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OF.  119/2011 
Brasília, 11 de novembro de 2011 
 
 
Sr. Adriano de Meira Ricci 
Presidente  
Cobra Tecnologia S.A. 
 
c/c  
Sr. Wilson de Oliveira Lima 
Gerente Executivo de Recursos Humanos 
Cobra Tecnologia S.A. 
 
Prezado Senhor, 
 
Considerando que vários pontos de pauta das mesas específicas até o momento não foram 
devidamente tratados; 
 
Considerando que esta coordenação apresentou uma proposta para o pagamento do cartão 
combustível e a empresa ainda não se posicionou a respeito; 
 
Considerando que esta coordenação solicitou, registrando em ata de reunião de negociação, o 
repasse das informações quanto aos cargos comissionados e  trabalhadores (as) cedidos do 
Banco do Brasil; 
 
Considerando que esta coordenação solicitou a documentação referente ao Plano de Saúde; 
 
Considerando todos os pontos de pendências referentes ao acordo vigente e às normas 
existentes, a saber: 
1. Concursos;  
2. Plano de Cargos e Salários; 
3. Plano de Saúde; 
4. Cartao combústivel; 
5. Pagamento de 30% (trinta por cento)  de adicional a título de gratificação gerencial; 
6. O passivo da Disponibilidade Técnica Remunerada DTR; 
7. Redução de salário dos trabalhadores na verba de migração;  
8. Horário de Trabalho 
8.1. Escala de trabalho ininterrupto 
8.2. Carga Horária 
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8.3. Adequação de horário de trabalho na matriz devido às obras na cidade do Rio de Janeiro;   
9.  Assédio aos trabalhadores; 
10.  Anuênio; 
11.  Plano Odontológico; 
12.  Auxílio Refeição; 
13.  Hora extra em deslocamento;  
14.  Desvio de função;  
15. Trabalhadores DAS e cedidos do BB; 
16. Transporte Alternativo para deslocamento dos trabalhadores lotados na sede da empresa 
em função das obras de infraestrutura para Olimpíadas. 
 
Sendo assim, vimos solicitar o imediato repasse das informações referentes aos cargos 
comissionados e trabalhadores cedidos do Banco do Brasil, por e-mail 
fenadados@fenadados.org.br , ou pelo fax 61-3244-4947. 
 
E dado os 16  (dezesseis) pontos pendentes até o momento não solucionados e o 
cancelamento da reunião prevista para ocorrer no dia de ontem (10-11). Vimos propor que o 
agendamento de reunião  sobre pendências ocorra  no dia 21, 22 ou 23 de novembro de 
2011.  
 
Na certeza de que a gestão pública pauta-se pela transparência, aguardamos breve 
manifestação quanto ao solicitado, com indicação de data, local  e horário. 
  

Atenciosamente, 
 

 
Jocelino Soares de Amorim  Vanusa Silva de Araújo 

Coordenadores de Campanha Salarial da Cobra Tecnologia S.A. 2011/2012 
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