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Em 1960

.....



Por que jogar fora 
se ainda pode ser 

útil?

desperdício 
zero



Manda 
quem pode, 

obedece 
quem tem juízo.



defensor  de uma educação 
multicultural

educação para a paz, 
interdependência entre o 

ambiente e o nosso ser, o que 
demanda respeito diante das 

diferenças, da diversidade 
entre os seres, das diferenças 

cultural e social

Dr. Ubiratan D`Ambrósio



“... Comunidade sustentável 
é aquela que é capaz de 
satisfazer às próprias 
necessidades sem reduzir as 
oportunidades de gerações 
futuras.”

Lester Brown
Plano B 4.0: mobilização para salvar a 
civilização



Alguns dados 

• Séc. XX – nível dos oceanos subiu 18cm

• Séc. XXI – poderá elevar-se de 90cm a 
1,8m

• Temperatura: aumentou 0.6 graus 
Celsius desde 1970;

• Até final do séc. XXI – deverá se elevar 
em até 6 graus Celsius



Alguns dados 

• 59 milhões de hectares deverão ser 
afetados no Brasil (a maior parte no 
Nordeste), em função da desertificação 
(expansão dos desertos)

Fonte: Lester Brown – Plano B 4.0



O que precisamos 

fazer? 



Estabilizar o clima
combater o aquecimento global



Combater o desmatamento



Eliminar a pobreza
e o trabalho escravo infantil



Fontes de energia renováveis



Temos tempo? 

• A disputa está entre a velocidade dos 
políticos versus a velocidade da 
natureza.

• Nossos países e empresas precisam 
abraçar a transição para uma economia 
verde.

Fonte: Lester Brown – Plano B 4.0



Será que temos consciência 
de nosso pertencimento ao 

Todo Cósmico?





O que a empresa em que você 
trabalha está fazendo para garantir 

ar e água limpos, solo fértil, clima 
estável e uma sociedade mais 
igualitária, menos desigual?



Empresas que:

• “nada”  >  modismo

• “business as usual”

• causa arrepios, 

• valem-se da miopia para dizer que não é 
com eles....

• coisa de eco-chatos



Empresas que:

• criaram novos nichos de negócios que 
levam em conta o ciclo de vida de produtos 
e serviços;

• investem em P & D;

• na capacidade de inovação, em novos 
modelos de produção e gestão de negócios;

• no processo contínuo de capacitação dos 
funcionários.....



Uma gestão sustentável

• requer o estabelecimento de uma relação 
de confiança pautada no envolvimento e 
no comprometimento

• e um aprendizado contínuo.

Profissional de Secretariado



Responsabilidade dos 
profissionais do Secretariado 

com as gerações futuras

Como seres humanos que 
pertencemos a esse planeta e ao 
Cosmos.



...como profissionais que 

fizemos o juramento de

exercer a profissão dentro dos 

princípios da ética, da integridade, da 
honestidade, e da lealdade; respeitar a 
Constituição Federal, o Código de Ética 

Profissional e as normas institucionais; buscar o 
aperfeiçoamento contínuo e contribuir, com o 

trabalho, para uma sociedade mais justa 
e mais humana.



Será que nós temos 
consciência de nosso 

pertencimento à profissão 
de Secretário?



de conquistas que merecem 
ser comemoradas



Como serão os próximos 



Estamos vivendo uma 
crise de pertencimento

no Secretariado.



Como você lida com o fato de ter que 
trabalhar ao lado de um profissional 

exercendo atividades de Secretariado e 
Assessoria Executiva sem o registro 

profissional?



Como você lida com um convite para 
integrar uma chapa e participar da 

eleição da próxima diretoria do 
Sindicato de Secretariado de seu 

Estado?



Como você lida com o fato de 
trabalhar subordinado a uma 

secretária executiva com mais de 35 
anos de experiência, porém sem a 

graduação em Secretariado?



Como você reage ao saber que os 
docentes do curso de Secretariado no 

qual você está matriculado, estão 
fazendo outra graduação, porque 

querem desistir da profissão?



Os sinais da 
crise de pertencimento

no Secretariado



A sociedade não reconheceu o SE 
como profissão.
A regulamentação não deu força e 
sustentação à carreira.
Iniciativas isoladas mantém o SE vivo 
no mundo corporativo, sem avançar.



Geração jovem se omite das 
responsabilidades de se comprometer 
com a profissão.
IES não conseguem se comprometer 
institucionalmente com a profissão.
Esvaziamento dos cursos de SE.



Amplo processo de
EDUCAÇÃO

formal
não formal

informal



Um processo de educação que proporcione uma 
leitura de mundo;

o desenvolvimento da capacidade da pessoa de 
se engajar em projetos e ações;

consciente de sua responsabilidade social e 
ética; 

consciente da necessidade de aprender a 
aprender e saber pensar, para poder agir e 

ajudar a transformar o contexto no qual está 
inserida.



Por onde começar?



Surgimento de uma jovem 
liderança no meio de nós



Queremos fazer parte 
da história?



Qual é o tamanho de seu 
desejo de fazer alguma coisa 

por sua profissão? E não 
somente por você como 

Secretária ou Secretário?



Eu faço a minha profissão 

tão especial quão especial 

eu me considero.



http://a-secretaria-que-faz.blogspot.com.br/

elianewamser@outlook.com 


