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Prezadas (os) Secretárias (os)
Chegamos ao final de mais um ano e o SISERGS espera
que todos os profissionais tenham realizado os objetivos
estabelecidos para 2010.
Durante esses doze meses o SISERGS procurou através do
seu Boletim passar informações relevantes que auxiliassem o dia a
dia dos profissionais de secretariado e em 2011 queremos continuar
contribuindo com a categoria com matérias, reportagens e
informações que agreguem valor a todos os profissionais da área.
Muito obrigada a todos que participaram dos nossos cursos e
eventos durante o ano e, também, agradecemos pelas sugestões e opiniões recebidas
por e-mail e/ou telefone.
A Diretoria do SISERGS deseja um Feliz Natal com muita paz, saúde, alegria e que
o Ano Novo seja de renovação das esperanças.
A seguir mensagem de boas Festas da Diretoria do SISERGS:
À vida particular dos profissionais de secretariado, desejo muitas alegrias neste novo ano;
quanto à profissão, meu desejo é que o SISERGS consiga três vezes mais vitórias para a
categoria. Forte abraço, Michelle Cruz Weber.
Há sempre uma nova maneira de ver as coisas e de sentí-las. Pense nisso. Feliz Natal e ótimo Ano
Novo. Grande abraço, Cleube Capelli.
Desejo aos profissionais de secretariado um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde, paz,
sucesso e acima de tudo amor. Abraços, Raquel Luz.
Que o Natal seja um passaporte para que seus sonhos embarquem na "Viagem das Realizações"
do Ano Novo e que não voltem sem a conquista dos objetivos...
Boas Festas com carinho. Núbia Balbina Martins.
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RETROSPECTIVA 2010
O mandato atual da Diretoria do SISERGS
encerra em maio/2011. Assumimos o sindicato
diante de inúmeras dificuldades, mas tivemos apoio,
solidariedade e compreensão de muitos profissionais
da categoria, profissionais esses que nos deram um
voto de confiança para enfrentar os muitos
obstáculos que surgiram pelo caminho. Então, a
todas (os) as (os) secretárias (os) o nosso muito
obrigado pela confiança.
Em breve divulgaremos as informações das
próximas eleições.
Aproveitem e vejam as realizações do SISERGS neste ano:
 Novos Sócios – 17
 Visitas – foram 11 entre Escolas Técnicas (Escolas Mascarenhas de Moraes,
Escola Irmão Pedro, antiga Escola Técnica da UFRGS) e Universidades
(ULBRA/Canoas, Universidade de Passo Fundo – UPF).
 Participação – no XVII CONSEC – Congresso Nacional de Secretariado em
Fortaleza, VI Congresso de Secretárias das Universidades Brasileiras em POA,
Palestra na Faculdade de Passo Fundo, Eventos e visita na Ulbra de Canoas,
apresentação do SISERGS nas Escolas Técnicas: Irmão Pedro e UFRGS.
Conversa com as Secretárias do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, prestigiamos
eventos realizados pelas Secretárias do Hospital Mãe de Deus, comparecemos ao
Hotel Coral Tower pelo dia da Secretária, participamos de palestra sobre
investimentos na Corretora Geração Futura e IX Encontro de Cursos Técnicos da
Escola Mascarenhas de Moraes em Cachoeirinha.
 Cursos Realizados - Socorro, outra reunião! 2ª edição, Etiqueta para Secretárias,

Marketing na era digital, Dicas práticas de inglês, Português digitação qualitativa.
 Convênios firmados – educação, saúde, lazer e consultoria.
Universidade Gama Filho, Psicóloga Silvana Soriano Frassetto, Floricultura Porto
das Flores, El Viejo Panchos – Parrillada Uruguaia, Montreal Viagens e In Loco
Consultoria.
 Divulgação – 168 vagas de emprego. Também encaminhamos vários currículos
solicitados por empresas de Porto alegre e grande Porto Alegre.
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RECESSO – FÉRIAS
Comunicamos que no período de 20/12/2010 a 14/01/2011 o SISERGS estará em
férias coletivas.
Em caso de urgência, telefonar para o celular 51 9114-5657.

SITE SISERGS
O site do SISERGS está de cara nova, você sabia? Ah! Não? Então, acesse o site
e seja também nosso seguidor no twitter: http://twitter.com/sisergs.
Não deixe de dar sua opinião sobre essa atualização. Envie e-mail com a sua
sugestão, isso vai nos ajudar a deixar o site do jeito que a categoria quer.

SUGESTÃO PARA LEITURA
Feitas para durar: práticas bem-sucedidas de empresas visionárias
James C. Collins e Jerry I. Porras
Sinopse do livro
O sucesso a longo prazo requer mais do que líderes, qualidade e
preocupação com o cliente. No livro, Collins e Porras apresentam uma
análise brilhante e lúcida, além de um modelo de excelência organizacional.

MENSAGEM FINAL
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