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NOVOS CONVÊNIOS 

 

Quer recuperar um dinheiro que é seu? 
 
Se você trabalhou com a carteira assinada nos 
últimos 05 anos, você tem dinheiro a receber. 
O Sindicato firmou parceria com a SON – para 
restituição de valores de INSS ou regime 
próprio de previdência, descontados 
indevidamente dos trabalhadores.  
Para recuperação deste dinheiro, é necessária 
uma ação na justiça. Mas pelos custos 
envolvidos, o único caminho viável para o 
trabalhador buscar o seu direito é por meio de 
uma ação coletiva, que garante os mesmos 
resultados com um custo muito menor.  
Obtenha todas as informações através do site 
www.sindicatosonline.com.br, clicar em “faça 
sua adesão”, selecione seu estado, o sindicato 
e preencher com seus dados.  
Estamos lutando pelos seus direitos, mas você 
precisa fazer a sua parte.  
Procure o sindicato, faça sua adesão e vamos 
juntos nessa luta! 

 

 
 

         
 

 

PALAVRA DA PRESIDENTA 
Estamos passando por momentos 
difíceis com a pandemia, desemprego 
em alta e claramente o medo do 
futuro. São dias imprecisos. 
Compreendemos que todo esse 
cenário tem afetado os profissionais 
secretários, principalmente no âmbito 
da terceirização.  
 
Com a finalização do Pregão 10/2020 
da Central de Compras do Ministério 
da Economia, onde as empresas 
estão querendo ignorar a CCT-2021 
celebrada com SEAC-DF e colocar os 
profissionais secretários em outros 
Sindicatos, surgiram vários 
questionamentos. Entretanto, o SISDF 
está atento notificando às empresas e 
informando que somos categoria 
diferenciada e que nenhum outro 
sindicato pode representar a categoria 
secretarial.  Se ainda assim, houver 
insistência no erro, o jurídico do 
SISDF irá ingressar com ações de 
descumprimento de norma coletiva.  O 
Sindicato está vigilante, observando 
os acontecimentos para que os seus 
direitos sejam assegurados.  
Estamos na defesa de vocês. 
  
Juntos somos fortes! 
  
Rosineide da Silva Fernandes de Lima 
Presidenta do SISDF 
 

MOMENTOS DO SISDF - 
Setembro 

Reuniões:  
• Reunião de Diretoria do SISDF; 

 

• Reunião Presencial Classi; 

 

• Reunião com a empresa Cetro; 

 

• Reunião com a Empresa Sindicatos 

Online; 

 

• Reunião com a Empresa Polvo It; 

 

• Treinamento com a empresa 

Micromust.  

 

           FIQUE ATENTO 
 Convenção Coletiva 2022   

Reunidos em Assembleia Geral 

Extraordinária,  no dia 28/09/2021, para 

discussões das pautas de reivindicação,  da Data-

Base  de 2022, os Profissionais Secretários 

autorizaram  o SISDF reivindicar junto 

aos  patrões,  reajuste   baseado no índice 

acumulado da inflação dos últimos 12 meses, 

anteriores a data-base mais ganho real: para os 

salários e auxílio alimentação. Com relação aos 

Profissionais Secretários do segmento da 

terceirização, o valor do vale alimentação 

aprovado para negociação junto ao Sindicato 

patronal foi R$ 40,60. Foi sugerida e aprovada 

a  inclusão de algumas novas cláusulas assim 

como a manutenção das demais cláusulas que 

compõem a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT) do Sindicato das Secretárias e Secretários 

do DF e etc.  

Live Secretariado 

No dia 19 de outubro de 2021, o Sindicato 

promoverá a primeira Live de Secretariado via 

Instagram - @sindsecretariosdf, com a 

participação da Prof. MSc Ana Cristina Silva e o 

Prof. Jeferson Sampaio. Para maiores 

informações entrar em contato no telefone: 

9.8242-4111 ou por e-mail: sisdf@terra.com.br 

 

 

Nota de Pesar 

Em nome da categoria dos 

profissionais secretários do Distrito 

Federal, a Diretoria do Sindicato das 

Secretárias e dos Secretários do DF se 

solidariza com os familiares e amigos 

da nossa querida filiada Rosilene da 
Silva Carvalho, pelo seu falecimento, 

ocorrido em 09 de outubro de 2021. 

A todos, os nossos sinceros 

sentimentos. 

mailto:sisdf@terra.com.br

