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Alerta ás Missões Diplomáticas e Organismos
Internacionais com a Terceirização de Serviços

Editorial

S

ão muitas as
empresas terceirizadas que são
contratadas
para
prestarem serviços
às missões diplomáticas e organismos
internacionais
e
que contratam empregados e não cumprem a
legislação trabalhista, e isso,
está se tornando uma prática
comum e ainda mais, sabendo que não serão ﬁscalizadas
pelo Ministério do Trabalho,
no interior dos órgãos internacionais, se tornando bom
para os infratores dos direitos
dos trabalhadores.
A nossa recomendação,
às missões diplomáticas e
organismos internacionais, é
para terem cuidado com as
empresas terceirizadas, isto
porque o acordo enunciado
número 331 do egrégio TSTTribunal Superior do Trabalho, estabelece,que quando
a empresa terceirizada,não
cumprir o compromisso com
os empregados, deixando de
pagar todos os direitos trabalhistas, quem terá de pagar é
o órgão que contratou a terceirizada.
E sendo, assim, se uma
missão diplomática e um organismo internacional terceirizar seu serviço, poderá pagar duas vezes, uma para a
empresa terceirizada, que não
cumpriu com as leis trabalhistas junto a seus empregados
e outra para o empregado,

que for buscar seus direitos na Justiça do
Trabalho.
Estes fatos, estão acontecendo nos
próprios órgãos do Governo Brasileiro, e
tem sido noticiado nos últimos dias pela
Imprensa Brasileira, que trabalhadores,
não estão tendo seus direitos trabalhistas
respeitados pelas empresas terceirizadas
e ingressam na Justiça do Trabalho contra
órgãos públicos que terceirizaram seus
serviços e assim contraíram dívidas,aos
cofres públicos de quase quatro milhões
de reais, e terão que pagar pelos mesmos
serviços duas vezes, uma para a empresa
terceirizada e outra para o trabalhador.

Lembre-se, que os empregados devem
ter seus direitos trabalhistas respeitados
em qualquer forma de contrato de trabalho, seja ele por tempo indeterminado,
temporário e etc...
Por exemplo:
Será obrigatória, a assinatura da carteira de trabalho(CTPS), depósito do FGTS,
décimo terceiro salário, férias, 1/3 um terço das férias e outros....
O SINDNAÇÕES está solidário a esses
companheiros, procure-nos, estamos de
olho nos exploradores dos trabalhadores
Raimundo Luis de Oliveira
Presidente

MISSÕES DIPLOMÁTICAS E ORGANISMOS
INTERNACIONAIS NO BRASIIL
VEM RECEBENDO ATENÇÃO DO SINDNAÇÕES PARA QUE
CUMPRAM SUAS OBRIGAÇÕES COMO EMPREGADORES
O SINDNAÇÕES vem tentando por todos os meios legais, orientar as missões
diplomáticas e organismos internacionais,
a cumprir com suas obrigações como empregadores, mas infelizmente algumas representações diplomáticas, continuamna
ilegalidade, não respeitando a legislação
trabalhista brasileira e achando,que o
SINDNAÇÕES, está criando problemas
para os patrões,quando cobramos o cumprimento da CLT- Consolidação das Leis
do Trabalho.
Engana-se, quem pensa dessa forma,
pois quem cumpre a legislação trabalhista,
só tem a ganhar por vários motivos. A exemplo: de não ter problemas com a Justiça do
Assuma o seu Sindicato e Seremos uma
Categoria Respeitada e Solidária ____Pág. 02

Trabalho, e de outros aborrecimentos.
É por isso que conclamamos, as representações diplomáticas, a buscarem conosco as soluções para os problemas de
nossa categoria, para juntos procurarmos
meios de que sejam resolvidos os problemas trabalhistas amigavelmente, no cumprimento da legislação trabalhista local.
Por outro lado, as missões diplomáticas e organismos internacionais, tem a
oportunidade de subscreverem acordos
coletivos de trabalho, junto ao sindicato
da categoria, uma forma certamente segura, no cumprimento da legislação trabalhista, e que beneﬁcia ambas as partes,
empregado x empregador.

