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PARA QUE SERVE O SINDICATO E O QUE ELE FAZ (nº12)?

Ano Novo, Vida Nova? Como gostaríamos de, num passe de mágica, mudar a nossa vida a cada entrada de ano. E para melhor é claro! Infelizmente sabemos que isso nem sempre isso é possível apesar de acreditar na máxima do "querer é poder" e que o pensamento positivo nos leva a alcançar os objetivos.
Na realidade, precisaremos, cada vez mais, buscar os nossos direitos e reivindicar a continuidade dos já
conquistados. Para tanto, é primordial a união de todos: estudantes, profissionais, docentes, instituições de
ensino, etc., principalmente em prol do maior projeto que é a criação do órgão fiscalizador do exercício da
profissão. Esse um trabalho árduo, mas não impossível.
Como já falamos nesse espaço, aqui no Distrito Federal, e agora em mais alguns estados, existe uma
cláusula em algumas Convenções Coletivas de Trabalho na qual se coloca a exigência do registro profissional na contratação de secretários. Trata-se de conquista muito importante que tem rendido bons frutos,
mas que não substitui o papel regulador do Conselho de Secretariado. Sabemos que teremos de enfrentar
muitas dificuldades mas, como profissionais conscientes e conhecedores da força que temos, não podemos
deixar que os obstáculos nos façam fraquejar ou até mesmo desistir do nosso intento.
Assim, voltamos a conclamá-los a contribuir nesse intuito, pois sem o apoio de todos não haverá sucesso. E, nesse sentido, destacamos a importância do fortalecimento das entidades representativas. Necessário
se faz que todos os profissionais secretários filiem-se aos seus sindicatos estaduais, bem como que não se
oponham à contribuição negocial (ou assistencial) e exijam de seus empregadores o devido repasse do imposto sindical para as entidades que lhes representam: no Distrito Federal, o SISDF.
Lembramos ainda que as entidades sindicais são mantidas única e exclusivamente com os valores advindos da categoria por meio dessas contribuições. Não existe nenhuma verba de outra fonte. Por isso, a
importância da conscientização da obrigatoriedade de manter as instituições (sindicato e, consequentemente, a federação e confederação) que defendem seus direitos.
Portanto, não pergunte PARA QUE SERVE O SINDICATO E O QUE ELE FAZ, mas como podes
ajudar que este faça mais por você e pela profissão. PARTICIPE ou, no mínimo, CONTRIBUA! Não espere o amanhã, pois pode ser tarde. O dia é agora...
Mª Normélia Alves Nogueira
Presidenta SISDF
Secretária Executiva
RP nº 110 - SRTE/DF

MOMENTOS SISDF DEZEMBRO
Reuniões: Ordinária de Diretoria do Sindicato; Ordinária de Diretoria da Federação Nacional de Secretárias e Secretários - Fenassec; Com a Comissão de Negociação do Seac para discussão da Pauta
de Reivindicação de 2017; Com gestores: a. do CNPq, sobre mudança dos salários na nova licitação;
b. do Saúde Sim, sobre mudança nos boletos de cobrança das mensalidades; c. da Portho Contabilidade, sobre o contrato para assessoria contábil do SISDF; d. do programa de Beneficio Social sobre
a proposta de benefícios para a categoria (auxílio desemprego, cesta natalidade, farmácia natalidade, etc.); e. da Empresa Cidade Serviços, sobre a redução de salários dos prestadores de serviços no
CNPq; f. com secretárias da empresa Paulista Serviços e Transportes, lotadas na Secretaria de Fazenda, sobre o exercício da profissão sem o registro profissional. Assembleias: Com secretários da
empresa Cidade Serviços, prestadores de serviços no CNPq referente à redução de salário. Participações: Eleição da Diretoria do SISDF para o mandato de 2017 a 2021.

