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PARA QUE SERVE O SINDICATO E O QUE ELE FAZ (Nº 9)?

Após a comemoração do Dia Nacional do
Secretariado e do trigésimo primeiro ano de regulamentação como categoria diferenciada, ocasião na qual recebemos muitas congratulações e
reconhecimento aproveitamos para conclamar
a categoria para uma reflexão do que mudou e o
que ainda se busca para a profissão.
Certamente muito foi alcançado, mas há
muito ainda a se conquistar, como a criação do
Conselho de Secretariado, algo aqui já muito
debatido. Isso é inquestionável e, certamente,
uma unanimidade entre os profissionais.
No entanto, temos verificado, ao longo desses anos que trabalhamos pelo reconhecimento
como profissão, que há uma lacuna nessa luta
pela conquista do organismo de fiscalização da
profissão. Às vezes parece-nos que os estudantes, profissionais, docentes e também as Instituições de Ensino de secretariado, ainda não compreenderam a importância da união de todos
nessa tarefa.
Assim, ressaltamos a necessidade do fortalecimento das entidades (federação e sindicatos) representativas que orientam e lideram esse esforço. E esse vácuo é percebido pela falta
de apoio ao trabalho desses organismos, apesar
das tantas conquistas obtidas nesses anos de
trabalho, como é o caso até mesmo da criação
dos próprios cursos de secretariado.
Uma das formas dos estudantes e profissionais da área consolidarem sua representatividade, além da filiação, é participando das Assembleias convocadas pelos sindicatos. E, nesse
sentido, o SISDF convoca-os para a AGE (ver
edital ao lado) de discussão da Pauta de Reivindicação para 2017, uma das principais prerrogativas de entidade sindical, ocasião em que serão
discutidos assuntos de suma importância para
os profissionais do Distrito Federal.
Portanto, compareça para discutir o seu
futuro como trabalhador da área.

JUNTOS SEREMOS FORTES!
Mª Normélia Alves Nogueira
Presidenta SISDF
Secretária Executiva
RP nº 110 - SRTE/DF

SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E DOS
SECRETÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidenta do SISDF, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca os profissionais secretários
dos segmentos econômicos representados pelas
Federações do Comércio e da Indústria e entidades representativas de suas bases e Sindicatos
das Empresas de Asseio e Conservação, Trabalho
Temporário e Serviços Terceirizáveis; de Compra,
Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais; dos Condomínios Residenciais e Comerciais; das Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas; das Sociedades de Advocacia e
Escritórios de Advocacia; dos Estabelecimentos
Particulares de Ensino; dos Estabelecimentos de
Ensino Superior; da Construção Civil, dos Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Afins; das Embaixadas, Organismos Internacionais, da Administração Direta, Autarquias,
Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista (Federal e Distrital), com sede no Distrito
Federal, para Assembleia Geral Extraordinária a
se realizar no dia 11/10/2016, às 18h e 18h30,
em 1ª e 2ª convocações, respectivamente, sendo
esta última com qualquer número de presentes,
no Auditório do Sesc – localizado no SCS – QD 02 –
Ed. Presidente Dutra, Teatro Silvio Barbato - Térreo, Brasília/DF, para deliberação da seguinte
Ordem do Dia: 1) Discussão e aprovação da pauta
de reivindicação para 2017; 2) Autorização para
estabelecer data-base, convenções, acordos e instaurar dissídios, caso não haja acordo; e 3) Assuntos Gerais. Maria Normélia Alves Nogueira – Presidenta / SE - nº 110 - SRTE/DF. (Integra Edital –
publicado Jornal de BR de 26 /09/2016 - pá27.)

MOMENTOS SISDF SETEMBRO

Reuniões: Ordinária de Diretoria do Sindicato; Com gestores da Corretora Lancini sobre
o atendimento do Saúde Sim; da Brasil Método para falar de opção ao Plano de Saúde e da
Empresa Projebel sobre os atrasos de FGTS
dos prestadores de serviços do MinC e Mapa.
Assembleia: com ex-funcionários da Empresa
Adserte, prestadores no Incra, sobre o encerramento do contrato. Audiências: No MPT
com a Empresa Projebel, prestadora de serviços no MinC e MAPA; Com a Empresa Adserte, prestadora de serviços no MPOG; Com
a Empresa Service Amazon, prestadora de
serviços na Secretaria de Aviação Civil; Com a
Empresa BNGL, prestadora de serviços no
DNPM e com a Empresa Ágil, prestadora de
serviços no MDIC.

