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“LAVANDERIA” IEL

Buscas e apreensões da PF no prédio da Fibra 
confirmam denúncias feitas pelo SINDAF-DF

CONFIRMADO
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Ação da Polícia Federal finalmente revela 
à sociedade a “caixa de ferramentas” de Jamal Bittar

A operação da Polí-
cia Federal (PF) 
deflagrada no dia 

10 de setembro de 2021, 
batizada de Sierra, reali-
zou buscas e apreensões  
na sede da Fibra com o 
objetivo de aprofundar 
as investigações sobre 
uma série de irregulari-
dades cometidas pelas 
administrações regionais 
do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) e pelo Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL).

Esse é mais um capítu-
lo das diversas denúncias 
reiteradamente apresenta-
das pelo SINDAF-DF en-
volvendo possíveis desvios 
de finalidades executados 
na atual administração das 
entidades.

Em decorrência da divulgação 
desses fatos, há exato 4 anos, diversos 
diretores do SINDAF-DF tiveram seus 
contratos de trabalho suspensos, e des-
de então a perseguição ao Sindicato se 
intensificou de forma agressiva, com 

Dando prosseguimento à saga destrutiva, a administração 
do sistema Fibra elege um dos seus defensores jurídicos 
junto ao Tribunal de Contas da União para fundar uma chapa 
claramente patronal. 

Empregado do SESI-DF, o procurador que encabeça a chapa 
de oposição ao Sindicato só participou de uma única assembleia 
da entidade sindical, embora trabalhe na instituição há mais 
de 20 anos. Somente agora, com o nítido interesse de proteger 
seu empregador das denúncias feitas pelo SINDAF-DF e com 
apuração no TCU e na Polícia Federal, cria essa chapa para 
evitar que denúncias continuem acontecendo.

A categoria conhece quem de fato tem trabalhado por ela 
todos esses anos. 

ABRA OS OLHOS! CHAPA PATRONAL NÃO! 

O “defensor” dos trabalhadores

“O Instituto Euvaldo Lodi do Distrito 
Federal (IEL-DF) recebeu com 
tranquilidade busca e apreensão pela 
Polícia Federal na manhã desta sexta-fera, 
dia 10 de setembro de 2021, tendo em 
vista que o objeto da busca é decorrente 
também de apuração interna e de ações 
judiciais de ressarcimento impetradas 
pelo próprio IEL-DF contra empresas 
contratadas pelo Instituto nos anos de 
2015 e 2016”, afirmou o IEL.

o intuito de desqualificar a instituição 
sindical e sua atuação junto aos traba-
lhadores que representa.

Porém, a verdade sobre os malfeitos 
no Sistema Fibra começa a vir à tona. O 
SINDAF-DF sempre agiu com responsa-

bilidade e em defesa não só das nossas 
entidades e de seus empregados, mas 
também da sociedade, já que o Sistema S 
é mantido por recursos públicos. As duras 
retaliações nunca calaram o Sindicato, e 
assim continuará sendo.
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O presidente Jamal Bittar foi 
mais uma vez à Justiça contra 
o Sindicato, desta vez para 

reclamar que a informação sobre o pas-
sivo trabalhista criado em sua gestão, 
divulgado pelo SINDAF-DF no Jornal 
de março deste ano, “causou danos a 
sua honra e dignidade”. 

O Sindicato respondeu à referida 
interpelação judicial ressaltando que 
as informações quanto ao alto valor 
do passivo trabalhista foram extraídas 
de documentos das próprias entidades 
dirigidas por Jamal Bittar e disponíveis 
ao público. Em 2020, esse valor estava 
em R$ 11.077.035,13, e para este ano a 

projeção é de R$ 14.262.251,00! E pode 
aumentar, já que os valores relativos às 
ações trabalhistas contra os diretores do 
Sindicato aparecem subdimensionados 
na contabilidade do Senai-DR e Sesi-DR.

O SINDAF-DF não tem a prática 
de fazer denúncias infundadas ou sem 
provas.

Maior passivo da história do Sistema Fibra

Sentença do juiz Antonio Um-
berto de Souza Júnior, da 10.ª Vara 
do TRT, considerou a Instrução 
Normativa 55/2020 ilegal, pois 
atinge trabalhadores com direito 
adquirido. A decisão foi divulgada 
no dia 20 de setembro, em resposta 
à ação movida pelo presidente do 
SINDAF-DF contra redução sala-
rial indevida.

Na sentença, entre outras con-
siderações, o magistrado assinala 
que o próprio Sesi-DR admitiu 
não existir nenhuma determinação 
legal quanto à medida tomada 
arbitrariamente, com base apenas 
em mera possibilidade aberta pelo 
Tribunal de Contas da União. Para 
o dr. Antonio Umberto, a questão 
é simples e óbvia: o empregador 

tem o direito de impor limites 
na tabela salarial de seus empre-
gados; o que ele não pode fazer 
é “reduzir um salário que vem 
pagando ao argumento frágil e 
pueril de que tem o alvedrio de 
se submeter ao decote salarial 
constitucional”. 

