DEZ ANOS DE INFORMAÇÃO
Este Boletim Informativo completa nesta ediçao 10 anos, no intuito
de passar informaçoes sobre assuntos relativos aos interesses da profissao e dos profissionais secretarios.
Desde a fundaçao da entidade buscamos, entre outras coisas, a aquisiçao de uma sede propria, a conquista do conselho de classe, o cumprimento da lei de regulamentaçao por todos os empregadores, a valorizaçao e reconhecimento profissional, sonhos sonhados, porem ainda nao
realizados.
No entanto, ha muito a comemorar: a assinatura anual de Convençoes Coletivas de Trabalho, com pisos salariais acima da oferta do mercado de trabalho; apoio jurídico gratuito na area trabalhista, planos de
saude e odontologico, com valores acessíveis a categoria e extensivo aos
filiados; convenios com as Instituiçoes de Ensino na area de secretariado de nível tecnico, tecnologo e de graduaçao para descontos nas mensalidades; e com outros segmentos, exclusivos para filiados, como seguro de vida e funerario, descontos em academias, clubes, clínicas, entre
tantos outros, diretamente ou por meio do cartao MasterClin.
Realizamos dezenas de cursos e eventos tal qual seminarios, simposios, encontros, alem de dois Congressos Nacionais com muito sucesso.
E nao podemos deixar de citar tambem o incontavel numero de indicaçao para empregos de profissionais devidamente habilitados, conforme
exigencia da lei e das CCTs referidas, conquista adotada por varios estados posteriormente.
Temos orgulho do trabalho exercido pelo SISDF que, apesar de enfrentar tanto problema financeiro, continua herculeamente a luta em
prol da categoria, embora ainda nao tenha conseguido fazer com que os
profissionais secretarios entendam o seu verdadeiro papel e a importancia de ter um sindicato exclusivo.
Diante da pandemia vivida nos dias atuais devido ao ataque do
Covid 19, que pos a todos em quarentena ha mais de um mes, o sindicato nao parou. O trabalho, agora exercido virtualmente, intensificou-se e
esta alem do horario normal, no intuito que os representados da entidade nao sejam ainda mais prejudicados.
Nossa esperança e que, apos o isolamento social obrigatorio, entendamos que, tanto na vida, como no trabalho, a uniao e de grande importancia para que possamos obter mais e mais conquistas e que, definitivamente, haja a compreensao da necessidade de manutençao do sindicato por meio da filiaçao e da contribuiçao assistencial.

UNIDOS SEREMOS FORTES, SEMPRE!
Mª Norme lia Alves Nogueira
Presidenta SISDF
Secreta ria Executiva
SRTE/DF n° 110

Reuniões virtuais: Ordinária da
Diretoria do Sindicato; do Conselho
Gestor do IFB - Polo São Sebastião e da
Rede UNI Mulheres no Brasil. Realização: Assinatura do Termo Aditivo
ao contrato do Plano de Saúde.

A Medida Provisoria 905 que extinguia os registros profissionais foi REVOGADA pela MP 955, publicada na pagina
1 do DOU - Seçao 1 - Ediçao Extra A, nº
75, de 20/04/2020.
Dessa forma, as Superintendencias
Regionais do Trabalho voltaram a expedir os Registros Profissionais dos Secretarios.
Se voce ainda nao o fez, procure a SRTE
mais proxima ou acesse o link: http://
ww.sisdf.com.br/registro-profissional