Curiosidades ___________

Pág. 05
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Assuma o seu Sindicato e Seremos uma
Categoria Respeitada e Solidária

E

xistem sediados em Brasília 146
missões diplomáticas e 27 organismos internacionais. Tais representações e
organismos tem aproximadamente 7.000
funcionários brasileiros para desenvolverem as suas atividades e atingirem os seus
objetivos.
A demanda de ações trabalhistas na
justiça brasileira contra grande parte desses órgãos, está em torno de 500 ações
aproximadamente, isto porque a interpretação feita pela classe patronal neste setor,
tem se baseado na conhecida imunidade
diplomática.
No entanto, é de nosso conhecimento,
de forma incontestável, que dentre outras
coisas, de acordo com tratados internacionais, a imunidade diplomática, não tem
jurisdição sobre as leis trabalhistas locais.
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Disto isto, é necessário ressaltar, que
muito embora o denunciante no processo, saia com ganho de causa ; é impressionante, o esforço para ele receber os seus
direitos ; não só pelas brechas judiciais,
como também pela falta de apoio da categoria, aos nossos companheiros, sem
falar, da indiferença e união pela atividade
sindical.
Tal atitude de apatia e aversão incompreensível ao SINDNAÇÕES (órgão legalmente reconhecido como representante
da classe), redunda no enfraquecimento
da voz classista e da categoria.
Os prejuízos para o trabalhador local,
de representações diplomáticas, dessa
indiferença são inúmeros e apenas percebidos em casos isolados que chegam ao
nosso conhecimento.
Senão vejamos:
- Falta de assinatura da CTPS e em
conseqüência, o não reconhecimento dos direitos trabalhistas legais,
constantes da CLT.
- Salários defasados de nossa realidade de mercado.
- Não recolhimento da contribuição
previdenciária, garantia de seguro saúde, licença médica, seguro
desemprego, Fundo de Garantia, e
Aposentadoria.
Isto, sem falar, no tratamento anti-social e descortez de que muitas vezes, os
funcionários desses organismos internacionais são vítimas.
Por ﬁm, chegamos a conclusão,de que
a única forma de enfrentarmos, tais injustiças e discrepâncias, é buscar a união em
torno do nosso sindicato.
Participar, conhecer os nossos representantes, discutir propostas e melhoria
classista, contribuir com recursos intelectuais, práticos e ﬁnanceiros, pois todo Sindicato precisa ser forte ﬁnanceiramente,
para poder empregar seus recursos em
prol do associado, tais como:
- Aquisição de sua sede própria.
- Aquisição de sede campestre e
construção de instalações para práticas
de esporte e lazer.
- Convênios com entidades de saúde, comerciais, ﬁnanceiras, farmacêuticas,

turismo.
- Convênios com escolas, cursos de
idiomas, informática, academias
etc...
- Contratação de assistência jurídica
para os associados e seus dependentes
E demais outros benefícios, que poderemos conquistar, com a nossa integração
e união.
Você, trabalhador local de missões diplomáticas e organismos internacionais,
que se sente seguro, estabilizado em seu
ambiente de trabalho e tem os seus direitos trabalhistas respeitados, o parabenizamos, mas não seja indiferente a nossa
causa.
Ajude-nos a ajudar, aos que precisam,
e que não são poucos....
Há os que estão começando, os que
estão em meio tempo de serviço, e os que
já poderiam estar aposentados, se tivessem os seus direitos reconhecidos.
Por outro lado, os órgãos patronais tem
se unido, buscando soluções para não reconhecerem os nossos direitos,procuram
rechaçar as demandas judiciais tentando
tirar do alcance da Justiça Trabalhista
Brasileira, os meios legais para enquadralos ao nosso sistema. Abram os seus olhos
e ajude-nos a ajudá-los......
Oswaldo Martins de Almeida
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Serviços Terceirizados
Também Preocupam
Diversas denúncias, tem chegado ao
SINDNAÇÕES, de violação dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, que prestam
serviços nas missões diplomáticas e organismos internacionais, através de empresas terceirizadas, que vem se utilizando
dos mesmos artifícios de suas contratantes, isto é, não assinam a carteira de trabalho e não recolhem os encargos sociais de
seus contratados.
As missões diplomáticas, ao invés de
contratarem diretamente, os seus funcionários locais, através de seleção e critérios
proﬁssionais,estão contratando empresas
e terceirizando serviços,de setores,que
muito bem poderiam ser prestados, por
funcionários qualiﬁcados, pela própria
missão diplomática.
As empresas terceirizadas, muitas vezes, não fazem o devido cadastramento,
desses funcionários e não certiﬁcam-se
dos antecedentes civis e criminais desses
empregados, gerando problemas de risco
de segurança, nas representações.
Alertamos, que o empregado, que se
encontra nessa situação, não tem vínculo
empregatício, nem com a empresa terceirizada e nem com a missão diplomática,que

