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O SINDNAÇÕES inova e 
lança um jornal com matérias 
curtas, para que a categoria 
leia a matéria completa em 
nosso site. Assim, poderemos 
colocar um número bem maior 
de matérias em nosso jornal, e 
aquelas do interesse do traba-
lhador pode ser conferida na 
íntegra em nossa página na 
internet.

Ampliando o número de ma-
térias, mostramos também, o 
trabalho incansável do Sindica-
to em busca de soluções para 
os diversos problemas que a 
categoria enfrenta no seu dia-
-a-dia. É importante que todos 
tenham o nosso site como uma 
ferramenta de informação, mo-
bilização e participação. Você 
pode dar sugestões de maté-
rias, fazer suas denúncias e 
também se inteirar das notí-
cias. Tudo ao seu alcance com 
apenas alguns cliques.

Todas as matérias resumidas 
contêm, ao final, o link (endere-
ço) das mesmas. É só você co-
piar e colar no seu navegador.

Devemos aproveitar os 
avanços tecnológicos para am-
pliar e fortalecer a organização 
sindical, melhorando a partici-
pação dos trabalhadores, pois 
este é o único caminho para 
viabilizar mais avanços e con-
quistas para todos e todas. 

A informação como ferramenta para avanços e conquistas

Contamos com a sua participa-
ção e colaboração, pois o que 
o SINDNAÇÕES faz? Ele luta 
por você.
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A justiça do trabalho condenou a Embai-
xada da Angola a pagar R$ 18.550,00 ao 
SINDNAÇÕES, pelo não cumprimento da 
legislação sindical. 

A embaixada tem proibido a filiação de 
seus funcionários ao SINDNAÇÕES. Caso 
continue desobedecendo a legislação, a 
embaixada irá pagar R$100,00 de multas 
diárias. Leia mais em http://sindnacoes.
org.br/causa-contra-emb-angola/

SINDNAÇÕES ganha causa 
contra embaixada da Angola

TST manda penhorar imóvel 
da embaixada para quitar 

débito trabalhista
O TST mandou penhorar residência, localizada 

no Lago Sul, em Brasília, que era residência oficial 
do embaixador Arábia Saudita, para quitar dívidas 
trabalhistas que eram de um ex-vigilante que tra-
balhou na embaixada por 22 anos, sem receber 
férias, 13º salário e FGTS, durante esse período. 
Leia mais em http://sindnacoes.org.br/tst-man-
da-penhorar-imovel-de-embaixada-para-quitar-
-debito-trabalhista/. 

Sr. Presidente 
Barack Obama, 

espione o nosso site!

A Tabela de Adimplência construída no SINDNA-
ÇÕES está rodando por todo o mundo. O presiden-
te da instituição que representa os empregados das 
Embaixadas dos EUA espalhadas por todo o mundo 
informou que levará a versão em   inglês para Wa-
shington. Leia mais em http://sindnacoes.org.br/
obama-espione-nosso-site/
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Itamaraty retorna com 
reuniões com SINDNAÇÕES: 
a volta do grupo de trabalho.

O Itamaraty voltou a realizar as reuniões do 
Grupo de Trabalho com o SINDNAÇÕES e com 
o Ministério do Trabalho, para examinar a su-
peração das divergências em relação ao traba-
lho nas missões estrangeiras no Brasil.

 Leia mais em http://sindnacoes.org.br/reu-
nioes-sindnacoes-itamaraty/

SINDNAÇÕES, junto com 
escritório de Advocacia, na 

luta pelo cumprimento da lei
O Escritório de Advo-

cacia Garcez, parceiro do 
SINDNAÇÕES, apoiará o 
sindicato em ações con-
tra as missões da Arábia 
Saudita, Estados Unidos, 
Japão  Portugal que es-
tão se omitindo  no reco-
lhimento da contribuição 
sindical. Leia mais emht-
tp://sindnacoes.org.br/
fazendo-cumprir-a-lei/

Matéria do Correio Braziliense destaca 
trabalho do SINDNAÇÕES em defesa da categoria

Em matéria do jornal Correio Braziliense, o SIND-
NAÇÕES aparece como grande defensor dos direitos 
dos funcionários das embaixadas, que não recebem 
seus direitos trabalhistas, como férias, 13º salários, 
entre outros. 

