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expediente
editORiAL
E eis que
chega o tempo 
de mudar…
É hora de acreditar que as mudanças 
podem acontecer. Sonhos e desejos, 
todos temos. Mas é preciso ir além 
deles se quisermos uma vida e um 
mundo melhores para nossa família, 
nossos amigos e para a sociedade 
como um todo. É preciso realizar. Até 
aqui, foram muitas as mudanças, as 
conquistas, os desafios, as lutas. A 
partir de agora, sabemos que muito 
mais está por vir. A diferença é que temos a oportunidade de fazer melhor.

E a mudança pode começar em casa com um tratamento mais amoroso com 
a família, ou no trabalho,com respeito aos seus colegas ou engajamento em 
ações contra a escravidão e a coerção no trabalho, já que 2015 será marcado 
pela luta contra o que, nas palavras do Papa Francisco, são um “horror, uma 
praga, um crime contra a humanidade”. 

Sabemos que enfrentamos péssimas condições de trabalho e desmandos 
de dirigentes que se acham no direito de coagir, ameaçar, punir, descumprir 
acordos e, muitas vezes, assediar moralmente e sexualmente os trabalhadores. 
E qual a melhor artilharia contra tudo isso? Nossa aposta está na mudança de 
atitude. Você pode começar denunciando, anonimamente ou não, situações 
onde você e colegas de trabalho sejam maltratados, assediados ou coagidos, 
por exemplo. Você verá que essa simples mudança poderá fazer toda diferença 
na sua vida e na vida do outro. 

Com esse espírito de mudança, o sindicato convoca a todos para participarem 
das lutas que virão. O sindicato é seu porto seguro e irá defendê-lo! Mas, 
lembre-se, isso só será possível se você não se omitir e nos mantiver 
informados sobre o que acontece no seu local de trabalho.

Você quer mudar? Comece com um simples passo, porque nada irá mudar se 
você não começar. 

Um 2015 de mudanças e sucesso para você e sua família.

DJALMA ARAÚJO FERREIRA  
Presidente do SINDPD-DF
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BBTS/COBRA sob pressão
Trabalhadores enfrentam empresa e 

garantem conquistas em uma greve histórica

D
epois de nove dias de greve, os trabalhadores 
da BBTS/Cobra decidiram, no dia 3/12, em 
assembleia convocada pelo SINDPD-DF, 
pelo fim da greve e aprovação da proposta 

apresentada pela empresa.

“A greve fortaleceu a mobilização dos trabalhadores. Foram 
nove dias em que nos mantivemos fortes na porta da empresa 
e incentivando outros companheiros a paralisarem, mesmo 
com a pressão das chefias da BBTS/Cobra, que de todas as 
formas tentaram coibir o movimento. Juntos, provamos que 
somos fortes”, afirmou Maria do Socorro, diretora de Saúde e 
Condições do Trabalho.

A Diretoria do SINDPD-DF parabeniza os trabalhadores 
pelo movimento aguerrido e as conquistas alcançadas. 
A luta continua. 

1) Reajuste salarial pelo índice do IPCA, do período de outubro de 2013 
a setembro de 2014, de 6,75%;

2) Outros benefícios serão reajustados de acordo com esse índice: 
décima terceira cesta de alimentação, que passa para R$ 620,94; 
cesta alimentação, R$ 209,51; auxílio-creche e pré-escola, R$ 261,90; 
auxílio-escola, R$ 648,40;

3) Reajuste de 10% no auxílio-refeição/alimentação, de R$ 581,68 para 
R$ 639,85;

4) Cláusulas aceitas com a manutenção de redação anterior (ACT 
2013/2014): licença-prêmio, seguro de vida em grupo, plano de saúde, 
garantia de emprego e condições de trabalho;

5) A cláusula sobre assédio moral foi aceita pela empresa com nova 
redação;

6) Abono de 100% dos dias parados de greve;

7) Conquista de mais uma representação para a OLT/DF e duas 
representações para a OLT/SP, entre outras.

Conquistas dos trabalhadores
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Sindpd-dF em AçãO

BANCO DE HORAS E JORNADA DE TRABALHO 12 X 36 
Os trabalhadores da Engesof tware conquistaram 
acordos positivos, garantidos pela negociação do 
sindicato. O acordo da jornada de trabalho 12 x 36 
garantiu seis dias de abono por ano, o percentual de 
25% para o adicional noturno e os percentuais de 100% 
e 150%, respectivamente, para os sábados e domingos 
trabalhados, quando caírem em feriados.

SINDPD-DF IRá ACIONAR 
CAPITAL INFORMáTICA PELO 
DESCUMPRIMENTO DA CCT

Denúncias dos trabalhadores 
d a  C a p i t a l  I n f o r m á t i c a 
apontam que a empresa está 
descumprindo a Convenção 
Co l e t i v a  de  Tr aba l ho .  O 
SINDPD-DF acionou o seu 
depar tamento jurídico para a 
tomada de medidas cabíveis a 
fim de que a empresa regularize a situação. 

