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Companheiros,

O 
ano de 2012 foi de intensa 
mobilização para nossa 
categoria. Os ganhos vieram 
e serviram para provar que 

quando temos foco e união avançamos 
nas lutas. Foram muitas as paralisações, 
mobilizações, assembleias e ações 
judiciais em defesa do trabalhador. E 
muitas conquistas também.
 
Este ano trouxe ainda a realização de 
vários eventos, entre eles o 2º Torneio 
de Futebol de Campo do SINDPD-DF, 
que contou com um animado churrasco 
para os trabalhadores, e a continuidade 
do Projeto Vida com Qualidade, com 
palestras sobre L.E.R./D.O.R.T. que promovem a prevenção à saúde dos trabalhadores 
e têm sido de grande valia para todos.
 
Outro acontecimento de fortalecimento foi a eleição dos representantes sindicais nas 
empresas. O processo de mudança contou com o engajamento dos trabalhadores. No 
final, houve a conquista e eleição da OLT COBRA DF e a eleição da OLT SERPRO DF. 
Mais uma vez mostramos que a união faz a força e transforma realidades.
 
Também queremos destacar que, em 2012, o sindicato continuou investindo em canais 
de comunicação atualizados, como o site, participação no Facebook, distribuição de 
jornais e informativos impressos. Tudo para manter você informado sobre nossas ações. 
Em 2013, iremos investir ainda mais para que nossa comunicação seja cada vez mais 
direta e rápida, porque sabemos que, dessa forma, nossa luta fica forte e concreta. 
 
Por fim, a Direção do sindicato deseja a todos um 2013 de intensas lutas e muitas 
conquistas. Que possamos estar cada vez mais unidos para fazer do ano que vem um 
ano de avanços inesquecíveis.
 
Um feliz e perseverante 2013 a todos.

DJALMA FERREIRA
Presidente do SINDPD-DF

CAMPANHA SALARIAL  
DA COBRA TECNOLOGIA

No dia 13/11, os trabalhadores da 
Cobra Tecnologia estiveram reunidos em 
assembleia convocada pelo SINDPD-DF 
e aprovaram, por unanimidade, o estado 
de greve, iniciado no dia 19/11, com 
protesto dos trabalhadores. Durante os 
protestos, o SINDPD-DF distribuiu botons 
e faixas pela cidade para chamar a atenção 
da empresa. De acordo com o presidente 
do sindicato, as atividades não serão 
paralisadas nesse primeiro momento, 
mas os trabalhadores vão fazer protestos 
e vestir preto em sinal de luto pelo 
desrespeito da empresa na negociação da 
campanha salarial 2012/2013. A próxima 
mesa de negociação está prevista para o 
mês de dezembro.

A decisão foi tomada porque os 
trabalhadores não aceitaram a proposta 
da Cobra, que veio quase um mês depois 
da 1ª Mesa de Negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2012/2013, realizada 
no dia 25/10. A empresa ofereceu apenas 
a recomposição da inflação medida pelo 

POntOs quE A CObRA nãO quER 
nEgOCIAR

Cesta de alimentação, sobreaviso, ho-
ras extras, 14º salário, auxílio funeral, 
insalubridade/periculosidade/penosi-
dade, repouso semanal remunerado, 
demissões sem justa causa, demissão 
por justa causa, progressão na carreira, 
substituição, quinquênio, previdência 
complementar, PCCS, abono de 6 dias, 
adiantamento de férias em 10 meses, 
auxílio-educação, formação e aperfei-
çoamento dos trabalhadores, sistema 
de locomoção, registro de entidade de 
classe, licença interesse, despesas de 
viagem, representação dos trabalhado-
res no Conselho de Administração, par-
ticipação nos resultados e atualização 
das normas administrativas.