é na verdade a responsável maior por mais
esta anomalia.
O SINDNAÇÕES, está efetuando um
levantamento desses casos, e orientará
esses trabalhadores,a ingressarem na Justiça do Trabalho, contra a missão diplomática, que assim está procedendo.
Tal fato, chega ser imoral e um escândalo, para burlarem a legislação trabalhista
brasileira, estamos atentos, e denunciaremos às autoridades brasileiras no MREMinistério das Relações Exteriores, no
MTE- Ministério do Trabalho e Emprego e
ingressaremos na Justiça do Trabalho.
As empresas terceirizadas de recursos
humanos, que vem prestando serviços de
mão de obra terceirizada, às missões diplomáticas e organismos internacionais,
devem ser rigorosamente ﬁscalizadas
pela DTR /-DF – Delegacia Regional do
Trabalho do Distrito Federal, e se insistirem nesta prática, o SINDNAÇÕES virá a
público e publicará o nome da empresa e
da missão diplomática infratora.
No momento, estamos alertando, para
que possam corrigir esta prática predatória e indigna de exploração do trabalhador.

A MED CUBA beneficia cada
Vez mais VOCÊ e sua família.
-

Atendimento Domiciliar,
Atendimento Ambulatorial,
Internações Procedimentos Domiciliares
Programa Preventivo a pacientes crônicos.

PlanoFamiliar

A partir de:

R$

Propostasespeciais para sindicatos, associações,
empresas,org´s, clubes, embaixadas e etc...
Atendimentomédico (24 horas)
Urgência e Emergência em situação de crises
Remoção (UTI móvel 24 horas)
Translados com médicos e Enfermeiro

56,50
Mensais
Mensais
Prevenir é nescessário
Ligue Agora:
323-4179

Segurança de
Algumas Missões
Diplomáticas ainda
Preocupa
O SINDNAÇÕES, vem mais uma vez a
público, alertar as missões diplomáticas e
organismos internacionais sediados
em Brasília, consulados e representações
internacionais em outras cidades brasileiras, para o fator segurança.
Algumas, mantém um bom serviço de
segurança, com sistemas eletrônicos de
última
geração que auxiliam equipes de funcionários capacitados do setor, que trabalham em rodízio e com condições sanitárias adequadas.
Mas, ainda há muitas, que não possuem esses sistemas de segurança e os
funcionários do setor são submetidos
ao trabalho em guaritas, sem nenhum
conforto, sem instalações sanitárias adequadas e sem revezamento, trabalhando
sózinhos por mais de doze horas e para
cumprir suas necessidades ﬁsiológicas,
são rendidos por funcionários, que não
são da área de segurança e muitos fazem
suas refeições na própria guarita sem o intervalo para as mesmas.
Urge, que estas missões diplomáticas
e organismos internacionais, se adaptem
as normas de segurança e respeitem também as leis trabalhistas.
O SINDNAÇÔES, por questão de ética,
acha por bem não divulgá-las, para que as
mesmas corrijam essa anomalia, e tomem
as providências necessárias para tal, estamos a disposição para ajudá-las discutindo em conjunto o problema.
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Reforma Sindical em Ambiente Democrático
Ricardo Berzoini
Ministro do Trabalho

