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Em plena pandemia, mudanças no 
plano de saúde podem deixar mais de 
80% dos empregados sem assistência

Decisão, tomada sem prévio aviso, foi a gota d’água no processo 
de desvalorização dos trabalhadores praticado pela gestão do mal

Há muito tempo o Sindaf-
-DF vem denunciando a 
dificílima situação vivida 

pelos empregados do Sesi, Senai 
e IEL no Distrito Federal. Quando 
parecia que as coisas não poderiam 
piorar, eis que a direção do Sistema 
Fibra impõe alterações no plano de 
saúde a partir de um novo contrato 
com a operadora Unimed. A verdade 
é que, a despeito da argumentação 
dos patrões, mais de 80% dos tra-
balhadores poderão ser excluídos 
desse benefício, especialmente 
fundamental neste cenário de pan-
demia do novo coronavírus. Ou seja, 
o medo da contaminação se junta 
à angústia pela falta de assistência 
médica agora e no futuro!

É uma maldade sem precedentes 
na história do Regional. Temos, sem 
nenhuma dúvida, a pior gestão em 
46 anos da instituição!

Na página seguinte, cedemos es-
paço para a Nota de Repúdio divul-
gada pelos próprios trabalhadores e 
que expressa muito bem a opinião e 
o sentimento deste Sindicato diante 
de mais uma medida maldosa e 
desumana tomada pela direção do 
Sistema Fibra.

Departamento Nacional 
e Conselho Nacional 

precisam olhar para o DR!
A última esperança dos emprega-

dos do Departamento Regional está 
no DN e no Conselho Nacional do 
Sesi. Acreditamos que suas direções 
não vão ficar indiferentes à situação 
de abandono em que se encontram 
os colegas do Regional. Já passou 
da hora de mudar a política de “tudo 
para o Sesi A, nada para o Sesi 
B”. Essa  discriminação  não pode 
mais continuar. O Departamento 
Nacional e o CN-Sesi têm o poder 
para promover a valorização de 
centenas de empregados que atuam 
com responsabilidade e capacida-

de profissional inquestionáveis.
Ainda é possível resgatar o re-

levante papel que o Sesi  e o Senai 
desempenhavam no Distrito Federal. 
Hoje, a atuação de nossas instituições 
é apenas uma sombra do que foi no 
passado, graças a erros seguidos de 
uma gestão que perdeu de vista a 
nossa importância para a sociedade.

Senhor Robson Andrade, se-
nhor Eduardo Eugênio Gouveia 
Vieira: é lamentável os trabalha-
dores terem chegado ao ponto de 
precisar fazer esse pedido público 
de socorro, mas confiamos que os 
senhores farão o que for necessário 
para salvar as entidades do Depar-
tamento Regional!
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Os empregados do Sesi-DF receberam um “presente indigesto” na terça-feira (08): um novo 
contrato do plano de saúde com a operadora Seguros Unimed, tendo vigência a partir de 1.º de 
julho. Nesse contrato, o subsídio fica entre 20% a 80%, variando de acordo com o salário e a faixa 
etária. Por exemplo, um funcionário de 34 anos, casado e pai de dois filhos, com salário de R$ 
1.900,00, ao incluir a esposa e apenas um filho, irá pagar R$ 584,88 só de plano de saúde, fora a 
coparticipação. Diante desse cenário, o trabalhador tem de escolher entre comer ou pagar o plano.

É importante salientar que já estamos há 4 anos sem um reajuste salarial compatível com as 
perdas anteriores. Só para comparação, em 2017/2018 o reajuste foi  de 4,50%; em 2018/19, 
1,56%. Com percentuais tão baixos, diminuindo consideravelmente nosso poder de compra, 
ainda temos que lidar com o absurdo de ter o salário quase todo comprometido, a partir de agora, 
com o plano de saúde.

Esse novo acordo foi jogado nas costas do trabalhador de forma desrespeitosa. Simplesmente 
não deram opção; pelo contrário, de forma enfática e imperiosa estipularam datas num espaço 
curto de tempo para adesão, sem ao menos dar alternativas mais viáveis e condizentes com a 
realidade salarial de cada um.

