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CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE AS
PERDAS COM A REFORMA TRABALHISTA
 REPRESENTANTE NO LOCAL DE TRABALHO: A ideia

já exista na Constituição, no entanto o fatídico PL
possibilita que este seja escolhido pelo empregador
e ocupe o lugar dos sindicatos nas conciliações. Isso,
certamente, possibilita a manipulação pelos patrões, não só da escolha do representante, mas nas
próprias negociações;
 LIMITE DE ACESSO À JUSTIÇA: Caso o trabalhador
firme algum acordo com a empresa por meio da Comissão de Representantes, não poderá recorrer à
Justiça e se o fizer e perder o processo, deverá pagar
multa e até mesmo as custas no caso de recurso;
 TRABALHDOR AUTÔNOMO: Possibilita a contratação de trabalhadores para cumprir todas as obrigações como se empregado fosse sem os direitos de
um outro contratado;
 ACORDO INDIVIDUAL DE TRABALHO: Permite que a
duração do trabalho seja negociada diretamente
entre o empregador e o empregado, com a duração
da jornada incluindo a realização de horas extras,
banco de horas e jornadas por escala;
 HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL SEM
ASSISTÊNCIA DO SINDICATO: A obrigatoriedade da
homologação de rescisão do contrato na entidade
representativa dos trabalhadores, impede práticas
abusivas por parte dos empregadores;
 PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO: Com essa proposta os trabalhadores correm um
grande risco, pois a legislação perde força frente as
negociações feitas diretamente com o patronato,
mesmo que o trabalhador seja prejudicado.
Tudo isso representa o desmonte dos direitos trabalhistas conquistados durante décadas. Portanto,
junte-se aos que lutam por seus direitos.
Fonte: Jornal do Trabalhador - Maio/2017

Mª Normélia Alves Nogueira
Presidenta SISDF
Secretária Executiva
RP nº 110 - SRTE/DF

MOMENTOS SISDF JUNHO
Reuniões: Ordinária de Diretoria do Sindicato e
da Federação Nacional das Secretárias e Secretários - Fenassec. Com gestores: Da Corretora
Lancini para tratar da renovação do contrato do
Plano de Saúde; Do Saúde Sim sobre Rede Credenciada e renovação do Contrato; Da Empresa
Agroservice, prestadora de serviço no Bacen,
sobre exclusão de funcionários no plano de saúde; Da Empresa Paulista, prestadora de serviços
na Secretaria de Fazendo do GDF, sobre contratação de trabalhadores sem a habilitação; Da
Clínica AM, sobre proposta de convênio. Negociação: Mesa redonda na SRTE para tentativa de
negociação com Sinduscon. Audiências: No MPT
com a Empresa Logos Life, prestadora de serviços no DFTrans, sobre atrasos de pagamentos
de salários e benefícios; No TRT 10 - 3ª Vara,
com a Empresa Utopia, ex-prestadora de serviços no Ministério das Comunicações, sobre a
cobrança da multa do Artigo 477. Notificações
para os Órgãos e/ou Empresas: 1. Logos Life,
prestadora de serviços no DFTrans, sobre a cobrança da contribuições sindical e assistencial e
contratação de trabalhadores sem a habilitação;
2. Life Consultoria, prestadora de serviços na
SAC - Secretaria de Ação Civil, sobre atrasos de
salários; 3. Brasfort para cobrança do repasse
da Contribuição Assistencial e 4. Fortaleza Serviços sobre a implantação do plano de saúde no
DPRF. Participação: Na VII Oficina Mulher e o
Futuro Mercado de Trabalho, realizado pela
Rede de Mulheres UNI Américas Brasil, representando a CNTC - Conf. Nac. de Trabal. no Comércio e Serviços, em Praia Grande/SP.

