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O QUE NOS ESPERA?
Temos, reiteradamente, nos dirigido a categoria sobre a necessidade de custear os Sindicatos de Secretarias e Secretarios e,
mais especificamente, o do Distrito Federal. Isso porque a entidade realiza um trabalho pioneiro e, provavelmente, exclusivo no
que diz respeito a cobrança do exercício da profissao somente por
aqueles que sao detentores do registro profissional.
Essa singularidade ocorre desde que o SISDF conseguiu colocar nas Convençoes Coletivas de Trabalho que anualmente firma
com diversos segmentos economicos, a proibiçao de contrataçao
sem a devida habilitaçao, nos seguintes termos: "REGISTRO PROFISSIONAL - As empresas ficam terminantemente proibidas de contratar para as funções de Técnico em Secretariado e/ou Secretário
Executivo, trabalhadores sem o Registro Profissional, obtido nas
SRTEs/MTPS, exigido no Art. 6º da Lei 7.377/85 (modificada pela
Lei 9621/96) de Regulamentação da Profissão."
Sabemos que algumas empresas insistem em nao cumprir a
lei de regulamentaçao e as normas convencionais, mas sempre que
a entidade recebe denuncia com relaçao ao assunto, toma as providencias cabíveis, inclusive açao judicial. Ja sao varios os processos
em tramite nesse sentido.
Por isso, a importancia dos profissionais, mesmo os que nao
conhecem o verdadeiro papel do sindicato, entenderem que precisam mante-lo para que nao percam essa e as demais conquistas
como os planos de saude e odontologico entre outros.
Com a Reforma Trabalhista, a Contribuiçao Sindical deixou
de ser obrigatoria e como um grande numero de profissionais secretarios faz oposiçao a Contribuiçao Assistencial e tambem nao se
filia, o SISDF corre um grande risco de fechar as portas como ja
verificado em alguns estados.
Outra consequencia nefasta, caso o sindicato sucumba, e nao
haja mais a CCT com a clausula de cobrança da obrigatoriedade do
registro, sera o fechamento dos cursos de secretariado, como tambem tem ocorrido país afora. Dessa forma, e primordial que haja
um entendimento geral do risco que estamos vivendo. Nao podemos retroceder e, consequentemente, perder todas as conquistas
obtidas nesses 33 anos de reconhecimento profissional.
A responsabilidade e de todos que amam o secretariado, seja
profissional, discente, docente, coordenador de curso ou aposentado. Estamos nas mesmas circunstancias, precisamos nos unir pela
profissao. O perigo e eminente, contudo a decisao de evita-lo e de
cada um.
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MOMENTOS SISDF JULHO
Reuniões: Ordinaria de Diretoria; Do
Conselho Diretivo; Com a Presidente da
Fenassec e com profissionais secretarios
da Empresa Cidade Serviços para esclarecimento sobre a varios assuntos, inclusive o custeio da entidade e do MCTI sobre a obrigatoriedade da habilitaçao.
Com gestores: da Classi Corretora e da
Premium Saude para tratar de assuntos
relacionados ao benefício; da Empresa
RSS Informatica, responsavel pela pagina
da entidade; do Escritorio de Advocacia
Cortizo & Cortizo - apresentaçao de proposta de serviço; da Empresa RDJ sobre a
denuncia de contrataçao sem o registro
profissional; e da Cidade Serviços sobre
debito da empresa com o sindicato das
contribuiçoes sindical, assistencial e do
plano odontologico. Negociação: Da
Pauta de Reivindicaçao 2018/2018 com
o Sescon/DF com reajuste geral de 3%;
VA de R$ 24,00 e os seguintes Pisos Salariais: TS: R$ 2.080,00, SE: R$ 4.000,00 e
SE Bilíngue: R$ 5.000,00. Audiência: Na
20ª Vara do TRT, junto com o CNJ e Grupo Empreza sobre o pagamento das verbas trabalhistas. Participação: Na Oficina de Formaçao Política com Perspectiva de genero e raça, pela UGT Nacional,
na Praia Grande, SP.

