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Djalma Ferreira, presidente do SINDPD-DF

Qual o balanço do SINDPD-DF sobre 2012?
Tivemos pontos positivos no ano passado, apesar 
dos entraves na Direção que demoraram para ser 
encaminhados, mas que estamos perto do fim para 
resolvê-los.

Estamos tratando tudo no âmbito da Justiça. Esse foi 
o melhor caminho que tomamos na Direção. Com uma 
série de processos contra o diretor expulso, já tivemos 
algumas vitórias. Em breve, temos convicção de que a 
escola (EFTI) voltará de fato e de direito para o comando 
da Direção do SINDPD-DF.

Os assentos conquistados pelo SINDPD-DF na direção da
Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal 
- CUT∕DF e na Direção Regional do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

– DIEESE-DF também fazem parte de uma série de vitórias do sindicato em 2012. Por vários anos, 
estivemos fora dessas entidades por conta de ações de má-fé do diretor expulso. Esse retorno 
significa muito para a Direção do SINDPD-DF. Prova que estamos no caminho certo em defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Federal. Com tudo isso, foi um ano de muita luta.

Quais as principais vitórias do sindicato no ano passado?

A maior conquista para os trabalhadores e trabalhadoras das empresas particulares, além das já 
citadas, foi o fim do 1%, repassado à EFTI. Outra vitória foi o fechamento da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) com ganho real. Ganhamos vários processos que beneficiaram os trabalhadores e 
trabalhadoras. Dentre tantas conquistas, essas foram as mais importantes.

Quais as principais metas do sindicato para 2013?

Uma das principais metas é conquistarmos um bom acordo coletivo para todos os trabalhadores e 
trabalhadoras, assim como realizarmos uma grande campanha de filiação e a nossa corrida no dia 1º 
de maio, atendendo a tantos pedidos dos filiados e de nossa categoria.

Quais as lutas mais acirradas para 2013?

As campanhas salariais para negociar os acordos coletivos e convenção. 

O que o sindicato espera dos trabalhadores em 2013? Como eles podem ajudar?

Esperamos que os trabalhadores sejam mais engajados nas lutas que o sindicato encampa, pois só 
com a união de todos seremos mais fortes frente aos patrões e às empresas, pois uma andorinha só 
não faz verão. Os trabalhadores precisam ter mais consciência de classe, somar junto com a Direção e 
nos ajudar a fazer o novo sindicato que tanto sonhamos. Porque fazer a crítica pela crítica é muito fácil.
Temos que ser mais propositivos nas nossas ações.
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Sindicato 2012:  
um ano que entrou para a história
Vitórias=sindicato à frente das negociações

Em 2012, o SINDPD-DF comemorou a conquista de assento nas coordenações da campanha salarial do Serpro, pela Fenadados, 
e da Cobra Tecnologia, pelo sindicato, após negociação política. Em 2013, o sindicato vai lutar para se manter nas mesas de 
negociação e à frente da campanha salarial.

A Campanha Salarial da Dataprev teve como grande inimigo da categoria o presidente 
da empresa, Rodrigo Assumpção. Usando estratégias de má-fé, ao demitir mais de 40 
empregados, ele tentou nos intimidar, mas não deu certo. Depois de muitas batalhas, e 
cansados dos desrespeitos da empresa, os trabalhadores aprovaram o dissídio coletivo de 
natureza econômica, protocolado no Tribunal Superior do Trabalho (TST) em desfavor da 
Dataprev. O Distrito Federal foi uma das nove entidades filiadas à Fenadados que aprovou o
dissídio. Por fim, a Justiça decretou 5,1% de reposição da inflação do período (IPCA) + 2% 
de ganho real sobre o salário e adicional de atividade  aos trabalhadores. A empresa pagou a 
diferença do reajuste salarial e do tíquete na folha de pagamento do mês de dezembro.

Mesmo com pouca mobilização dos trabalhadores, o Acordo Coletivo de Trabalho foi assinado com a conquista de um reajuste de 
5,10% para as  cláusulas econômicas e o fornecimento de cartela adicional de tíquete. Novas cláusulas sociais foram acatadas e 
outras foram mantidas conforme redação em vigor.  