O SINDNAÇÕES lembra da importância dessas ma-
térias, pois elas acabam trazendo constrangimento 
para essas autoridades, até em seus próprios países 
e sempre esperamos que sutam efeito aqui no Bra-
sil também, para que as autoridades daqui tomem 
providências mais enérgicas contra os calotes. Veja a 
matéria completa no link: http://sindnacoes.org.br/
mais-acoes-contra-embaixadas/

SINDNAÇÕES chama trabalhadores 
que foram lesados com 

sentenças não liquidadas
O SINDNAÇÕES  

orienta os funcionários 
de missões estrangeiras 
que tenham sentenças 
transitadas em julgado 
a tomar algumas medi-
das para garantir seus 
direitos. 

Leia mais em http://

sindnacoes.org.br/cha-
mamento-as-lesados-
-com-sentencas-nao-
-liquidadas/
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Embaixador de Portugal empenha fio de bigode para liquidar dívida trabalhista
Sua Excelência o 

Embaixador de Portu-
gal no Brasil, Senhor 
Francisco Ribeiro Tel-
les, assumiu com seus 
funcionários credores 

OIT – Casa de ferreiro, espeto de pau. Aviso aos consultores.
Vejam nesta circular do sindicato que representa to-

dos os empregados da OIT no mundo que estão em pé 
de guerra com a administração da OIT em torno de suas 
políticas de pessoal, inclusive com a utilização de  falsos 
consultores em trabalhos rotineiros e regulares como es-
tratégia para pressionar para baixo os salários  e limitar 
benefícios do staff da OIT. Na circular falam de raposas 
cuidando do galinheiro, sendo que para nós parece mais 
“casa de ferreiro, espeto de pau”, pois saem pelo mundo 
a pregar práticas mais justas de pessoal e a própria OIT se 
vale de suas imunidades para abrigar ilegalidades (os fal-
sos consultores sem direitos trabalhistas, previdenciários 
e sindicais). Veja mais em:

Esta luta também é sua!
Vamos mais uma vez falar de um assunto que pode 

ser repetitivo para muitos, mas como diz o ditado: 
“água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”, 
quem sabe não surte efeitos?

O assunto é a sindicalização ao SINDNAÇÕES. Este 
Sindicato não vive de vento: pagamos aluguel, pa-
gamos funcionários, assessoria jurídica, jornalista e 
mantemos a estrutura para o Sindicato funcionar.

Desde que este Sindicato foi criado, a vida do 
trabalhador em embaixadas, consulados e orga-
nismos internacionais mudou para melhor, isso 
é inegável. Conseguimos que a imensa maioria 
tivesse carteira assinada, quando a realidade da 
época é que pouquíssimos funcionários tinham 
esse direito.

Também já conquistamos muitos direitos, seja 
através de negociação ou via judicial. Precisamos 
crescer, fortalecer a entidade e ter mais estrutura 
para defender os direitos da categoria. Sabemos que 
muitos têm medo de sindicalizar e sofrer retaliações, 

http://sindnacoes.org.br/oit-casa-de-ferreiro-espeto-
-de-pau/

de uma dívida traba-
lhista um compromisso 
“fio de bigode” de que 
se empenharia decisiva-
mente junto ao Gover-
no Português para que 

seja liquidado o passivo.
Leia mais em:
h tt p : / /s i n d n a c o e s .

org.br/portugal-com-
p r o m i s s o - f i o - d e - b i -
gode/

outros temem perder o emprego e alguns simples-
mente não se importam. E são exatamente alguns 
dos que não se importam que correm para bater em 
nossa porta quando algo acontece.

É preciso enfrentar o medo com união e mobili-
zação, pois juntos somos mais fortes e mais fortes 
podemos enfrentar o mundo, ou melhor, as embai-
xadas, os consulados e os organismos internacionais.

Esperamos você.