A

democracia brasileira é fruto de
décadas de luta pela construção de uma sociedade
igualitária. Para sua consolidação, é preciso, entre
outras coisas, respeito às
diferenças de pensamento
e de necessidades e lealdade com compromissos assumidos na vida pública.
Lembro isso porque
comemoramos neste momento, mais um avanço na construção de
um país democrático.
O projeto da reforma sindical que chegará ao Congresso Nacional é resultado
do esforço de negociação de representantes dos trabalhadores, dos empregadores
e do governo para assegurar uma convivência equilibrada. Alcançar esse objetivo,
aliás, foi um dos objetivos iniciais de toda
a luta política do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e grande parte dos integrantes do governo.
Juntos no Fórum Nacional do Trabalho
( FNT), deﬁnimos novas bases para a relação entre capital e trabalho. O reconhecimento de conﬂitos existentes foi o primeiro passo para construir formas de solução.
Foram nove meses de intensos debates.
Os resultados visam fortalecer as entidades sindicais e a negociação coletiva. O
objetivo é solucionar conﬂitos trabalhistas de modo ágil, beneﬁciando o maior
número possível de cidadãos. A nossa certeza é de que somente instituições fortes
e verdadeiramente representativas, tem
condições de promover o entendimento
e o equilíbrio de forças garantido pela legislação.
É por acreditarmos nisso que nos com-

prometemos, todos os
negociadores, com a
defesa, no Congresso
Nacional, dos resultados do FNT, expresso na
Proposta de Emenda
Constitucional, que será
entregue ao Parlamento, e no anteprojeto de
Lei, que será divulgado
aos parlamentares e a
opinião pública como
compromisso político
do Fórum e do Governo Lula.
Pela proposta, trabalhadores e empregadores terão mais
liberdade de criar legítimas entidades de
classe; terão, também, o direito de decidir
quanto pagar às instituições que os representam, e como fazer o pagamento, eliminando contribuições compulsórias.
A negociação poderá ser feita em todas as instâncias : sindicatos, centrais sindicais, federações e confederações, que
estarão aptos a contratar acordos. A negociação, aliás será a regra básica de convivência e haverá mecanismos de garantia
de que os conﬂitos não se arrastarão indeﬁnidamente prejudicando os cidadãos.
Os mecanismos de conciliação, mediação
e arbitragem estarão integrados no sistema de soluções de conﬂitos.
A Justiça do Trabalho será fortalecida e terá funções renovadas. Deixará de
exercer o poder normativo e passa a atuar
como árbitro.
O direito de greve será amplo, mas trabalhadores e empregadores serão responsáveis pela garantia do atendimento das
necessidades essenciais da comunidade.
Os consensos do FNT, naturalmente
não reﬂetem,a posição original do governo, que prega a mais ampla liberdade
sindical, deﬁnida na Convenção/87 da

OIT. Tampouco os demais atores mantiveram suas propostas originais. E este
é um dos maiores méritos do Fórum : as
partes terem aberto mão de determinadas posições em nome do entendimento.
O governo,renunciou à prerrogativa de
elaborar propostas de autoria exclusiva,
a ﬁm de buscar o consenso. Sempre defendemos, que a melhor forma,seria a que
surgisse da mesa de negociação. Nos casos em que o acordo foi impossível, mantivemos a decisão de encaminhar ao Congresso Nacional nossas propostas.
Modernizar a legislação sindical é
um compromisso do Presidente Lula
e parte de um diagnóstico que mostra a falência do modelo vigente. O excessivo número de sindicatos de baixa
representatividade,só se explica pelo Imposto Sindical e pela unicidade imposta. A falta de representatividade le va a
existência de mais de 2 milhões de novos
processos na Justiça do Trabalho a cada
ano. Somente com sindicatos democráticos e representativos, com presença nos
locais de trabalho, contribuições vinculadas à negociação coletiva, com mais espaço para negociar e solucionar conﬂitos
e centrais democráticas e representativas, o trabalhador poderá ter de fato se
fazer representar.
Os resultados superaram as expectativas. É preciso reconhecer o esforço
de trabalhadores e empregadores, que
fugiram de armadilhas ideológicas e negociaram até a exaustão em busca de
novo padrão de relações. O Congresso
Nacional será o espaço para a nova
fase de debate. Deputados e Senadores
poderão discutir, apresentar emendas e
aprofundar o diagnóstico, aperfeiçoando
a proposta.
Essa oportunidade de promover o
avanço do sistema de representação trabalhista não pode nem deve ser perdida.
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Trabalhador de Missões Diplomáticas e Organismos
Internacionais devem ter Contrato de Trabalho

O

s empregados que trabalham em
missões diplomáticas e organismos internacionais, devem trabalhar mediante contrato de trabalho, e nele inseridos os direitos trabalhistas, impostos pela
Constituição Federal
Brasileira, em seus artigos 6 a 14 e 114
promulgada em 1988, e a CLT-Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

decreto-lei n 5.452 de 01 de maio de 1943.
Não existe imunidade de jurisdição
para atos tramitados e julgados em fórum
trabalhista brasileiro.
Os empregadores de missões diplomáticas e organismos internacionais são
obrigados a cumprir a legislação trabalhista brasileira, como qualquer outro empregador local.

