, alínea e, da CLT. Tal contribuição haverá de ser estipulada em acordo coletivo 
de trabalho, em convenção coletiva de trabalho ou em sentença normativa.

A praxe sindical indica que as entidades definem, na assembleia-geral que antecede a negociação coletiva, 
o valor devido a título de contribuição negocial (taxa de fortalecimento), a despeito de não haver impeditivo 
para o seu estabelecimento diretamente pela diretoria da entidade.

Tal contribuição se consubstancia em uma contraprestação aos serviços prestados no processo negocial, 
além de servir como verdadeira fonte financiadora dos projetos assistenciais das entidades sindicais.

CApA
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Uma vida dedicada 
à luta dos anistiados
É com imenso pesar que registramos 
o falecimento de nossa estimada 
companheira e diretora Rosa Maria 
Monteiro de Barros Almeida Leite Dias, 
ocorrido no dia 30/12/2013. Rosa era 
uma mulher forte e um símbolo de 
força e dignidade. Lutou e conquistou 
muito para os anistiados. Incansável na 
batalha, não parou de lutar até o fim. 

A Diretoria do SINDPD-DF presta sua 
homenagem e gratidão pelos anos 
dedicados ao movimento sindical e à luta 
em prol dos trabalhadores anistiados. A 
essa sindicalista admirável, todo nosso 
respeito e a certeza de que ficará para 
sempre em nossos corações e na 
história do nosso sindicato.

O SINDPD-DF tem o compromisso em 
dar continuidade à luta. Nos últimos 
meses, a diretora Rosa Maria estava 

negociando duas audiências públicas 
na Câmara dos Deputados, para 
discutir a situação atual dos anistiados 
e sua isonomia em relação aos demais 
trabalhadores. Também articulava uma 
reunião no SERPRO para tratar do 
mesmo assunto. O sindicato pretende 
dar continuidade a esse trabalho e 

Nossa grande mestra
Para Erbene Rolim, Rosa foi exemplo de vida. “Um dos maiores presentes que recebi na vida foi ter a chance de conhecer e  
trabalhar com a Rosa Maria Monteiro de Barros Almeida Leite Dias. Com certeza, isso ajudou a me tornar uma pessoa melhor e 
mais competente. Ela era uma empregada pública ciente do seu papel na administração pública e  uma generala em ação, levando à 
vitória o seu exército de soldados anistiados pela Lei 8878/94,  quase que impotentes diante da prepotência e injustiças do Estado, 
fazendo valer uma lei em um país que nem sempre acata leis. A Rosa teve uma grande e longa missão que Deus colocou em suas 
mãos. Foram 23 anos de luta em prol dos anistiados. Desafio que assumiu e conduziu, tendo a chance de provar, em vida, o sabor 
da gratidão e reconhecimento dos anistiados de todo o Brasil, quando precisou deles”, afirmou.

Para a diretora do SINDPD-DF, Francisca das Chagas Ferreira, amiga de tantas lutas, Rosa Maria é um símbolo da luta dos 
anistiados. “Rosa nos ensinou a nunca aceitar um não e nunca ficar calado. Sempre temos que saber o porquê do não, e 
foi assim que conseguimos grandes vitórias. Lembro-me que fraquejei várias vezes e quis desistir, principalmente quando 
peregrinávamos de gabinete em gabinete e não conseguíamos apoio, tomávamos chuva na Esplanada, passávamos fome 
juntas, muitas humilhações. Nesses momentos, ela dava aquele grito que só mãe sabe dar e nos motivava e incentivava a 
continuar. Agradeço por contar com o SINDPD-DF, que veio para o nosso lado quando percebeu a seriedade do movimento, 
e a alguns colegas que nos apoiaram nos momentos difíceis. Tenho lembranças muito boas da Rosa, mas também tenho 
o sabor amargo do descaso que sofremos. Acredito que tudo isso motivou a guerreira Rosa a lutar. Todos sabem, ROSA 
MARIA respirava anistia e vivia cada momento de sua vida almejando vê todos os anistiados com os nossos devidos salários 
restaurados e todas as injustiças corrigidas. Creio em nossas vitórias, que serão muito mais dela. Nossa luta continua e vamos 
reestruturar e manter nosso movimento vivo. Seguiremos mais unidos para honrar o que ela nos ensinou”, afirmou emocionada. 

concluir essas articulações. “Sabemos 
que não será tarefa fácil, pois perdemos 
uma mulher incrível. Por isso mesmo, 
temos que trabalhar duro para dar 
continuidade à luta da Rosa para 
devolver a dignidade aos anistiados”, 
afirmou o presidente do SINDPD-DF, 
Djalma Ferreira.
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BOCA nO tROmBOne

O SINDPD-DF ajuizou uma ação trabalhista com pedido de liminar 
requerendo a imediata reintegração do empregado público André 
Soares de Azevedo aos quadros da empresa. O empregado 
foi demitido sem justa causa e sem motivação alguma. No dia 
18/12/2013, a liminar foi deferida, tendo sido determinado pelo 
juiz que o reclamante se apresentasse para a reclamada no dia 
23/12/2013 e retornasse ao trabalho imediatamente. A audiência 
foi marcada para março e de tal decisão ainda cabe recurso.

