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SISERGS

 

INFORMATIVO SISERGS 002/2008 

 
Olá Secretárias(os) 

 

É com muito carinho que toda a equipe do SISERGS agradece as felicitações e 

manifestações de apoio recebidas no dia 30 de setembro pelo dia da Secretária. 

O SISERGS está na luta para erguer a categoria profissional e conta com a ajuda de 

todos os profissionais para se tornar um sindicato forte e representativo no estado do RS. 

 

Mande suas opiniões e sugestões para o e-mail: sisergs@sisergs.com.br 

 

 

SISERGS INFORMA 
 

O segundo evento organizado pela nova gestão do Sisergs ocorrido no dia 18 de 

outubro no Hotel Deville foi especial e marcado pela emoção. 

A presidente do sindicato, Michelle Cruz Weber, iniciou o evento dando boas vindas 

e agradecendo a participação de todas as presentes, ela estava visivelmente emocionada pela 

concretização de mais um de muitos eventos que serão promovidos pelo Sindicato das 

Secretárias e Secretários do RS.  

Nossa colaboradora Cristiane Murari, idealizadora do seminário, fez um desabafo 

que levou todas as participantes a reflexão sobre a importância da união da categoria, pois é 

preciso que todas estejam engajadas na luta pelo reconhecimento da profissão de secretária.  

É importante que se esclareça à sociedade que para exercício da profissão de 

secretária é preciso que a pessoa tenha formação na área, pois se esta informação importante 

for ignorada corre-se um grande risco da profissão deixar de existir assim como os cursos 

técnicos, graduações e pós-graduações da área estão deixando de existir. 

As palestrantes Karina Gaspar do Banco Cooperativo Sicredi e Luciane Zinn da 

empresa Taurus apresentaram brilhantemente seus temas e a abordagem, era totalmente 

voltada à rotina diária de uma secretária, elas trouxeram pontos importantes para 

desenvolvimento da carreira profissional.  
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Além das palestras contamos também com uma breve mas importante participação 

da Professora Iracema Gabardo, da Universidade Luterana do Brasil,  que sintetizou bem o 

objetivo proposto pelo evento. 

Ao final as participantes relataram suas vivências profissionais e trocaram 

informações relevantes sobre a profissão. 

  

SISERGS INFORMA 2 

 

  A equipe do SISERGS tem feito visitas a Escolas Técnicas, Faculdades e 

Universidades divulgando o trabalho do Sindicato, defendendo a criação do Conselho 

Federal de Secretariado e conscientizando à classe secretarial da importância da filiação ao 

Sindicato para que este possa representar todos os direitos da categoria. 

 

Outro ponto que é oportuno esclarecer a todos é que o Sisergs está atento a todos os 

anúncios de emprego que são divulgados, na mídia, para a área de Secretariado e está 

notificando as empresas que não cumprem o requisito de solicitar apenas profissionais com 

formação na área ou direito adquirido (Lei 9261/96) para preenchimento das vagas de 

Secretária(o). 

Fique atento às vagas divulgadas e nos informe das mesmas, para que possamos 

enviar correspondências às empresas. 
 

 

Assinatura Revista Excelência 

Assine a Revista Excelência da FENASSEC, revista oficial da classe Secretarial no Brasil, através do site  

www.fenassec.com.br. Contamos com a sua Colaboração. 

 

 

CURSOS & EVENTOS 

 

I Encontro Regional dos Secretários e V Semana Acadêmica do Curso de 

Secretariado Executivo - Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC 
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De 04 à 06/11/2008 

INFORMAÇÕES: http://www.unisc.br/cursos/graduacao/secretariado_executivo/eventos.htm 

INSCREVA-SE: De 23/out. a 04/nov. de 2008, na Secretaria de Pós-Graduação e 

Extensão, sala 110, Bloco 01, UNISC. Organização: ESCRITÓRIO EXPERIMENTAL. 

 

VII Encontro de Cursos Técnicos da Escola Mascarenhas de Moraes 

Local: Salão Cultural da Paróquia São Vicente de Paulo, Rua Papa João XXIII, 316 - Parada 52 -

 Cachoeirinha / RS.  Ponto de referência:  passando Unibanco, Daine Tricot, Posto Shell, entra rua da casa do estudante, à direita. 

Data: De 05 à 07/11/2008 � Início às 19 h 

As inscrições devem ser feitas previamente. Informações podem ser obtidas pelo fone 

99660873 a partir 19h15. O ESTACIONAMENTO DA PARÓQUIA ESTARÁ DISPONÍVEL! 