Vitória política

Campanha Salarial DATAPREV

Conquista de ganho real para trabalhadores das empresas foi destaque nas negociações da Convenção das Particulares. O 
SINDPD-DF e o SINDESEI-DF assinaram, em agosto, a Convenção Coletiva de Trabalho das empresas particulares, finalizando as 
negociações da Campanha Salarial 2012/2013. Apesar do clima tenso e da pouca mobilização dos trabalhadores, o SINDPD-DF 
conseguiu reverter a situação e garantiu um ganho real de 5,12%. Para salários acima do piso, o ganho real foi de 1,12%.

Campanha Salarial PARTICULARES

Campanha Salarial SERPRO

Conquista de aumento salarial de 6,5%, que também incidiu sobre o valor do piso, da cesta básica, do auxílio-creche e do auxílio-
alimentação de R$ 20/dia.

Campanha Salarial DATAMEC

cAPA
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O SINDPD-DF promoveu a eleição de representantes sindicais para fortalecer nossas lutas. Com a participação do trabalhador, 
a fiscalização das empresas e ações judiciais em defesa dos direitos ficou bem maior.

Vale lembrar que quem quiser eleição para ter representante sindical em sua empresa deve entrar em contato com o SINDPD-DF. 
A representação, por lei, é permitida em empresas com mais de 50 trabalhadores.

OLT SEPRO
O SINDPD-DF realizou a solenidade de posse da OLT 
SERPRO/DF em novembro. Na ocasião, o diretor do 
sindicato Albenes Souza falou sobre a união e destacou 
que, apesar das diferenças políticas, é preciso estimular 
a participação dos trabalhadores. Já a representante da 
OLT/DF, Fernanda Goes, ressaltou o desejo de ter o apoio
do sindicato para maior transparência nos trabalhos. 

OLT CObRa TECnOLOgia
No mês de julho, o SINDPD-DF realizou um café da manhã na empresa Cobra Tecnologia para a posse da chapa eleita para a
OLT COBRA/DF, que tem como titular Rodrigo Nogueira de Melo. Durante a posse, diretores do sindicato relembraram que a 
conquista da OLT/DF foi garantida na Plenária Nacional da Campanha Salarial 2012/2013 e fruto de muitas dificuldades e luta. 

REPRESENTANTE SINDICAL=maior fiscalização

cONQUISTAS 
DE OLT=foco na 
integração
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Ele bem que tentou, mas não conseguiu enganar a categoria. 
Sua última cartada foi quando tentou invadir a assembleia dos 
trabalhadores das empresas particulares, que aprovou a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2012/2013, a fim de evitar a retirada do repasse 
de 1% das empresas. Mas não adiantou. Os trabalhadores votaram
pelo fim do 1% e pela retomada da escola pelo SINDPD-DF.

EFTI 

O SINDPD-DF E AS CONQUISTAS EM DEFESA DA EFTI 
O sindicato moveu processos contra o ex-diretor e saiu vitorioso no julgamento de difamação, entre outros. Com isso, mostrou 
a seriedade e comprometimento com os quais trata de assuntos que envolvem os direitos e conquistas dos trabalhadores.  
A Justiça, neste caso, não foi cega. Pelo contrário, enxergou e puniu quem atentou contra os trabalhadores e seus bens. Vários 
processos seguem no Judiciário, inclusive o de retomada da EFTI.

DIRETOR EXPULSO E SUAS DERROTAS EM PROCESSOS 
Reintegração aos quadros da Direção do SINDPD-DF e uso do nome do sindicato.

Denúncia na Superintendência Regional do Trabalho (SRT) para não homologar a Convenção Coletiva de Trabalho 
das Empresas Particulares 2012/2013.

Retratação do diretor expulso ao diretor financeiro Marcelo Luiz de Barros, no Tribunal de Justiça de Brasília, por 
crimes de calúnia e difamação. Processo de injúria continua.

União em 2013
Trabalhador: sem sua participação nossas lutas ficam mais desiguais
Em 2012, sentimos muito a sua falta. Não só nas assembleias, mas nos atos, nas mobilizações e na hora de contribuir para 
que nossas campanhas fossem mais elaboradas e surtissem mais efeitos para você.

