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Manutenção do emprego e plano de saúde 
justo são prioridades mais uma vez

Não é novidade para ninguém 
que o Brasil vive a maior crise 
de saúde dos últimos tempos, 

provocada pela má gestão da pandemia 
do novo coronavírus. Erros em série re-
sultaram no descontrole da covid-19 em 
todo o País, e é claro que isso impacta a 
vida e o trabalho de todos nós. É neste 
cenário que iniciamos a campanha sala-
rial de 2021. Diante de toda essa situação, 
o SINDAF-DF vai trabalhar para que as 
instituições não promovam demissões. 
Afinal, garantir a sobrevivência digna 
de nossas famílias é o mais importante 
no momento, até mais relevante que 
reajuste salarial.

No âmbito do Sistema Fibra, des-
tacamos ainda a luta por mudanças 
urgentes no plano de saúde. A situação 
relatada ao Sindicato pelos trabalha-
dores é de desespero: muitos não estão 
conseguindo pagar os boletos e acabam 
sendo excluídos do plano, isso em um 
momento de grave pandemia. O Siste-
ma Fibra lavou as mãos em relação ao 
plano, pois sequer faz o desconto em 
folha. Responsabilidade zero com seus 

Campanha salarial 2021

empregados. Por outro lado, o gestor do 
Sistema e seus familiares usufruem de 
um ótimo plano. Por que não estender 
esse plano a todos os empregados? 
Qual o motivo de privilegiar alguns 
em desfavor de outros? Nem todos 

merecem um bom plano? Esperamos 
que essa questão seja tratada com a 
devida seriedade nesta campanha sala-
rial, pois a maioria dos trabalhadores 
não aceita mais ser tratada como de 
segunda classe!

Que fique registrado: O GESTOR DO 
SISTEMA FIBRA DEIXARÁ PARA A INSTITUIÇÃO O MAIOR 

PASSIVO TRABALHISTA DE SUA HISTÓRIA E UM DOS 
MAIORES DO PAÍS! ESSE FATO É DE CONHECIMENTO DO 
DEPARTAMENTO NACIONAL; PORÉM, ESTRANHAMENTE, 

NADA É FEITO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA.

Confira no verso o 
Edital com as datas 
e os horários das 
assembleias, que 
neste ano serão 

virtuais.

PASSIVO TRABALHISTA: 
UMA HERANÇA INDESEJADA

ASSEMBLEIAS
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SINDAF/DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Entidades de Assistência Social e de Formação 
Profissional do Distrito Federal – SINDAF/DF, considerando o estado de pandemia em que se en-
contra o Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca a categoria re-
presentada pelo SINDAF/DF para participar das respectivas Assembleias Gerais Virtuais Ordinárias 
nos dias e horários abaixo discriminados, para definir a pauta de reivindicações  e o processo de 
renovação dos instrumentos normativos de trabalho referentes ao período de maio de 2021  a abril 
de 2022, cuja data-base é 1º de maio, com a seguinte pauta:  a) discussão e aprovação da pauta 
de reivindicações; b) condução da campanha salarial; c) delegação à Diretoria do SINDAF/DF para 
negociar e firmar Acordo Coletivo de Trabalho com os empregadores da categoria  e ou Convenção 
Coletiva de Trabalho do SINDAF/DF e Federação Interestadual  dos Empregados em Entidades Cul-
turais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional – FESENALBA, 
representando os trabalhadores, com a Federação Nacional de Cultura – FENAC representando 
os Empregadores; d) deliberação sobre a taxa assistencial;  e) autorizar a instauração de Dissídio 
Coletivo, na hipótese de não assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT ou Convenção Co-
letiva de Trabalho – CCT até 30/04/2021, observando o que melhor atender aos interesses dos  
trabalhadores. Os links de acesso às respectivas Assembleias serão divulgados com 05 (cinco) dias 
de antecedência em nosso site: www.sindaf.org.br, com os devidos horários de primeira e segunda 
convocação de cada assembleia.

DIA 5.04.2021

Às 15h em primeira convocação e 16h em segunda: Trabalhadores do SISTEMA INDÚSTRIA: 
Sesi-DR, Sesi-DN, Senai-DR, Senai-DN, IEL-DF, IEL-DN e Sesi-CN

DIA 6.04.2021

Às 15h em primeira convocação e 16h em segunda: Trabalhadores do SISTEMA FECOMÉRCIO: 
SESC-AR-DF e SENAC-AR-DF

DIA 7.04.2021

Às 15h em primeira convocação e 16h em segunda: Trabalhadores do SISTEMA CNT: SEST-SE-
NAT-DR e SEST-SENAT-DN; SESCOOP-DR e SESCOOP-DN; SENAR-DR e SENAR-DN; e SECON-
CI-DF   .

