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Campanha Salarial 2017 

SINDISERVIÇOS
Jornal do

Assembléia Geral da Data-Base 
Dia 19 de outubro, quarta-feira, às 17 horas 

No estacionamento do Teatro Nacional 
(Ao lado da Rodoviária do Plano Piloto)

Na quarta-feira, 19 de ou-
tubro, todas e todos os tra-
balhadores terceirizados do 
Distrito Federal (DF) estão 
convocados para darmos ini-
cio à nossa Campanha Sala-
rial 2017. 

A Assembléia Geral da Da-
ta-Base 2017 será realizada 
no estacionamento do Teatro 
Nacional, às 17 horas. 

Na Assembléia Geral é que 
debatemos e aprovamos o 
índice do reajuste salarial, o 
aumento no tíquete alimen-
tação e os avanços que que-
remos nas cláusulas sociais 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) da Categoria 
para 2017.  

Nos últimos anos, a parti-

cipação maciça e a união da 
categoria em todos os mo-
mentos da Campanha Sala-
rial, é que tem determinado 
às conquistas e avanços na 
mesa de negociação com os 
patrões.  

Infelizmente, a covardia e 
o desrespeito de alguns pa-
trões com a nossa CCT, têm 
causado prejuízos irrepará-
veis no bolso e na saúde de 
muitos trabalhadores. 

Porem, as trabalhadoras e 
os trabalhadores terceiriza-
dos organizados pelo Sindi-
serviços-DF, não tem dado 
moleza para patrões calotei-
ros, governos golpistas e en-
rolados. UNIDOS SOMOS 
FORTES!

Direção do  
Sindiserviços-DF é 
reeleita com 97,6 % 
dos votos válidos, 

Página 2  

Blitz Sindical  
A saúde do terceirizado 

corre sérios riscos, 
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Dona Isabel recebe 
Prêmio MPT 10
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Entregue pela Dra. Vanessa Fucina A. de Carvalho
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Em solenidade realizada no dia 29 de julho, 
o Ministério Público do Trabalho (MPT-DF/
TO) festejou 35 anos de fiscalização e atuação 
na defesa dos direitos e conquistas da classe 
trabalhadora no Distrito Federal (DF) e no To-
cantins (TO).  

Durante a cerimônia, realizada na Procu-
radoria Regional do Trabalho da 10ª Região, a 
presidente do Sindiserviços-DF, Maria Isabel 
Caetano dos Reis (Dona Isabel), recebeu das 
mãos da procuradora-chefe substituta, Vanessa 
Fucina Amaral de Carvalho, o Prêmio MPT 10, 
por seu dinamismo, liderança e consciência de 
classe ao representar milhares de pais e mães 
de família que são trabalhadores terceirizados 
no DF. 

O Prêmio MPT 10 é concedido às entida-
des, personalidades ou cidadãos que de alguma 
forma contribuem e contribuíram para com a 
imagem, o fortalecimento e o aperfeiçoamento 
da atuação institucional do MPT-DF/TO.

Em reconhecimento por sua firme, deter-
minante e justa atuação ao defender a catego-
ria, o procurador-chefe do MPT-DF/TO, Dr. 
Alessandro Santos de Miranda, recebeu do 
Sindiserviços-DF uma Placa de Agradecimento 
e que foi entregue pela copeira Maria Brito So-
ares da Silva, prestadora de serviços no MPT-
-DF/TO há mais de 20 anos.  

Editorial 

Lutar e avançar sempre unidos 
Quero agrade-

cer a expressiva 
participação das 
trabalhadoras e 
trabalhadores ter-
ceirizados no Dis-
trito Federal (DF), 

que em junho passado demonstraram o seu 
comprometimento democrático e consciên-
cia de classe ao participar intensamente das 
eleições do Sindiserviços-DF.

 Obtivemos o expressivo percentual de 
97,6% dos votos validos para um novo man-
dato que começará em dezembro e vai até 
2020. 

O que indica que estamos no caminho 

certo, quando em 2002, com a ajuda da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT Brasília) 
e a mobilização e apoio da categoria, a Justiça 
afastou da direção do sindicato pessoas que se 
utilizavam da instituição para interesses pes-
soais e a serviço dos patrões.

