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AAÇÇÕÕEESS  DDOO  SSIISSEERRGGSS    
  
  

NNoo  ddiiaa  1166//jjuullhhoo,,  oo  SSIISSEERRGGSS  pprroommoovveeuu  oo  ccuurrssoo  DDiiccaass  ddee  MMaaqquuiiaaggeemm  ppaarraa  SSeeccrreettáárr iiaass ,,  
mmiinniissttrraaddoo  ppoorr  CCaatthhrreeiinn  CCaappeellllii  ddaa  SSiillvvaa,,  ffiillhhaa  ddee  CClleeuubbee  CCaappeellllii,,  mmeemmbbrroo  ddaa  DDiirreettoorriiaa  ddoo  
SSIISSEERRGGSS..  NNaa  ooccaassiiããoo,,  CCaatthhrreeiinn  aabboorrddoouu  ee  eexxeemmpplliiffiiccoouu  nnaa  pprrááttiiccaa  ooss  ttiippooss  ddee  
mmaaqquuiiaaggeemm  aaddeeqquuaaddooss  aa  eevveennttooss  ddiissttiinnttooss,,  ccoooorrddeennaannddoo  ttaammbbéémm  oo  vveessttuuáárriioo..  
  
  

      
  

NNúúbbiiaa  MMaarrttiinnss,,  CCaatthhrreeiinn    CCaappeellllii  ddaa  SSiillvvaa,, Luísa Moraes (sentada), 
Timna Vidal e  CClleeuubbee  CCaappeellllii..  

  
  
CClleeuubbee  CCaappeellllii,,  Ivonilcy Mandelli,,  Timna Vidal,  CCaatthhrreeiinn    CCaappeellllii  
ddaa  SSiillvvaa  ((sseennttaaddaa)), Daniela Pereira,,  LLuuííssaa  MMoorraaeess  ee  CCaarroolliinnee  
MMaarrttiinnss..  

  

    
  

 

 

 

JJáá  nnoo  ddiiaa  2277,,  oo  SSIISSEERRGGSS  pprreessttiiggiioouu  aa  nnooii ttee  ddee  aauuttóóggrraaffooss   ddee  SSôônniiaa  AAssssuummppççããoo  ee  
FFeerrnnaannddaa  FFeerrrreeiirraa  nnoo  llaannççaammeennttoo  ddee  sseeuu  lliivvrroo  IInnggllêêss  ppaarraa  SSeeccrreettáárr iiaass ,,  oobbrraa  qquuee  ffaallttaavvaa  
nnaa  bbiibblliiootteeccaa  ddee  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ddee  ddiivveerrssaass  áárreeaass  ee  mmuuiittoo  eessppeecciiaallmmeennttee  nnaa  sseeccrreettaarriiaall,,  
sseennddoo  eessssaa  aa  ddiiccaa  ddee  lleeiittuurraa  ddoo  mmêêss..  
 
 

 
 

CClleeuubbee  CCaappeellllii,,  FFeerrnnaannddaa  FFeerrrreeiirraa  ((aauuttoorraa)),,  MMáárrcciiaa  AArraaúújjoo,,  SSôônniiaa  AAssssuummppççããoo  ((aauuttoorraa)),,  EElliissaabbeetthh  RRaammooss,,  NNúúbbiiaa  MMaarrttiinnss  ee  VViirrggíínniiaa  RReesseemm..  
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DDIICCAA  DDEE  LLEEIITTUURRAA  

  

 
Inglês para Secretárias  - Um Guia Prático para Secretárias, Assessoras e Assistentes 
Editora: Elsevier - Campus 
Autoras: Sônia Assumpção e Fernanda Ferreira 
Nº de Páginas: 168 
Idioma: Português, Inglês 
 

Neste guia você encontrará a ajuda de que precisava para a realização destas 
tantas atividades em inglês. Aqui você aprenderá a receber clientes e visitantes 
que falam inglês, fazer uma reserva de hotel ou de carro, atender ligações em 
inglês, elaborar um e-mail, uma ata ou se comunicar no MSN, além de dicas de 
pronúncia e de estudo. Inglês para Secretárias traz um manancial de 
informações essenciais que certamente facilitará bastante o seu dia a dia no 
trabalho.  

  
  

EENNTTRREEVVIISSTTAA  
  

NNeessttee  mmêêss,,  oo  SSIISSEERRGGSS  ttrraazz  aa  eennttrreevviissttaa  ggeennttiillmmeennttee  ccoonncceeddiiddaa  ppeellaass  aauuttoorraass  ddoo  lliivvrroo  
IInnggllêêss  ppaarraa  SSeeccrreettáárr iiaass ::  SSôônniiaa  AAssssuummppççããoo  ee  FFeerrnnaannddaa  FFeerrrreeiirraa..  
  

