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Trabalhadores da Cobra Tecnologia enfrentam nepotismo, 
demissões e falta de diálogo com a direção da empresa

 Os trabalhadores da Cobra Tecnologia no Rio de Janeiro vêm enfrentando uma política admi-
nistrativa na empresa que tenta esvaziar os serviços no Rio de Janeiro, com a desvalorização dos 
trabalhadores concursados, a “prata da casa”.

 Hoje a maior parte dos cargos de chefia da Cobra está nas mãos de funcionários do Banco do Bra-
sil e de pessoas indicadas por eles (DAS), que recebem altos salários. De 2009 a 2012 o salário dos 
DAS e cedidos cresceu 400%. Isso significa que a Cobra destina para os salários de seus diretores 
R$ 1,2 milhão.

 Como se não bastassem as “vagas” que estavam entregues aos “indicados”, a Cobra Tecnologia 
informou, através de sua intranet, a realização de recrutamento interno para cargos de  “Analista 
e Técnico Especialista”, para preenchimento de vagas na regional Brasília. Até aí tudo bem, pois 
nada é mais justo que identificar funcionários de carreira da Cobra com potencial a assumir estes 
cargos. 

 O que a empresa “esquece” de informar é que está trazendo dois funcionários do Banco do Brasil 
(cedidos) para assumir cargos de Gerente de Divisão na Cobra Tecnologia, sendo que um destes 
funcionários é parente direto do Diretor da DSIB (Diretoria de Serviços de Infraestrutura Bancária) 
Jose Geraldo Loureiro Rodrigues. Será que não existe nenhum funcionário de carreira da Cobra 
com perfil para estes cargos?

Esvaziamento dos serviços no Rio de Janeiro é visível 

A diretoria do Sindpd-RJ está ao lado dos trabalhadores da Cobra Tecnologia, para defender a 
manutenção da inteligência dos processos no Rio de Janeiro e lutar contra o esvaziamento de uma 
empresa pública nascida aqui e que aqui deve continuar. Nada justifica que outras unidades da 
Cobra, em outros estados, sejam ampliadas e a do Rio de Janeiro tenha seus serviços esvaziados.

A hora é de assumirmos, juntos, a luta pela preservação 
da Cobra e dos serviços no Rio de Janeiro!

Todos ao ato em defesa da Cobra e de seus trabalhadores!
Quinta-feira, dia 09 de agosto, às 14 horas, na porta da empresa!