De Olho nos Infratores
Desde o início deste sindicato, estamos
alertando as missões diplomáticas para o
fato de muitas, ainda não se adequarem
aos nossos costumes e não acatarem a
nossa legislação trabalhista.
Existem missões diplomáticas, que
agem conforme a da Romênia, que não
assina a CTPS, não recolhe FGTS/INSS, não
paga décimo terceiro salário, não paga
1/3 sobre as férias, sendo que tudo isso
está inserido no Manual do Trabalhador
Urbano editado em 1997, conjuntamente
entre o Ministério do Trabalho e Emprego,
o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Relações Exteriores -Itamarati.
Esse manual é muito explicativo, pois
foi retirado da CLT- Consolidação das Leis
do Trabalho, contendo todo os pontos

mais importantes para os empregadores.
E como de costume esse sindicato,
sempre se predispôs, a auxiliar no que
for possível aos empregadores que desejam facilitar e estar sempre em dia com a
nossa legislação trabalhista e não haveria
nenhum ônus a pagar, estamos aqui para
auxiliar tanto o empregador como o empregado.
Orientamos, que os acordos feito entre
empregador x empregado, sem a presença do sindicato da categoria, poderão gerar problemas futuros.
O Sindnações, é sempre favorável, ao
acordo coletivo de trabalho da categoria,
segurança para o empregador e para o
empregado e garantia do cumprimento
da legislação trabalhista brasileira.

Assédio Moral é Crime
Numa determinada embaixada, chegou um cidadão
dizendo-se diplomata e engenheiro civil, mas
segundo comentários, ele não passa de
um mestre de
obras desorientado, e sem saber o que fazer.
O que ele está fazendo mesmo, é aterrorizar a vida dos funcionários daquela
embaixada.
Tem companheiros que ali trabalham
há quase trinta anos, desempenhando
muito bem as suas funções, até alguns
meses atrás.
Foi aí, que chegou este “carrasco” para
infernizar a vida de trabalhadores, que

vem se dedicando por muitos anos a
aquela embaixada.
O SINDNAÇÕES, está de olho, nos que
perseguem os trabalhadores de nossa categoria.
Se este “carrasco “, não parar de
perseguir,os funcionários daquela embaixada, na próxima edição, deste informativo, vamos divulgar seu nome e a embaixada a qual está aceitando pessoas assim,
completamente desequilibradas no cargo
de cheﬁa.
Vamos também, denunciar ao Itamaraty, nas Comissões : de Relações Exteriores e Direitos Humanos na Câmara dos
Deputados e Senado Federal e também
ao Ministério Público do Trabalho.
SE CUIDE ‘ CARRASCO’, O TRABALHO
ESCRAVO NO BRASIL ACABOU!...

Curiosidades
* Você sabia que o canguru vermelho
tem marcas de salto em distância que
superam os 20 metros. E o canguru cinza pula mais de 2 metros de altura.
* Sabia que um ovo de avestruz pode suportar o peso de uma pessoa obesa! O
ovo tem a casca grossa de 1,5 mm de
espessura e pesa entre 1,6 a 1,8 kg e
equivale a duas dúzias de ovos médios
de galinha.
* Nos próximos 30 anos vão desaparecer
mais de 60.000 espécies de vegetais, e nos
últimos 10 anos, perdemos mais espécies
de árvores, que no último milênio.
* A altura de alguns cactus, equivale à altura de um prédio de sete andares,são
os Saguarus.
* O mel natural, é um produto conservante.
* Sabia, que consumir pólen diariamente,
pode fazer você viver mais de 100 anos,
o pólen, é rico em proteína, a maioria das pessoas com mais de 100 anos
eram apicultores.
* Apenas, 24 vértebras,sustentam 90% do
peso, que é aplicado na espinha dorsal.
* Sómente uma colônia de formiga, pode alcançar, mais de 20 milhões de indivíduos.
* O stress , estimula comportamentos
orais, como fumar, roer unhas, comer
biscoito de chocolate em demasia, beber álcool, etc...
* Você sabia, que o bicho preguiça,passa
quase toda a sua vida nas árvores ? Ele
só desce para reproduzir e defecar, seus
movimentos são lentíssimos 100 metros /hora.

