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SUSTENTABILIDADE DAS ENTIDADES SINDICAIS
Uma das mudanças da reforma trabalhista diz respeito a
sustentabilidade das entidades representativas com o fim da
obrigatoriedade da contribuiçao (imposto) sindical. E, sobre
isso, e necessario que os trabalhadores entendam a necessidade de fortalece-las, principalmente filiando-se.
Imperioso se faz que haja, definitivamente, a compreensao
de que o enfraquecimento ou ate mesmo a extinçao de sindicatos, por inaniçao financeira, as perdas para os trabalhadores
serao muito maiores que as ja concretizadas com as mudanças.
No caso do secretariado do Distrito Federal, se nao houver
quem faça as negociaçoes em nome da categoria, certamente
nao havera pisos diferenciados para tecnicos, executivos e executivos bilíngues, alem do possível retorno a epoca na qual nao
se cobrava a habilitaçao para o exercício da profissao, o que
ocorre em estados nos quais os sindicatos ainda nao conseguem assinar Convençoes Coletivas de Trabalho que preveja
tal exigencia.
Muitos ainda nao tem a compreensao que a falta de um sindicato que negocie uma pauta de reivindicaçoes, por mínima
que seja, e defenda os seus direitos, havera um vazio a ser explorado pelas empresas em detrimento do trabalhador. Ou
ainda se, em cumprimento ao aprovado com a reforma, prevalecer o negociado sobre o legislado, todos poderao ser obrigados a cumprir o que o empregador impuser, dado que, nesses
casos, a legislaçao perde força frente as negociaçoes que deverao ser feitas diretamente com o patrao.
Havera tambem perda na qualidade de vida pois nao tendo
quem faça a cobrança do cumprimento das leis, podera haver
jornada estendida sem que estas sejam devidamente remuneradas, diminuiçao do tempo de almoço para ate 30 minutos,
entre outras perdas ja elencadas nos boletins anteriores. O
trabalhador como polo mais fraco na relaçao trabalhista sofreu, sofre e sofrera ainda mais com uma serie de abusos nas
condiçoes laborais.
Assim, partindo da premissa de que o direito do trabalho
nasceu a partir dos atos de reivindicaçao coletiva dos trabalhadores, nada mais necessario, para a continuidade dos benefícios conquistados, que a manutençao, pela categoria, da instituiçao que existe e trabalha para mante -los. No caso do secretariado, no ambito do Distrito Federal, o SISDF.
Portanto, nao corra o risco de ficar sem a entidade que trabalha por seus direitos e maiores conquistas. Filie-se urgentemente. Fortaleça quem luta por voce!
Mª Norme lia Alves Nogueira
Presidenta SISDF
Secreta ria Executiva
RP nº 110 - SRTE/DF

MOMENTOS SISDF JULHO
Reuniões: Ordinaria de Diretoria do Sindicato; Com
gestores: da Empresa EDOCX sobre arquivamento
digitalizado; da Empresa SER - Plano de Assistencia
Familiar para firmar convenio; do Escritorio Advocacia Furtado e Carvalho sobre cobrança de Contribuiçao Sindical nao repassadas das Empresas Cidade e Tese Serviços; da Portho Contabilidade sobre
balancetes de 2017; da RSS Informatica sobre a
pagina eletronica do SISDF; da Markpro sobre atualizaçao do servidor; da SMARHT– Soluçoes Inteligentes em RH sobre proposta de treinamento para
a diretoria e funcionarios do SISDF; da Corretora
Mirella Consultoria em Seguros sobre opçao para o
Plano de Saude; da Life Tecnologia para tratar de
assunto relacionado a contrataçao de trabalhadores
sem habilitaçao, prestadores de serviços na Adasa.
Negociação: Discussao da Pauta de Reivindicaçao
de 2017 com a comissao de Negociaçao da Fecomercio - data base maio. Audiências: No MPT com o
Sinduscon - Sindicato da Industria da Construçao
Civil na tentava de negociaçao da Pauta de Reivindicaçao do segmento; No TRT 10 - 16ª Vara, com a
Empresa Paulista sobre falta de Registro Profissional de trabalhadores na Secretaria da Fazenda do
DF. Notificações para os Órgãos e/ou Empresas: 1.
Saude Sim - solicitaçao do Relatorio de Sinistralidade de 2017; Logos Life, prestadora de serviços no
DFTrans, sobre atrasos de salarios e benefícios; 3.
Life Tecnologia, prestadora de serviços na Adasa,
sobre cobrança do Registro Profissional; 4. Cidades
Serviços, prestadora de serviços no MCTIC. sobre
cobrança do registro profissional. Participação:
Entrevista a TV Brasil-EBC, para falar de denuncia
de assedio sexual.