Trabalhadores se mobilizam e se preparam para uma 
negociação mais acirrada

EDITORIAL

CAPA

sInDPD-DF no Facebook
Agora você pode compartilhar e interagir com o seu sindicato no Facebook.  
Curta nossa página e saiba tudo o que acontece em primeira mão na nossa categoria.

http://www.facebook.com/sindpddf.sindpddf.7

sInDPD-DF
SDS Ed. Venâncio V - Loja 04, Térreo

CEP: 70393-900 Brasília-DF
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ExPEDIENTE

IPCA, 5,28%, sem ganhos reais aos 
salários. De acordo com a representação 

dos trabalhadores, a Cobra teve lucro no 
exercício passado e a expectativa para 
este ano é de superávit. “Os trabalhadores 
que ajudam a empresa a conseguir esse 
resultado positivo deveriam, no mínimo, ser 
compensados com o ganho real”, defende 
Djalma Ferreira, presidente do SINDPD-DF. 
A empresa também se negou a discutir 
diversas cláusulas importantes do ACT, o 
que gerou revolta entre os trabalhadores 
que se sentiram desrespeitados.
 
Houve, ainda, crítica em relação ao 
excessivo número de Normativas 
Internas que regem a relação entre 
trabalhador e empresa e a negativa de 
trazer assuntos como demissões com 
e sem justa causas para dentro do ACT. 
Entre outras denúncias feitas estão a 
irregularidade em exigir registro junto ao 
CREA para os técnicos e a irregularidade 
no sistema de ponto eletrônico, que não 
está em conformidade com as exigências 
do Ministério do Trabalho.

No dia 21/11, o SINDPD-DF realizou duas palestras para os trabalhadores da empresa 
TCI Business Process Outsourcing. O evento contou com um grande número de traba-
lhadores que foram em busca de esclarecimentos 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 ocasião, uma fisioterapeuta explicou sobre a postura correta 
no ambiente de trabalho ao se sentar e ao usar o computador. Ela também mostrou exer-
cícios que devem ser repetidos pelos trabalhadores no dia a dia. 

As palestras fazem parte do projeto Vida com Qualidade, criado pela SINDPD-DF 
em parceria com a Unitalentos, que realiza palestras gratuitamente nas empre-
sas de tecnologia e informática para os trabalhadores da categoria. Entre em con-
tato com o SINDPD-DF e agende gratuitamente uma palestra na sua empresa:  
socorro@sindpd-df.org.br e/ou 3225-8089.

VIDA COM QUALIDADE: SINDPD-DF ATENTO À SAÚDE DOS 
TRABALHADORES
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SINDICATO QUER VISTORIA EM LOCAIS DE TRABALHO 

SINDPD-DF PARTICIPA DA POSSE DA OLT SERPRO/DF

DIRETOR DO SINDICATO é CIDADãO HONORáRIO DE BRASíLIA

SINDPD-DF EM AÇãO

O sindicato encaminhou à SRT – Superintendência Regional do Trabalho, em Brasília, vários ofícios solicitando vistoria em diferentes 
locais de trabalho das empresas CTIS, Futura, CPM BRAXIS e SERPRO. A medida é para garantir condições de trabalho decentes 
aos trabalhadores de locais que, comprovadamente, apresentarem situação de insalubridade, periculosidade, entre outros.  
A Direção do sindicato aguarda posicionamento da SRT para tomar outras providências que se fizerem necessárias.

O SINDPD-DF marcou presença, em novembro, na solenidade de 
posse da OLT SERPRO/DF, conduzida pelo diretor João Barros e com 
mesa composta pela representante da OLT/DF, Fernanda Goes, e pe-
los diretores do sindicato Albenes Souza e Claudinei Pimentel. 

Para Albenes, a palavra de ordem é a promoção da união, ape-
sar das diferenças políticas. “Precisamos construir para esti mular 
a participação dos trabalhadores e nos fortalecer, pois atu almente 
vemos um esvaziamento das instâncias representativas”, explicou. 
Já Fernanda destacou atuação do sindicato. “Estamos contando 
com o apoio efetivo do sindicato para ter mais transparência em 
nossos trabalhos”, disse. 

Entre os três principais objetivos da OLT SERPRO/DF estão o tra-
tamento igualitário para todos os cargos e salários na empresa; a 
integração entre sindicato, empresa e OLT; e a obtenção de cai xa de 
comunicação entre a empresa e empregados para dar mais trans-
parência em todos os processos dentro do SERPRO.

O diretor de Formação Política e Profissio nal 
do SINDPD-DF e desportista Albenes Fran-
cisco Souza foi homenageado, em outubro, 
pela Câmara Legislativa do Distri to Federal, 
com o título de Cidadão Honorá rio de Bra-
sília, em uma ação proposta pelo deputado 
distrital Joe Valle (PSB). 
 