SISERGS - Sônia e Fernanda, quais são suas 

profissões? Falem-nos um pouco de vocês. 
  

Sônia: Residi nos EUA por onze anos. Fui Secretária 
Executiva Bilíngue durante vários anos, sempre 
atuando na área de exportação. Há, 
aproximadamente, 20 anos leciono inglês. Sou 
diretora da English3 Assessoria e Desenvolvimento 
Linguístico - E3, onde ministro oficinas e imersões 
em inglês, aulas particulares e in-company, assim 
com traduções e locuções. Possuo certificação de 
proficiência e especialização no Brasil e no exterior.  
  

Fernanda: Sou psicóloga com especialização em 
psicoterapia nos EUA, onde residi por quatro anos. 
Possuo vasta experiência no ensino de inglês, a 
qual alio os vários recursos da psicologia. Participei 
de vários cursos e treinamentos para professores 
no Brasil e no exterior. Especializei-me no ensino 
de inglês  personalizado para empresas, 
trabalhando também como tradutora de livros, 
artigos para revistas e versões de roteiros de 
filmes.  

SISERGS - Quando e qual foi a motivação para  

vocês elaborarem o "Inglês para Secretárias"?  

O que lhes serviu de inspiração? 
  

Sônia e Fernanda: Há vários anos, ministramos 
oficinas de inglês para Secretárias, preparamos 
profissionais para entrevistas de emprego e 
fazemos avaliações de competência linguística para 
fins de contratação e de promoção em empresas. 
Também participamos de diversos grupos e fóruns 
de secretárias na Internet. Semanalmente, 
recebemos pedidos de ajuda sobre os mais variados 
assuntos relacionados a inglês: perguntas sobre 
pronúncia, gramática, vocabulário, tradução e assim 
por diante. Percebemos que seria de grande ajuda a 
estas profissionais se existisse um livro com dicas 
claras e objetivas sobre o inglês que elas utilizam no 
cumprimento de suas tarefas. Fizemos um 
levantamento sobre as suas dificuldades mais 

recorrentes e elaboramos o livro. 
 
SISERGS - Este é o primeiro livro de ambas? Há          

 

SISERGS -  Quanto tempo 

levou a criação do livro e 

como foi trabalhar a quatro 

mãos? Vocês dividiram tarefas 

ou fizeram tudo em conjunto? 
 

Sônia e Fernanda: Foi um 
processo relativamente rápido. 
Do  início  ao  final   do   processo,  

““ÉÉ  PPRREECCIISSOO  TTEERR  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEE  

PPAARRAA  PPEERRGGUUNNTTAARR,,  PPAARRAA  

QQUUEERREERR  AAPPRREENNDDEERR  SSEEMMPPRREE  

MMAAIISS  EE  TTEERR  EEMM  MMEENNTTEE  QQUUEE  

EESSTTEE  PPRROOCCEESSSSOO  NNÃÃOO  TTEERRMMIINNAA  

JJAAMMAAIISS..””  

mais  algum  em  elaboração?  

Quais são seus planos no 

campo da literatura? 
 

Sônia: Este é meu segundo livro 
escrito pela Editora Campus/ 
Elsevier.  O primeiro  foi  publicado 
em 2004 e se chama Manual para 
quem Ensina Inglês.Também em 
2004,   colaborei  com  um  projeto    

foram cinco meses. O trabalho a quatro mãos foi 
muito tranquilo. Trabalhamos juntas há muitos 

para o EJA onde participei na elaboração dos livros, 
CDs e videoaulas. Além destes materiais, também 
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anos e já desenvolvemos uma série de projetos. 
Quando uma está com alguma dificuldade, a outra 
sempre ajuda. Formamos uma bela dupla. Algumas 
tarefas foram divididas, já outras foram feitas em 
conjunto. 
 

SISERGS - Que mensagem vocês dariam para 

quem quer precisa da Língua Inglesa em suas 

atividades profissionais? 
 

Sônia e Fernanda: Nossa mensagem para quem 
precisa do idioma inglês em suas atividades 
profissionais   é   que  não   há   fórmula   secreta.  É 

sou voz em uma série de publicações nacionais e 
internacionais. Neste momento, estamos  
coordenando a obra Espanhol para Secretárias, que 
deverá ser publicado em dezembro deste 
ano e estamos finalizando nosso novo livro, que se 
chamará Help! Meu inglês enferrujou!, que deverá 
ser lançado em janeiro de 2012. 
 

Fernanda: Sim, este é o meu primeiro livro como 
autora e, como disse a Sonia, estamos trabalhando 
no “Help! Meu inglês enferrujou!”. 
 

