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PARA QUE SERVE O SINDICATO E O QUE ELE FAZ?
Após vários meses respondendo, por aqui, a pergunta
que mais ouvimos nesses vários anos que estamos à frente
do trabalho desenvolvido pelo SISDF alusivo à defesa dos
interesses dos profissionais secretários, e da própria profissão, vamos novamente falar de um assunto dos mais
importantes: a manutenção da entidade
Apesar dos muitos benefícios conseguidos pelo sindicato como é o caso dos pisos salariais diferenciados e do vale
alimentação (que estão entre os mais altos do país); os
reajustes anuais (algumas categorias, nos últimos anos,
estão negociando somente a manutenção do emprego); a
obrigatoriedade do registro profissional para o exercício
da profissão; os planos de saúde e odontológico (que no
ramo da terceirização são gratuitos para o trabalhador);
descontos em cursos técnicos, tecnólogos e bacharelados
de secretariado nas Instituições de Ensino; dentre tantos
outros, a categoria ainda não entendeu que precisa mantêlo para que haja continuidade, no sentido de manutenção,
dos direitos já adquiridos e a busca por outros como a criação do conselho da classe.
Por isso, mais uma vez, destacamos a importância da
categoria não fazer oposição à contribuição assistencial,
deliberada na assembleia que aprovou a pauta de reivindicação que estabelece as negociações de reajustes e demais vantagens. É preciso, de uma vez por todas, entender
que organização sindical não recebe nenhuma verba que
não aquela oriunda dos trabalhadores.
Outra forma de contribuir é exigir das empresas que o
repasse da contribuição sindical, descontada do salário do
mês de março, seja efetivado ao SISDF. Muitas, por economia de trabalho, repassam-na para sindicato majoritário.
Ademais, necessário se faz que os profissionais e estudantes de secretariado filiem-se à entidade, pois, nesse caso,
além de provê-la financeiramente, fortalecem-na, principalmente quando das negociações nas quais se busca melhores condições de remuneração e trabalho.
Assim, ressaltamos que o sindicato existe essencialmente para cumprir a função de resguardo dos interesses dos
profissionais secretários, mas sua sobrevivência depende
que estes percebam a sua ação como defensor, que é essencialmente, dos anseios da categoria.
CONTRIBUA: UNIDOS SEREMOS FORTES!!!
SOZINHO O PESO É MAIOR...
Mª Normélia Alves Nogueira
Presidenta SISDF
Secretária Executiva
RP nº 110 - SRTE/DF

No último janeiro, tomou posse a nova diretoria do
SISDF para o mandato 2017/2021, com renovação de
alguns diretores, inclusive com a participação, desta
feita, de um secretário. Dir. Executiva: Maria Normélia Alves Nogueira, Rosineide da Silva Fernandes de
Lima, Evenilde Márcia Ribeiro dos Santos, Maria Clara dos Santos, Janny de Jesus Ramos Ferreira,e Elenice Ramalho de Oliveira Cons. Fiscal: Sandra Tibiriçá
Canêdo, Lettícia Ramalho dos Santos, Michael Ismael
Freitas de Sousa, Ana Claudia Lima Soares, Ana Cristina Brandão Ribeiro Silva e Arlene José de Carvalho.

MOMENTOS SISDF FEVEREIRO

Reuniões: Ordinária de Diretoria do Sindicato;
Com secretários da Empresa WR Comercial,
prestadora de serviços no Ibama; Com gestores:
da Empresa Zeus Turismo sobre convênio; do
DNPM sobre atraso de salários da Empr. BNGL;
do Ibama sobre licitação no Órgão; da Fundação
Zoológico de BSB sobre licitação e habilitação;
da Empresa RDJ sobre a obrigatoriedade do registro profissional na contratação de secretários. Assembleia: com profissionais secretários
da Empresa Nova Local Rio, prestadores de serviços no Minist. da Saúde, sobre atrasos de salários e benefícios. Negociação: Quarta rodada de
negociação da Pauta de Reivindicação com o
Seac/DF e com o Sindicondomínio/DF. Audiências: No MPT com as Empresas: 1. Adserte,
prestadora de serviços no MPOG, sobre atrasos
de salários e benefícios; 2. Life Consult., prestadora de serviços na CGU, sobre redução de salários; 3. BNGL, prestadora de serviços no DNPM,
sobre atrasos de salários; e 4. WR Comercial,
prestadora de serviços no Ibama, sobre atrasos
de salários. Notificações para as Empresas: 1.
BNGL, prestadora de serviço no DNPM, atraso
de salários; 2. Life Tcnologia, prestadora de serviço na SAC, por atraso de salário; 3. Nova Local
Rio, prestadora de serviço no Ministério da Saúde, devido a falta de recolhimento FGTS e atraso
de salários; e 4. Logos Life, prestadora de serviços no DFTrans, por atraso de salário. Impugnações Edital de Licitação: do Ibama, devido a não
solicitação da habilitação. Participações: Na 25ª
Reunião Plenária da Executiva Nacional da UGT
Nacional, em Brasília/DF e no Seminário Nacional sobre a Reforma Previdenciária na CNTC .