O desportista é treinador de atletismo há 
mais de 30 anos em Ceilândia, onde ensi-
na adultos e crianças carentes a praticarem 
esporte. Descobridor de talentos nacionais, 
tem em seu currículo destaques memorá-
veis, entre os quais o de ser responsável 

pelo surgimento de nomes como Clodoaldo 
Gomes da Silva, ganhador da São Silvestre 
de 2009, e Marilson dos Santos, bicam-
peão da maratona de Nova York.  
 
Em seu discurso de agradecimento, Al-
benes destacou aquele dia como o mais 
importante de sua vida e lembrou da luta 
da família pela vida, sempre cheia de sa-
crifícios, e do amor que sente pelos pais e 
sete irmãos. Albenes resumiu sua trajetó-
ria pessoal nesses 30 anos dizendo que já 
chegou a Brasília consciente de que seu 
destino seria ajudar pessoas necessitadas 
e que dele precisassem. 

Para o presidente do SINDPD-DF, Djalma 
Ferreira, a homenagem foi mais que mere-
cida. “Foi um reconhecimento ao trabalho 
realizado. Para o sindicato, é bom poder 
contar com todo o talento dele em nos-
sa direção e na promoção dos even tos  
esportivos que desenvolvemos para a nossa  
categoria”, destacou.

“Este é um títu-
lo que precisava 
ser concedido 
e é uma honra 
para a Câmara 
Legislativa fazê 
-lo. Trata-se de 
uma demons-
tração de fé nos 
cidadãos de bem 

desta cidade. Albenes é plenamente 
merecedor deste título, um verdadeiro 
cidadão de bem a favor do desenvol-
vimento social de Brasília. Desde que 
conheci o seu projeto, fiquei encantado 
com a sua força de vontade para trans-
formar a vida dos jovens ali presentes, 
fazendo um trabalho social de extrema 
importância para a cidade. A cada de-
poimento, ficava mais impressiona-
do com a importância e amplitude do 
trabalho, além da referência, espelho, 
exemplo que os jovens viam nele”,  
deputado Joe Valle.

jURíDICO EM AÇãO

sInDPD-DF x POLIEDRO
Trabalhadores podem fazer as homologações com ressalvas
 
O SINDPD-DF realizou, no dia 13/11, assembleia com os trabalhadores demitidos da 
Poliedro para informar sobre a possibilidade de realizar as homologações das rescisões do 
contrato de trabalho com ressalvas para que se possa liberar o saque do saldo do FGTS e 
o recebimento das parcelas do seguro desemprego. Os trabalhadores foram demitidos a 
partir de junho de 2012 e não receberam as verbas rescisórias e outros direitos trabalhistas.

O sindicato entrou em contato com a empresa e solicitou a relação com o nome dos demitidos para providenciar data e local 
para realizar as homologações. Os trabalhadores que quiserem acionar judicialmente a empresa devem procurar o jurídico do 
SINDPD-DF. 

DIA DO EVAngÉLICO: dia 30/11 foi feriado local.  quem trabalhou tem direito 
a receber hora extra de 100% ou folga em outro dia
O SINDPD-DF informa que dia 30 de novembro foi feriado distrital em comemoração ao Dia do Evangélico, instituído pela Lei nº 
893, de 27 de julho de 1995. Empresas e órgãos públicos locais não funcionam neste dia. Por esse motivo, os trabalhadores 
de empresas particulares e públicas da nossa categoria que trabalharam no dia 30 devem receber hora extra de 100% ou folga 
em outro dia. Se a empresa onde você trabalha não cumprir essa obrigação legal, entre em contato com o jurídico do SINDPD-
DF pelo telefone (61) 3225-8089 ou pelo nosso site www.sindpd-df.org.br.

sInDPD-DF x  sERPRO 
Dia do Evangélico: cálculos são analisados pela Contadoria Judicial
 
Os cálculos feitos por um perito contábil contratado pelo SINDPD-DF já estão sendo analisados por um contador judicial da 
Contadoria Judicial. Os cálculos do profissional contratado pelo sindicato mostram que há uma diferença considerável a favor 
dos trabalhadores que fazem parte da ação. O juiz irá se manifestar somente após a devolução do processo. A partir daí, o 
sindicato terá acesso à ação e ao que foi anexado pelo  SERPRO  também. Estamos de olho.

sInDPD-DF X DAtAPREV
Ponto eletrônico: audiência no dia 3/12

A empresa implantou um sistema de ponto eletrônico diferente do que é previsto pelo Ministério do Trabalho e sem homologação 
dos trabalhadores. Vários estados, entre eles o Rio de Janeiro, que tem o maior contingente de empregados, entraram na justiça. 
Os trabalhadores cariocas já conseguiram liminar para que a Dataprev não utilize o sistema SISGF para controle de ponto.

