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Novas Conquistas do Sindiserviços-DF
Vitória da Categoria

Mais uma vez tivemos uma Campanha Salarial
complicada na qual os patrões se utilizaram do discurso da crise econômica para apresentar para as
quase cem mil trabalhadoras e trabalhadores terceirizados no Distrito Federal (DF), propostas irrisórias
de reajuste salarial com a desculpa da garantia do emprego.
Diante da intransigência patronal, a direção do
Sindiserviços-DF soube ser enérgica, pontual e habilidosa na mesa de negociação para garantir o significativo reajuste salarial de 10,5% e aumentar o valor
do auxílio alimentação de R$ 24,00 para R$ 27,50.
A proposta patronal foi aprovada por unanimidade pelos
milhares de trabalhadores terceirizados presentes na Assembléia Geral da Data-Base 2016,
realizada no dia 13 de janeiro.
Sua aprovação também foi
muito importante para evitar
que a Campanha Salarial fosse decidida nos Tribunais, por
meio de dissídio coletivo, como

ameaçaram os patrões.
O que, certamente, empurraria a decisão sobre as
clausulas econômicas para no mínimo uns seis meses, além de abrir o precedente para Justiça não se
pronunciar sobre as cláusulas sociais.
A direção do Sindiserviços-DF também manteve intactas as atuais cláusulas sociais e avançou com
novas propostas na Convenção Coletiva de Trabalho
2016, consideradas imprescindíveis para a garantia
do emprego, o exercício da profissão e a melhoria na
qualidade de vida dos trabalhadores e seus familiares.
Unidos somos fortes!!!

2

Jornal SINDISERVIÇOS
fevereiro/março/abril 2016

www.sindservico.org.br
www.facebook.com/SindiservicosDf?ref=hl

Editorial

A unidade da categoria superou a intransigência
No inicio de janeiro deste ano milhares de trabalhadores terceirizados
do Distrito Federal
(DF), aprovaram por
unanimidade, em Assembléia de Data-Base
2016, o reajuste salarial de 10,5% e o aumento
no auxilio alimentação de R$ 24,00 para R$
27,50 por dia trabalhado.
Novamente tivemos uma Campanha Salarial complicada na qual os patrões mantiveram na mesa de negociação a rotineira
intransigência, agora recheada pelo discurso
fantasioso de uma crise econômica para oferecer para a categoria um reajuste salarial irrisório com a garantia do emprego.
Com firmeza, a Comissão de Negociação
do Sindiserviços-DF não engoliu a choradeira dos patrões e manteve intactas as atuais
clausulas sociais e avançou com novas pro-

postas na Convenção Coletiva de Trabalho
2016.
Todas elas são consideradas imprescindíveis para a garantia do emprego, a melhoria
das estruturas e condições de trabalho, além
de ampliar a qualidade de vida dos profissionais e seus familiares.
Também foi importante e significativo
contar com o apoio da deputada federal Erika
Kokay (PT/DF), do deputado distrital Chico
Vigilante (PT/DF), da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comercio e Serviços da CUT (Contracs-CUT), da Central
Única dos Trabalhadores (CUT Brasília) e
todos os demais sindicatos filiados à Central.
São parceiros que estão sempre de braços
dados com as nossas causas e a nossa luta em
defesa da categoria e contra patrões ou segmentos que ousam infringir os direitos e conquistas das trabalhadoras e dos trabalhadores
terceirizados do DF.

Sempre destaco, também, a consciência
de classe e o espírito fraterno da classe trabalhadora, fator que tem sido determinante
juntamente com a organização e estrutura do
Sindiserviços-DF, na luta contra patrões covardes que ainda não se tocaram que o emprego escravo no Brasil acabou.
Neste sentido, em nome da direção do Sindiserviços-DF, quero agradecer de coração às
trabalhadoras e os trabalhadores terceirizados do DF, que após um dia inteiro de trabalho e demonstrando seu comprometimento
com a categoria, participaram em massa das
Assembléias Geral da Data-Base 2016. Muito
Obrigado e um forte abraço...
Unidos Somos Fortes!
Maria Isabel Caetano dos Reis
Presidente

