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Derrotado seguidamente na 
Justiça, presidente do Sistema Fibra 

tenta justificar o injustificável 

“A carta é longa, porém necessária.” Não, presi-
dente Jamal. A carta aos colaboradores pelo 
senhor divulgada é desnecessária, pois não 

traz nada de novo, mas tão-somente a tentativa de justificar 
fatos e situações injustificáveis. 

Quando, em setembro de 2017, o SINDAF-DF decidiu 
denunciar em seu jornal a “Lavanderia IEL”, sabia que 
estava entrando em uma verdadeira guerra contra o gestor 
máximo do Sistema Fibra como a parte mais fraca. Nestes 
quatro anos, os diretores do Sindicato sofreram todo tipo 
de retaliação – tiveram seus contratos de trabalho suspen-
sos, foram alvos de queixa-crime e de inquérito policial e 
ficaram proibidos de acessar as dependências das unidades. 
Tudo isso foi enfrentado com coragem e rebatido com 
provas. O resultado: derrotas avassaladoras impostas ao 
gestor pela Justiça! 

Leia mais nas páginas seguintes.

Assessor 
especial foi 
expulso da 

presidência do 
próprio Sindicato
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Plano de saúde igual para todos 
os empregados do Sistema Fibra 

é bandeira do SINDAF-DF 
Basta de privilegiar o superintendente!  
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1. Suspensão dos contratos de trabalho de 10 diretores do Sindicato – até o momento, as 
decisões da Justiça Trabalhista têm sido favoráveis aos trabalhadores, algumas já em segunda 
instância.

2. Queixa-crime contra os diretores do SINDAF-DF e seus colaboradores da área de 
comunicação – rejeitada pelo Ministério Público e julgada improcedente em primeira e se-
gunda instâncias.

3. Inquérito policial para apurar o suposto furto de um pen drive – arquivado sem de-
núncia pelo Ministério Público.

4. Interpelação judicial proposta por Jamal Bittar contra o presidente do Sindicato 
por conta da informação de que o gestor do Sistema Fibra deixará para a Instituição o 
maior passivo trabalhista de sua história e um dos maiores do País – respondida em agosto 
último de acordo com as informações a seguir:

Derrota atrás de derrota  –  A Justiça não mente!
Para que todos os empregados do Sistema possam se situar, segue um 

resumo das principais ações movidas contra os dirigentes do SINDAF-DF.

Projeção elaborada pelo SINDAF-DF com base nas informações dos processos,
lembrando que em todos eles o Sesi-DF e o Senai-DF estão sucumbentes
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Derrota atrás de derrota  –  A Justiça não mente!

A íntegra de todos os processos está disponível no SINDAF-DF.

5. Inquérito civil público 
proposto por Jamal Bittar com 
o objetivo de cessar o acordo 
trabalhista firmado em 2001 
entre o empregado Paulo Sér-
gio Pereira e o Sesi-DF – arqui-
vado em fevereiro de 2019 por 
decisão do procurador do Traba-
lho Charles Lustosa Silvestre. 

6. “Abate-teto” – a 3.ª Tur-
ma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10.ª Região, em res-
posta a recurso apresentado pelo 
presidente da Fibra, manteve a 
ilegalidade do ato normativo que 
estabeleceu teto remuneratório 
em relação aos empregados ad-
mitidos antes da edição da medi-
da. Com isso, o Sesi-DF foi obrigado a cessar os descontos a título de “abate-teto” no salário 
do empregado Paulo Sérgio Pereira. 

7. Dano moral – na mesma 
sentença, a desembargadora 
Cilene Ferreira Amaro Matos 
concedeu indenização por dano 
moral ao empregado, tendo em 
vista o constrangimento provo-
cado pela redução unilateral de 
seu salário. 
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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.

Para quem não sabe, o homem em 
destaque na foto, assessor especial 
que sempre acompanha o presidente 
da Fibra, é Carlos Alberto Altino, 
destituído do cargo de presidente do 
Sindicato Interestadual dos Traba-
lhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico 
e Eletrônico do DF, GO e TO por 
todos os outros membros efetivos 
da diretoria. 