Muitos disseram não ao desconto assistencial da campanha salarial e esqueceram que os ganhos só vêm quando  
conseguimos investir força, desejo, vontade de mudança e dinheiro. É assim em todos os sindicatos. Não há como usar  
o dinheiro da contribuição normal, pois este já está comprometido com a estrutura do sindicato e outras ações.

Desejamos que em 2013 você possa participar com sua presença e com a autorização do desconto assistencial.  
Entre nessa batalha e diga não aos patrões e sim à campanha fortalecida. Juntos somos fortes.

REPRESENTANTE SINDICAL=maior fiscalização
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Uma revolução na EFTI  
Fim aos desmandos de ex-diretor

Trabalhadores dizem não às  
manobras de ex-diretor expulso do 
sindicato e SinDPD-DF luta para 
retomar direção da EFTi

Ex-diretor invade assembleia



AçõES 

SINDPD-DF 
em ações 

O ano de 2012 também foi marcado por 
muitas ações judiciais coletivas e individuais 
em defesa do trabalhador

DATAPREV
- Mais uma vez, DATAPREV na Justiça
Em dezembro, a Dataprev voltou aos tribunais. Na primeira ação, a empresa 
responde por processo movido pelo SINDPD-DF sobre a questão do ponto 
eletrônico, que não está de acordo com as atuais normas do Ministério do 
Trabalho. Na segunda audiência, movida pelo Ministério Público do Trabalho e 
acompanhada pelo sindicato, o assunto são as denúncias de assédio moral
constatadas pelo MPT. No dia 5/02 haverá nova audiência. 

SERPRO
- SERPRO foi condenado a pagar verbas rescisórias de aproximadamente R$ 80 mil ao trabalhador R.C.V.M, demitido 
erroneamente por justa causa pela empresa.

- O SINDPD-DF entrou com ações trabalhistas individuais contra o SERPRO pedindo que os valores do vale-alimentação 
pagos pela empresa sejam considerados verbas salariais e integrados ao salário do empregado.

- SINDPD-DF consegue vitória para trabalhadores do SERPRO em causa do Dia do Evangélico. Justiça analisa cálculos 
apresentados por perito contratado pelo sindicato.

- FCA/FCT: várias ações individuais tramitam na Justiça questionando a perda ou redução de FCA/FCT para os trabalhadores 
do SERPRO.
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PARTIcULARES
- Liminar conquistada pelo SINDPD-DF bloqueia faturas da empresa 
POLIEDRO junto aos seus contratantes

O objetivo do sindicato é garantir o pagamento das verbas rescisórias de todos 
os trabalhadores dispensados imotivadamente e de todos os trabalhadores 
que prestavam serviços na ANAC, MDIC e MEC, assim como garantir o 
pagamento dos salários em atraso dos trabalhadores que prestam serviços 
na ANA, ANEEL, FNDE e IPEA. Cerca de 400 empregados encontram-se nas 
situações descritas. 

Os contratantes da empresa foram notificados e, por enquanto, o bloqueio 
está suspenso, aguardando manifestação do SINDPD-DF à contestação da 
POLIEDRO, que alegou arbitrariedade na ação do sindicato. 



AçõES 

- Ação do SINDPD-DF contra a POLIEDRO por descumprimento da Cláusula 5ª da CCT
Processo 01118-2012-014-10-00-5 - 14ª Vara do Trabalho de BRASÍLIA-DF

A empresa tem efetuado o pagamento dos salários em constante atraso, após o 5º dia útil do mês subsequente ao fechamento 
da folha de pagamento do mês anterior. 

- Ações individuais contra a POLIEDRO: mais de 50 ações foram protocoladas para pagamento das verbas rescisórias dos 
trabalhadores demitidos.  

 - CTIS: descumprimento da Cláusula 5ª da CCT 
A empresa tem efetuado o pagamento dos salários em constante atraso, após o 5º dia útil do mês. 