*   *   *   *  *  

 necessário estudar. É preciso cercar-se de inglês o máximo possível. É preciso ter curiosidade para 
perguntar, para querer aprender sempre mais e ter em mente que este processo não termina jamais. 
Estamos constantemente aprendendo e aprimorando nossos conhecimentos. Hoje em dia, há tantos 
recursos disponíveis, que não há mais desculpas. É preciso encarar esta tarefa de frente, pois, afinal de 
contas, o inglês está aqui para ficar. Sem o conhecimento do idioma, as oportunidades ficam cada vez mais 
limitadas. 

  

.AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  LLIINNQQUUÍÍSSTTIICCAA  
 

AAtteennddeennddoo  aa  ddiivveerrssaass  ssoolliicciittaaççõõeess  ddee  eessttuuddaanntteess,,  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ddee  SSeeccrreettaarriiaaddoo,,  
aassssoocciiaaddaass  ee  lleeiittoorraass  eemm  ggeerraall,,  oo  SSIISSEERRGGSS,,  ccoomm  aa  ccoonnttrriibbuuiiççããoo  ddaa  PPrrooffeessssoorraa  ddee  LLíínngguuaa  
PPoorrttuugguueessaa  ee  ddee  RReeddaaççããoo  EEmmpprreessaarriiaall  ee  OOffiicciiaall  ddaa  EEssccoollaa  TTééccnniiccaa  EEssttaadduuaall  IIrrmmããoo  PPeeddrroo,,  
MMaarriiaa  HHeelleennaa  EEnnddlleerr,,  pprrooppõõee--ssee  aa  eelluucciiddaarr  aa  ddúúvviiddaa  mmaaiiss  llaatteennttee  ddooss  úúllttiimmooss  mmeesseess::  oo  
ccoorrrreettoo  éé  PPrreessiiddeennttee  oouu  PPrreessiiddeennttaa??  OOss  rreessuummooss  aa  sseegguuiirr  rreessppoonnddeemm  àà  qquueessttããoo..    
  

 

Dilma, Presidente ou Presidenta? 
Fonte: http://www.diretodaredacao.com/noticia/dilma-presidente-ou-presidenta 
 

Na Folha de São Paulo deste sábado, em matéria assinada por Ana Flor, de São Paulo: 
 

PPeettiissttaa  éé  vveennddiiddaa  ccoommoo  ""pprreessiiddeennttaa""  eemm  ccoommíícciiooss  ee  ""pprreessiiddeennttee""  nnaa  TTVV  
"Afinal, ela vai ser presidente ou presidenta?", perguntou Rosane dos Santos, ao deixar um comício em São 
Paulo. A militante se referia ao título que a candidata do PT ao Planalto, Dilma Rousseff, teria caso eleita. A 
confusão tem origem no uso, nos discursos da candidata, do presidente e de outros aliados, do termo 
presidenta. A alteração do gênero da palavra, que na ortografia não tem versão feminina, foi uma forma 
de reforçar o fato de Dilma ser mulher... 
 

Ortografia cuida das regras da escrita correta das palavras e dos pontos de acentuação. Comete um erro 
ortográfico, por exemplo, alguém que escreva estupideis em lugar de estupidez. Ou confuzão em lugar de 
confusão. No caso, se erro houvesse (e não há) em presidenta, seria de significado ou semântica, porque 
presidenta se encontra há muito dicionarizada. Seria bom que os redatores obedientes dessem uma 
olhada nos dicionários antes do atendimento ao estalo dos dedos do patrão. Como aqui: 
 
 

No Dicionário Aurélio: Presidenta S.f. 1. Mulher que preside. 2. Mulher de um presidente. 
No Dicionário Houaiss: Presidenta - Acepções ¦ substantivo feminino  
1 - mulher que se elege para a presidência de um país  
     Ex.: a p. da Nicarágua  
2 - mulher que exerce o cargo de presidente de uma instituição  
     Ex.: a p. da Academia de Letras 
3 - mulher que preside (algo)  
     Ex.: a p. da sessão do congresso 
4 - Estatística: pouco usado.  
     esposa do presidente 
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OO  qquuee  éé  ccoorrrreettoo::  pprreessiiddeennttaa  oouu  pprreessiiddeennttee??  
Eleição de Dilma Rousseff suscita controvérsia sobre como chamá-la 

Por Maicon Bock: maicon.bock@zerohora.com.br 
 

Eleita para a Presidência da República, Dilma Rousseff suscita uma dúvida. A partir de 1° de janeiro,  será 
chamada de presidente ou presidenta do Brasil? Embora as duas formas sejam aceitas pelos dicionários de 

língua portuguesa para definir a mulher que ocupa o cargo máximo de um país, há controvérsia entre 
gramáticos.  
 

Durante a campanha, o PT usou a palavra presidenta como estratégia para reforçar Dilma como a primeira 
mulher na Presidência. O termo feminino foi uma forma de apresentar um diferencial à candidata, que no 
primeiro turno teve uma mulher como oponente, Marina Silva (PV).  
 

