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COMO FAZER O SISDF CADA VEZ MAIS FORTE?

MOMENTOS SISDF SETEMBRO

Essa e uma questao que nos aflige e que temos falado constantemente. Somos sabedores que o SISDF, indiscutivelmente, e o maior aliado da categoria, mas convencer os profissionais da importancia do sindicato e uma tarefa ardua. Isso porque ha uma campanha muito dura
para estigmatizar a luta sindical e, por isso, torna-se mais difícil mostrar
para os trabalhadores que eles precisam da entidade para protege -los,
principalmente no momento dos ataques.
Muitos profissionais secretarios esbravejam que o sindicato nao faz
nada e nao contribuem porque nao precisam da entidade, mas basta um
dia de atraso de vale-transporte, ou de salario, para aqueles que mais o
desprezam passem a enviar mensagem “pedindo socorro”. E ainda exigem uma resposta rapida. Isso sem falar que temos salarios diferenciados por nível, obrigatoriedade de homologaçao assistida, o direito a incluir dependentes nos planos de saude e odontologico com valores abaixo do mercado, dentre tantas outras conquistas e benefícios.
Alguns, inclusive, esquecem que ja foram ajudados e por nao estarem precisando, naquele momento, nao pensam que podem necessitar
novamente. Principalmente na terceirizaçao sao varios os exemplos desse “esquecimento”. Aí basta a empresa apresentar qualquer problema
que imediatamente lembram que o SISDF existe e pode resolve -lo. Vivemos o imediatismo e nao visualizamos o futuro.
Na rotina do sindicato a crise e diaria e as cobranças de açoes chegam de todos os lados e os ataques ocorrem ate mesmo dentro da base.
Varios sao os problemas a administrar, mas o maior deles e a falta de
conscientizaçao com relaçao ao custeio da entidade. Acreditamos que o
movimento sindical e uma força que nao pode parar, mas precisamos
atuar todos juntos para que as dificuldades possam ser vencidas.
Infelizmente alguns acreditam que a filiaçao e somente para se favorecer das vantagens adquiridas como e o caso dos planos de saude e
odontologicos. Ignoram que existe um amanha de incertezas. E como se
o trabalho dos dirigentes, que algumas vezes sacrificam parte da sua
vida ao trabalho sindical e as lutas para defender os direitos da categoria, nao fosse visível. Ou seja, muitos parecem nao enxergar nada daquilo que o sindicato faz e conquista.
Plagiando Larousse quando ele fala: “A ignorância é a mãe do preconceito e este é o pai de todas as tragédias sociais.", questionamos se
precisaremos sucumbir (espera-se que nao) para que a categoria entenda a importancia do SISDF. E entao nao havera nada mais a ser feito...

Reuniões: Ordinária de Diretoria do
SISDF. Com gestores: da Premium Saúde
sobre informações de satisfação com a operadora; da Classi Corretora para tratar da
proposta de seguro de vida e auxílio funeral; da MasterClin sobre emissão de carteiras virtuais para identificação de filiados.
Assembleia: Apresentação, discussão e
aprovação da Pauta de Reivindicação para
o ano de 2019. Palestra: sobre Harmonização Facial, ministrada por uma cirurgiã
dentista da Odontogroup. Audiência: Na 9ª
vara TRT - AÇÃO CIVIL PÚBLICA referente a Clausula do Jovem Aprendiz da
CCT SEAC x SISDF. Denúncia: no Ministério Público do Trabalho contra a Empresa RCS Tecnologia, prestadora de serviços no Ministério da Saúde, por descumprimento da CCT como valor do vale alimentação pago a menor e outros assuntos.
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