Também foi com humildade, unidade e 
transparência que enfrentamos muitos desa-
fios para modernizar e ampliar o nosso patri-
mônio sindical.

Mas é importante que mais trabalhadores 
se filiem no Sindiserviços-DF  para fortale-
cermos o nosso instrumento de luta organiza-
da contra patrões que desrespeitam os nossos 
direitos e conquistas. 

É do conhecimento da categoria que a 

atual composição do Congresso Nacional é 
majoritariamente patronal e reacionária, jun-
tamente com o atual governo golpista. 

A categoria deve ficar atenta e mobilizada, 
pois o que eles querem é destruir os sindica-
tos e entidades representativas da classe tra-
balhadora. 

Alem de criminalizar os movimentos so-
ciais e seus representantes, para impedir que 
o povo se organize e continue unido lutando 
nas ruas pela democracia, pela liberdade, pe-
los seus direitos e por melhor qualidade de 
vida. Unidos Somos Fortes!

Maria Isabel Caetano dos Reis 
Presidente

Dona Isabel recebe 
Prêmio MPT 10

H o n e s t i -
dade, expe-
riência, res-
ponsabilidade, 
competência , 
combatividade 
e comprometi-
mento com as 
trabalhadoras e 
os trabalhado-
res terceiriza-
dos do Distrito 
Federal (DF). 

Foram essas 
certamente as principais avaliações que fizeram 
com que a categoria reelegesse com 97,6% dos 
votos validos a direção do Sindiserviços-DF no 
pleito realizado em junho passado.  

Nos últimos anos, com total transparência e 
responsabilidade, a direção ampliou e moder-
nizou o patrimônio e as estruturas do sindicato. 

Em termos de avanços trabalhistas, de 2013 

para cá, com 
muita luta e 
unidos, os sa-
lários foram 
reajustados em 
torno de 35%, 
no menor piso 
salarial da cate-
goria. 

Os demais 
pisos salariais 
cresceram cer-
ca de 25%, o 
que significou 

um ganho real de mais de 10% sobre a inflação. 
O auxílio alimentação, que era de R$ 18 em 

2013, agora é de R$ 27,50, num crescimento 
real de 52,7%. 

Avançamos significativamente nas cláusulas 
sociais, mas há muita luta ainda em defesa dos 
nossos direitos e conquistas na nossa Conven-
ção Coletiva de Trabalho. 

Direção do Sindiserviços-DF  
é reeleita com 97,6%

Dr. Alessandro S. de Miranda recebe Placa de 
Agradecimento 

Nova Gestão 2016 a 2020
Presidente
Maria Isabel Caetano dos Reis
Secretária Geral 
Andréia Cristina da Silva
Tesoureiro
Osmar Félix de Oliveira 
Diretora de Política e Organização Sindical
Selene Siman 
Diretor de Formação
Jorge Luiz Prates
Diretor de Comunicação e Imprensa
Antônio de Pádua Lemos
Diretor de Políticas Sociais e  
Habitacionais 
Rogério de Souza Ferraz 
Diretora de Política Para as Mulheres e Comba-
te ao Racismo
Marlene Francisco da Silva
Diretora de Assuntos Jurídicos
Raimundo Conceição Mascarenhas Filho
Diretoria Suplente

Maria Helena Pereira da Silva 
Leiliane Araujo de Lima
 Jacira Barreira do Nascimento Silva
Ana Lúcia da Silva Lemos 
Edinelza Antunes de Souza
Eli Carlos Rocha Evangelista
Maria dos Remédios da Silva Madeira
Rosete de Sousa
Washington Alves Ferreira
Conselho Fiscal
Pedro Coelho Rodrigues
Cilma da Cruz Galvão
Neurimar Maciel da Conceição
Suplentes do Conselho Fiscal 
Hildete Torres Maia
Antônia Soares da Silva,
Joaquim Oliveira de Andrade
Delegados representantes junto à Federação 
Antonio de Pádua Lemos 
Jorge Luiz Prates 
Suplente
Edinelza Antunes de Souza
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São essas as condições desu-
manas e humilhantes que muitos 
trabalhadores terceirizados na 
limpeza e conservação no Distrito 
Federal (DF) são obrigados a con-
viver diariamente, correndo sérios 
ricos de contrair doenças infecto 
contagiosas ou se acidentar grave-
mente. 