Imposto Sindical
Obrigatório
O Imposto Sindical é obrigatório e
deve ser recolhido anualmente.
As missões diplomáticas e organismos
internacionais e delegações especiais,
acreditadas junto ao governo brasileiro,
não estão isentas do cumprimento da lei,
a que deve ser aplicada a todo os empregados.
O Ministério da Relações Exteriores Itamarati -, conﬁrmou em nota circular n.
006/04 de 26 de março de 2004, que
tal recolhimento é legal e obrigatório:
quem não procede desta forma está descumprindo a legislação brasileira, este imposto não depende do trabalhador estar
sindicalizado, conforme determina os artigos 580, 582 e 605 da CLT -Consolidação
das Leis do Trabalho.
O Imposto Sindical deve ser retido
pelo empregador e pago até o dia 30 de
abril, de cada ano, na CEF -Caixa Econômica Federal.
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Advertência a Missões Diplomáticas e Organismos
Internacionais nas Contratações de Serviços Jurídicos
O Sindnações faz uma advertência
muito séria para as missões diplomáticas
e organismos internacionais que contratam advogados, que não estão preparados para prestar-lhes serviços jurídicos
adequados, estes estão causando mais
problemas que sanando - os.
Observem os senhores; existem advogados, orientando as representações diplomáticas, há não comparecerem as audiências
convocadas pelo poder judiciário, deixando
assim processos correrem a revelia.
As missões diplomáticas que foram
sentenciadas a revelia, hoje estão com
problemas, pois a justiça trabalhista,deu
ganho de causa há todas as reclamações

alegadas por seus ex-funcionários.
Esses advogados, no intuito de prestarem assistência jurídica às missões diplomáticas sempre com bons salários, agem
no arrepio da legislação brasileira.
Por isso,orientamos que nem sempre
será necessário,contratar advogados, para
seus problemas.Assuntos de pessoal de
contrato local, poderão ser resolvidos,
junto ao sindicato da categoria, pois agimos sempre de conformidade com as leis
trabalhistas brasileira e pela Constituição
Federal e se diga de passagem, também
pela Convenção de Viena.
Lembremo-nos,que somos um órgão
constituído, conforme carta-sindical ho-

mologada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, denominando-nos representantes dos funcionários de contrato local
de Embaixadas, Consulados e Organismos
Internacionais.
Muitas vezes, várias missões, poderiam
recorrer ao nosso sindicato para resolverem problemas trabalhistas, sem nenhum
ônus para as mesmas, e temos vários
exemplos de missões diplomáticas que
nos procuram em nosso escritório.
Para ﬁnalizar : sempre será bom fazerem acordos coletivos junto ao sindicato,
onde respaldariam os direitos da categoria e dos contratantes, apenas iríamos ser
o homologador.