Obs.: Caso queira ver o folder do evento, envie e-mail para sisergs@sisergs.com.br que lhe enviaremos. 

 

II Semana Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo - Universidade de Passo 

Fundo, Campus Soledade/RS. 

De 03 à 06/11/2008 

INFORMAÇÕES: carol_matiello@hotmail.com 

 

DICCÇÃO, DESINIBIÇÃO E ORATÓRIA 
Data: 24, 25 e 26/11/2008 - 19h às 22h35 - 12h/aula 

Instrutora: Rosana Schaeffer 

Investimento: Sócio ADVB = R$ 130,00 / Não Sócio = R$ 190,00 

Maiores informações no site: www.advb.com.br 

 

COMO ORGANIZAR EVENTOS DE SUCESSO - Planejamento, Coordenação e Avaliação 

Data: 26 de Novembro | Porto Alegre � 9 às 18 horas � 8h/aula 

Quality Hotel (antigo Tryp Porto Alegre Hotel) | Rua Comendador Caminha, 42 | Próximo ao Parcão | 

Porto Alegre-RS  
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Instrutora: Cláudia Peruzzato 

Investimento e outras informações no site: www.centrouno.com.br/eventos.asp 

 

MARKETING PESSOAL E PROFISSIONAL: uma nova oportunidade de sucesso 
Data: 1, 2, 3 e 4/12/2008 - 19h às 22h35 - 16 h/aula 

Instrutora: Dória de Marco  

Investimento: Sócio ADVB: R$ 170,00 / Não Sócio R$ 240,00  

Maiores informações no site: www.advb.com.br 

 

REFORMA ORTOGRÁFICA DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A língua portuguesa está em constante transformação e com o avanço da tecnologia muitas 

palavras caíram em desuso na linguagem falada e até na escrita não formal. O fato é que com todos 

esses avanços a reformulação real e legal da língua anda a passos lentos, mas ainda assim anda. 

Muitos já devem saber que a língua portuguesa sofreu algumas alterações e que teremos até 

31 de dezembro de 2012 para nos adequarmos às novas regras.  
 

Alfabeto 

Nova Regra Regra Antiga Como Será 

O alfabeto é agora 
formado por 26 letras

O "k", "w" e "y" não eram 
consideradas letras do 
nosso alfabeto. 

Essas letras serão usadas em siglas, símbolos, 
nomes próprios, palavras estrangeiras e seus 
derivados. Exemplos: km, watt, Byron, byroniano

 
Trema 

Nova Regra Regra Antiga Como Será 

Não existe mais o 
trema em língua 
portuguesa. Apenas 
em casos de nomes 
próprios e seus 
derivados, por 
exemplo: Müller, 
mülleriano 

agüentar, conseqüência, 
cinqüenta, qüinqüênio, 
freqüência, freqüente, 
eloqüência, eloqüente, 
argüição, delinqüir, 
pingüim, tranqüilo, 
lingüiça 

aguentar, consequência, cinquenta, quinquênio, 
frequência, frequente, eloquência, eloquente, 
arguição, delinquir, pinguim, tranquilo, linguiça. 

 
Acentuação 

Nova Regra Regra Antiga Como Será 

Ditongos abertos (ei, 
OI) não são mais 
acentuados em 
palavras paroxítonas 

assembléia, platéia, 
idéia, colméia, boléia, 
panacéia, Coréia, 
hebréia, bóia, paranóia, 
jibóia, apóio, heróico, 

assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, 
panaceia, Coreia, hebreia, boia, paranoia, jiboia, 
apoio, heroico, paranoico 
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paranóico 

Obs.: nos ditongos abertos de palavras oxítonas e monossílabas o acento continua: herói, constrói, 
dói, anéis, papéis. 
Obs.2: o acento no ditongo aberto "eu" continua: chapéu, véu, céu, ilhéu. 