Diante de um sistema público de saúde falho e caótico, ter um convênio é imprescindível para 
o empregado e seus dependentes. O acesso à rede privada, seja hospitais ou clínicas, traz não 
apenas qualidade de vida, mas bem-estar e cuidado constante com a saúde.

Porém, não dá para jogar na conta do trabalhador da classe mais baixa da hierarquia – que 
recebe, muitas vezes, valores inferiores a dois salários mínimos – a suposta crise financeira que 
tanto vem sendo colocada em evidência. É no mínimo vergonhoso e desumano deixar o traba-
lhador sem opção, a não ser sacrificar quase metade do salário para pagar o plano de saúde.

Entendemos o momento difícil que o País está passando diante dessa pandemia; porém, o Sesi 
não precisa gerar outra crise. Além das demissões e salários reduzidos, querem tirar também o 
direito a uma vida digna.

A empresa deveria olhar cada empregado de uma forma mais humana. Infelizmente, tratam 
os colaboradores apenas como números; não se importam com suas necessidades sociais nem 
de segurança e, assim, criam insatisfação e desmotivação. 

#JUNTOSSOMOSMAISFORTES

PLANO DE SAÚDE
NOTA DE REPÚDIO



4 Junho de 2020

EXPEDIENTE

SINDAF INFORMA – Órgão Informativo do Sindicato dos Empregados em Entidades de Assistência Social e de Formação Profissional do DF
 Tiragem: 2 mil exemplares.

As matérias publicadas neste jornal são de responsabilidade da diretoria.

Apesar de contar com uma 
assessoria jurídica própria, 
formada por muitos advo-

gados, o Sistema Fibra tem o hábito 
de contratar escritórios de fora, por 
valores milionários, para representar 
seus dirigentes em diversos proces-
sos. O Sindaf-DF tem a informação 
de que essa prática vai se repetir 
na ação que tramita no Tribunal de 
Contas da União, relatada na maté-
ria acima. Qual será o valor dessa 
conta? Há recursos para isso, no 
momento em que os trabalhadores 
vêm pagando por uma alegada crise 
financeira, perdendo inclusive o 
plano de saúde?

É preciso ressaltar que os contra-

tos com esses escritórios de fora se 
tornam ainda mais onerosos em razão 
dos sucessivos recursos protelatórios 
que apresentam em causas perdidas 
em primeira e segunda instâncias e 
sem chance de vitória nos tribunais 
superiores. Enquanto duram os 
recursos, os escritórios continuam 
recebendo seus polpudos valores. 
Isso sem contar, no caso das ações 
trabalhistas, uma dívida que já passa 
dos R$ 12 milhões! 

O Sindaf-DF tratou dessas ques-
tões com o superintendente do 
CN-Sesi, General Fioravanti, e com 
seus assessor, Coronel Marcelo Las-
sance, e espera deles o apoio para 
mudanças nessa gestão temerária.

Defesa no processo 
do TCU: quem 
paga a conta?

Já foram registrados casos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus em unidades 
do Sesi-DR. O fato em si já 
é assustador; porém, mais 
preocupante é a reação dos 
gestores ao não colocar em 
quarentena nem providenciar 
testes para os trabalhadores 
que tiveram contato com os 
infectados. Esses gestores 
estão fazendo “roleta russa” 
com a vida dos empregados. 
Quem será responsabilizado 
por tal atitude criminosa? 

Mesmo com o isolamento 
social imposto pela 

pandemia, o Sindicato não 
está parado e já fechou 

parte dos novos Acordos 
Coletivos.

CAMPANHA 
SALARIAL 2020

COVID-19 
PREOCUPA NAS 

UNIDADES

PROMOÇÕES
 SUSPEITAS

O Sindicato tomou conheci-
mento de que monitores estão 
sendo promovidos a orientado-
res em determinada unidade do 
Sesi-DR sem nenhum processo 
seletivo ou critério claro. O 
Sindaf-DF está atento!


