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EMPORDERAR, ENGAJAR, PERTENCER
"Não se desiste de uma luta
só porque existem dificuldades"
Autor desconhecido
Empoderar, engajar e pertencer sao palavras bastante utilizadas e
de muito sucesso no mundo do trabalho, que geram um diferencial e
significam o resultado da realizaçao profissional do trabalhador no
exercício de suas funçoes.
O empoderamento esta relacionado com a capacidade de cada pessoa de realizar açoes para evoluir e buscar seu desenvolvimento pessoal e profissional. O engajamento em si e o ato de empenhar-se para realizaçao de determinadas atividades, sendo elas profissionais ou nao. Ja
o pertencimento e o sentir-se parte de um grupo ou organizaçao e o
que mais gera felicidade e o praticamos em todas as areas de nossa
vida, inclusive na empresa, onde passamos a maior parte de nosso dia.
Assim, com relaçao a profissao de secretariado, o que nos parece e
que a epoca da regulamentaçao havia um maior sentimento de pertencimento. Muitas secretarias de todo país (eram raríssimos os homens
no movimento) lutaram incansavelmente pela profissionalizaçao e algumas continuam, ainda hoje, nesse trabalho principalmente no que se
refere a criaçao do conselho da classe. Ha entre elas um senso de responsabilidade com a categoria, um envolvimento emocional, inconsciente e subjetivo.
Manter o engajamento dos trabalhadores na area de secretariado
pode parecer uma coisa "simples e facil", mas nao e bem assim. Esse so
surge a partir do momento que todos compreenderem esses valores e
se identificarem com eles. Por isso, precisamos desenvolver uma cultura que estimule a participaçao ativa dos secretarios e secretarias no
que diz respeito ao desenvolvimento profissional e envolvimento com
seu representante que e o sindicato.
Mas, para isso, e fundamental desenvolver uma serie de açoes para
verificar qual o nível de comprometimento da categoria a fim de elaborar açoes para aumentar a motivaçao e superar os desafios do dia a
dia. Um profissional engajado e aquele que se sente profissionalmente
realizado no exercício de suas funçoes, que as realiza com excelencia e
se preocupa com o futuro da profissao.
Portanto, e preciso perceber que, apos a reforma trabalhista, o engajamento, o empoderamento e o pertencimento sao imperativos para
que haja a continuidade das conquistas obtidas. E isso so ocorrera com
a manutençao das entidades sindicais por meio da filiaçao e contribuiçoes (sindical e assistencial) e a consequente valorizaçao e reconhecimento do trabalho ja realizado.
UNIDOS SEREMOS FORTES E IMBATÍVEIS.
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PARABÉNS AOS PROFISSIONAIS SECRETÁRIOS DO
DISTRITO FEDERAL PELOS 31 ANOS DO SISDF COMPLETADOS DIA 04 DE FEVEREIRO.

MOMENTOS SISDF JANEIRO
Reuniões: Ordinaria de Diretoria. Com secretarios da Empresa Personnalite, lotados
no Serviço Florestal, sobre rescisao contratual. Com gestores: do Departamento Geral
da Polícia Civil e das empresas RDJ, Real JG
e K2 sobre contrataçao de Tecnicos em Secretariado no Orgao; da Classi Seguros relativo aos Planos de Saude Premium e
Odontogroup; da Portho Contabilidade para informaçoes sobre os balancetes e com
Gerentes do Banco do Brasil. Assembleia:
com os profissionais secretarios, prestadores de serviços no Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, sobre processo contra o Grupo
Empreza. Negociações: com o Seac/DF para discussao da pauta de reivindicaçao e
assinatura da Convençao Coletiva de 2019.

CONVENÇÕES DATA BASE JANEIRO
SINDICONDOMÍNIO - Secretários de Cond.
Residenciais e Comerciais
Reajuste Salarial = percentual de 4%; Vale
Alimentação = R$ 36,50; Pisos Salariais =
Secretario Tecnico: R$ 1.740,00 e Secretario
Executivo: R$ 2.515,00; Cesta Básica (a ser
paga nas ferias) = Secretario Tecnico: R$
390,00 e Executivo: R$ 668,00 para filiados
ao sindicato. OBS.: Ver a clausula 44ª sobre a
contribuiçao sindical e demais benefícios.
SEAC - Secretários Emp. Terceirização
Reajuste Salarial = percentual de 3,7%; Vale
Alimentação = R$ 33,00; Pisos Salariais =
Secretario Tecnico: R$ 2.145,00; Executivo:
R$ 4.300,00 e Executivo Bilíngue: R$
4.868,00; Conquistas = Planos de saude ambulatorial e odontologico gratuitos e auxílio
creche no valor R$ 200,00 por filho ate cinco
anos, entre outras.
Verificar as CCTs na íntegra na pagina
www.sisdf.com.br em CONVENÇOES/ATUAIS.