 
Nova Regra Regra Antiga Como Será 

O hiato "oo" não é mais 
acentuado 

enjôo, vôo, corôo, perdôo, 
côo, môo, abençôo, povôo

enjoo, voo, coroo, perdoo, coo, moo, abençoo, 
povoo 

O hiato "ee" não é mais 
acentuado 

crêem, dêem, lêem, vêem, 
descrêem, relêem, revêem

creem, deem, leem, veem, descreem, releem, 
reveem 

Nova Regra Regra Antiga Como Será 

Não existe mais o 
acento diferencial em 
palavras homógrafas 

pára (verbo), péla 
(substantivo e verbo), pêlo 
(substantivo), pêra 
(substantivo), péra 
(substantivo), pólo 
(substantivo) 

para (verbo), pela (substantivo e verbo), pelo 
(substantivo), pera (substantivo), pera 
(substantivo), polo (substantivo) 

Obs.: o acento diferencial ainda permanece no verbo "poder" (3ª pessoa do Pretérito Perfeito do 
Indicativo - "pôde") e no verbo "pôr" para diferenciar DA preposição "por" 

 

Nova Regra Regra Antiga Como Será 
Não se acentua mais a 
letra "u" nas formas 
verbais rizotônicas, 
quando precedido de 
"g" ou "q" e antes de "e"
ou "I" (gue, que, GUI, 
qui) 

argúi, apazigúe, averigúe, 
enxágüe, enxagüemos, 
obliqúe 

argui, apazigue,averigue, enxague, ensaguemos, 
oblique 

Não será mais 
acentuado "i" e "u" 
tônicos em paroxítonas 
quando precedidos de 
ditongo 

baiúca, bocaiúva, cauíla, 
feiúra,  

baiuca, bocaiuva, cauila, feiura 
 
 
 
 

 
Hífen 

Nova Regra Regra Antiga Como Será 
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O hífen não é mais 
utilizado em palavras 
formadas de prefixos 
(ou falsos prefixos) 
terminados em vogal + 
palavras iniciadas por 
"r" ou "s", sendo que 
essas devem ser 
dobradas 

ante-sala, ante-sacristia, auto-
retrato, anti-social, anti-rugas, 
arqui-romântico, arqui-
rivalidade, auto-
regulamentação, auto-sugestão, 
contra-senso, contra-regra, 
contra-senha, extra-regimento, 
extra-sístole, extra-seco, infra-
som, ultra-sonografia, semi-real, 
semi-sintético, supra-renal, 
supra-sensível 

antessala, antessacristia, autorretrato, 
antissocial, antirrugas, arquirromântico, 
arquirrivalidade, autorregulamentação, 
contrassenha, extrarregimento, 
extrassístole, extrasseco, infrassom, 
inrarrenal, ultrarromântico, 
ultrassonografia, suprarrenal, 
suprassensível 

Obs.: em prefixos terminados por "r", permanece o hífen se a palavra seguinte for iniciada pela 
mesma letra: hiper-realista, hiper-requintado, hiper-requisitado, inter-racial, inter-regional, inter-
relação, super-racional, super-realista, super-resistente etc. 

 
Nova Regra Regra Antiga Como Será 

O hífen não é mais 
utilizado em palavras 
formadas de prefixos (ou 
falsos prefixos) 
terminados em vogal + 
palavras iniciadas por 
outra vogal 

auto-afirmação, auto-ajuda, auto-
aprendizagem, auto-escola, auto-
estrada, auto-instrução, contra-
exemplo, contra-indicação, 
contra-ordem, extra-escolar, extra-
oficial, infra-estrutura, intra-
ocular, intra-uterino, neo-
expressionista, neo-imperialista, 
semi-aberto, semi-árido, semi-
automático, semi-embriagado, 
semi-obscuridade, supra-ocular, 
ultra-elevado 

autoafirmação, autoajuda, 
autoaprendizabem, autoescola, 
autoestrada, autoinstrução, 
contraexemplo, contraindicação, 
contraordem, extraescolar, 
extraoficial, infraestrutura, intraocular,
intrauterino, neoexpressionista, 
neoimperialista, semiaberto, 
semiautomático, semiárido, 
semiembriagado, semiobscuridade, 
supraocular, ultraelevado. 

Obs.: esta nova regra vai uniformizar algumas exceções já existentes antes: antiaéreo, antiamericano,
socioeconômico etc. 
Obs.2: esta regra não se encaixa quando a palavra seguinte iniciar por "h": anti-herói, anti-higiênico, 
extra-humano, semi-herbáceo etc. 

