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Esclarecimento sobre a ação do 
desconto indevido do INSS

 Caros colegas está sendo 
divulgado uma lista com nomes dos 
servidores que estão inclusos no 
processo de nº 15.106/93 (Desconto 
indevido do INSS nos períodos entre 
1992 e 1999). 
 O SINDATE DF informa que ao 
contrário do que está sendo  divulgado, 
NÃO É NECESSÁRIO SE FILIAR 
A SINDICATO PARA RECEBER A 
AÇÃO, BASTA ESTAR INCLUSO 
NO PROCESSO PARA GARANTIR 
O BENEFíCIO, EIS QUE A CAUSA 
JÁ ESTÁ GANHA, E OS CÁLCULOS 
CONTÁBEIS SERÃO ELABORADOS 
PELO PRÓPRIO ESCRITÓRIO QUE 
INGRESSOU COM A AÇÃO NA ÉPOCA.
 Nós do sindate-DF em respeito à 
nossa categoria estamos esclarecendo, 
pois nossa base tem nos questionado 
muito sobre essa situação. Caso queiram 
informações liguem-nos. 

Reposicionamento para
servidores contratados em

janeiro de  1993 a julho de 1996

 Se você é concursado de 
janeiro de 1993 a julho de 1996, 
procure o SINDATE-DF para 
que possamos entrar com ação 
para reposicionamento salarial 
(disparidade). Esses servidores 
estão com pelo menos quatro 
referências a menos.  Para in-
gressar com a ação só é preciso 
assinar a procuração que está 
sendo distribuída nas regionais 
pela equipe do SINDATE-DF. 

Aposentadoria Especial

 Após parecer do TCU a 
secretaria se organiza para con-
ceder aposentadoria especial 
para servidores que completam 
25 anos de serviços insalubres. 
Apesar de ser apenas um pa-
recer, o GDF está acatando a 
decisão como se Lei o fosse. 
Por isso, aqueles que desejarem 
entrar com o pedido de aposen-
tadoria, devem procurar o SIN-
DATE-DF para participarem da 
ação coletiva ou individual, há 
exemplo das ações impetradas 
por nós da GCET e GDO, entre 
outras. Entraremos na justiça o 
mais rápido possível.

Desconto indevido
do ticket alimentação

 O GDF mais uma vez 
comete erro. O desconto in-
devido chamado “ custeio Aux. 
Alimentação “ era cobrado in-
devidamente há vários anos 
e teve seu cancelamento no 
pagamento de novembro de 
2010. Agora o SINDATE-DF vai 
requerer os valores desconta-
dos e com reajustes de todos os 
anos. Só é preciso preencher a 
procuração e a declaração dis-
tribuídas nas regionais. Aqueles 
que ainda não são filiados de-
verão também preencher a ficha 
de filiação juntos à procuração e 
declaração. 
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 Considerado o primeiro hospital da rede 
pública a implantar o sistema de controle de 
freqüência, o Hospital de Santa Maria segue a 
norma da portaria 145 Art. 53 de agosto de 2011 
da secretaria de saúde.
Como já em outros órgãos do serviço públicos e 
privados a ideia tem o objetivo de evitar fraudes 
nas folhas de ponto.
 Após fazer visita no HRSM, o SINDATE-
DF ouviu reclamações dos servidores por causa 
do sistema. Depois de conversar,  o qual se  
questiona o registro, fomos entender  o porquê. 
Sabemos que a máquina de registro ainda é a 
mesma de quando o hospital era terceirizado, na 
ocasião, ninguém reclamava, porque se tratava 
de empresa privada e todos os funcionários 
eram contratados no regime CLT e tinham medo 
de demissão.  Agora os novos concursados 
chamaram o SINDATE-DF para intervir no 
problema.
 Procuramos outra instituição que segue 
com o mesmo projeto, no entanto, o que vimos 
foi algo totalmente diferente. Implantado há 
pelo menos 1 ano na Câmara dos deputados 
o ponto eletrônico como é chamado por lá tem 
aprovação, mas com ressalva.
 Na Casa os servidores do legislativo não 
têm muito  o que reclamar, pois a cada registro 
no ponto eles verificam virtualmente através de 
seu “login” em qualquer computador que tenha 
internet.   As informações ficam registradas, e 
caso haja algum problema, na mesma hora é 
sanado.

