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SINDISERVIÇOS
Unidos Vamos Vencer
Enquanto o presidente Jair Bolsonaro
(PSL) se preocupa com tomada de três
pinos, armar a população, mesmo com o
aumento de agressões e assassinatos, ou
fazer gestos imitando metralhadora em
encontro nacional de religiosos, milhares
de trabalhadores terceirizados estão sendo
demitidos em várias repartições públicas do
Governo Federal.
Assim como fez Rodrigo Rollemberg (PSB) em janeiro de 2015, um dos primeiros decretos
assinados pelo atual governador Ibaneis Rocha (MDB), foi a redução de 25% nos precários quadros de
trabalhadores terceirizados no Governo do Distrito Federal (GDF).
.
Com a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), segundo o Dieese, de janeiro de 2018 a março de 2019,
29.093 mil trabalhadores terceirizados foram demitidos no DF.
.
Outra covardia, tem sido os atuais ataques à autonomia e o poder de organização do Sindiserviços-DF,
principalmente com o extermínio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a tentativa de aniquilar a
Justiça do Trabalho.
.
Para o Dieese, a categoria tem avançado significativamente nas negociações salariais e conquistou o
maior valor de tíquete alimentação do Brasil, em se tratando de trabalhadores de limpeza, conservação
e mão de obra braçal.
.
Também dispõe da cláusula de continuidade, que garante o emprego por 90 dias, quando na
mudança da empresa no contrato de prestação dos serviços, juntamente com plano ambulatorial de saúde e
odontológico gratuitos.
.
Com maior participação nos atos e manifestações em defesa dos nossos direitos e conquistas,
juntamente com a ampliação de filiados ao Sindiserviços-DF, a Campanha Salarial de 2020 será vitoriosa...

Unidos Somos Fortes!!!

Em Brasília - DF

Nos dias 13 e 14 de agosto as trabalhadoras
terceirizadas vão se unir com mais de cem mil
lideranças femininas, trabalhadoras, donas de casa,
cidadãs das cidades, dos campos e das florestas
na 6ª edição da Marcha das Margaridas
.
As Margaridas estão na luta por um Brasil
com soberania popular, democracia, justiça,
igualdade e livre de violência.

Fim do Seguro Desemprego
A extinção do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), ocorrido somente nos governos Collor e
agora no de Bolsonaro, provocará também extinção
do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e
o Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), o que
determinará o fim do Seguro Desemprego...

O futuro do PIS/PASEP
O atual governo, para justificar a alteração proposta
para o benefício com a reforma da Previdência,
pretende pagar o abono salarial para os
trabalhadores que ganham apenas um salário
mínimo, no lugar do teto atual que é de dois
salários...
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Cuidado com opiniões manipuladas e
irresponsáveis, elas só vão nos prejudicar
Por Maria Isabel Caetano dos Reis - Presidente

Parece que a ficha ainda não caiu para alguns trabalhadores
terceirizados, quanto aos covardes ataques que estamos sofrendo depois da
imposição da lei 13.467/2017, Lei da Reforma Trabalhista.
.
Ela fragiliza vários instrumentos normativos da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), o que está transformando muitos trabalhadores
terceirizados em diaristas.
.
Ou seja, sem a Carteira de Trabalho assinada e sem direito a tíquete
alimentação, férias, 13º salario, recolhimento do FGTS e INSS, verbas
rescisórias, entre outros direitos, somente para ampliar o lucro ganancioso do mercado financeiro.
Mesmo sofrendo os piores ataques diante a tentativa da redução do poder de luta do sindicato, a
direção do Sindiserviços-DF tem se empenhado ao máximo em alertar, defender e mobilizar a categoria
contra tais retrocessos.
.
Além de exigir o cumprimento rigoroso das cláusulas que compõem a Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT), constantemente o sindicato tem denunciado no Ministério Público do Trabalho e na
Justiça do Trabalho, demissões arbitrárias, assédio moral e descumprimento das normas que compõem
a CLT.
.
Também estamos em plena campanha de conscientização sobre a importância das trabalhadoras
e os trabalhadores se mobilizarem contra a proposta de reforma da previdência (PEC 06/2019).
.
Qual trabalhador ou trabalhadora terceirizada vai conseguir, diante a alta rotatividade de
emprego que vivemos, pagar o INSS por 40 anos? E por sermos em grande maioria trabalhadores braçais,
será que conseguiremos chegar trabalhando aos 62 anos de idade para as mulheres e 65 para os homens?
O momento é de consciência ética de classe e fortalecimento do Sindiserviços-DF, ele é o seu
único instrumento de organização e defesa dos seus direitos. Cuidado com opiniões manipuladas e
irresponsáveis, elas só vão nos prejudicar. Sindiserviços-DF – Unidos Somos Fortes!!!

DIRIGENTES DO DF SÃO DESTAQUE
NA CONTRACS-CUT
Realizado em Brasília, no mês de abril passado, o
10º Congresso da Contracs-CUT - Confederação dos
Trabalhadores no Comércio e Serviços (Contracs – CUT),
deliberou estratégias de luta contra as famigeradas reformas
trabalhista e proposta de reforma da previdência, que retiram
diretos, conquistas e tentam reduzir o poder de organização e luta
dos sindicatos de trabalhadores nos ramos do serviço e
comercio.
.
Com a participação de
mais de 700 delegados
sindicalistas, o 10º Congresso também elegeu por
unanimidade Julimar Nonato, ex-diretor da Central Única dos
Trabalhadores (CUT Brasília), presidente da Confederação e
Andrea Cristina da Silva, Secretária Geral do
Sindiserviços-DF, para a Secretaria de Organização do Setor
de Serviços da Contracs-CUT.

Sindiserviços-DF presente na inauguração da Clínica Dr. Sim

Nova Clínica Dr. Sim - SaúdeSim
As trabalhadoras e trabalhadores terceirizados vão
dispor de atendimento médico em várias
especialidades na nova Clínica dr. Sim Júlio Adnet.
SEP/S EQ 709/909, Lote A, Bloco B, Sala 10 - térreo
Centro Médico Julio Adnet
# Agendamento de consultas por WhatsApp
(11) 99501-9742
# Central de Atendimento 24 horas
4090-1718
www.saudesim.med.br
(61) 3579-9201