Salário Mínimo da Categoria e Pisos Salariais
Pisos
Adestrador
Agente de Portaria/Fiscal de Piso
Ajudante
Ajudante de Caminhão
Ajudante de Cozinha
Ajudante Geral de Manutenção e Reparos
Alinhador/Balanceador de Autos
Almoxarife
Arquivista
Arrumadeira
Atendente
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Encarregado
Auxiliar de Jardinagem
Auxiliar de Serviços Gerais
Bombeiro Hidráulico
Borracheiro
Cabineiro
Camareiro
Carpinteiro
Carregador de Móveis
Carregador/Estiva
Chaveiro
Chefe de Cozinha
Copeira
Costureira de livros
Coumim
Cozinheiro
Eletricista
Eletricista de Auto
Encarregado de Jardinagem
Encarregado de Limpeza
Encarregado de Turma de Manutenção e Reparos
Encarregado Geral
Enrolador de Motores
Estofador
Fiscal Predial
Frentista
Funileiro

2016
R$ 1.974,51
R$ 1.146,64
R$ 1.052,20
R$ 1.052,20
R$ 1.052,20
R$ 1.052,20
R$ 1.361,80
R$ 1.553,46
R$ 3.064,61
R$ 1.052,20
R$ 1.087,48
R$ 1.087,48
R$ 1.553,46
R$ 1.052,20
R$ 1.052,20
R$ 1.553,46
R$ 1.398,23
R$ 1.052,20
R$ 1.052,20
R$ 1.553,46
R$ 1.052,20
R$ 1.052,20
R$ 1.127,28
R$ 2.239,56
R$ 1.052,20
R$ 1.052,20
R$ 1.087,48
R$ 1.760,69
R$ 1.553,46
R$ 1.553,46
R$ 2.104,40
R$ 2.104,40
R$ 2.104,40
R$ 2.687,37
R$ 1.361,80
R$ 1.075,21
R$ 1.922,08
R$ 1.052,20
R$ 1.553,46

Pisos
Garagista
Garçom
Jardineiro
Jauzeiro
Lanterneiro de Auto
Lavador de Auto
Lavanderia
Lustrador de Móveis
Maitre
Manobrista
Marceneiro
Mecânico de Auto
Mecânico de Veículo Pesado
Mestre de Obras
Montador de Divisórias
Office Boy / Contínuo
Operador de Balancim
Operador de Bilheteria
Operador de Fotocopiadora
Operador de Microtrator
Operador de Roçadeira Costal
Operador de Trator
Operador de Trator de Esteira
Pedreiro
Persianista
Pintor
Pintor de Auto
Piscineiro
Recepcionista
Salgadeira
Serralheiro
Servente
Supervisor
Torneiro Mecânico
Tratador de Animais
Vaqueiro
Vidraceiro
Zelador

2016
R$ 1.146,64
R$ 1.553,46
R$ 1.553,46
R$ 1.247,51
R$ 1.553,45
R$ 1.052,20
R$ 1.052,20
R$ 1.553,46
R$ 1.950,86
R$ 1.346,36
R$ 1.553,46
R$ 1.553,46
R$ 1.900,94
R$ 2.010,15
R$ 1.217,07
R$ 1.052,20
R$ 1.346,37
R$ 1.803,59
R$ 1.052,20
R$ 1.191,01
R$ 1.087,48
R$ 1.346,37
R$ 1.605,21
R$ 1.553,46
R$ 1.553,46
R$ 1.553,46
R$ 1.605,21
R$ 1.052,20
R$ 1.553,46
R$ 1.127,28
R$ 1.553,46
R$ 1.052,20
R$ 2.104,41
R$ 1.690,85
R$ 1.974,53
R$ 1.483,88
R$ 1.361,80
R$ 1.146,64
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O Calote da Empresa Rover
É extremamente grave a situação financeira
de 173 auxiliares de serviços gerais, contratados pela empresa Rover Administração e Serviços, para a execução dos serviços na limpeza
e conservação dos quartéis e áreas administrativas da Polícia Militar do Distrito Federal
(PMDF).
Os trabalhadores não receberam o pagamento do auxilio alimentação e o vale transporte dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, juntamente com os salários de
novembro e dezembro do ano passado e o 13º
salário.
A empresa foi destituída do contrato de
prestação de serviços com a PMDF e os trabalhadores esperam em casa o desbloqueio das
parcelas contratuais pela Justiça do Trabalho,

