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EXPEDIENTE
EDITORIAL
Difíceis 
batalhas no 
campo de 
combate, mas 
vencemos.
Foi difícil, mas conseguimos 
fechar as campanhas salariais da 
Dataprev e da Datamec e estamos 
com a negociação da Cobra em 
andamento. Muitas dificuldades nasceram do fato das direções quererem 
estender uma guerra com a representação dos trabalhadores. Dessa forma, a 
queda de braço acabou por atrasar o fechamento das campanhas. As disputas 
foram acirradas e, embora não tenhamos conseguido tudo que queríamos, 
levamos a luta até o final.

Infelizmente, não tínhamos ao nosso lado uma grande arma contra os 
diretores das empresas, os trabalhadores. Com pouca mobilização, tivemos 
que nos desdobrar para alcançar conquistas e só conseguimos por conta da 
interferência e luta política dos sindicalistas, que recorreram até à bancada no 
Congresso Nacional e ao Executivo para resolver os impasses.

O SINDPD-DF irá continuar nas lutas da categoria, mas se você, trabalhador, 
quer, de fato, ter melhores salários e condições de trabalho, precisa participar. 
Nas nossas lutas, já vimos que nada cai do céu. O sindicato é muito mais 
forte com você do nosso lado. Em 2015, venha para a luta. Só assim nossas 
conquistas serão maiores. Se você não se mobilizar, eles se mobilizam contra 
você.

Aproveito para mandar um abraço a todos os trabalhadores de TI pelo seu dia, 
28/10. Que o sucesso seja o reconhecimento da profissão que cada um de 
vocês abraçou com amor.

Uma boa leitura,

DJALMA ARAÚJO FERREIRA  
Presidente do SINDPD-DF



3SETEMBRO  A  OUTUBRO  DE  2014      DF  DADOS

DATAPREV 
Tiveram que nos engolir

D
emorou e foi bem estressante o processo de 
discussão com a direção da Dataprev em cima 
da campanha salarial. A representação dos 
trabalhadores teve que pedir reforço ao ministro 

da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, que recebeu, 
no começo de outubro, uma comitiva de sindicalistas da 
Fenadados e dos sindicatos filiados, entre eles o SINDPD-
DF, para tratar sobre os problemas vivenciados pelos 
trabalhadores da Dataprev e agravados durante a Campanha 
Salarial 2014/2015. Foi preciso toda essa mobilização para 
pressionar a direção da empresa a fechar um acordo. 

Diante do exposto pelos trabalhadores, o ministro Garibaldi 
se comprometeu a intervir. Na 8ª mesa de negociação da 
Campanha Salarial 2014/2015, a direção da Dataprev 
começou a reunião afirmando que não seria possível 

avançar na proposta econômica. O que eles não sabiam 
é que NÓS já tínhamos avançado e, depois de toda essa 
luta, os trabalhadores da Dataprev conquistaram uma vitória 
histórica contra o arbítrio e, principalmente, contra o ego do 
presidente da empresa. 

Contamos com a garantia do ministro de que os salários e 
demais cláusulas econômicas seriam reajustados no mesmo 
patamar do Serpro, ou seja, 7,05% (correspondentes ao 
ICV-Dieese de maio). A empresa teve que ceder e aceitar 
manter todas as demais cláusulas do acordo coletivo vigente, 
ficando aprovadas as propostas de ICV DIEESE de 7,05% e 
a manutenção das cláusulas constantes do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT). 

Enfim, NÓS VENCEMOS!

Reunião dos sindicalistas com o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho
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CAMPANHA SALARIAL

O
s trabalhadores da BBTS/Cobra de Brasíl ia 
realizaram paralisação durante todo o dia 13/11, 
Dia Nacional de Luta. O objetivo foi mostrar 
a insatisfação com a atitude da empresa em 

não apresentar uma contraproposta com avanços nas 
negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015. 

Os trabalhadores chegaram a seus locais de trabalho 
vestindo camisetas pretas em protesto e cruzando os 

braços. A mobilização foi bem sucedida e os trabalhadores 
responderam às ameaças e assédio com bom humor, 
churrasco e jogo de truco. Essa disposição garantiu a 
paralisação durante todo o expediente, inclusive no horário 
do almoço.

A greve já é prevista, já que a direção da BBTS/Cobra não 
apresenta nenhuma contraproposta às reivindicações da 
pauta dos trabalhadores.

Neste ano, a luta foi intensa e uma das maiores vitórias foi a garantia de 
manutenção dos empregos. Os trabalhadores da Datamec assinaram o acordo 
que garante, entre outras conquistas, um reajuste salarial de 7,5% retroativos 
a 1º de maio de 2014 e um auxílio-refeição de R$26,00 para aqueles que têm 
jornada de 40 horas semanais e de R$21,68 para jornadas de 36 e 30 horas 
semanais.