 
Nova Regra Regra Antiga Como Será 

Agora utiliza-se hífen 
quando a palavra é 
formada por um prefixo 
(ou falso prefixo) 
terminado em vogal + 
palavra iniciada pela 
mesma vogal. 

antiibérico, 
antiinflamatório, 
antiinflacionário, 
antiimperialista, 
arquiinimigo, 
arquiirmandade, 
microondas, microônibus, 
microorgânico 

anti-ibérico, anti-inflamatório, anti-
inflacionário, anti-imperialista, arqui-inimigo, 
arqui-irmandade, micro-ondas, micro-ônibus, 
micro-orgânico 

Obs.: esta regra foi alterada por conta da regra anterior: prefixo termina com vogal + palavra inicia 
com vogal diferente = não tem hífen; prefixo termina com vogal + palavra inicia com mesma vogal = 
com hífen 

Obs.2: uma exceção é o prefixo "co". Mesmo se a outra palavra inicia-se com a vogal "o", NÃO 
utiliza-se hífen. 

 
Nova Regra Regra Antiga Como Será 

Não usamos mais hífen 
em compostos que, pelo 
uso, perdeu-se a noção 
de composição 

manda-chuva, pára-quedas, 
pára-quedista, pára-lama, 
pára-brisa, pára-choque, 
pára-vento 

mandachuva, paraquedas, paraquedista, 
paralama, parabrisa, pára-choque, paravento 
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Obs.: o uso do hífen permanece em palavras compostas que não contêm elemento de ligação e 
constitui unidade sintagmática e semântica, mantendo o acento próprio, bem como naquelas que 
designam espécies botânicas e zoológicas: ano-luz, azul-escuro, médico-cirurgião, conta-gotas, 
guarda-chuva, segunda-feira, tenente-coronel, beija-flor, couve-flor, erva-doce, mal-me-quer, bem-
te-vi etc. 

 
Observações Gerais 

O uso do hífen permanece Exemplos 

Em palavras formadas por 
prefixos "ex", "vice", "soto" ex-marido, vice-presidente, soto-mestre 

Em palavras formadas por 
prefixos "circum" e "pan" + 
palavras iniciadas em vogal, 
M ou N 

pan-americano, circum-navegação 

Em palavras formadas com 
prefixos "pré", "pró" e "pós" + 
palavras que tem significado 
próprio 

pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação 

Em palavras formadas pelas 
palavras "além", "aquém", 
"recém", "sem" 

além-mar, além-fronteiras, aquém-oceano, recém-nascidos, recém-
casados, sem-número, sem-teto 

Não existe mais hífen Exemplos Exceções 

Em locuções de qualquer tipo 
(substantivas, adjetivas, 
pronominais, verbais, 
adverbiais, prepositivas ou 
conjuncionais) 

cão de guarda, fim de semana, 
café com leite, pão de mel, sala 
de jantar, cartão de visita, cor 
de vinho, à vontade, abaixo de, 
acerca de etc. 

água-de-colônia, arco-da-velha, 
cor-de-rosa, mais-que-perfeito, pé-
de-meia, ao-deus-dará, à queima-
roupa 

 
Outras informações no site:  

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6583.htm 
 
 

 DICA DE LEITURA 
 

! A Nova Secretária � Laurinda Grion � Editora Madras. 

! Secretária: um guia prático � Ivanize Azevedo e Sylvia Ignacio da Costa � Editora 

Senac. 

! Manual da Secretária � João Bosco Medeiros e Sonia Hernandes � Editora Atlas. 

! Faça o que tem que ser feito e não apenas o que lhe pedem � Bob Nelson � Editora 

Sextante. 

! A Mulher no Mundo Corporativo � Kathleen Archambeau - Editora Senac. 

! Site Estilo & Gestão RH Catho On Line -  Artigos e Reportagens de várias áreas: 
www.catho.com.br/estilorh. 

! Site de histórias e textos em inglês (é possível ouvir as histórias em inglês) : 
www.speakup.com.br.  
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 EVENTOS QUE ACONTECERAM 

 
Semana Acadêmica UCS � De 04 à 06/09/2008: 

 
Comemoração ao Dia da Secretária � CEDUC / Porto Alegre � 03/10/2008: 

 
 
Semana Acadêmica UPF � De 13 à 17/10/2008: 

 
 
Semana Acadêmica ULBRA � De 28 à 30/10/2008: 

 
 
O SISERGS esteve presente também nas Escolas Técnicas: 
- Irmão Pedro; 
- UFRGS; 
- Mascarenhas de Moraes. 
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Encerramos este Informativo com uma frase muito usada pela precursora do movimento 
sindical de Secretários no Rio Grande do Sul: 

 
�O trabalho em equipe contribui e fortalece a sua entidade de classe.�  Susana Guichard. 

 
 

Abraços da Diretoria do SISERGS. 


