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Boletim Informativo
PALAVRA DA PRESIDENTA
O SISDF reconhece toda a crise financeira
que o nosso país tem enfrentado e em
evidência, o desemprego. No entanto,
embora sejamos uma entidade pequena
que representa uma categoria diferenciada,
conseguimos negociar três Convenções
Coletivas com uma média de 4% de
reajuste. Enquanto na maioria dos estados,
os sindicatos estão assinando as CCTs com
zero de correção e somente pela
manutenção do emprego, nossa Entidade
tem conseguido fechar com reajustes, o que
é uma grande vitória!
Apesar de todas as limitações financeiras
que enfrentamos com o fim da Contribuição
Sindical,
prosseguimos
lutando
incansavelmente contra as irregularidades
de empresas, por melhores condições de
trabalho, de salários e benefícios.
Um grande abraço.
Rosineide da Silva Fernandes de Lima
Presidenta do SISDF.

MOMENTOS DO SISDF - Maio
Reuniões:
•

Reunião dos Diretores de Base do
SISDF;

•

Reunião de Diretoria do SISDF;

•

Reunião Remota Presidente do
SECOVI/DF;
Pauta: Negociação da Convenção
Coletiva 2021.

•

Reunião Remota Empresa Gestor;
Pauta: Pagamento salario diretora
Janny.

•

Reunião Remota Ricardo Teixeira –
Gestor Contrato PRF;
Pauta: Contrato de secretariado no
Órgão.

•

Reunião Remota FECOMERCIO-DF;
Pauta: Negociação da Convenção
Coletiva 2021.

FIQUE ATENTO

De acordo com a cláusula 25ª da Convenção Coletiva
celebrada entre o SISDF e o SEAC-DF, o trabalhador
fica dispensado do cumprimento ou pagamento do
aviso prévio no momento que consegue outro
emprego.
Para tanto, é necessário que seja apresentado no ato
do desligamento a comprovação do novo emprego,
mediante declaração em papel timbrado da empresa
e/ou registro na CTPS e/ou Edital de Convocação de
Concurso Público e/ou Edital/Portaria de nomeação.
Vários Profissionais Secretários reclamam no ato das
homologações que não foram avisados pela empresa
dessa opção. Entretanto, não é interesse da empresa
que o secretário apresente o documento, pois
quando deixa de apresentá-lo a empresa pode
descontar o valor equivalente ao último salário como
indenização de aviso prévio.
Fique de olho nos seus direitos e antes de pedir
demissão ou dispensa do cumprimento do aviso,
consulte a Convenção Coletiva de Trabalho ou entre
em contato com o SISDF pelos telefones: 9.82424111 e 9.9239-9855 ou e-mails sisdf@terra.com.br e
sisdf@sisdf.com.br
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