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O QUE SIGNIFICA SER SINDICALIZADO (A)
As entidades sindicais laborais sao pessoas jurídicas de direito
privado que tem atuaçao em base territorial específica, sendo assim
reconhecidas pela lei como representantes de trabalhadores. Sao
criadas para defender os direitos coletivos de uma categoria profissional, alem de representa-las nas questoes judiciais ou administrativas, defendendo os seus interesses.
Alem disso, mantem serviços de assessoria com vistas a orientaçao sobre direitos trabalhistas, sendo que a maioria conta tambem com um departamento jurídico para defender, gratuitamente,
os interesses
individuais dos trabalhadores, como e o caso deste SISDF.
O Sindicato das Secretarias e dos Secretarios do Distrito Federal
existe pelo profissional secretario e para o profissional secretario
(este o maior dos benefícios) e e custeado por seus representados.
Assim, quanto mais sindicalizado mais forte sera e, em assim sendo,
podera fazer mais e mais pela profissao e pelos profissionais.
Mas, quem sao os sindicalizados? Alguns acreditam que o sao
automaticamente pelo fato de fazerem uma ou as duas contribuiçoes (assistencial/sindical). No entanto, a filiaçao - ou sindicalizaçao - e um verdadeiro exercício de cidadania e para que um sindicato possa exercer com
consistencia as suas prerrogativas, e
necessario que ele possua um grande numero de profissionais no
seu quadro de associados.
Apesar de nao ser obrigatoria, a associaçao e um direito do trabalhador e associar-se a um sindicato significa participar das açoes
que valorizam a profissao e cada membro que as entidades representam.
Assim exposto, ressaltamos que para filiar-se ao SISDF e necessario preencher uma ficha propria, pagar uma taxa para receber a
carteira de identificaçao que pode ser usada na obtençao dos benefícios oferecidos para os socios, como a inclusao propria e de dependentes nos Planos de Saude e Odontologico, descontos em mensalidades de Instituiçoes de Ensino, no Sesc, alem de muitos outros por meio da MasterClin Vantagens.
Muito ja foi conquistado, mas ha muito ainda a se buscar, como e
o caso da criaçao do Conselho da classe. Este, apenas um exemplo.
Uma participaçao efetiva podera fazer toda a diferença tambem nas
lutas que sao travadas pelos secretarios, principalmente, quando as
questoes estao relacionadas as condiçoes salariais e de trabalho.
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MOMENTOS SISDF MAIO
Reuniões: Ordinaria de Diretoria e com
o jurídico do Sindicato. Com gestores:
Do Banco Central e da Empresa Agroservice sobre denuncia de secretarios sem
habilitaçao no orgao; Da Classi Corretora sobre a rede credenciada e balanço
do trabalho referente ao primeiro mes
de operaçao do Premium Saude; Da
Odontogroup, junto com a Classi
Corretora, para apresentaçao da Operadora; Da Lancini Corretora sobre mudança do Plano de Saude e Odontologico; Do Saude Sim para tratar dos ultimos
detalhes do encerramento do contrato;
Da Empresa Markpro sobre a rede de
internet da entidade. Negociação: Primeira reuniao para discussao da Pauta
com o Sindicato de Imobiliarias Secovi./DF. Audiência: No TJDF com a
Empresa Logos Life sobre obrigatoriedade do Plano de Saude. Participação:
Na abertura do evento de lançamento
do Maio Lilas: A Reforma Trabalhista, o
MPT e as Entidades Sindicais no Auditorio da PGT; Reuniao no MPT para a discussao dos seguintes itens: Apresentaçao do Pacto pela inclusao racial no
mercado de
trabalho do Distrito Federal e Viabilidade da inclusao do Pacto
nas convençoes coletivas e/ou acordos
coletivos de trabalho; e no Simposio
Reforma Trabalhista: E agora?, realizado
pelo MPT, na Escola Superior do MPU.