Brasília, 15 de março de 2021
                                              

 Paulo Sérgio Pereira                                                                       
Presidente
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Em outubro de 2020, ao julgar 
agravo de instrumento in-
terposto pela Federação dos 

Trabalhadores na Educação no Es-
tado do Paraná em processo contra 
o Senai que trata da possibilidade de 
enquadramento como professores de 
empregados registrados como ins-
trutores de ensino técnico profissio-
nalizante, a oitava Turma do Tribu-
nal Superior do Trabalho reconheceu 
essa condição, com base no entendi-
mento de que “a exigência prevista 
no artigo 317 da CLT é de natureza 
formal para o exercício da profissão 
de professor, devendo ser observado 
primordialmente o princípio da pri-
mazia da realidade”.

Com o provimento do agravo de 
instrumento e o consequente conhe-
cimento do recurso de revista pelo 
TST, o processo retornou à Vara de 
origem para ser dado prosseguimen-
to à ação.

Vale lembrar que, em maio de 
2019, a sexta Turma do TST já havia 

Foto: Senai/Divulgação/Arquivo

TST reconhece que instrutor de curso 
técnico profissionalizante é professor  

tomado decisão semelhante no caso 
de um instrutor de confeitaria do Se-
nac de Curitiba. De acordo com a de-
sembargadora Cilene Ferreira Amaro 
Santos, em casos semelhantes, a Sub-
seção 1 Especializada em Dissídios 

Individuais (SDI-1) firmou o enten-
dimento de que, independentemente 
do título sob o qual o profissional foi 
contratado, é a realidade do contrato 
de trabalho que define a função de 
magistério.

A taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras 
foi de 16,4% no quarto trimestre de 2020, 37,8% su-
perior à taxa de desocupação de 11,9% dos homens. 
Na média global, a taxa de desemprego foi de 13,9% 
no quarto trimestre.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Ao longo do ano, a taxa de desocupação cresceu 
para todo mundo, tanto para homens quanto para mu-
lheres. A taxa cai mais entre homens ao fim do ano do 
que entre mulheres”, explicou Adriana Beringuy, ana-
lista da Coordenação de Trabalho e Renda do IBGE.

O rendimento médio mensal dos trabalhadores ho-
mens ficou em R$ 2.724 no quarto trimestre de 2020, 
enquanto as mulheres recebiam R$ 2.219.

(Agência Estado)

Taxa de desocupação da mulher é 37.8% 
maior do que a do homem, revela IBGE

Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
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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.

Escolas fechadas, pobreza crescente, 
casamentos forçados e depressão: após 
um ano de pandemia, todos os indica-
dores que medem o desenvolvimento 
infantil e adolescente recuaram, um re-
vés que anuncia um estigma duradouro 
para toda uma geração, alertou a direto-
ra executiva do Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef), Henrietta 
Fore, em nota divulgada no aniversário 
de um ano da declaração da pandemia 
de covid-19 pela Organização Mundial 
de Sáude (11 de fevereiro).

“O acesso à educação, socialização 
e serviços essenciais, incluindo saúde, 
nutrição e proteção diminuiu. Os si-
nais de que as crianças carregarão as 
cicatrizes da pandemia nos próximos 
anos são inconfundíveis”, continuou 
Fore na nota.

Diante de tais efeitos “devastado-
res”, o conselho do Unicef instou a 
colocar as crianças “no centro dos es-
forços de recuperação”, em particular 
“priorizando escolas nos planos de re-
abertura”.

Inflação para famílias com renda mais baixa 
é de 0,82% em fevereiro, a maior em cinco anos  

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), que 
mede a variação da cesta de 

compras de famílias com renda de 
até cinco salários mínimos, registrou 
inflação de 0,82% no país em feve-
reiro, percentual maior que o de ja-
neiro (0,27%). É, também, a maior 
taxa para o mês de fevereiro desde 
2016 (0,95%).

Segundo dados divulgados no dia 
11/2 pelo IBGE, o INPC acumula 
1,09% no ano e 6,22% em 12 meses.

A inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), ficou acima 
do INPC em fevereiro (0,86%). No 
acumulado de 12 meses, no entanto, 
o IPCA é menor (5,20%).

Foto: Divulgação

O resultado é da pesquisa 
Barômetro Confiança 2021 da 
agência global de comunica-
ção Edelman. De acordo com 
a sondagem online realizada de 
19 de outubro a 18 de novem-
bro de 2020, o governo recebe a 
pior nota entre as instituições no 
Brasil, com apenas 39% dos en-
trevistados dizendo confiar nas 
lideranças políticas. Já as em-
presas são confiáveis para 61% 
dos 1.150 brasileiros ouvidos. 

A gerente-geral da Edelman, 
Ana Julião, explica que, “quan-
do os governos não são eficien-
tes e não conseguem atender 
às demandas da sociedade, as 
empresas ocupam esse lugar, o 
que está ocorrendo ainda mais 
durante a crise da covid-19”.

Geração perdida para a pandemia

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Empresas são única 
instituição em que 
brasileiros confiam


