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PROCESSO PREVIDENCIÁRIO - SON  
 

  
 

PALAVRA DA PRESIDENTA 
No dia 18 de novembro tivemos a primeira 
reunião com os patrões do seguimento 
econômico da terceirização, na qual 
iniciamos as negociações coletivas 
referente a CCT/2022. 
Na primeira reunião não obtivemos avanço 
nas cláusulas que se referem a assuntos 
econômicos, ficando assim para um 
segundo momento. Contudo foi dado início 
a negociação das cláusulas sociais que 
também são de interesse da categoria e 
que em breve será repassado a todos. 
Logo requeremos aos profissionais 
terceirizados que estejam atentos aos 
chamamentos e/ou convocações do 
SISDF, para as assembleias na qual será 
apresentada a contraproposta dos patrões. 
Sabemos que devido à alta inflação e o 
momento pandêmico, as negociações não 
serão fáceis, mas o SISDF estará na luta 
para uma reposição salarial justa.  
 

Rosineide da Silva Fernandes 
Presidenta do SISDF 

 

MOMENTOS DO SISDF - Outubro 
Reuniões:  

• Reunião de Diretoria do SISDF. 

 

• Reunião Presencial Classi 

Seguros. 

Pauta: Apresentação de 

propostas  do Plano de Saúde . 

 

• Reunião Portho Contabilidade. 

Pauta: Correção dos Balancetes 

de 2021. 

 

• Reunião com a empresa SON – 

Sindicatos Online.  

Pauta: Processo de cobrança de 

descontos indevidos do INSS. 

 

• Reunião com a empresa Polvo It.  

Pauta: Mudança da página do 

Sindicato na internet. 

 

• Reunião com a Reis Dourado 

Corretora. 

Pauta: apresentação de 

propostas de planos de saúde 

 

•     Reunião com profissionais 

secretários contratados da 

empresa SLASS, lotados na DPU 

e com responsáveis da empresa.  

       Pauta: Encerramento de contrato        

e pagamentos de salários e 

rescisões. 

 

           FIQUE ATENTO 

MUDANÇA DE OPERADORA DE 
PLANO DE SAÚDE DO SISDF. 

Em 2022 teremos mudanças da Operadora de Plano 

de Saúde referente aos Profissionais de Secretariado 

do DF.  

A categoria reunida em assembleia geral convocada 

no Jornal de Brasilia do dia 16/11/2021 decidiu que: a 

partir do dia 1º de fevereiro de 2022 o plano de saúde 

dos secretários sairá da Operadora Premium Saúde e 

dará início a um novo contrato junto a Administradora 

AllCare Benefícios, onde teremos duas Operadoras: 

S1 Saúde para o plano Ambulatorial e Smile Saúde 

para o Plano Completo com internação.  

Dúvidas sobre a mudanças? Entre em contato com a 

Classi Seguros no telefone 4042-6200 ou através do 

e-mail sisdf@classiseguros.com.br  

VITÓRIA DA CLASSE 
TRABALHADORA 

No dia 20 de outubro deste ano, o plenário do STF 

decidiu que são inconstitucionais dispositivos da 

reforma trabalhista, que fixam o pagamento de 

honorários periciais e sucumbenciais pela parte 

derrotada. No entanto, o colegiado manteve a 

validade do pagamento de custas pelo favorecido que 

faltar sem justificativa à audiência inicial. 

Esse item prejudicava principalmente os empregados. 

“O relator fixou seu entendimento nos seguintes itens: 

1. O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado 

de forma a desincentivar a litigância abusiva, 

inclusive por meio da cobrança de custas e de 

honorários a seus beneficiários. 

2. A cobrança de honorários sucumbenciais do 

hipossuficiente poderá incidir: (i) sobre verbas não 

alimentares, a exemplo de indenizações por danos 

morais, em sua integralidade; e (ii) sobre o percentual 

de até 30% do valor que exceder ao teto do Regime 

Geral de Previdência Social, mesmo quando 

pertinente a verbas remuneratórias. 

3. É legítima a cobrança de custas judiciais, em razão 

da ausência do reclamante à audiência, mediante 

prévia intimação pessoal para que tenha a 

oportunidade de justificar o não comparecimento. 

 

SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E DOS 

SECRETÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – 

SISDF 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA DOS ASSOCIADOS 

 

A Presidenta do SISDF, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, 

CONVOCA os filiados em dia com suas 

obrigações associativas para a Assembleia 

Geral Ordinária a realizar-se no dia 

29/11/2021, pelo aplicativo Zoom Meeting, 

sendo que o link para participação será 

enviado por e-mail e ou WhatsApp, às 12h 

e 12h30, em primeira e segunda 

convocações respectivamente, sendo a 

segunda com qualquer número de 

presentes, para deliberar sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA: Discussão e aprovação 

da correção dos valores da taxa de filiação 

e da contribuição social (anuidade 2022); 

Assuntos Gerais. 

 

Atenciosamente. 

Rosineide da Silva Fernandes de Lima 

Presidenta do SISDF 

Secretária Executiva 

SRTE/DF nº 4647 
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