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Boletim Informativo

PALAVRA DA PRESIDENTA
Assumimos em 1º de fevereiro de
2021 a gestão do SISDF, Com isso,
grandes responsabilidades. Entre
elas a de substituir a anterior
Presidente - Maria Normélia, que
tem um legado de força, raça e
paixão pela profissão.
A proposta da nova Diretoria é fazer
uma gestão compartilhada com toda
categoria no Distrito Federal,
ouvindo os profissionais secretários,
recebendo
as
demandas
e
necessidades da área. Para tanto,
contamos com uma formação de 16
diretores, sendo que 9 estão na
base, junto com os trabalhadores.
Bem sabemos que é um desafio
enorme, pois o movimento sindical
passa por momentos de tensão e
dificuldade no Brasil, mas estamos
confiantes!
Agradecemos a confiança e vamos
juntos defender os nossos direitos!

FIQUE ATENTO
As homologações no Sindicato
continuam com obrigatoriedade para
os trabalhadores com um ano de
contrato.

MOMENTOS SISDF
FEVEREIRO

Reuniões:
- DPU -Pauta: Registro profissional

Presidenta do SISDF

- Classi Seguros- Pauta: Convênios
Saúde e Odonto.
- Acolhimento da nova Diretoria
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CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

De acordo com decisão da Assembleia Geral
realizada no dia 21/01/2021, será descontado na
folha de pagamento de fevereiro de 2021 o
Essa é uma conquista da categoria
percentual de 3% do salário dos trabalhadores que
negociada na Convenção Coletiva de não entregaram carta de oposição no período de 26
Trabalho de 2021, já que a Reforma de Janeiro a 4 de fevereiro de 2021.
Trabalhista acabou com essa
Ficamos muito triste com o número de oposições
obrigação em 2017.
recebidas. Temos em torno de 2.500 trabalhadores
efetivos na terceirização e neste universo 1200 se
Não se deixe enganar, não aceite
opuseram. Os números nos mostram uma realidade
homologação na empresa!
que precisamos falar: quando você diz sim ao seu
sindicato, você conquista benefícios e diz não a
Denuncie
precarização do seu posto de trabalho.
Precisamos da sua contribuição e filiação para
sisdf@sisdf.com.br
mantermos
o
departamento
jurídico,
as
negociações coletivas, os convênios, como plano
3081-0524 e
de saúde e odontológico.
Para os que fizeram oposição, ainda temos tempo,
(61)9.8242-4111
faça uma carta de autorização para sua empresa
descontar no próximo mês.
Seja um fiscal do SISDF.
Juntos somos fortes.

Rosineide da Silva Fernandes de
Lima
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MARÇO – MÊS DA MULHER
Um dia só é muito pouco
MULHERES SÃO TÃO INCRÍVEIS
que merecem
todos os dias possíveis!
Parabens a todas as MULHERES!