Na ação movida contra Carlos 
Alberto Altino pela própria diretoria 
do Sindicato, a fim de garantir o seu 
afastamento da entidade, são relata-
dos fatos gravíssimos: “Os autores 
(da ação) revelam profunda vergo-
nha por terem de narrar, perante essa 
Justiça especializada, um verdadeiro 
‘lamaçal’ de corrente de atos con-
fessados e de titularidade do Senhor 
CARLOS ALBERTO ALTINO, ora 
Réu, que há muito vem atuando com 
corriqueira arbitrariedade e descaso 
com a sua direção, com os sócios e 
especialmente com a categoria que, 
aliás, está sendo gravemente lesada”.

Entre as denúncias apresentadas 
pelos diretores está a existência de 
um caixa paralelo que não registra-
va a entrada e a saída de recursos 

Os diretores do SINDAF-
DF são trabalhadores que estão 
na instituição há 30, 40 e até 50 
anos! Nessa longa trajetória, 
ajudaram a construir todas as 
unidades do Sistema a partir 
de janeiro de 1974, quando 
só havia uma sobreloja no Ed. 
Gilberto Salomão, localizado 
no Setor Comercial Sul.

É uma história que não pode 
ser manchada pelos gestores 
de plantão com perseguições 
de todo tipo, na tentativa de 
inviabilizar a luta sindical.

Nessa disputa pessoal com 
o Sindicato, o gestor máximo 
do Sistema tem conseguido 
apenas causar graves prejuízos 
à instituição e à sociedade. 
Mesmo diante de sucessivas 
derrotas na Justiça, parece 
que não pretendem parar por 
aí. A aposta do momento é 
na eleição sindical. Querem 
tomar o SINDAF-DF das 
mãos  dos  t raba lhadores 
usando prepostos que jamais 
se deram ao trabalho de ir a 
uma assembleia do Sindicato.

Mas os trabalhadores sabem 
identificar quem realmente 
defende seus interesses e quem 
é oportunista.

Quem somos

Plano de saúde igual para todos!

Uma das bandeiras de luta do 
SINDAF-DF é a conquista 
de um plano de saúde decente 

para todos os trabalhadores, um plano 
que tenha abrangência nacional, 
contrapartida de apenas 1% do 
salário e cobertura para toda a fa-
mília ao custo de menos de R$ 80,00 
por beneficiário, como o que tem o 
superintendente Marcos Secco.

A realidade da grande maioria dos 
trabalhadores todos conhecem: a eles 
é oferecido um plano muito inferior 
e pelo qual não conseguem pagar!

O argumento de que o plano do 
sr. Marcos SECCO é melhor porque 
ele é do Departamento Nacional é, 
na verdade, mais um motivo forte 
para exigirmos a equiparação com 
esse gestor, pois ele é o Superin-

tendente do Sesi-DF e Senai-DF.
Está claro que a reivindicação por 

um plano melhor está incomodando 
os gestores, por isso atacam o Sindi-
cato de todas as formas e distorcem a 
verdade, querendo fazer a categoria 
acreditar que os responsáveis por 
eventuais dificuldades financeiras 
enfrentadas pelo Sistema são os 
diretores do SINDAF-DF.  

Diga com quem andas... ou: criador 
e criatura em perfeita sintonia

financeiros no Sindicato. Somente 
no ano de 2014, foram arrecadados 
mais de R$ 500 mil, dinheiro que 
foi depositado na conta pessoal de 
uma funcionária que atuaria como 
‘testa de ferro’ do então presidente. E 
mais: o sr. Carlos Alberto transferiu 
para uma de suas funcionárias uma 
Range Rover avaliada na época em 
mais de R$ 200 mil. 

Impedir a entrada dos demais 
diretores na sede do Sindicato 
enquanto ainda era presidente foi 
outra arbitrariedade cometida pelo 
sr. Carlos Alberto, situação que, 
coincidentemente, acontece também 
no Sistema Fibra com relação aos 
diretores do SINDAF-DF!