Associe-se ao SINDNAÇÕES - TEL.:(61) 322.5656
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Torneio de Futebol Society
entre Embaixadas e
Organismos Internacionais
Promovido pelo
Sindnações será em Março
O SINDNAÇÕES, está convidando funcionários e diplomatas de Embaixadas e
Organismos Internacionais, a participarem
de um ‘ TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY ‘, a
realizar-se no próximo dia 13 de março de
2.005, às 8 horas da manhã, no CLUBE DOS
SUBTENENTES E SARGENTOS DO II EXÉRCITO, Quadra 08 Conjunto 06 Lote 04 – no
PARK –WAY-, na BR-040,atrás do Posto da
Polícia Rodoviária Militar/DF.
Este torneio, tem o patrocínio de CONFIANÇA MUDANÇAS & TRANSPORTES
telefone: 55-(61)- 233- 2010/ENDEREÇO,
SRTC TRECHO 03CONJUNTO A Lotes 03
E 04 – Fax: 55 (61)-233-3145- Brasília-DF /
www.mudançasconﬁanca.com.br / E-mail:
conftraf@linkexpress.com.Br
As informações do evento poderão ser
obtidas com ALEXANDRO;/ (61)-8124-6997
ou RAIMUNDO ;/ (61) 92678246 ou no Sindnações (61)-322-5656.
As inscrições, estão abertas, até o dia
28 de Fevereiro, cada equipe pagará uma
taxa de R$ 100, 00 (cem reais), e um quilo
de alimento não perecível por jogador, que
será entregue no dia do torneio. Concorrerão a troféus do primeiro ao quinto lugar.
Também haverá medalhas para o artilheiro
e goleiro menos vazado.
Há, um regulamento a disposição dos
interessados, podendo participar diplomatas e funcionários, é só solicitarem ao
SINDNAÇÕES . Cada equipe terá que ter
uniformes de cores diferentes, já estão
inscritas a UNESCO, PNUD (Programa das
Nações Unidas Para o Desenvolvimento),
UNIFAPA( Fundo de População das Nações
Unidas), OMS/OPAS- Organização Mundial
da Saúde e Organização Pan-Americana
de Saúde,Embaixada do Reino Unido, Embaixada da Espanha, Embaixada da Arábia
Saudita e estamos aguardando as inscrições de outras Embaixadas, e Organismos
Internacionais.
PARTICIPEM... Façam contacto : http//
www.sindinações.org.br email:
sindnaçoes@sindinações.org.br – fones:
61- 322-5656 fax –61-223-3576-SDS-ediﬁcio Venâncio Vi, bloco o loja 69 terreo, asa
sul, brasília-df
O sindnações solidariza-se com os países
asiáticos que foram vítimas dos tsumanis,
as ondas gigantes, e está a disposição
Do povo brasileiro, para que enviem ajuda
a esses países, que ainda estão precisando

Um Pouco da História do
Sindnações
Oswaldo Martins de Almeida
O embrião do SINDNAÇÕES nasce no
gabinete do então Deputado Federal
Chico Vigilante, através do atual Presidente do Sindicato Raimundo Luis de
Oliveira.
Foram feitas várias assembléias, mas a
que realmente deﬁniu, foram as duas
últimas que aconteceram, no Auditório
da CUT-Central Única de Trabalhadores.
A espinha dorsal do sindicato, já existia,
o seu Estatuto,para ser votado e aprovado,
também,existia as necessidades da entidade e que na ata do dia 14 de novembro
de 1997, foi lida pelo então Secretário de
Política Sindical da CUT- Sr. João França,
o qual estava presente também, o Sr. Luis
Carlos Simon (ZIZO), pessoa importantíssima e responsável pela germinação do
embrião de nosso sindicato.
Logo após, teríamos que dar posse
provisória a diretoria,assim constituída:
Presidente : Ingomar Becker
Vice-Presidente: Raimundo Luís de Oliveira
Secretário –Geral : José Luiz de Brito
Secretário de Administração: Osvaldo
Martins de Almeida
Secretário de Finanças : Nelson Rodrigues
Secretária de Imprensa: Ana Hélvia
Hurtado Mansilla
Secretário de Assuntos Jurídicos e Previdenciários: Braz Moreira Nogueira
Secretário de Formação Sindical e
Qualiﬁcação Proﬁssional :Dival Gomes de
Abreu
Secretário de Esporte e Cultura : Edílson Pereira de Araújo
Conselho Fiscal Titular: Luiz Costa Gonzaga, Maria das Dores Rodrigues de Araújo e José Antonio de Souza
Conselho Fiscal Suplente: Ana Regina
da Costa Alencar, Thumaturgo Nogueira
da Costa (in memorian) e Gilson Gomes
de Azeredo
Estava criado, o Corpo Administrativo,
mas não tínhamos a Carta Sindical, não
tínhamos endereço ﬁxo e principalmente
recursos ﬁnanceiros, para nada, nem mesmo para os registros cartorários de atas e
publicações em jornais e no Diário Oﬁcial.
Foi aí, que algumas entidades co-irmãs,
vieram em nosso socorro; a Confederação