No Hospital Regional de Bra-
zlândia (HRBz), o setor adminis-
trativo do hospital, foi obrigado 
a interditar os banheiros e vesti-

ários que eram utilizados pelos 
trabalhadores da limpeza por cor-
rer sérios risco de desabamento. 

Os diretores do Sindiserviços-
-DF cobraram providencias e a 
direção do HRBz disponibilizou 
banheiros internos na unidade de 
saúde, se comprometendo em bus-
car providencias urgentes. Porem, 
até o momento, 
a situação conti-
nua a mesma e a 
Blitz Sindical do 
Sindiserviços-DF 
voltará a cobrar 
a reforma do es-
paço dos traba-
lhadores e que foi 
conquista da categoria.

Barraco com circulação de insetos 
No Hospital Regional de Cei-

lândia (HRC), já vai para quase 
três anos e muitas denuncias da 
direção do Sindiserviços-DF sobre 
a finalização da obra de constru-
ção dos banheiros e vestiários de-
finitivos para abrigar os trabalha-
dores na limpeza e na vigilância 
no HRC.   

São quase duas centenas de 
t r a b a l h a d o r a s 
e trabalhadores 
terceirizados que 
são obrigados a 
terem que utili-
zar um pequeno 
barraco improvi-
sado e sem às mí-
nimas condições 

higiene e segurança nos fundos do 
HRC.    

O banheiro, que ao mesmo 

tempo é vestiário, é utilizado por 
homens e mulheres e sem nenhu-
ma privacidade, a instalação elé-
trica está exposta e, como dizem 
os próprios trabalhadores: “quan-
do faz sol é um calor do inferno e 
quando chove é um deus nos acu-
da”.

A situação também é recorren-
te em outros locais de trabalho, e é 
alvo da fiscalização e denuncia da 
Blitz Sindical do Sindiserviços-DF.  

Blitz Sindical

A saúde do terceirizado corre sérios riscos 
Locais minúsculos, improvisados, com instalações elétricas expostas, insalubres, sem mínimas 

condições de higiene, infestado por insetos e correndo sérios riscos de desabamento

Atuação do Sindiserviços-DF garante o 
emprego e diretos dos porteiros da UnB 

A direção do Sindiserviços-
-DF, sindicato que representa os 
trabalhadores terceirizados na 
Universidade de Brasília (UnB), 
após formular denuncia junto ao 
Ministério Publico do Trabalho 
da 10ª Região DF/TO (MPT 10ª 
Região DF/TO), obteve expressiva 
vitória registrada em Ata e pactua-
da entre a Prefeitura da Fundação 
Universidade de Brasília e a em-
presa UTOPIA Consultoria e As-
sessoria, que garante o emprego, 
regulariza pagamentos vencidos, 
disciplina datas para o pagamento 
de salários e benefícios e determi-
na cronograma de férias vencidas 
para os 406 porteiros nos Campi 
da UnB na Asa Norte, Cei-
lândia, Planaltina e Gama. 

A Ata homologada 
pelo MPT 10ª Região DF/
TO determina que o úni-
co instrumento norteador 
da relação profissional 
da empresa Utopia com 
seus empregados na UnB 

é a Convenção Coletiva de 
Trabalho da Categoria de 
2016. 

Portanto, a partir de 7 
de julho passado, a UnB e a 
empresa Utopia pactuaram 
acordo sobre a supervisão 
do Sindiserviços-DF com 
os seguintes itens: 

01 – Renovação contratual entre 
a UnB e Utopia com a garantia do 
emprego de todos os trabalhado-
res;
02 – Quitação e regularização de 
dívidas trabalhistas;   
03 – A regularização do pagamen-
to dos vencimentos atrasados;
04 – Pagamento dos salários no 
quinto dia útil de cada mês:
05 – Pagamento dos benefícios – 
auxílio alimentação e vale trans-
portes – todo dia 10 de cada mês; 
06 – Cronograma de férias ga-
rantindo que todos os funcioná-
rios com férias vencidas usufrui-
rão deste direito, na proporção 
de 30 trabalhadores por mês; 

O golpe é contra os 
trabalhadores terceirizados 

Aplicado o golpe que empossou 
um presidente ilegítimo, continua 
a escalada de ataques no Congres-
so Nacional contra as conquistas e 
direitos dos trabalhadores tercei-
rizados por parlamentares conde-
nados, investigados, reacionários, 
intolerantes, preconceituosos, ra-
cistas e por empresários suspeitos. 

