
Atento à situação de calamidade pública reconhe-
cida pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo n.° 6, de 24/03/2020, o Sindaf-DF enviou 
carta a cada entidade, individualmente, solicitando 
a adoção de medidas de proteção aos empregados e 
ao público em geral e colocando-se à disposição para 
ajudar no que fosse necessário.
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QUEM MERECE REPÚDIO: O SINDICATO OU QUEM 
FAZ A PIOR GESTÃO DA HISTÓRIA DO SISTEMA FIBRA?

A nota divulgada na semana pas-
sada por Jamal Jorge Bittar e 
Marco Antônio Areias Secco 

não surpreendeu o Sindicato. Afinal, 
a prática de reagir às denúncias e aos 
problemas apontados pelo Sindicato 
tem sido a mesma há muito tempo, ou 
seja, com ataques sem embasamento 
aos representantes dos trabalhadores. 

Prova disso são as seguidas derrotas 
que o sr. Jamal acumula nas ações 
trabalhistas e criminais movidas con-
tra os dirigentes do Sindaf-DF, bem 
como a apuração que está em curso 
no Tribunal de Contas da União, o que 
comprova a procedência das denúncias 
apresentadas pelo Sindicato. Também 
fracassou a tentativa do presidente da 

Fibra de tomar Sindaf-DF por meio 
de um procurador oficial do Sistema.

Apesar do título impactante, a nota 
dos gestores não cita quais inverdades o 
Sindicato teria falado. Por outro lado, a 
realidade de descaso, desrespeito e hu-
milhações vivida diariamente pelos tra-
balhadores é incontestável, como vamos 
destacar mais uma vez neste boletim.

Lamentavelmente, a direção do Sistema Fibra foi 
a única a não se pronunciar. O Conselho Nacional do 
Sesi, por exemplo, informou ao Sindicato as provi-
dências adotadas com vistas à garantir a segurança dos 
seus empregados. (Veja abaixo.) Enquanto ignorava os 
trabalhadores da própria entidade, o sr. Jamal firmou 
convênio com o sindicato patronal para a testagem dos 
trabalhadores da indústria e até apoiou ação da Fecomér-
cio nesse sentido! Somente no dia 9 de julho é que os 
testes começaram a ser feitos nas unidades do Sistema.

Carta enviada ao diretor regional do Sesi-DR-DF

Medidas de 
prevenção à covid-19

Sem resposta
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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.

O Sindaf-DF repassou ao Ministé-
rio Público do Trabalho as de-
núncias recebidas sobre a con-

taminação de trabalhadores pelo novo 
coronavírus em unidades do Sistema 
Fibra. A solicitação foi do próprio MPT, 
que iniciou fiscalização no Departamento 
Nacional e decidiu saber também qual  

é a situação nas entidades do Regional.
No documento, o Sindicato reque-

reu ao órgão a adoção das medidas 
legais cabíveis para determinar o 
imediato isolamento de todos os locais 
de trabalho onde foram identificados 
trabalhadores portadores da covid-19, 
até a expedição de laudo técnico com-

provando que o ambiente se encontra 
em condições de ser frequentado, sem 
risco de contaminação; que as entidades 
providenciem exame laboratorial para 
todos os empregados, que assumam 
o tratamento de saúde de quem testar 
positivo para a doença e que realizem 
a desinfecção das unidades.

Ministério Público do Trabalho 
investiga denúncias no Sistema Indústria

Imagens do descaso

Em 50 anos de existência, nunca ti-
vemos um dirigente que utilizasse imó-
vel pago com dinheiro de nossas enti-
dades. O Sindaf-DF desafia o sr. Jamal 
Bittar a desmentir essa informação.

Na contramão de tudo o que se 
esperava de gestores minimamente 
sensíveis num momento como este 
de pandemia, a resposta do Sis-
tema Fibra foi a inviabilização 
do plano de saúde para a grande 
maioria dos seus colaboradores 
e dependentes, ao impor um au-
mento absurdo e com pagamento 
por meio de boleto.

Cabe lembrar que todo o Sistema 
S no Distrito Federal tem plano de 
saúde arcado pelas instituições, den-
tro de um contrato único. Há muito 
tempo o Sindicato vem reivindican-
do a inclusão dos trabalhadores do 
Regional no plano de saúde do De-
partamento Nacional, cujas condi-
ções e serviços são bem superiores. 
É esse, inclusive, o plano que assiste 

o sr. Marcos Secco, autor da nota de 
repúdio junto com Jamal Bittar.

No dia 13 deste mês, o Sindi-
cato solicitou aos dirigentes das 
entidades cópia do processo admi-
nistrativo referente à contratação 
do novo plano de saúde e do plano 
anterior. Já que arcam com a qua-
se totalidade dos custos do plano, 
os trabalhadores têm o direito de 
saber: por que não puderam parti-
cipar das negociações com as em-
presas; quais foram as bases do 
contrato com a Seguros Unimed 
e a Corretora Elo; por que não foi 
renovado o contrato com a mesma 
prestadora, uma vez que o novo 
contrato resultou em aumento de 
mais de 100% para os beneficiá-
rios; entre outros pontos.

Atendimento ao público sem a proteção 
adequada coloca em risco o trabalhador

É assim, sobre a tampa do esgoto, que as marmitas são deixadas para os trabalhadores 
em Taguatinga, enquanto na sede a alimentação está a cargo de um buffet

Plano de saúde: um duro 
golpe para os trabalhadores

Enquanto tira plano de 
saúde de quem mais 

precisa, presidente tem 
aluguel pago pelo IEL-DF

O Sindicato jamais deixará de de-
nunciar e cobrar providências contra a 
péssima gestão dos atuais dirigentes 
do Sesi-DF, Senai-DF e IEL-DF, doa 
a quem doer! Contamos com você 
nesta luta pela moralização do Sistema 
Fibra. Fale conosco pelo Whatsapp 
99862 5648 ou pelo site sindaf.org.br.

Trabalhadores: Fiquem 
atentos e continuem 

denunciando!