Avançamos e vamos continuar no pelotão de frente para conseguirmos muito 
mais na próxima campanha. Contamos com você, pois é sua par ticipação 
que aumenta as chances de mais vitórias.

Datamec: empregos garantidos

13 de novembro. Dia Nacional de Luta 
dos Trabalhadores da BBTS/Cobra 

Trabalhadores de Brasília unidos nas mobilizações
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SINDPD-DF EM AÇÃO

SINDPD-DF PETICIONA CONTRA 
A CAPGEMINI
O SINDPD-DF protocolou petição na Procuradoria Regional do Trabalho 
comunicando que não houve sucesso nas tentativas de acordo de escala 
com a Capgemini, já denunciada pelo sindicato, e solicitou o prossegui-
mento da denúncia.

Há alguns meses, o sindicato tenta construir uma proposta legítima para os trabalhadores, mas a empresa não avançou 
nas negociações e nem mesmo se manifestou sobre a contraproposta, aprovada em assembleia no dia 3/9.

Na última assembleia realizada, os trabalhadores da Capgemini decidiram não paralisar no momento e aguardar o anda-
mento do processo. 

Banco de horas 
aprovado por 
trabalhadores da 
AKER 
Os diretores do SINDPD-
DF Marcelo Barros, Osiel 
Rocha, Socorro Santos e 
Elaine Lemes estiveram 
presentes na assembleia 

dos trabalhadores da AKER, onde foi discutida a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para o banco de horas. A 
proposta foi aprovada por unanimidade, mas não sem antes 
o sindicato discutir com a empresa para estabelecer regras 
normativas para constituição do Banco de Horas, de acordo 
com o artigo 6, da Lei 9.601, de 21 de janeiro de 1998.

Entre as deliberações que serão abrangidas estão aumento 
e diminuição de jornada, trabalho em feriados, dias entre 
feriados e compensação e outras normas do banco de horas.

Para a diretora Elaine Cristina, da Diretoria do SINDPD-
DF, “o ACT - Banco de Horas é mais uma conquista do 
sindicato para a categoria, até porque várias rodadas de 
negociação entre o sindicato e a empresa precisaram ser 
realizadas até que se construísse um acordo favorável para 
os trabalhadores”.

Mais benefícios

- Rescisão do contrato de trabalho, sem justa causa, antes 
de efetuada a compensação de horas-crédito do empregado. 
Estas serão pagas juntamente com as verbas rescisórias, 

como horas extraordinárias, acrescidas do adicional previsto 
em lei ou norma coletiva de trabalho e os débitos serão 
assumidos pela empresa;

- As horas não compensadas no mês em que prestadas serão 
acumuladas para que sejam concedidas a qualquer momento, desde 
que previamente acordada, ou em dias a mais de gozo de férias.

Representantes da OLT Cobra são apresentados 
aos funcionários

A apresentação dos eleitos como representantes da OLT (Organização 
por Local de Trabalho) na Cobra, os trabalhadores Eder Araújo de 
Souza (titular) e Miris Alves da Silva (suplente), foi feita em um 
café da manhã servido para todos os funcionários. A eleição, que 
foi realizada no mês de setembro, faz parte do fortalecimento das 
instâncias representativas dos trabalhadores e da ocupação de 
espaços políticos garantidos. 

A Diretoria parabeniza os novos representantes e convoca também 
os trabalhadores para ajudarem nesse ato de fortalecimento da luta 
da categoria de TI e de suas instâncias sindicais.
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JURÍDICO

SERPRO: HORA DE ENTRAR EM AÇÃO POR MAIS UMA CONQUISTA

Se você é funcionário do SERPRO, o sindicato tem uma ótima notícia. O SINDPD-DF irá entrar com uma ação para pleitear a recomposição do 
pagamento por produtividade que a empresa deixou de pagar. O jurídico irá ajuizar reclamações trabalhistas individuais para os empregados da 
empresa, sindicalizados, que foram admitidos até 17/05/1998. Se você ainda não é ssindicalizado, procure o SINDPD-DF para se filiar.

Documentos necessários

Para entrar com a ação são necessárias cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, CTPS (cópia da área com foto, verso da foto e área do 
contrato de trabalho com o Serpro), 3 últimos contracheques e comprovante de residência, assim como o preenchimento de alguns documentos 
que você pode acessar no site www.sindpd-df.org.br ou pedir para o diretor de sua base. Todos os documentos deverão ser entregues no Jurídico 
do SINDPD-DF.

DIA DO EVANGÉLICO SERPRO: SEM PRAZO PARA LIBERAÇÃO DE VALORES

Nos termos do que dispõe o artigo 745-A do Código de Processo Civil, o SERPRO requereu ao juiz o parcelamento da dívida referente aos dias 
trabalhados em feriado (Dia do Evangélico), o que foi deferido. Dessa forma, a empresa efetuou o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor total 
da dívida e parcelou o restante em 6 (seis) vezes. A última parcela foi paga em 15/10/14, visto que a data final para a comprovação do pagamento 
era 27/10/2014, conforme demonstra o andamento processual disponibilizado no site do Tribunal Regional do Trabalho.