O SINDPD-DF orienta os trabalhadores para continuarem 
denunciando a empresa e par ticipem das assembleias 
deliberativas.

REGULARIZAÇÃO DOS SALáRIOS
Após aprovação de paralisação, a empresa 
TM Solutions regularizou o pagamento dos 
salários dos trabalhadores que tinham sido 
pagos parcialmente. Os empresários decidiram 
recuar depois que viram a mobilização dos 
trabalhadores. No mesmo dia da assembleia, a 
empresa pagou a diferença de 40% que faltava 
referente ao salário de novembro.

PROJETO SOFTWARE LIVRE BRASIL

No dia 16/12, o SINDPD-DF e a Associação de Software 
Livre realizaram assembéia para reestruturação da 
comunidade Distrito Federal do Projeto Software Livre 

Brasil. O PSL-DF pretende reunir interessados em discutir, 
debater e executar ações práticas que auxiliem na difusão 
do Software Livre. O encontro ocorreu no auditório da sede 
do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), 
em Brasília.

O manifesto e a car ta de princípios foram aprovados com 
ressalvas e serão ajustados pelas duas entidades. O objetivo 
da parceria é que em 2015 se construa uma agenda com 
mais reuniões e atividades.

O Projeto Software Livre Brasil é uma rede de pessoas 
mantida pela Associação Software Livre.Org (ASL.Org), que 
reúne universidades, empresários, poder público, grupos 
de usuários, hackers, ONGs e ativistas pela liberdade do 
conhecimento. O principal objetivo da rede é a promoção 
do uso e do desenvolvimento do software livre como 

uma alternativa de liberdade econômica, tecnológica e de 
expressão. O projeto existe desde 1999 e está articulado em 
vários estados do país por meio dos PSLs estaduais. 

A reestruturação do PSL-DF é fruto de um convênio que visa 
a cooperação técnica entre o SINDPD-DF e a Associação 
Software Livre.Org, assinado na 15ª edição do Fórum 
Internacional Software Livre, realizado, no período de 7 a 10 
de maio, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.
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Sindpd-dF em AçãO

O SINDPD-DF tem preocupação com temas da sociedade atual, 
entre eles a luta contra a AIDS, lembrada mundialmente no 
dia 1º de dezembro. A atenção do sindicato não se limita a 

uma data específica. “Todo momento é hora de ajudar e decidimos 
que nossas atividades esportivas devem ter um cunho social”, avalia 
Djalma Ferreira, presidente do SINDPD-DF. 

Este ano, a Diretoria do SINDPD-DF decidiu fazer doação das 
cestas básicas arrecadadas no 4º Torneio de Futebol de Campo 
para o Instituto Exército de Cristo, uma casa de apoio para 
portadores do HIV. 

A entrega ocorreu no mês de novembro e contou com a presença 
dos dirigentes sindicais Djalma Ferreira, Eudes Rodrigues, Marcelo 
Barros, Elaine Cristina e Maria do Socorro e dos representantes 
dos times da Dataprev, Edson Gonzaga e Ênio Tolentino, e da 
Stefanini, Valceildo. A equipe do SINDPD-DF foi representada pelo 
diretor Osiel Rocha.

Dedicação - A instituição de apoio, fundada em 1999, é sediada 
em Ceilândia e atende, em média, 200 pessoas por ano com 
serviço de refeição, dormitório, medicamentos e outros. O Instituto 
Exército de Cristo é credenciado pela Secretaria de Saúde do DF e 
os postos de referência da rede pública encaminham os pacientes. 

A casa do instituto é própria e foi comprada com recursos da Fundação 
Melinda e Bill Gates, após uma seleção de entidades, promovida pelo 
Ministério da Saúde, que se destacaram com seu trabalho em prol da 
saúde global. A entidade não conta com nenhuma ajuda governamental 
e a manutenção da casa é feita com doações particulares.  

“Ficamos muito agradecidos pelo gesto desses trabalhadores e 
do SINDPD-DF, que sempre tem colaborado conosco. Ainda há 
muito preconceito e discriminação, mas estamos aqui de portas 

abertas para ajudar”, ressalta Daniel Sena, um dos administradores 
do local. 

A casa de apoio precisa de todo tipo de doação: roupa, alimentos, 
dinheiro...

O SINDPD-DF convida os trabalhadores a abraçarem essa causa. 
Quem quiser ajudar, basta seguir as instruções abaixo:

SINDPD-DF APOIA ENTIDADE qUE CUIDA DE PORTADORES DE HIV POSITIVO

Na cerimônia de inauguração do prédio da Dataprev, em 
Brasília, no dia 9/12, o presidente da empresa, Rodrigo 
Assumpção, e o secretário-executivo do Ministério da 
Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, realizaram o 
evento mesmo antes da chegada do ministro. 