8 de março é o Dia
Internacional da Mulher
Todo dia é dia da mulher

As trabalhadoras terceirizadas no Distrito Federal (DF) representam mais de 65% da categoria e também são maioria absoluta na direção do
Sindiserviços-DF.
Com tamanha representatividade, as trabalhadoras simbolizam um referencial da luta diária por salários mais dignos, respeito profissional
e social com qualidade de vida para mais de cem
mil trabalhadores terceirizados no DF e seus familiares.
Para a direção do Sindiserviços-DF, o dia 8 de
março, Dia Internacional da Mulher, representa
um importante momento de comemoração da
categoria que unificou direitos e conquistas entre
homens e mulheres e que estão determinadas na
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
A Convenção de Trabalho também destina
clausulas exclusivas às especificidades femininas.
Como o direito da trabalhadora gestante que ao
completar o período aquisitivo (um ano), poderá marcar as suas férias na seqüencia da licençamaternidade de 120 dias, (Cláusula 44ª).
O Sindiserviços-DF considera “todo dia é dia
da mulher” e repudia os atos covardes de violência praticados contra as mulheres.
Você trabalhadora que se sentir ameaçada
ou for vitima de ato de violência, deve denunciar
os agressores pelo numero 180, que é um serviço gratuito e confidencial da principal porta de
acesso à Rede Nacional de Enfretamento à Violência Contra a Mulher, sob amparo da Lei Maria
da Penha (11.340/2006).
Unidas Somos Fortes!!!

para receber seus direitos trabalhistas.
Os militares, também informaram
que esperam contratar uma nova empresa até março deste ano.
Para o Sindiserviços-DF, a situação já poderia ter sido resolvida no
final do ano passado nas audiências
publicas de conciliação realizadas
no Ministério Publico do Trabalho
(MPT), quando o sindicato propôs à
PMDF e os representantes da empresa o bloqueio das parcelas contratuais
para o pagamento direto para os trabalhadores,
conforme assegura a Instrução Normativa (NI
003/2009), do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG), por se tratar de
verbas da União.

Porem, a corporação preferiu mover ação
de desbloqueio dos valores na Justiça do Trabalho por orientação do Governo do Distrito
Federal (GDF), tornando o processo ainda
mais doloroso para os trabalhadores.

Plano de Saúde

O plano de saúde é uma conquista dos trabalhadores, se você ainda não
está sendo beneficiado, tem a obrigação de lutar por seus direitos
É uma das maiores conquistas das
trabalhadoras e dos
trabalhadores terceirizados do Distrito
Federal (DF).
Nosso plano de
saúde atende com
consultas, exames,
atendimento cirúrgico, obstetrício e internações em enfermarias.
A categoria é isenta de pagar a mensalidade do plano de saúde, pois o valor mensal de
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) é custeado
exclusivamente pelos órgãos da administração
publica e privada e destinado para cada empregado ativo no contrato da empresa prestadora
dos serviços.
O Sindiserviços-DF é quem administra o
benefício e que vem sendo operacionalizado
pelo plano de saúde – Saúdesim.
Milhares de trabalhadores terceirizados já
estão sendo beneficiados com a conquista do
plano de saúde – Saúdesim.
Fiscalize e Denuncie
Toda conquista para ser efetivada deve ser
fiscalizada. E foi por meio de reclamações dos
trabalhadores que a direção do SindiserviçosDF ajuizou denuncia crime na Justiça contra patrões que estão se apropriando indevidamente

do valor pago pelo tomador e que é destinado
exclusivamente para o plano de saúde dos trabalhadores, o que se constitui em crime previsto
no artigo 168 do Código Penal Brasileiro.
Por informação dos trabalhadores, o Sindiserviços-Df chegou também em patrões que
estão credenciando seus empregados em planos
de saúde ambulatorial, àquele que só dá direito
às consultas médicas.
Alem de ineficiente, há também denuncias
contra patrões que estão contratando planos
ambulatoriais com valor inferior ao conquistado pela categoria.
O plano de saúde é uma conquista dos trabalhadores, se você ainda não está sendo beneficiado, tem a obrigação de lutar por seus direitos. Busque informações pelo telefone: (61)
3224-0447 Ramal 207 ou na sede do Sindiserviços-DF – SCS Quadra 02, Bloco C – Edifício
Jockey Club 5º Andar. Unidos somos fortes!!!

