
 

O que dizer de Maria Sueli? Mulher forte, trabalhadora, honesta e solidária, que ao longo 

dos anos viveu muito mais para servir do que para ser servida! Uma mulher que marcou sua 

história com generosidade e bondade. 

Trabalhadora e funcionária do SAE/DF, Maria Sueli foi uma importante integrante do 

grupo de empregados em entidades sindicais de Brasília que decidiram criar uma associação 

para discutir seus direitos e ter uma representação jurídica nas suas relações com os 

empregadores.  

É portanto, desbravadora, sonhadora e visionária. Sonhava com as conquistas dos 

trabalhadores e com a valorização da mulher trabalhadora. 

Desde a fundação da ATES (Associação dos Trabalhadores em Entidades Sindicais) que 

Maria Sueli faz parte da Diretoria do SINTES/DF. Lutou desde os primórdios da entidade por cada 

Acordo e por cada cláusula nova, fez parte de cada decisão que trouxe o SINTES/DF a ser a 

entidade que é  hoje.   

Sueli (como é conhecida), hoje desfruta dos seus dias de paz, do descanso que tanto fez 

por merecer a vida toda, mas nem por isso merece menos a lembrança e a homenagem que é 

dedicada à nossa grande companheira, amiga e guerreira MARIA SUELI da CONCEIÇÃO SANTOS! 

Todo o reconhecimento e agradecimento dedicamos a você, que durante toda a sua 

trajetória de trabalhadora, dedicou, empenhou tempo e paciência a discutir e lutar por direitos 

trabalhistas tão desrespeitados e desvalorizados mesmo dentro de instituições e entidades 

sindicais do Distrito Federal                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
               

Hoje somos homens e mulheres, que tentamos seguir sua coragem e determinação, pois 

mesmo após a aposentadoria que ocorreu em 2015 e continuou trabalhando até novembro/2020 

Maria Sueli continua associada e Diretora do SINTES/DF.  Para você Sueli, desejamos que 

desfrute do melhor de sua APOSENTADORIA, com a consciência de ter cumprido seu dever! 

PARABÉNS DIRETORA MARIA SUELI DA CONCEIÇÃO SANTOS 
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