O SINDPD-DF também ajuizou ação e no dia 3/12, às 13h, será realizada audiência na 6ª Vara, no Tribunal Regional do 
Trabalho, seção DF.

sInDPD-DF x  sERPRO 
Vale-refeição: pedido de integração ao salário. Procure o sindicato
 
O SINDPD-DF entrou com ação coletiva pedindo que os valores do vale-alimentação pagos pela empresa sejam considerados 
verbas salariais e integrados ao salário do empregado.  Quem desejar entrar com ação, deve procurar o jurídico do sindicato.

DIssÍDIO DAtAPREV: diferença do reajuste sai em dezembro
A empresa comunicou que vai pagar a diferença do reajuste salarial e do tíquete na folha de pagamento do mês 
de dezembro. A PLR foi paga em novembro.
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2º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SINDPD-DF 
MOVIMENTOU A CATEGORIA

2º TORNEIO DE FUTEBOL 

O 2º Torneio de Futebol de Campo do SINDPD-DF, realizado em outubro, foi uma ótima oportunidade de confraternização e 
disputa saudável entre os trabalhadores da categoria. Criado em comemoração ao Dia do Profissional de Informática, o torneio 
teve como grande campeã a FIXTI, que venceu a CTIS por 4 X 0. 

Na disputa pelo terceiro lugar, a Algar acabou levando a melhor, com o placar de 5 X 0 em cima do SERPRO Sede, e comemorou.

“No ano passado, não conseguimos passar da primeira fase. Este ano, mesmo sem o apoio da nossa empresa, nos 
esforçamos e conseguimos chegar às finais. No próximo ano, queremos vir para vencer o torneio. Parabéns ao SINDPD-DF 
pela organização do evento”, disse Roberto Sheldon, capitão da equipe Algar.

A campeã já pensa em 2013
Com o time intitulado os Galáticos, a FIXTI, além de campeã, levou para a casa o troféu de artilheiro e goleiro menos vazado 
e já pensa em 2013. 

“Participamos no ano passado e ficamos em 2º. Nosso grupo não é profissional, mas é unido e sempre jogamos no final 
de semana. Por isso, estamos entrosados. Vamos continuar treinando para buscar o bicampeonato em 2013. Obrigado 
SINDPD-DF. Tenho orgulho de fazer parte desse sindicato tão competente”, destacou o capitão e representante sindical dos 
trabalhadores da FIXTI, Osiel Rocha.

O torneio
A organização do evento também foi elogiada pelo árbitro Jamir Carlos Garcez, profissional há mais de 30 anos. “O SINDPD-DF 
está de parabéns pelo evento, pela bonita premiação e pelo lazer para os filiados”, destacou.

Albenes Souza, diretor do SINDPD-DF, revelou que a necessidade de fazer uma atividade física direcionada à interação da 
categoria foi o que motivou o sindicato a promover o torneio. 

O presidente do SINDPD-DF, Djalma Ferreira, comemorou o sucesso da ação. “O torneio desse ano foi muito melhor do que o 
1º e o SINDPD-DF já pensa em outros eventos”, adiantou.

A organização do evento contou com arbitragem oficial e massagista para atendimento dos jogadores. Além disso, o programa 
Movimenta DF fez uma cobertura exclusiva do 2º Torneio de Futebol de Campo do SINDPD-DF, com entrevistas, curiosidades e infor-
mações sobre toda a movimentação nos campos e bastidores do torneio. Você pode ouvir o programa no site www.sindpd-df.org.br. 

2º TORNEIO DE FUTEBOL 
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2013 vem aí com muito mais conquistas para  
nossa categoria. Junte-se a nós e garanta vitórias  

em mais um ano de muito trabalho.

Boas festas e um excelente 2013.
DIRETORIA DO SINDPD-DF
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