dos Vigilantes, através de uma pessoa importante na época, o seu Secretário de
Finanças Sr. Vicente Lourenço, que além
de nos socorrer no que foi possível, fez
intermediação para que outras entidades,
pudessem nos ajudar.
As ajudas foram surgindo,do Sindicato
dos Bancários, através da presidente Sra.
Érika Kokay, atual Deputada Distrital, do
Sindicato dos Professores, e aí foi possível
recebermos a CARTA SINDICAL, em 01 de
julho de 1998, pois já estávamos instalados em nosso primeiro escritório e com
a contratação de nosso primeiro funcionário, a Senhorita Celini Miranda, pessoa
muito importante, enquanto esteve conosco para a estruturação e manutenção
de nosso sindicato.
Outro sindicato co-irmão,que muito
nos ajudou, foi o SINDPD, através de seu
Presidente Avel, que doou móveis usados para a instalação de nosso primeiro
Escritório. Fundamental e importante
foi para nós, o Presidente da CUT-Central
Única de Trabalhadores, na época, o Sr.
José Zunca.
Após, todos esses acontecimentos,
fomos,oﬁcialmente, recebidos pelo Ministério das Relações Exteriores- o Itamarati
-. O Presidente Ingomar Becker, acompanhado dos companheiros Vicente Lourensso, Luiz Carlos Simon (ZIZO ), Osvaldo
Martins de Almeida, e a Sra . Ana Hélvia
Hurtado,no gabinete do Sr. Embaixador
Rui Casaes
e do Sr. Embaixador Luiz Pires de Amorim. Na oportunidade discutimos as peculiaridades dos países em que eles prestaram serviços diplomáticos.
O SINDNAÇÕES, ainda existe, graças
aos esforços de poucos representantes
da época, lamentavelmente foram vários
companheiros que deixaram o sindicato
e hoje ainda trabalham nas mesmas missões diplomáticas, mas nem sequer são
ﬁliados do Sindicato, porém fazemos um
novo convite a todos eles, para que venham continuar a nossa história.
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Sindnações Assina Convênios
Beneﬁciando Seus Associados
A Diretoria do Sindnações, representada pelo seu Presidente Raimundo Luis de Oliveira, ﬁrmou convênios de
parcerias,com algumas instituições,com
diversas vantagens para o seu quadro de
associados :
Na Área de Saúde :
Com a empresa MED CUBA ( Plano
de Saúde ),com cobertura de 100%,em
consultas nas especialidades de clínica
médica, ginecologia e pediatria, para os
associados de nosso sindicato e seus dependentes, pagando uma taxa mensal de
R$ 15,00 ( quinze reais).
Na Área de Entretenimento e Lazer :
Com o Clube dos Subtenentes e Sargentos do II Exército, localizado, na BR-040,
no Park -Way, ao lado do Posto da Policia

Militar Rodoviária do DF.
Os associados de nosso sindicato e
seus dependentes, poderão usufruir de
terça-feira a domingo, todas as instalações do clube, tais como piscina, churrasqueiras, quadras esportivas e demais
dependências sociais, pagando uma taxa
mensal de R$ 15,00 ( quinze reais ).
O Clube dos Subtenentes e Sargentos
do II Exército, coloca a disposição de nossos associados um benefício a mais : Empréstimo Financeiro, através de sua Cooperativa de Crédito, com juros de 3% (três
por cento ) ao mês, parcelados em até 36
meses, sem quaisquer cobranças a mais.
Na Área de Educação :
Com o IALE IDIOMAS ( Instituto Acadêmico de Línguas Estrangeiras ), com cur-

sos nos idiomas inglês e espanhol, para os
que quiserem estudar nas cidades satélites do Gama e de Santa Maria, pagando
uma taxa mensal de R$ 27,00 ( vinte e sete
reais).
Para aqueles que quiserem estudar no
seu próprio local de trabalho e de acordo
com o número de alunos em sala de aula,
pagarão uma taxa mensal de R$ 30,00 (
trinta reais).
Maiores informações, sobre esses
convênios, poderão serem obtidas na
Secretaria do SINDNAÇÔES : (61)- 3225656 / 9267-8246 ou 9258-8742 e também pelo FAX: 61- 223-3576 . E-mail :
sindnaçoes@sindnações.org.br