Quem quer trabalhar mais e 
ganhar menos? Quem quer ficar 
menos tempo no emprego e sofrer 
mais acidentes de trabalho? Quem 
quer ter menos direitos que outros 
trabalhadores/as?

Estas e outras violações de di-
reitos estão para serem aprova-
das no Congresso Nacional por 
meio do PLC 30/2015 (aprova-
do na Câmara Federal como PL 
4330/2004), mais conhecido pelos 
trabalhadores terceirizados como 
“O PL da Escravidão”. 

Com o falso discurso de moder-
nização das relações no trabalho e 
regulamentação das terceirizações 
no país, a proposta de lei quer o 
lucro fácil para 
o empresariado 
brasileiro via 
ampliação das 
horas trabalha-
das por seus 
empregados; o 
fim do 13º salá-

rio; o exterminar da organização 
sindical de trabalhadores; impor 
o combinado sobre o legislado; 
acabar com a assinatura na Car-
teira de Trabalho; com o tíquete 
alimentação; o vale transporte e o 
recolhimento do INSS e FGTS.

Em estudo recente organizado 
pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos  (Dieese), ficou compro-
vado que os trabalhadores tercei-
rizados ganham 24% menos que 
as demais categorias, trabalham, 
em média, três horas a mais por 
semana, são os empregados que 
mais sofrem com acidentes de tra-
balho, são os mais discriminados 
nos locais de trabalho e estão mais 
expostos ao adoecimento. 

Mas é necessário que toda a ca-
tegoria no DF tenha total consci-
ência dos estragos que a aprovação 
do “PL da Escravidão” representa-
rá na sua vida e na vida dos seus 
familiares.  Fiquem atentos e mo-
bilizados...
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Conquistas do Sindiserviços-DF 
Vitoria dos Trabalhadores 

•	 Departamento de Policia Rodo-
viária Federal (DPRF) - vitoria 
na Justiça do Trabalho (JT) para 
cerca de noventa empregados 
da empresa Broadcasting e que 
conquistaram a reposição sala-
rial, benefícios e a garantia do 
emprego, conforme conven-
ciona a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT)/2016; 

•	 Câmara dos Deputados – vito-
ria na JT de cerca de 180 em-
pregados da empresa Amazo e 
que conquistaram a reposição 
salarial, benefícios e a garantia 
do emprego, conforme conven-
ciona a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT)/2016; 

•	 Policia Militar do Distrito Fede-
ral (PMDF) – vitoria na JT para 
cerca de 250 ex-empregados 
da Rover e que conquistaram a 
reposição salarial, benefícios, 
dividas trabalhistas, conforme 
convenciona a CCT/2016; 

•	 Fundação Nacional de De-

senvolvimento da Educação – 
FNDE, vitoria na JT para cerca 
de 425 empregados da empresa 
GVP Service e que conquis-
taram o pagamento de verbas 
rescisórias, reposições salariais, 
benefícios e garantia do em-
prego, conforme convenciona a 
CCT/2016;  

•	 DF-TRANS - vitoria na JT para 
cerca de 240 ex-empregados 
da Rover e que conquistaram a 
reposição salarial, benefícios, 
dividas trabalhistas, conforme 
convenciona a CCT/2016. 

O Sindiserviços-DF conquistou 
na Justiça do Trabalho, em 2014, 
as diferenças referentes ao reajuste 
salarial no período de 2005 a 2007 
dos ex-empregados da empresa 
Brasfort Administração e Servi-
ços Ltda, que eram prestadores de 
serviços na Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa).

