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PARA QUE SERVE O SINDICATO E O QUE ELE FAZ (Nº 8)?

Os pro issionais de secretariado comemoram,
neste setembro, o trigésimo primeiro ano de regulamentação como categoria diferenciada e o maior anseio continua sendo a criação do Conselho da Classe.
A categoria, já su iciente madura para se auto regular e iscalizar, precisa apoiar o trabalho desenvolvido pelas entidades representativas (sindicatos e
federação) para a criação desse órgão regulatório e
entender que, com isso, os secretários terão mais
oportunidades no mercado de trabalho, uma vez que
a con iança do setor patronal aumentará, além da
efetiva possibilidade de iscalização dos desvios de
função com a aplicação das penas previstas para o
exercício irregular de pro issão regulamentada.
É imprescindível a conscientização de que ter o
Conselho de Secretariado signi ica mais quali icação,
con iabilidade, reconhecimento e permite o seu pleno exercício, consolidando o trabalho de secretariado, de uma vez por todas. Apesar dos tantos anos de
normatização, ainda há pessoas exercendo a atividade sem a devida habilitação e essa prática traz prejuízos signi icativos e impactos negativos à imagem
pro issional.
Por isso, sob o título "Conselho de Secretariado:
Disciplina e Valorização Pro issional" discutiu-se sobre o assunto durante o XIX Consec - Congresso Nacional de Secretariado, ocorrido em Brasília, de 3 a 6
de agosto último, em Brasília/DF, no qual abordouse, principalmente, as questões relativas a autoregulamentação e iscalização do exercício regular
da arte de secretariar.
A organização e representatividade do pro issional de secretariado é necessária para todo e qualquer núcleo gestor visto a relevância dessa ocupação
para a sociedade em geral.
Fonte: Márcia Siqueira
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No período de 3 a 6 de agosto, este SISDF e a
Federação Nacional de Secretariado - Fenassec
realizaram, aqui em Brasília, com muito sucesso
o XIX Consec - Congresso Nacional de Secretariado, com o tema “Secretariado: Empreender
para Crescer” no qual foram abordados temas
de relevância no que tange ao desenvolvimento,
postura e atuação técnica para os pro issionais
de secretariado.
Durante o evento aconteceram também o Fórum Nacional de Debates sobre Competências
Pro issionais, o XII Encontro de Coordenadores
e Docentes dos cursos de Secretariado e a signiicativa apresentação dos trabalhos de pesquisa
nas modalidades artigo e pôster.

MOMENTOS SISDF AGOSTO
Reuniões: Ordinária de Diretoria do Sindicato e da Federação Nacional de Secretárias
e Secretários - Fenassec, da Comissão Organizadora do XIX Consec e com Gestores do
Ministério da Cultura e Empresa Projebel
sobre pagamento dos salários em atraso e
multas da CCT. Negociações: Discussão da
Pauta de Negociação 2016/2017 com o Secovi e Sindicato das Sociedades de Advogados e Escritórios de Advocacia - Sinsae/DF.
Assembleias: com ex-funcionários da Empresa GVP, prestadores de serviços no Ministério da Saúde, sobre o processo
834/2016 da 3ª Vara do TRT10. Audiências:
No MPT com a Empresa Projebel, prestadora de serviços no MINC e MAPA; Com a
Empresa Adserte, prestadora de serviços
no Incra; Com a Empresa Service Amazon,
prestadora de serviços na Secretaria de
Aviação Civil. Participações: na Colação de
Grau da Faculdade Upis e no XIX Consec.

