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2020Participe e Decida
      A direção do Sindiserviços-DF convoca todas as trabalhadoras
e trabalhadores terceirizados no Distrito Federal (DF) para a Assembleia
Geral da Data-Base 2020, na quarta-feira 25 de setembro, as 17 horas,
no estacionamento do Teatro Nacional – Próximo a Rodoviária
do Plano Piloto.                                                                                          .
      A direção do sindicato estará disponibilizando ônibus gratuito
para a categoria. Os interessados deverão entrar em contato com o diretor
da sua região ou ligar no Sindiserviços-DF pelo telefone: 3579-9201.             .
      Lembramos que será na Assembleia Geral  da Data-Base
que as trabalhadoras e os trabalhadores aprovarão a pauta de
reivindicações da Campanha Salarial de 2020.                                   .
      Sua presença, participação e união determinará melhores salários,
aumento no tíquete alimentação e a manutenção de todas as cláusulas sociais,
juntamente com ampliação da luta                                      .
contra as reformas trabalhista,                                      .
previdenciária e econômica que                                      .
visam precarizar direitos                                       .
para ampliar o lucro ganancioso                                       .
dos patrões.

Trabalhadores terceirizados organizados, unidos e com consciência ética de classe 
Sindiserviços-DF – Unidos Somos Fortes!!!
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Sindiserviços-DF na luta contra 
demissões na merenda escolar

      Diante da maior onda de demissões e desrespeito com os direitos
dos trabalhadores terceirizados, a presidente do Sindiserviços-DF, Maria
Isabel Caetano dos Reis – Dona Isabel, interviu junto à Empresa Confere
para evitar a demissão de mais de 800 merendeiras da rede pública
de ensino no Distrito Federal (DF).                                                     .
    As demissões ocorreriam em razão dos constantes atrasos no
pagamento das faturas devidas à empresa pela Secretaria de Estado
da Educação (SEE/DF).                                            .
         Diante da gravidade, Dona Isabel se reuniu com a SEE/DF e solicitou
providencias urgentes no sentido da realização de processo licitatório para a
contratação de novas empresas, mas com a garantia dos empregos daqueles
trabalhadores, conforme determina a cláusula de Incentivo à Continuidade no
Emprego (29ª) da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 

Mais exploração para ampliar o lucro dos patrões
        Reforma que ataca mais direitos dos trabalhadores terceirizados avança no Congresso Nacional.
A Medida Provisória (MP 881/2019) acabará com as folgas nos domingos e vai retirar mais direitos dos trabalhadores somente
para ampliar o lucro dos patrões.                                                     .
Veja abaixo 6 pontos que compõem a MP 881 e que precarizam ainda mais as condições de trabalho:
1) Autorização pra trabalho nos domingos e feriados;                                                                         .
2) Trabalho aos domingos com remuneração dobrada, o que não ocorrerá em caso de folga compensatória;
3) Permissão de registro de ponto por exceção à jornada regular, anotando apenas os horários que não coincidam com os
regulares. Isso será feito mediante acordo individual ou coletivo;                                              .
4) Ampliação de 10 para 20 do número mínimo de funcionários de uma empresa em que é obrigatório
controle de jornada de trabalho;                                                                  .
5) Emissão de Carteira de Trabalho preferencialmente em meio eletrônico;                                      .
6)Extinção do e-social - O e-Social é um programa do governo federal que tenta consolidar o envio de informações pelo
empregador (pessoa física e jurídica) em relação aos seus empregados.

O Sindiserviços-DF não foge à luta

   Para a diretora de Políticas para as Mulheres e Combate ao Racismo do Sindiserviços-DF, Marlene Francisco da Silva, a

Marcha das Margaridas representa o poder de organização e luta das trabalhadoras terceirizadas no DF, que referenciam à

lembrança da líder camponesa e sindicalista Margarida Maria Alves, brutalmente assassinada em 1983 quando lutava pelos

direitos dos trabalhadores na Paraíba.

                                                                                    .
             A presidente do Sindiserviços-DF, informa ainda, que só foi possível assegurar os empregos dos trabalhadores devido à
compreensão da Secretaria de Educação que prontamente recebeu o sindicato e a Empresa Confere para firmar acordo de
permanência e manutenção do contrato, até a contratação das empresas sucessoras.

        O Sindiserviços-DF se uniu no mês de agosto com milhares de trabalhadoras, trabalhadores,

estudantes, professores, donas de casa, mulheres das matas, das cidades e do campo para

protestar, em Brasília, contra o governo de Jair Bolsonaro que quer destruir nossas florestas,

o ensino público gratuito, a aposentadoria, os direitos trabalhistas e acabou com o Ministério do

Trabalho, além de querer extinguir a Justiça Trabalho para a classe trabalhadora.

      Foi enorme a participação da sociedade na 1ª Marcha das Mulheres Indígenas, no Dia

Nacional de Mobilização Contra a Reforma da Previdência, em Defesa da Educação Pública

e por Empregos e na 6ª Marcha das Margaridas.
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