 Enquanto estávamos conversando com 
uma servidora da Casa, outra chegou dizendo 
que por descuido dela mesma,  não teve seu 
ponto registrado em um certo dia, ficando com 
falta. Confessou que não tinha confirmado o 
registro em seu “login”, e que,  portanto , teve o 
desconto de um dia no salário.
 Daí vem às perguntas: O sistema é 
totalmente seguro? Como vamos poder ter 
a confirmação do horário de entrada e saída? 
Vamos ter um comprovante impresso ou pelo 
menos virtual como na Câmara dos Deputados? 
E a última pergunta: Houve licitação para esse 
serviço?
 Estaremos observando mais de perto 
essa implantação para que seja de forma 
isonômica entre as categorias.

PONTO ELETRÔNICO SEM COMPROVANTE NÃO!
“UMA BOA IDEIA”, OU MAIS UM PROBLEMA?

Servidores da UTI do HRAS não podem 
tirar abonos, folgas ou licença prêmio.  
Colegas, se não estão  sendo concedidos 
os afastamentos previstos em Lei procurem 
o SINDATE-DF para que possamos fazê-los  
judicialmente.DENÚNCIA
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 O SINDATE-DF pensando não 
só na politica sindical, mas também no 
desenvolvimento educacional dos filiados fez 
esse mês uma grande parceria com a melhor 
escola de línguas  do Brasil, FISK.  Tradicional e 
com reconhecimento internacional, o centro de 
ensino FISK  está com desconto de 55% para os 
filiados do SINDATE-DF  nas mensalidades para 
os cursos de inglês e espanhol nas unidades de 
Taguatinga sul, Ceilândia e Águas Clara.  Com 
47 anos de experiência no Brasil com  mais de 
900 unidades pelo mundo, essa era a parceria  
que faltava.
 Agora, além de poder aprender outras 
línguas você ainda pode se preparar para a 
copa de 2014 e as olimpíadas de 2016.
O título da matéria foi uma frase que ficou famosa  
por ser dita pelo presidente BARAK OBAMA, 
que significa exatamente o que pensamos. 

SIM, NÓS PODEM0S!
“Grandes realizações não são feitas por impulso, 
mas por uma soma de pequenas realizações” 
(Vincent Van Gogh).

 A rede de ensino JK oferece aos 
sindicalizados descontos de 55% em qualquer 
curso de Pós-Graduação, Graduação e 
cursos na área técnica, e até 50% nos ensinos 
fundamental e médio. E mais, o desconto se 
estende aos parentes independentemente do 
grau de parentesco. Para o desconto basta ser 
filiado ao SINDATE-DF.

Veja quadro de alguns cursos e compare:
 

CURSOS DE GRADUAÇÃO

CURSO NORMAL SINDATE-DF
ENFERMAGEM R$ 1.137,20 R$ 511,70
LETRAS R$ 628,20 R$ 282,70
RADIOLOGIA R$ 497,30 R$ 406,90
SISTEMA INF. R$ 778,00 R$ 330,65
ADMISTRAC. R$ 778,00 R$ 320,50

CURSOS TÉCNICOS

CURSO NORMAL SINDATE-DF
ENFERMAGEM R$ 500,00 R$ 225,00
RADIOLOGIA R$ 500,00 R$ 225,00

PÓS-GRADUAÇÃO

CURSO NORMAL SINDATE-DF
ENFERMAGEM 
ONCOLÓGICA

R$ 614,00 R$ 276,30

NUTRIÇÃO R$ 592,00 R$ 266,40
GESTÃO DE 
PESSOAS

R$ 592,00 R$ 266,40

Os valores acima poderão sofrer alteração de 
acordo com a unidade de ensino.

Informações: 0800 601 8787
www.rededeensinojk.com.br

Parceiro Destaque:

Yes,
We can!

Rede de Ensino JK
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Presidente: João Cardoso - Aposentado B.C
Dir. Administrativo: Jorge Viana - SAMU-DF
Dir. Financeira: Elza Aparecida - HBDF
Dir. Ass. Jurídicos: Newton Cleiton - SAMU-DF
Dir. de Formação Sindical e Qualificação Profissional: Márcia Pereira - HBDF
Dir. de Imprensa e Comunicação: Elenilde Lima Franco: CS 03 SOBRADINHO
Dir. de Cultura. Esporte e Lazer: Joseane Alves Jacob - H. ANCHIETA
Dir. Suplente: Primeiro Suplente - Ana Paula Martins de Oliveira - SAMU-DF
Dir. Suplente: Segundo Suplente - Paulo de Jesus Costa - CS02 GAMA

Pergunte ao 

Sindicato

 Mande emails com 

suas dúvidas jurídicas - 

juridicosindate@gmail.com/

Acesse www.sindatedf.com.br

e denuncie qualquer 

irregularidade no seu trabalho.