Em reunião com o juiz titular da 10ª Vara do Trabalho, o mesmo informou ao Jurídico do SINDPD-DF que não tem data prevista para liberação dos 
valores ao sindicato, já que ainda irá analisar as petições protocoladas e vai abrir prazo para o sindicato se manifestar sobre os valores pagos pela 
empresa. Informou ainda que não há previsão de data para análise das petições pendentes e conseqüente despacho.

ATENÇÃO TRABALHADORES DA DATAPREV

O SINDPD-DF comunica que o processo de mérito por antiguidade foi distribuído na Justiça do Trabalho de Brasília, sob o nº 1593-2014-15ª Vara 
do Trabalho, referente à reclamação trabalhista proposta contra a empresa DATAPREV.

O andamento do processo pode ser acompanhado no site www.tr t10.jus.br.

As dúvidas sobre o processo podem ser esclarecidas pelo e-mail juridico@sindpd-df.org.br ou pelo telefone 3225-8089.

Objetivo é atender as áreas previdenciária, consumidor, família, cível e penal

A Diretoria do SINDPD-DF decidiu ampliar o atendimento jurídico aos trabalhadores para as áreas 
previdenciária, consumidor, família, cível e penal. A categoria só tem a ganhar também com atendimento 
na área previdenciária. “É uma conquista importante para todos nós. Nossa categoria está amadurecendo 
e é muito natural que comecemos a olhar com mais cuidado para os direitos previdenciários. É necessário 
dar a essas pessoas todo o apoio jurídico nessa área, até porque muitos estão encerrando suas atividades 
profissionais e precisam, com isso, obter todos os seus direitos respeitados e adquiridos, afinal depois 
de toda uma caminhada precisamos obter condições favoráveis para usufruirmos de forma justa a nova 
etapa da vida”, explica a diretora Jurídica, Antônia Pontes. 

Caso precise de atendimento, procure o escritório Rodrigues Pinheiro Advocacia.

SCS Quadra 2, Bloco D, Ed. Oscar Niemeyer, 14º andar
Telefone: 2105-2413
Site: www.rodriguespinheiro.adv.br
Email: rp@rodriguespinheiro.adv.br

SINDPD-DF amplia atendimento jurídico

Diretora Jurídica Antônia Pontes
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CAPA

Foi um show de bola e confraternização

O 4° Torneio de Futebol de Campo 
do SINDPD-DF mostra que as 
disputas ficam mais acirradas a 

cada ano, isso só no campo, porque a 
confraternização entre os par ticipantes 
fora do tapete verde cresce a cada edição. 
Realizado nos dias 18 e 19 de outubro, 
o torneio contou com a participação dos 
times do SINDPD-DF, Ases, Engebrás, 
Stefanini, Sucuri (Cobra) e Dataprev.

No final, a Ases ganhou da Engebrás nos 
pênaltis e o SINDPD-DF levou a taça do 
terceiro lugar ao vencer a Stefanini por 4 x 
1. O sindicato conseguiu fazer o artilheiro do 
campeonato. O melhor goleiro foi do time da 
Engebrás e o melhor jogador do time da Ases.

O evento foi encerrado com um churrasco e muita 
comemoração entre os par ticipantes. “Espor te, qualidade 
de vida, confraternização e um evento bem organizado 
marcaram as comemorações do Dia do Profissional de TI. 
Cada ano, ficamos mais orgulhosos em proporcionar essa 
união entre nossos sindicalizados. Esperem mais novidades 
para o próximo ano”, garante Djalma Ferreira, presidente do 
SINDPD-DF. Se você quiser conferir mais fotos do evento, 
acesse o Facebook do SINDPD-DF: sindpddf.sindpddf.7

“Este ano o torneio foi muito bem 
organizado. Genial a ideia de distribuir 

água e lanche para os atletas, assim como 
a identificação com pulseiras” 

Eder Araújo de Souza, time Sucuri (Cobra)

“A cada ano o torneio está melhor. 
Foi ótimo o sindicato ter abastecido os 

atletas com água e lanche, ainda 
mais que jogamos no horário do almoço 

e o dia estava muito quente”
Egon Emanuel, time Engebrás

“Gostei bastante do torneio. 
Foi organizado e todos comentaram 

positivamente. Pretendemos participar 
nos próximos anos. E já deixamos como 
sugestões: diferentes cores de camisa 
dos times para não ter repetida e realizar 

o torneio em dois finais de semana, 
para não cansar muito os jogadores”

Enio Tolentino Silva, time Dataprev
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