Mais uma vez publicamos a re-
lação dos trabalhadores que ainda 
não compareceram na tesouraria 
do Sindiserviços-DF para retirar o 
seu beneficio:

Segue Relação dos Beneficia-
dos:
01 – Alexandre Oprea de Carvalho
02 – Andrea Cristina O. de Abreu
03 – Anderson Daniel C. Galletti
04 – Bruno Alves Rodrigues
05 – Carmen Célia Silva da Cruz
06 – Clarissa Franco Ribeiro Raposo

07 – Eline Teixeira Costa
08 – Elisangela Patrícia G. Oliveira
09 – Fernando Carvalho de Sousa
10 – Fernando Henrique de A. Lauande
11 – Frederico José da S. M. Filho
12 – Graziela Couto Pimenta
13 – Luis Fernando A. G. de Oliveira
14 – Marcio Antonio Reis Maciano
15 – Maria Rita Bortoluzzi da Silva
16 – Melissa de Menezes Tubarão
17 – Vanildo Silva Santos
18 – Vicentina Custodia J. Correira 
19 – Vivia Vieira Soares 
20 – Waldenilson de Sousa Ribeiro

Recebimento de Diferenças do 
Reajuste Salarial dos Trabalhadores 

Terceirizados na Funasa

Lei 8.213 de 1991 - O que é aci-
dente de trabalho 

Acidente do Trabalho é aquele 
que ocorre pelo exercício do traba-
lho a serviço da empresa provocan-
do lesão corporal ou perturbação 
funcional que causa a morte ou a 
perda, ou redução permanente ou 
temporária da capacidade para o 
trabalho.

Os riscos que podem ocasio-
nar o acidente de trabalho devem 
ser minimizados pelo emprega-
dor através da adoção e do uso 
de meditas coletivas e individuais 
de proteção e segurança da saúde 
dos trabalhadores e por meio do 
respeito às Normas Regulamen-
tadoras (RN), o fornecimento de 
Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI), adequados à função e 
a atividade exercida vem como aos 
trabalhadores alem de respeitar a 
jornada de trabalho legal. A vitima 
poderá ser você...   

A Importância de termos de-
putados comprome-
tidos com a luta dos 
trabalhadores tercei-
rizados 

Com o falso dis-
curso de economia de 
estado, o Governo do 
Distrito Federal (GDF) 
tem provocado que 
centenas de pais e mães 
família, prestadores de 
serviços nos órgãos no 
GDF, sejam demitidas.  

A direção do Sin-
diserviços-DF, sempre 
atenta juntamente com 
a categoria, tem siste-
maticamente denun-
ciando tamanha bar-
bárie e os constantes 
atrasos com os nossos 

vencimentos e falta de respeito com 
a Convenção Coletiva de Trabalho 
da Categoria. 

Por diversas vezes, neste pri-
meiro semestre, a direção do Sindi-
serviços-DF, esteve reunida com as 
autoridades do GDF, tendo conta-
do com a importante participação 
e intervenção em favor da categoria 
pelo deputado distrital Chico Vigi-
lante (PT/DF) e deputada federal 
Erika Kokay (PT/DF) e suas asses-
sorias.  

No que conseguimos bloquear 
demissões, cobrar fiscalização mais 
efetiva do GDF junto às empresas 
que atrasam salários e benefícios, 
estavam descumprindo acordo 
firmado no Ministério Publico do 
Trabalho (MPT) do pagamento 
das parcelas do reajuste salarial e o 
aumento do tíquete e ameaçavam 
e constrangiam trabalhadores por 
lutar pelos seus direitos. Estamos 
unidos na luta por nossos direi-
tos...  

Dra. Karla Patrícia 
Assessoria Previdenciária 

Terças-feiras, das 14h00 às 16 horas.

Dra. Wanda Miranda Silva  
Área Trabalhista 

Terças e quintas-feiras de 09 às 11 horas

Dr. Alexandre Machado Mendes 
Área Cível, família e criminal 

Terças e quintas-feiras de 08 às 11 horas. 

Dr. Hilton Borges de Oliveira    
Área Trabalhista 

Segundas, quartas e sextas-feiras  
de 09 às 11 horas. 
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