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30.SETEMBRO
PARABÉNS À TODOS
OS PROFISSIONAIS DE
SECRETARIADO!

Seminário Nacional do
Secretariado e Exposição
da profissão de
Secretariado: Evolução,
Lutas e Conquistas.
Organizado pelos deputados Daniel
Almeida (PCdoB-BA) e Creuza Pereira
(PSB-PE) e a FENASSEC, o Seminário
Nacional do Secretariado, realizado no dia
26 de setembro, no Auditório Nereu
Ramos da Câmara dos Deputados, teve
como tema "O Conselho Profissional imperativo para a disciplina e valorização
do profissional de Secretariado".
A programação incluiu apresentação de
palestras dos temas "A importância da
Criação do Conselho de Secretariado e a
Legalidade do Exercício Profissional" com
a dra. Solange Cabral Furtado e a
"Identidade da Profissão de Secretariado:
importância da profissão para o mundo
dos negócios" com Márcia Siqueira,
assessora técnico profissional da
FENASSEC.
No período de 26 a 29 de setembro, no
Espaço Mário Covas do anexo II, uma
Exposição também organizada pelos
deputados acima, abordou a questão "A
profissão de Secretariado: Evolução, Lutas
e Conquistas"
Com esse movimento na Câmara dos Deputados em Brasília, a presidente da FENASSEC e as
demais dirigentes sindicais de todo o território nacional pretendem colocar em evidência a
importância da Criação do Conselho Federal dos Profissionais de Secretariado e assim conseguir
apoio político para essa finalidade.
Registramos que o SINSEC-ABC se fez presente na representação da presidente Sra. Stela Pudo
Basiuk, para unir forças em prol desse movimento.

NOVO
CONVÊNIO
Informamos que a partir de 01 de
outubro de 2017, o SINSEC-ABC
firmou convênio com a SEED
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, que
estará oferecendo um novo serviço
para as empresas em geral e
profissionais autonômos da região do
Grande ABC.
Trata-se dos serviços de
SECRETARIA REMOTA, cujas
atividades serão realizadas por
profissionais de secretariado
especializados e experientes da
região do Grande ABC.
O SINSEC-ABC sempre pensando em atender com qualidade a sociedade de maneira geral, mas
acima de tudo, oferecer oportunidades de crescimento para a categoria, passará a ser a partir de
agora, um elo entre o empresariado que necessita dos serviços de secretaria e os profissionais de
secretariado interessados em oferecer serviços, por meio do teletrabalho.
Interessados em adquirir os serviços ou em oferecê-los, entre em contato conosco:
contato@seedorganizacional.com.br

ou

sinsec-abc@sinsec-abc.org.br
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