POR QUE PRECISAMOS DE UM SINDICATO
Esse e um assunto recorrente, embora sempre necessario porque,
infelizmente, a sociedade secretarial ainda nao entendeu as perdas que
tera caso o SISDF feche as suas portas.
Naturalmente, as pessoas nao estao inclinadas a colocar a mao no
bolso. A nao ser que vejam algum retorno de pronto. No entanto, quando se trata de entidade sindical, o resultado nao e de imediato, pois
ocorre ao longo dos anos.
Enfatizamos que sem sindicato nao ha vale alimentaçao, reajuste
salarial, planos de saude e odontologico, dentre tantos outros benefícios
conquistados por meio das negociaçoes coletivas. Aqui no Distrito Federal, perderíamos tambem os pisos diferenciados (em alguns casos os
mais altos do país) para tecnico, executivo e executivo bilíngue, alem da
obrigatoriedade de contrataçao de trabalhadores devidamente habilitados com o registro profissional.
Outra consequencia nefasta seria o fechamento dos cursos de secretariado como tem ocorrido nos estados onde nao existe o sindicato específico da categoria. Ou seja, voltaríamos ao tempo no qual qualquer
pessoa podia exercer a profissao. Epoca dos “apadrinhados”.
Portanto, mais uma vez ressaltamos a necessidade de entender a
importancia do SISDF e que a sua sobrevivencia depende de cada profissional secretario. Para isso, e fundamental mostrar que as contribuiçoes
sao uma forma de apoio direto destinado a manutençao da estrutura e
na continuidade das lutas por direitos, salarios e melhores condiçoes de
trabalho e de vida.
Assim, esclarecemos que pagar as taxas sindical e assistencial e uma
das principais maneiras de manter a atuaçao da entidade. Sem elas, o
sindicato “quebra” e os profissionais secretarios ficarao completamente
desprotegidos. Lembrando que e muito comum algumas empresas incentivarem os trabalhadores a nao contribuir, mas e preciso estar ciente
que esse valor retornara em forma de benefícios muito maiores.
Destacamos ainda as vantagens de ser filiado. Nesse caso, alem de
ter suas questoes atendidas principalmente nas negociaçoes, os secretarios / as secretarias tem acesso aos benefícios oferecidos pelo sindicato,
como os convenios diretos e os indiretos por meio do clube MasterClin,
alem de descontos em eventos, entre outros.
Ou seja, a principal vantagem de se sindicalizar e ajudar diretamente no fortalecimento das negociaçoes entre os trabalhadores e os patroes. Mais forte, a entidade tera mais chances de favorecer ainda mais
as lutas, sendo que todo apoio financeiro que a categoria da ao sindicato
volta em forma de benefícios. Desta forma, nessa “conta”, quem ganha e
o proprio secretario.
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Reuniões: Ordinária de Diretoria. Com gestores: da Corretora Classi Seguros para discussão sobre a permanência da operadora do plano, melhoria da rede credenciada e migração
de produto; da Works Construção e Profissionais Secretários lotados no DNIT para tratar de
acordo de redução de salário. Diversos: Filiações e implantação do novo sistema do Plano
de Saúde.

1º MAIO / DIA DO TRABALHADOR

Esse deveria ser um dia de festa, mas, devido ao grande número de desempregados, e
as perdas de direitos não houve muitas comemorações.
Além disso, nas últimas décadas, os patrões, usando diversas técnicas de gestão de
pessoas, têm feito de tudo para convencer os
trabalhadores que caminham no mesmo sentido, levando-os a crer que são “colaboradores”
e não empregados.
No entanto, é preciso lembrar que os direitos como jornada de 8h, férias remuneradas
de 30 dias, 13º salário, FGTS, aviso prévio,
vale alimentação, licença maternidades, seguro desemprego, faltas justificadas, entre tantos
outros são frutos da luta sindical.
Desconhecer a história de lutas por trás
desses direitos é muito perigoso. Se não soubermos como as coisas aconteceram será muito mais difícil escolher o que queremos para o
futuro. E, infelizmente, a maioria dos trabalhadores, por não conhecer como se deram
essas conquistas, acabam não valorizando
aquilo que têm.
Se a classe trabalhadora tem, hoje, alguma
dignidade se deve à luta organizada e consciente ao longo dos séculos.
Por isso, nesse mês de maio, em que se
comemora o DIA DO TRABALHO, vamos
buscar informações para conhecer e valorizar
quem lutou e luta por seus direitos antes que
acabem com todos eles.