Dessa forma, o juiz determinou a 
imediata cessação dos descontos e a 
devolução dos valores ilegalmente 

abatidos do salário do empregado. 
É evidente que a medida ado-

tada pela gestão da Fibra se tratou 
apenas de retaliação aos Sindicato 
e aos seus dirigentes. O que im-
pressiona é a ousadia – ou seria 
despreparo, ignorância... – da 
gestão em prejudicar trabalhadores 
em situações claramente ilegais, 
submetendo seus procuradores a 
vexames nos tribunais. 

Gestor sofre mais uma derrota na Justiça
Ato Normativo não pode atingir empregados 

admitidos antes de sua edição

Ocupada em perseguir o Sin-
dicato e seus dirigentes e rece-
ber a visita da Polícia Federal, 
os gestores do Sistema Fibra 
ignoram solenemente os inte-
resses dos demais empregados, 
que estão sem Acordo Coletivo 
de Trabalho. Como já está claro 

que não pretendem negociar as 
reivindicações dos trabalhado-
res com o SINDAF-DF, por que 
não assinam pedido de dissídio 
coletivo para ajustarmos um 
novo ACT? 

O Sindicato está preparado 
para isso e desafia a adminis-

tração do Sistema a sentar e 
negociar, com mediação do 
Ministério Público do Traba-
lho, ao invés de ficar orien-
tando seus prepostos para uma 
eleição sindical futura, com a 
única intenção de amordaçar o 
Sindicato.

Enquanto isso, a categoria 
espera por um novo ACT
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EXPEDIENTE

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

SINDAF-DF solicita mediação do Ministério Público 
do Trabalho para negociar ACT do Sistema Fibra

Em documento encaminhado à 
procuradora do Trabalho Da-
niela Costa Marques, do TRT 

da 10.ª Região, o assessor jurídico do 
Sindicato ratificou pedido feito ante-
riormente para que o MPT promova 
mediação entre o SINDAF-DF e o 
Sesi-DR, Senai-DR e IEL-DF, com o 
objetivo de discutir a pauta de reivin-
dicações da campanha salarial de 2021 
dos empregados dessas entidades.

O pedido foi feito no final do do-
cumento enviado com o propósito de 
esclarecer à procuradora como se en-
contra a relação entre o Sindicato e os 
gestores das entidades do Sistema Fibra. 
De acordo com o assessor jurídico do 
SINDAF-DF, o gestor máximo continua 
praticando condutas antissindicais, seja 
diretamente ou utilizando prepostos.

O Sindicato lembrou que o patrona-
to já foi derrotado em 9 das 10 ações 
trabalhistas motivadas pela suspensão 
dos contratos de trabalho de dirigentes 
do SINDAF-DF. O processo de Antônio 
Maximino, já falecido, continua trami-
tando no TST.

Jamal Bittar também perdeu no 

Superior Tribunal de Justiça a ação de 
queixa-crime contra os mesmos dire-
tores, assim como outro processo na 
esfera criminal no âmbito da Polícia 
Civil do DF.

No ofício à procuradora Daniela 
Marques, o SINDAF-DF aproveitou 
para relatar a atuação de dois advoga-
dos – empregados do Sesi-DR e que 
representam diretamente Jamal Bittar 
– contra a diretoria do Sindicato, com 

a intenção de pressionar os diretores e 
afastá-los do comando do SINDAF-DF.

O assessor jurídico do Sindicato 
fez referência ainda à recente ação da 
Polícia Federal que confirmou supostos 
desvios de recursos ocorridos no âmbito 
das entidades, conforme denunciado 
pelo SINDAF-DF em 2017. Foram jus-
tamente essas denúncias que acirraram a 
perseguição da gestão de Jamal Bittar ao 
SINDAF-DF e a seus dirigentes.  

Na contramão do Siste-
ma Fibra, os empregados 
das entidades acima estão 
com seus Acordos Coleti-
vos de Trabalho assinados 
por mais um ano – no 
Sescoop-DF a validade do 
ACT é de dois anos. O ACT do Sesi-
-Conselho Nacional foi encaminhado 
aos gestores da instituição para assi-
natura, enquanto no Senac-DF, Sesi 
Nacional e IEL Nacional os Acordos 
estão sendo finalizadas. 

Campanha Salarial 2021

Sescoop-DF, Sescoop Nacional e 
Sesc-DF já estão com Acordos assinados

Nas três primeiras entidades, as 
negociações asseguraram reajustes 
salariais que variaram de 4% a 8%, 
assim como reajuste do auxílio-ali-
mentação. As cláusulas sociais foram 
mantidas, ou seja, não houve perdas 

de direitos, mesmo em um 
cenário bastante adverso 
para os trabalhadores em 
geral devido à crise do novo 
coronarívus e seus efeitos 
na economia do País. Cabe 
destacar que nos Acordos 

do Sescoop-DF e Sescoop Nacional 
foram incluídas cláusulas asseguran-
do assistência médica e odontológica 
quase integrais aos empregados.

Os ACTs já assinados estão dispo-
níveis no site do SINDAF-DF.