Dir. Suplente: Terceiro Suplente - Maurício de Lima Ferreira - HRT
Dir. Suplente: Quarto Suplente - Moisés de Miranda e Silva - CS05.PLANALTINA
Conselho Fiscal Titular: Maria do Carmo Pena da Silva - CS CRUZEIRO
Conselho Fiscal Titular: Vandelson Clementino Alves - H.SANTA LÚCIA
Conselho Fiscal Titular: Paulo Roberto Almeida Oliveira - SAMU-DF
Conselho Fiscal Suplente: Dilvan dos Anjos Muniz - INCOR -HFA
Conselho Fiscal Suplente: Maxwell de Oliveira - H. SANTA MARTA
Conselho Fiscal Suplente: Jackeline Priscila da Silva - H. ANCHIETA

SCS QD 01 ED. MÁRCIA SALA 604 - TEL. (61) 3458-2660/ 3033-7084

Conheça quem são os Diretores e onde trabalham.
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 Caros colegas, o SINDATE-DF é um 
sindicato sério que respeita o trabalhador, nasceu 
geneticamente puro, sem influência política 
partidária, não nasceu para disputar espaço 
com nenhum outro sindicato, entendemos 
que nós da enfermagem, auxiliares e técnicos 
estivemos às margens de negociações  por  
vários anos e agora queremos resgatar o tempo 
perdido.  Por isso sofremos várias críticas, fomos 
chamados de “sindicato inexperiente”, ora, usar 
dinheiro, tempo, e o que é pior, dar prêmios 

Saúde para saúde, plano integral ao servidor;

Incorporação das duas  últimas parcelas da 

gata para 2012;

Novo  concurso para o cargo técnicos em 

enfermagem;

Diferenciação Não! Isonomia para a categoria 

“enfermagem” 20h semanais;

Auxílio transporte sem descontos, e revisão  do 

valor do auxílio creche, 

Trabalhar dignamente e ser valorizado;

Elaboração da carreira específica dos Auxiliares 

e Técnicos em enfermagem;

Direitos e Garantias das licenças, folgas e 

abonos anuais;

Facultar as 40h a critério do servidor.

Esses são os objetivos que o 

S I N D A T E – D F  espera com a ajuda 

de todos, conseguir alcançar.

para  sindicalizar, isso sim parece desespero e 
amadorismos.
 Não sorteamos carros, televisões ou 
celulares, para nós o que importa mesmo é a 
qualificação, bem estar, vida social dos traba-
lhadores, portanto, não nos deixemos enganar.  
 O SINDATE-DF, como o único 
representante legal dos auxiliares e técnicos 
em enfermagem vem com uma “nova cara”do 
sindicalismo,  fazendo história em Brasília e no 
Brasil.

Experiência?

Edição e textos: Jorge Viana

Nossas  Metas
Novo Núcleo Jurídico

 
O Novo Núcleo Jurídico 
faz com que a equipe 
jurídica trabalhe sincroni-
zadamente não deixando 
perder prazos, nem 
faltando as audiências, 
coisas comuns em 
sindicatos, porque existe 

um estigma que advogados de sindicatos fazem 
“corpo mole”. Sendo assim, fiscalizaremos mais 
de perto, prezando sempre pela eficiência da 
assessoria jurídica.   
 Representando a categoria  o SINDATE-
DF tem  vários processos em andamentos 
referentes às diferenças salariais, descontos 
da GCET, horas extras não pagas, manutenção 
de gratificação de função, reposicionamento 
salarial, GDO, Desconto indevido do Auxilia-
Alimentação, entre outros.
 Periodicamente o SINDATE entra com 
ações coletivas como substituto processual em 
nome de todos os técnicos em enfermagem 
conforme aprovação em assembléia, porém 
a justiça normalmente só reconhece nessas 
ações o direito do trabalhador sindicalizado. 

Portanto sindicalize-se já!