Atendimento Jurídico SINDISERVIÇOS/DF

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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Convênios
Centro Educacional Certo
Endereço: Setor e Sul Qse 6 Qse 4 - Taguatinga Sul, Brasília
- DF, 72020-600
Telefone: (61) 3352-6633
http://www.colegiocertodf.com.br/

Endereço: Setor “D” Sul
– Area Especial nº 06 –
Brasília – SGAS
910
Taguatinga – DF
www.fe.edu.br
Conjunto
E
–
Asa
Sul
Taguatinga Sul - DF
Sindicalizados do
(61) 3704-8700
Sindicalizados do
Taguatinga – DF www.fe.edu.br
Sindserviços, tem 50% de
Sindicalizados
do ao FIES/MEC
Desconto de 50% e adesão
desconto
Sindserviços, desconto
Brasília – SGAS 910 Conjunto E – Asa Sul - (61) 3704-8700

Sindicalizados do Sindserviço tem 50% de desconto

http://ceubras.com.br/index.php/home/

Colégio Fergon

EDUCAÇÃO INFANTIL
Inglês e Espanhol, Projeto Literário, Escolinha de
Esporte, Trabalho de Psicomotricidade.
FUNDAMENTAL I
Projeto Literário, Educação Financeira, Simuladinho para o 5º ano.
FUNDAMENTAL II
Pré-Médio com carga horária ampliada para o 9º ano, Projeto
Literário, Educação Financeira, Educação Ambiental.
ENSINO MÉDIO
Carga horária ampliada, Aulões, Maratonas Interdisciplinares,
Olimpíadas de Matemática, Oficina de Redação, Simulados
para ENEM/PAS e Universidades Federais e Estaduais.

de 50% e adesão ao
FIES/MEC

ULTRAFILE
Ultrassonografias
QNA 02 Lote 12
Taguatinga-DF
Fone: 3562-2233

VANTAGENS PARA O ALUNO
• Sem fiador.
• Sem consulta no SPC e Serasa.
• Financiamento do curso de até 100%.
• Os alunos concluem o curso e só começam a pagar um ano e
meio após a conclusão.

Já o convênio FACITEC e Sindiserviços estabelece um desconto
de 10% nas mensalidades dos associados e ou seus dependentes.

Maiores Informações:
Edifício Centro Empresarial Brasília
SRTVS Qd. 701, Bl. A, Slas 617 a 619
Asa Sul, Brasília – DF
Telefones: (61) 8414-0217 (Oi) – 9212-2552 (Claro)
8260-2863 (Tim) – 9915-4141 (Vivo)
Os trabalhadores filiados e
seus dependentes terão 40%
de desconto em
cima da tabela
de valores de
procedimentos
da Associação
Brasileira
de
Odontologia
(OAB-DF) e concessão de condições especiais
de pagamento
também para os
atendimentos 24
horas.

Os trabalhadores filiados e seus dependentes terão exame de audiometria grátis, teste gratuito para todos os tipos de aparelhos auditivos, acompanhamentos e orientações sem custo e
desconto de 10% na aquisição de aparelhos a vista, 5% se dividido em três vezes e parcelamento até doze vezes sem juros no cartão de credito ou no cheque pré-datado.
Mundo Jovem Turismo e Eventos
Os trabalhadores filiados e seus dependentes terão até 10% de desconto nos
pacotes turísticos.

SHIN CA 01 Centro Comercial Deck Norte, Sala
455 – Lago Norte – Brasília, DF
Tel: +55 (61) 3033-8358 / 3033-8359
Plantão 24h: +55 (61) 8217-8803 / 8214-8465
E-mail: mundojovemturismo@gmail.com
Site: http://www.mundojovemturismo.com.br

Telemarketing
0800 702 0500
– opção 1 De segunda
a sábado, das
08h às 20h
Os trabalhadores filiados
e seus dependentes terão
o desconto
de 5% para os cursos da modalidade EAD (a
distância).

Os trabalhadores
filiados e seus
dependentes terão
o desconto de 5%
para os cursos da
modalidade EAD (a
distancia) e 10% para
os cursos presenciais,
sobre o valor liquido
das mensalidades dos
cursos, condicionadas
ao pagamento em dia e
em conformidade com
o contrato de cada um
dos beneficiados.

Central de
Atendimento para
maiores informações:
Distrito Federal:
(61) 3329.8000
Desconto de 30%
para trabalhadores sindicalizados
Site: www.sabinonline.com.br/site/

CENECT - Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia S/S Ltda
Cadastrada desde 17/05/2010
Site: http://www.grupouninter.com.br
Categoria: Universidades e Faculdades
Telefone: 0800 702 0500

Jornal Sindiserviços

Os trabalhadores filiados e seus dependentes
terão o desconto de 5% para os cursos da modalidade EAD (a distancia).

