
     

REUNIÃO SINDESCRITORES               Nº01/DIR/19-21 

 

DATA: 24/11/2018              PAUTA: Planejamento Estratégico 

Estavam presentes:    

O presidente do Sindescritores, Marcos Linhares, o secretário-geral, Rodrigo Duhau, o diretor 
financeiro, Paulo Souza, o diretor de Audiovisual, Raul Balesta, a diretora de Eventos, Meireluce 
Fernandes, a diretora de Literatura Infantil, Verônica Vincenza, o diretor de Assuntos Jurídicos, 
Judivan Vieira, o diretor de Relacionamento Institucional, Daniel Deusdete, a diretora de Formação 
e Capacitação, Cácia Leal, o conselheiro fiscal José Carlos Brito e a conselheira consultiva Maria 
Lícia Braga.  

Principais demandas apontadas:  

1 – Galeria de leis 

2 – Estudo sobre fundos setoriais 

3 – Títulos para o Ministério da Cultura 

4 – Panorama da literatura do Distrito Federal 

5 – Domínio do Sindescritores 

6 – Canal no Youtube 

7 – Participação em licitações 

8 – Anistia de sindicalizados inadimplentes 

9 – Confraternização 

10 – Trabalho social 

11 – Próxima reunião 

Principais decisões:  

1 – Elaboração de uma galeria de leis a ser disponibilizada no site do Sindescritores para orientar 
os escritores em relação a diferentes aspectos.  

2 – Levantamento de fundos públicos para aquisição de obras da literatura do Distrito Federal. 

3 – Realização de um panorama sobre os escritores do Distrito Federal.  

4 – Criação de um canal no Youtube para divulgação das ações do sindicato.  

5 – Elaboração de um estudo jurídico para participação em licitações públicas. 

6 – Definição de regras para a anistia de sindicalizados inadimplentes.  

7 – Realização da confraternização do Sindescritores a ser realizada em 2 de dezembro.  

8 – Ainda no final do ano, realização de trabalho social na Casa do Idoso Amor à Vida.   



 

Planos de Ação 
 

O quê Como  Quem Quando ok 
1.  Envio de material 
para a elaboração da 
galeria de leis 
relacionadas aos 
escritores no site do 
sindicato 
 

Reunião de leis para serem 
publicadas no site, como 
forma de orientar os 
escritores em relação à 
publicação, à distribuição, 
aos direitos autorais, entre 
outros 

Judivan Vieira Até 15 de 
dezembro 

 

2.  Apresentação de 
estudo sobre fundos 
setoriais para os acordos 
de cooperação técnica 
que vão ao encontro dos  
interesses finalísticos do 
Sindescritores 
 

Levantamento de fundos 
públicos, como o 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), para que 
esses fundos passem a 
adquirir obras da literatura do 
DF 

Marcos Linhares Até 28 de 
fevereiro 

 

3. Envio de sugestões de 
títulos para que o 
Ministério da Cultura 
incremente o acervo para 
a reinauguração da 
Biblioteca Demonstrativa 
de Brasília  
 

Os sindicalizados enviarão 
para o e-mail do sindicato 
títulos de livros da literatura 
do DF até o dia 26 de 
novembro. O presidente 
Marcos Linhares é o 
responsável por elaborar a 
lista e apresentar às 
autoridades competentes 

Marcos Linhares Até 26 de 
novembro 

 
 ok 

4. Raio-x da literatura do 
DF  
 

Levantamento de quantos 
escritores são, quantos livros 
eles vendem, em quais 
áreas, e incentivar esses 
escritores a se sindicalizarem 

Paulo Souza Até 12 de 
março  

 

     
5. Criação de domínio do 
Sindescritores 

Registro do domínio para o e-
mail do sindicato 

Daniel Deusdete Até 15 de 
dezembro 

 

6. Canal no Youtube 
 

Filmagem e outros projetos 
para serem divulgados pela 
plataforma de vídeos 

Raul 
Balesta/Daniel 
Deusdete/Arisson 
Tavares/Fernanda 
de Oliveira/Paulo 
Souza  

Até 2 de 
dezembro 

 

7. Estudo jurídico para 
participação em 
licitações públicas e 
conflito de interesses 
 

Material de orientação para 
que o Sindescritores participe 
de licitações 

Judivan Vieira Até 5 de 
dezembro 

 

8. Criação de um 
portfólio  

Material que servirá de 
apresentação do 
Sindescritores, com folder, 

Marcos Linhares Março de 
2019 

 



 

carta de apresentação, 
projetos 

9. Anistia de 
sindicalizados 
inadimplentes  
 

Será divulgado no site e nas 
redes sociais do sindicato 
uma nota informando os 
detalhes sobre como dar-se-
á essa anistia, além do 
recadastramento dos 
sindicalizados 

Marcos 
Linhares/Rodrigo 
Duhau 

Até 1º de 
dezembro 

 

10- Confraternização do 
Sindescritores 

Será realizada uma 
confraternização na casa da 
escritora Meireluce 
Fernandes. Levar um prato 
ou uma bebida. Além disso, 
entrega de certificados desta 
diretoria e da anterior.  

Todos 2 de 
dezembro, a 
partir das 
17h 

 

11. Próximo trabalho 
social do Sindescritores 

Ida à Casa do Idoso Amor à 
Vida, próximo a Luziânia. 

Todos 16 de 
dezembro, às 
14h30 

 

12. Divulgação do evento 
acima 

Produção de nota para ser 
publicada no site e nas 
mídias sociais, bem como, se 
possível, na mídia brasiliense 

Rodrigo 
Duhau/Marcos 
Linhares 

Até 1º de 
dezembro 

 

13. Reunião A próxima reunião continuará 
a pauta sobre planejamento 
estratégico para o triênio 
2018-2021 

Todos 14 de 
dezembro, de 
19h às 21h, na 
sede do 
Sindescritores 

 