O empregado foi admitido e nomeado na cota de P.N.E. 
(Portador de Necessidades Especiais) em junho de 2011. 
Em setembro de 2013, foi dispensado sem justa causa e sem 
aviso prévio de empresa da administração pública indireta. “Tive 
um grande choque da realidade, me senti humilhado, abalado 
e constrangido, o que me levou a acreditar que ocorreu a 
dispensa de forma arbitrária e por falta de princípio de boa-fé 
do responsável pela avaliação de desempenho. Não houve um 
bom senso, tampouco a tolerância com o empregado que esteve 
doente e afastado pelo INSS em março, retornando ao trabalho 
em abril, sob tratamento com o acompanhamento profissional”, 
indigna-se André. Segundo o histórico profissional de 2011 e 
2012, o rendimento do trabalho do empregado foi considerado 
muito bom, mas bastou uma queda esporádica de rendimento 
para ele ser dispensado, mesmo tendo um problema mais 
sério, como deficiência auditiva bilateral severa profunda. “Eu me 
senti muito injustiçado com o comportamento da empresa, que 
ainda encontra-se em amadurecimento da estrutura organizacional 
e se comporta como se fosse uma empresa privada, então fui 
atrás do meu sindicato reivindicar os meus direitos trabalhistas. 
Após a devida orientação, fui encaminhado para o departamento 
jurídico, para elaboração do dossiê - provas, laudos e atestado. O 
departamento jurídico do SINDPD-DF fez a petição e entrou com 
ação judicial na vara trabalhista”, conta o profissional.

Após uma semana de andamento do processo judicial, saiu 
a liminar. Embora ela tenha sido deferida e André reintegrado 
em dezembro, ele ainda encontra-se em julgamento e 
em tratamento, com quadro de melhoria de saúde.

O processo judicial continua em andamento e uma nova audiência 
foi marcada para março. “Acredito que a justiça prevalecerá graças à 
eficiência do nosso sindicato, que defende os seus filiados, respaldado 
pela lei. Sendo um portador de deficiente ou não, todos temos direito 
à igualdade para termos uma luta digna como trabalhador. Não tenha 
medo de procurar sempre o sindicato, caso aconteça qualquer tipo de 
eventualidade de postura profissional inapropriada ou antiética ou algo 
similar, pois só assim você conquistará o seu direito”, orienta André. 

Justiça obriga Cobra a 
reintegrar trabalhador 
demitido de forma imotivada

empresa: tCi/BpO
O sindicato protocolou no Ministério Público do Trabalho 
(MPT) denúncia contra a empresa. Aguardamos 
manifestação do MPT sobre o descumprimento em 
relação à ausência de fornecimento do plano de saúde, 
atraso, e forma incorreta de pagamento do vale-refeição, 
ausência de pagamento das verbas rescisórias e não 
pagamento de horas extras.

empresa: CApGemini 
O SINDPD-DF protocolou no Ministério Público do Trabalho 
(MPT) as denúncias referentes ao descumprimento da 
carga horária contratada com os trabalhadores, que 
seria de 8 horas. Após a contratação, a empresa exige 
que o trabalhador trabalhe em regime de escala, não 
sendo estabelecido horário fixo e definido, pois todos os 
meses a escala muda. Não há contrato formal de trabalho 
estabelecido entre as partes e não há negociação coletiva 
entre a empresa e o SINDPD-DF para fechamento 
de acordo de escala. Não há isonomia salarial e os 
trabalhadores alegam assédio moral.

empresa: SiGmA 
Diretores do SINDPD-DF e a assessora jurídica do 
sindicato, Deliana Valente, reuniram-se, no final de 2013, 
com cerca de 30 trabalhadores demitidos da empresa 
Sigma. A discussão foi focada em ações que garantam 
o recebimento dos salários em atraso e das verbas 
rescisórias. 

A empresa não comunicou o sindicato com o pedido 
de homologações no prazo devido, o que gerou o 
agendamento para o mês de janeiro. Os diretores do 
SINDPD-DF se comprometeram a fazer uma agenda 
extra para as homologações em razão da gravidade 
do problema. Aproximadamente 50 trabalhadores 
da empresa foram demitidos do MDIC (Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e ainda não 
receberam as verbas rescisórias.
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