QNM 40 Lotes 9/10 - Taguatinga Norte - Taguatinga/DF,
72146-000 (61) 3491-0244
colegiodinamicodf.com.br
www.educamaisbrasil.com.br/
Sindicalizados do Sindiserviços
tem 50% de desconto

Cursos Profissionalizantes com
40% de desconto
1. Mestre de Obras
2. Eletricista
3. Pintor
4. Instalador Hidráulico
5. Instalador de Pisos
6. Leitura de Projetos

É um programa que visa à inclusão social de alunos no ensino
superior proporcionando a realização pessoal, qualificação
profissional, inclusão no mercado de trabalho e melhoria do nível
nacional de educação por meio do Programa Jovem Aprendiz Global.

BENEFÍCIOS PARA O ALUNO
• O aluno não paga passagem de ônibus no DF para a Faculdade.
(Só para alunos moradores no DF).
• Cursos Gratuitos: Inglês, Português, Matemática e Raciocínio
Lógico. (Só para alunos participantes do Projeto).
• Acompanhamento do IBG durante o curso.

Colégio Dinâmico
Taguatinga

CONCRETTA ESCOLA DE
CONSTRUÇÃO

FACULDADE PARA TODOS! SÓ
COMECE A PAGAR UM ANO E
MEIO DEPOIS DE FORMADO

Yaya Turismo

Telefone: (61) 3022-1131.
E-mail: turismoyaya@gmail.com
www.pousadayaya.com.br
Descontos especiais para excursões e
hospedagem em Porto Seguro/BA

Os associados do
Sindiserviços
terão um desconto de 10%
nas mensalidades de cursos
oferecidos, sendo 10% de desconto de pontualidade, mais
10% pelo convênio firmado
entre o Sindicato e o IESB.

QS. 404 – Conj. A – Lj. 02 - Samambaia Norte/DF
Telefones: (61) 3049-0053 / 3049-0054 /
822-3238 / 9816-0881 / 7818-6970

Parceria de Atendimento em Clínicas
Consulta com Ginecologista – R$ 50,00
Clínica Geral – R$ 50,00

Marcação de consultas pré-agendadas pelos telefones:
(61) 3322-7873 / 3226-3367 / 9501-6780 - de segunda
à sexta-feira, de 8h30 às 17 horas
*Exclusivo para filiados do Sindiserviços-DF e seus
dependentes. Será considerado novo atendimento
àqueles realizados após o prazo de 15 dias.

CSG 09 Lotes 15/16
Taguatinga - DF | 3038-9700

Os trabalhadores filiados e seus dependentes terão
o desconto de 5% para os cursos da modalidade
EAD (a distancia) e 10% para os cursos presenciais,
sobre o valor liquido das mensalidades dos cursos,
condicionadas ao pagamento em dia e em conformidade
com o contrato de cada um dos beneficiados.
Atendimento à Comunidade
Localização
SCS, Qd. 1, Ed. União Brasília-DF
Contato Geral (61) 3966-1687

Áreas de Atendimento
• Núcleo de Prática Jurídica – atendimento gratuito – de segunda
a sexta-feira – de 8h30 às 11 horas e de 14 às 17 horas – atendimento nas áreas Penal, Civil, Família, Trabalhista e Recursal.
• Clínica de Fisioterapia – Preço por Consulta R$ 20,00 – Marcar
pelo telefone: 3966-1684
• Laboratório de Análises Clínicas – Preço do atendimento R$
20,00 - segunda a sexta – de 7h30 às 10 horas – Atende 40
pacientes por dia
• Clínica-escola de Nutrição – Preço da Consulta é de R$ 20,00 –
Marcar pelo telefone: 3966-1664
• Centro de Formação de Psicólogos - Preço da Consulta é de R$
20,00 - Marcar pelo telefone: 3966-1626
• Academia de Ginástica – Mensalidade R$ 40,00 – Marcar
avaliação pelo telefone: 3966-1702 – aberta de segunda a sextafeira de 12 às 19 horas.
• Empresas Juniores – Empreendedorismo - Marcar Atendimento
pelo telefone: 3966-1661
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