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TEMOS O QUE COMEMORAR?
No dia 30 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Pro issional Secretá rio e a categoria tem vá rios
motivos para celebrar, apesar dos vá rios desa ios que
ainda precisa enfrentar.
Com mais de trinta anos da Lei nº 7.377/85, a proissã o se consolida como uma das mais bem-sucedidas e
está inserida em todos os ramos de atividades e segmentos de mercado. Sã o cerca de dois milhõ es de secretá rios
e muitos com excelente capacitaçã o e com perspectivas
para ampliaçã o desse nú mero, visto que há uma grande
expansã o acadê mica com cursos na á rea em todo o paı́s.
No entanto, apesar dos tanto anos de regulamentaçã o, e apesar da exigê ncia de registro pro issional para o
exercı́cio da pro issã o, a categoria ainda nã o é devidamente respeitada no mercado. Isso porque ainda nã o
existe o ó rgã o regulamentador/ iscalizador.
Com a implantaçã o das Diretrizes Curriculares para
o curso de graduaçã o em secretariado executivo, o proissional passou a ter um novo per il. Hoje ele é um assessor, um co-gestor, um empreendedor e/ou um consultor.
E visı́vel o progresso da categoria, que chegou a ser reconhecida pelo jornal britâ nico "The Guardian", em abril de
2001, por ter os pro issionais mais bem preparados do
mundo.
Apesar das vá rias conquistas alcançadas, a grande
luta ainda é pela criaçã o do Conselho Federal de Secretariado, que tem com o objetivo principal a consolidaçã o da
pro issã o que passará a ser iscalizada pelos pró prios
pro issionais de secretariado alé m da defesa das prerrogativas indispensá veis à garantia de maior espaço no
mercado de trabalho e a consequente melhoria salarial.
Vá rias sã o as açõ es gerenciadas pela Fenassec (ver
em www.fenassec.com.br), juntamente com os sindicatos
estaduais, sendo que nesse sentido ocorrerá no dia 26 de
setembro, no Auditó rio Nereu Ramos, situado no anexo II
da Câ mara Federal, o Seminá rio Nacional do Secretariado: O CONSELHO PROFISSIONAL - Imperativo para a Disciplina e Valorizaçã o do Pro issional de Secretariado.
É CHEGADA A HORA DA CATEGORIA FAZER
ACONTECER PELA PROFISSÃO. COMPAREÇA!!!
Mª Normé lia Alves Nogueira
Presidenta SISDF
Secretá ria Executiva
RP nº 110 - SRTE/DF
Fonte: Fenassec
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Reuniões: Ordiná ria da Diretoria do Sindicato e
da Federaçã o Nacional de Secretá rias e Secretá rios -Fenassec. Com o Fiscal de Contrato da
Adasa sobre os prestadores de serviços da Life
Tecnologia; Com gestores: da UGT sobre açõ es
no Congresso Nacional; da Corretora Lı́der de
Plano de Saú de; da Portho Contabilidade sobre balancetes contá beis; do Saú de Sim sobre a
rede credenciada e outros. Negociação: Discussã o da Pauta de Reivindicaçã o de 2017 com o
SESCON; Assinatura da CCT com a Fecomé rcio.
Audiências: 1. No TRT 10 - 22ª Vara TRT com
as Empresas Prestacom Prestadora de Serviços e Logos Life sobre cobrança de Contribuiçã o Sindical e 9ª Vara com a Empresa Agil sobre a retirada do Plano de Saú de no MDIC; 2.
Na SRTE - mediaçã o para negociaçã o da Pauta
de Negociaçã o 2017/2018 com o Secovi . Notiicações para os Órgãos e/ou Empresas: 1. Garden, prestadora de serviços na Aneel e JME
Serviços, prestadora de serviço no Ipea, ambas
relacionadas com a falta de Registro Pro issional dos trabalhadores em secretariado nos Orgã os. Participação: Posse da Diretoria da Fenassec; No XIV Seminá rio Multipro issional
Integrado de Secretariado da Regiã o Nordeste
- XIV Semisec, realizado em Teresina/PI.