- CTIS e MEDwARE: denúncia do SINDPD-DF ao MPT contra prática antisindical
A ação contra as duas empresas foi motivada pela maneira como conduziram os trabalhadores para que entregassem a carta 
contra o desconto assistencial de campanha. 

- Após denúncia dos trabalhadores, SINDPD-DF fecha melhor acordo com a empresa ENGEBRAS para pagamento do passivo 
do anuênio/triênio. Trabalhadores já começam a receber os valores a partir de janeiro de 2013.

- Trabalhadora M. M. M. demitida doente é reintegrada aos quadros da empresa MI MONTREAL INFORMÁTICA devido ação 
do sindicato.

- Sindicato recebeu denúncia de que a empresa CIDADE SERVIÇOS estava realizando o pagamento do vale-alimentação 
errado para os trabalhadores que estão sediados diretamente no cliente. Segundo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), os 
trabalhadores que atuam diretamente no cliente, mesmo que trabalhem 6 horas, devem receber o vale-alimentação no valor 
de 8 horas. O SINDPD-DF entrou com ação judicial para cumprimento da CCT.

- SINDPD-DF entrou com ação no Judiciário contra a NET SERVICE por descumprimento de CCT, já que ela tem contrato em 
Brasília e está seguindo a convenção de outro estado, causando prejuízo aos trabalhadores.

- Sindicato entrou com ações trabalhistas individuais contra a PRESTACIONAL. O trabalhador que tem pendência com a 
empresa deve procurar o SINDPD-DF para ajuizamento de ação.

- O sindicato fez denúncia contra a empresa FUTURA ao Ministério Público do Trabalho (MPT) pelo descumprimento da CCT 
com relação à data de pagamento dos salários. A FUTURA não tem feito o pagamento até o 5° dia útil.

7     JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013   DF DADOS



SAÚDE DO TRABALHADOR

ESPORTE

MÍDIAS SOcIAIS

SaÚDE DOS TRabaLHaDORES EM aLTa COM PROJETO ViDa COM QUaLiDaDE

2° TORnEiO DE FUTEbOL DE CaMPO DO SinDPD-DF FOi aPROVaDO PELOS TRabaLHaDORES

Muitas empresas receberam a palestra gratuita do sindicato sobre 
a importância da qualidade de vida no trabalho e da prevenção 
de L.E.R./D.O.R.T., que comumente provocam doenças nos 
profissionais de TI. Na palestra, uma fisioterapeuta explica sobre 
a postura correta no ambiente de trabalho ao se sentar e ao usar o 
computador. Ela também mostra exercícios que devem ser repetidos 
pelos trabalhadores no dia a dia.

As palestras fazem parte do projeto Vida com Qualidade, criado pelo 
SINDPD-DF em parceria com a Unitalentos, que realiza palestras 
gratuitamente nas empresas de tecnologia e informática para os 
trabalhadores da categoria. A ideia é continuar com o projeto em 
2013 e visitar mais empresas do setor, sempre de olho na saúde 
do trabalhador. Entre em contato com o SINDPD-DF e agende 
gratuitamente uma palestra na sua empresa: socorro@sindpd-df.
org.br e/ou 3225-8089. Descontração na hora de demonstrar os exercícios que 

o trabalhador deve fazer no seu dia a dia

Foi um sucesso! O 2° Torneio de Futebol de Campo do SINDPD-DF, realizado em outubro, marcou o ano de 2012 e as 
comemorações do Dia do Profissional de Informática. O torneio teve como grande campeã a FIXTI. Em segundo lugar ficou a 
CTIS e, em terceiro, a Algar. 

O torneio organizado pelo sindicato foi bastante elogiado e o presidente Djalma Ferreira comemorou o sucesso e garantiu que 
em 2013 o evento será muito melhor. É só aguardar.

O sindicato já está no FACEBOOK. Em 2013, o objetivo é profissionalizar e tornar a mídia social um canal rápido e de fácil 
acesso com informações quentinhas para nossos usuários. Aguarde as mudanças. Enquanto isso, curta nossa página e 
compartilhe:
http://www.facebook.com/sindpddf.sindpddf.7
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CTIS: 2° lugar FIXTI: 1° lugar ALGAR: 3° lugar 