A tentativa foi de ofuscar a presença do ministro da 
Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, que chegou ao 
local e a cerimônia já tinha sido realizada. A ação de Gabas 
e Assumpção é uma retaliação ao ministro e ao Setorial de 
Tecnologia da Informação (TI) do Partido dos Trabalhadores

(PT), até porque este último já demonstrou à presidente 
Dilma Rousseff a insatisfação com a permanência de Rodrigo 
Assumpção à frente da Dataprev. 

O diretor de Divulgação e Imprensa do SINDPD-DF, Eudes 
Rodrigues, atesta que o tratamento desrespeitoso dado 
ao ministro se estende aos trabalhadores da empresa. 
“Ao longo desses anos, o movimento sindical nunca 
conseguiu estabelecer um diálogo com Assumpção, 
que sempre manteve uma política de desrespeito aos 
trabalhadores”, afirmou. 

INSTITUTO EXÉRCITO DE CRISTO
QNM 25. Cj. E, casa 45, Ceilândia Sul, próximo à estação do metrô
Centrometropolitana/Taguatinga
www.inec-aids.org.br
danielsena2001@terra.com.br
Telefones: (61) 3026-9552/8622-8667/8452-0018
Horário de funcionamento: 8h às 21h
Caixa Econômica Federal
Ag. 4166
Op. 003
Conta corrente: 100-6

GABAS E ASSUMPÇÃO TENTAM OFUSCAR MINISTRO GARIBALDI
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O Serpro promoveu, no dia 4/12, uma cerimônia 
em homenagem aos empregados que comple-
taram 10, 25, 30 e 35 anos de tempo de casa. 
A cerimônia fez parte das comemorações dos 
50 anos da empresa, completados no dia 1º de 
dezembro. 

O presidente do SINDPD-DF, Djalma Ferreira, foi 
um dos empregados homenageados por com-
pletar 30 anos de serviço. Djalma lembra com 
orgulho a trajetória na empresa e a dedicação ao 
longo desses anos ao movimento sindical. 

“Nesses 30 anos, boa parte dedicados ao mo-
vimento sindical, conquistamos muitas vitórias 
e uma delas foi a concessão da licença-pater-
nidade em 1986. Nossa categoria foi a primeira 
a conquistar esse avanço, que depois se tornou 
uma lei na Constituição Federal de 1988. O Serpro foi a pri-
meira empresa a reconhecer esse benefício, fruto de nossa 

luta. Desejamos vida longa ao Serpro e valorização aos seus 
trabalhadores, já que sempre estiveram ao lado da empresa 
nas crises e nos momentos positivos”,  ressaltou Djalma.

O jurídico do SINDPD-DF comunica que, no dia 28/11/2014, após a devolução do processo pelo advogado do SERPRO, 
protocolou petição concordando com a exclusão dos filiados que renunciaram ao direito da ação, bem como solicitou que 
outros filiados fossem incluídos e, posteriormente, que os valores depositados em juízo fossem liberados para o sindicato a 
fim de que se fizesse o pagamento aos filiados beneficiários da ação.

O juiz do Trabalho, Márcio Roberto Andrade Brito, não se posicionou com nenhuma previsão de quando analisará a petição e 
emitirá o respectivo despacho. Dessa forma, o SINDPD-DF NÃO TEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES.

O jurídico do SINDPD-DF comunica que o recesso do judiciário será no período de 21/12/2014 a 19/01/2015, e que, por isso, 
acredita que, provavelmente, somente após tal data o juiz analisará a petição protocolada pelo sindicato.

DIA DO EVANGÉLICO NO SERPRO 

AÇÃO 692/2013: TRT CONCEDE VITóRIA AOS ANISTIADOS

Os trabalhadores anistiados conquistaram o reenquadramento salarial, por antiguidade ou merecimento, e tratamento 
isonômico. O juiz Rogério Neiva, da 1ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), da 10ª Região, julgou e deferiu 
parecer favorável à Ação Civil Pública 692/2013. 

A notícia foi dada em primeira mão aos representantes dos trabalhadores que estiveram no TRT a fim de acompanhar 
a tramitação da ação. 

PRESIDENTE DO SINDPD-DF É HOMENAGEADO NOS 50 ANOS DO SERPRO

Na foto, da esquerda para a direita: o presidente do SERPRO, Marcos Vinícius Ferreira Mazoni; o 
presidente do SINDPD-DF, Djalma Ferreira; o diretor de Relacionamento com Clientes, Robinson 
Margato Barbosa; o superintendente de Logística, Luiz Victor de Luca Propato; e a gerente do 
departamento regional de Logística/Brasília, Cátia Gontijo Rezende

Sindpd-dF em AçãO

juRídicO
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O SINDPD-DF comunica os �liados que o Livro 
Agenda 2015 está disponível para retirada em sua 

sede. A entrega nos locais de trabalho já começou e 
quem não recebeu deve procurar o sindicato.

Filiado à CUT e à Fenadados
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