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PARABÉNS AOS PROFISSIONAIS SECRETÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
Fundado em 4 de fevereiro de 1988, o Sindicato das Secretarias e dos Secretarios do Distrito Federal
completa, neste mes, 30 anos de atividades. Uma data importante que deve ser evidenciada por toda categoria. Afinal, a entidade tornou-se uma referencia por suas açoes em prol dos profissionais de secretariado.
Muitas histórias para cóntar, uma trajetória de lutas para relembrar, impórtantes cónquistas e, sóbretudo, motivaçao para o trabalho em defesa da valorizaçao dos profissionais secretarios e da melhoria das
condiçoes de trabalho e de salarios.
Neste mes de celebraçaó, naó pódemós deixar de agradecer a tódós ós assóciadós, que cólabóram para
fazer do sindicato uma instituiçao consolidada, atuante, forte e respeitada. É isso que da sustentaçao as nossas lutas e garante a força necessaria para que possamos enfrentar os problemas que surgem no dia a dia.
Seguimos plantando sementes para que os proximos anos, assim como os ultimos, sejam de boas colheitas.
Estaó de parabens tódós aqueles que fizeram e ainda fazem parte dessa rica trajetória e, cóm certeza,
muito ainda tem a realizar. Assim, as comemoraçoes representam uma oportunidade de rever a historia,
com seus erros e acertos, mas, especialmente com ensinamentos para o futuro. Afinal, o SISDF chega aos
seus 30 anos com foco e determinaçao capazes de garantir conquistas fundamentais aos seus representados
e tambem em defesa da democracia.
Dessa fórma, e essencial que façamós una reflexaó acerca da impórtancia da entidade sindical em
nossas vidas. Mais do que nunca, vemos um ataque frontal as conquistas com as reformas trabalhista, previdenciaria e a terceirizaçao, que precarizam cada vez mais o trabalho no Brasil. Por isso, a importancia que
sejam multiplicadores da ideia de que e necessario cada vez mais fortalecer o sindicato, pois ele e o ultimo
refugio que os secretarios tem em defesa de suas conquistas.
Diante dós ultimós acóntecimentós, certamente naó ha muitó que cómemórar, mas naó pódíamós deixar passar a data que marca os 30 anos de luta da organizaçao que esta a frente da categoria buscando a
garantia dos direitos dos profissionais de secretariado.
O SISDF faz aniversarió, mas ó presente quem ganha saó ós prófissiónais secretariós. Certamente nenhum esforço foi em vao e hoje podemos comprovar o reconhecimento crescente da profissao. É essa e a
maior satisfaçao dos que fazem a entidade.
UNIDOS SEREMOS IMBATÍVEIS!
Mª Norme lia Alves Nogueira
Presidenta SISDF
Secreta ria Executiva
RP nº 110 - SRTÉ/DF

MOMENTOS SISDF JANEIRO
Reuniões: Ordinaria da Diretoria; de mediaçao na SRTÉ sobre a negociaçao da pauta de reivindicaçao 2018
do Seac/DF; Com gestores: da Émpresa Líder, prestadora de serviços no DPRF; da Corretora Lancini sobre a
continuidade do Plano Saude Sim e das Corretoras Bitten, Planmed, Ideal Saude, PlanSaude e Grupo Classi,
para recebimento de propostas alternativas de Plano de Saude. Negociações: Discussao da Pauta de Reivindicaçao com o Seac (Terceirizaçao) e assinatura da CCT com o Sindicondomínio. Assembleia: com os profissionais secretarios da terceirizaçao para apresentaçao da contraproposta do Seac da Pauta de Reivindicaçao
de 2018. Audiências: de mediaçao no MPT/PRT com a Émpresa Logos Life, sobre atraso de pagamento do
13º/2017 e óutrós nó DFTrans.