Autor dos livros Português Prático e Guia Prático da Nova Ortografia , o professor Paulo Flávio Ledur avalia 
que seria importante ouvir a opinião de Dilma sobre a questão. Para ele, a forma presidenta é a mais 

adequada: “A mulher está assumindo posições novas na sociedade. Embora se aceite a forma feminina em 
professora, doutora, juíza, e em outras não, eu defendo uma forma única. É claro que num primeiro 
momento, nós estranhamos porque é novo, mas é uma questão de hábito. A língua se faz pelo uso. Na 
medida em que o uso se consagra, a estranheza desaparece.” 
 

Na Argentina, houve discussão semelhante quando Cristina Kirchner se apresentou como candidata. Com a 
resistência ao uso da palavra presidenta pelos meios de comunicação, ela bradou em um discurso como 
queria ser chamada se eleita: “Presidenta! Comecem a se acostumar. Presidentaaa... e não presidente!”, 
disse, esticando a letra a. Após a posse, Cristina rejeitou documentos da Casa Rosada que continham 
presidente ao invés de presidenta, exigindo correção e nova impressão. Atualmente, jornais como La 
Nación e Clarín usam a versão pedida pela presidenta. No Chile, a primeira mulher a chegar ao cargo 
máximo do país, Michelle Bachelet, era chamada de presidenta nos jornais El Mercurio e La Tercera , entre 
os mais importantes.  
 

O professor Adalberto J. Kaspary, autor de Português Para Profissionais, defende o uso da forma comum 

aos dois gêneros: presidente. Para ele, respaldado pela Academia das Ciências de Lisboa, a palavra 
presidenta tem uma carga pejorativa. Kaspary, inclusive, aconselhou Ellen Gracie Northfleet, primeira 
mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal, a adotar a forma "agenérica" presidente, isto é, adequada 
para os dois gêneros e mais formal.  
 

Famoso pelos programas de TV sobre língua portuguesa, o professor Pasquale Cipro Neto explica que 
normalmente as palavras que terminam 'nte' não têm variação. O que identifica o gênero, destaca ele, é o 
artigo que o precede, como por exemplo, o gerente, a gerente, o pedinte, a pedinte. O sufixo é originário 
do latim, do particípio presente, e segue a mesma regra atualmente no português, italiano e espanhol.  
 

Algumas, pelo uso, acabam se impondo também na forma feminina, como presidenta, que está em todos 

os dicionários e que pode perfeitamente ser usada. Se Dilma fizer questão de ser presidenta, ninguém vai 
poder contrariá-la. Se ela quiser ser chamada assim, terá todo o direito.  
 

Coordenador executivo da campanha de Dilma no Estado, Ary Vanazzi diz que o debate tende a ficar mais 
forte agora, a partir da eleição da petista: “Em alguns discursos, ela usou a palavra presidenta, mas depois 
voltou a falar presidente. Mas a campanha é uma coisa diferente. Pode haver outra definição depois da 
eleição, já que existirá a função de presidenta.” 
 
 

 

ZZEERROO  HHOORRAA  EEssppeecciiaall::  DDiillmmaa  RRoouusssseeffff,,  uummaa  mmuullhheerr  nnaa  PPrreessiiddêênncciiaa  
 

Fonte:http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&section=Pol%EDtica&newsID=a30
94237.xml 

  

UUmmaa  oouu  oouuttrraa  ffoorrmmaa??  

Como dirigir-se a Dilma Rousseff: presidente ou presidenta? As duas formas são admitidas na língua 

portuguesa. Veja o que dizem dois especialistas em gramática: 

Presidente : é a forma preferida pelo professor Adalberto J. Kaspary, autor de Português Para 
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Profissionais, já que a palavra serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Para ele, respaldado 
pela Academia das Ciências de Lisboa, a palavra "presidenta" tem uma carga pejorativa. Kaspary, inclusive, 
aconselhou Ellen Gracie Northfleet, primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal, a adotar a 
forma "agenérica" presidente, isto é, adequada para os dois gêneros e mais formal. 

Presidenta : esta seria a forma adotada se dependesse do professor Cláudio Moreno. Ele observa que os 
dicionários admitem presidente ou presidenta e aposta que adotar o segundo é só questão de tempo. 
Lembra o caso da indiana Indira Ghandi (1966-1977 e 1980-1984), que começou a ser chamada de "o 
primeiro-ministro", passou a ser "a primeiro-ministro" e, por fim, "a primeira-ministra". 
Do Dicionário Aurélio: 
Presidente S. 2 g. 1. Pessoa que preside. 2. Pessoa que dirige os trabalhos duma assembleia ou corporação 
deliberativa. 
Presidenta  S.f. 1. Mulher que preside. 2. Mulher de um presidente 

 

  

PPRRÓÓXXIIMMOO  CCUURRSSOO  
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