Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado do Rio Grande do Sul
SISERGS – Unindo você a todos os Secretários do RS!
SISERGS

BOLETIM INFORMATIVO
Setembro/2011
AÇÕES DO SISERGS
Setembro começou com curso promovido pelo SISERGS. No dia 3, reuniram-se alunas e a Professora
Janaína de Azevedo Baladão na sede da FECOSUL para estudar as mudanças promovidas pelas novas
regras de ortografia na nossa vida cotidiana, já que, a partir de dezembro do próximo ano, o Brasil adotará
definitivamente o novo padrão ortográfico.

Abaixo, Núbia Martins e a
Prof. Janaína Baladão.

Ícaro Carnet, Lisiane de Oliveira, Cátia Ávila, Adriana Oliveira, Núbia Martins, Cíntia da
Silva, Geisson Santos, Lucíola Borba, Heloísa Verona, Sílvia Queiróz, Shayene Cardoso,
Profª. Janaína Baladão, Tânia Meireles e Cristine de Souza

Em 15/9, o SISERGS, representado pela Presidenta Michelle W eber, Diretoras Cleube Capelli, Núbia
Martins e Lucélia de Souza Carlos, e a aluna Larissa Lopes do CA Ação Secretarial, participaram de uma
agradável conversa com a Coordenação do Curso de Secretariado Executivo Trilingue da ULBRA,
representada pelas Professoras Dra. Dóris Gedrat - Coordenadora do Curso de Letras e SET e Dra. Maria
Alice Braga - Coordenadora Adjunta do Curso de SET. Michelle reforçou a importância do SISERGS em
divulgar o trabalho das instituições de ensino da categoria e fez várias sugestões juntamente com as
demais diretoras para valorizar ainda mais o currículo do curso, no que diz respeito à língua estrangeira e
para aperfeiçoameno da própria profissão. Núbia mencionou e convidou as coordenadoras a participarem,
junto com os estudantes, do 2º Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo ENASEC, de
20 a 22 de outubro, que tem como tema “A evolução da profissão por meio da pesquisa”. Trata-se de um
evento de cunho científico, promovido pelo Curso de Secretariado Executivo Bilíngue da Universidade de
Passo Fundo, cujo objetivo central é reunir docentes, acadêmicos e profissionais da área secretarial para
debater a investigação científica no processo evolutivo da profissão, bem como promover a própria
pesquisa no meio. Assim, objetiva-se fortalecer as discussões acerca da pesquisa voltada ao campo
secretarial como uma forma de evolução do profissional de secretariado, além de visar ao
compartilhamento de experiências e conhecimentos. O site do evento é: http://www.upf.br/enasec/.
Com essa iniciativa o SISERGS deixou o desafio para que no próximo ano a Coordenação do Curso de
Secretariado Executivo Trilingue da ULBRA promova o evento.
Seja patrocinador do ENASEC.
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SISERGS participa de audiência pública sobre piso regional
O SISERGS, juntamente com a Fecosul e Sindicatos dos Comerciários de várias regiões do Estado,
participou da audiência pública para discutir uma política de reajuste e valorização dos pisos salariais do RS,
na sexta-feira, 23, no Plenarinho da Assembleia Legislativa. O debate contou com as centrais sindicais,
representantes do governo e de alguns setores empresariais.
A proposição da audiência foi do Deputado Raul Carrion (PCdoB), que é relator do Projeto de Lei do
Deputado Heitor Schuch (PSB). O projeto prevê a instituição de uma política de reajuste do piso salarial
regional para que tenha a mesma fórmula de reajuste do salário mínimo nacional ou, ainda, a média dos
últimos dois anos do Produto Interno Bruto (PIB), acrescida da variação do INPC/IBGE do ano anterior, sendo
escolhido o maior percentual.
Para os dirigentes sindicais
da CTB, Força Sindical,
CUT, NCST e CGTB a
instituição de uma política
de Estado e não de
governo, nos moldes do
que foi implantado pelo
governo federal, é uma luta
antiga dos trabalhadores.
Guiomar Vidor, Presidente
da CTB/RS, disse ao
plenário que, ao contrário
do que os empresários dizem, o piso regional não é problema, é solução.
A valorização do piso regional é valorização do trabalho, distribuição de renda, desenvolvimento e
consistência para a economia do Estado. “Foi graças à valorização do salário mínimo que o mercado interno
se desenvolveu e evitou uma grave crise econômica no país há dois anos”, lembrou Vidor.
O Presidente da Fecosul e da CTB/RS também falou da importância de resgatar a data-base do piso para
1º/janeiro, conforme projeto acordado e firmado pelos trabalhadores e empresários, e aprovado pela
Assembleia Legislativa.
Fernando Lemos, Diretor do Sindesc, destacou a importância da defesa da troca de faixa salarial de algumas
categorias e a inclusão de outras, assim como a criação de novas faixas para trabalhadores com curso
superior como: Contador, Secretárias, Arquivistas, Bibliotecários e outros, uma luta que está sendo
organizada pelo Sindesc, juntamente com outras entidades.
O Deputado Carrion, assim como os sindicalistas, lembrou que quando o piso foi criado em 2001, no governo
Olívio Dutra, foi o primeiro do país e valia 1,28 salário mínimo nacional, ou seja, 28% a mais que o mínimo
nacional. Depois, atingiu 30% acima e, atualmente, é de 13%, e, no ano passado, chegou a ser apenas R$
1,00 a mais.
Carrion, relator do projeto, definiu como positiva a audiência e demonstrou apoio aos trabalhadores. O
deputado também pediu à representante do governo que agilize o debate do tema dentro da Câmara
Temática, que trata do piso, para que o projeto seja votado ainda neste ano.

Michelle Weber e Núbia Martins representando o SISERGS na Audiência Pública

Texto e fotos: Márcia Carvalho, Assessoria Fecosul
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No dia 29, a Diretoria do SISERGS prestigiou a mesa redonda em homenagem ao Dia da
Secretária, promovida pelo CA do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da ULBRA, com o
tema “Flexibilidade para lidar com outros setores”. No evento, a Professora Loiva Medeiros
explanou sobre os constantes desafios do profissional de secretariado, e as ex-alunas Cátia
Rolim – Diretora do SISERGS – e Juliana Bolzan depuseram sobre suas vivências profissionais,
inclusive no exterior.

* * * * * * * * * *
DICA DE SITE
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA - http://www.rae.es/rae.html
Consultas a palavras e gramática espanhola online.
Idioma: Espanhol

ATUALIZAÇÃO LINQUÍSTICA
ESPANHOL - Aprenda usar "muy" e "mucho" corretamente.
Muy e mucho ambos têm o mesmo significado, que é muito.
Mas como posso saber se devo usar muy ou mucho? Veja a regra.

MUY + ADJETIVO
ADVÉRBIO

VERBO + MUCHO
Exemplos:

Exemplos:
Hoy ella está muy hermosa.
Hoje ela está muito bonita.

Me duele mucho.
Doi-me muito.
Yo trabajo mucho.
Eu trabalho muito.

¿Cómo estás?
Muy bien.

MUCHO/A + SUBSTANTIVO SINGULAR

Usa-se MUY antes de:
a) adjetivo: muy alto, muy fácil, muy malo, etc.
b) advérbios: muy bien, muy mal, muy tarde.

Exemplos:

EXCEÇÕES:

Él tiene mucho miedo.
Ele tem muito medo.

a) Esses quatro adjetivos: mejor, peor, mayor,
menor.

Ella tiene mucha prisa.
Ela tem muita pressa.

Exemplos: mucho mejor, mucho peor, mucho
menor.
b) Os quatro advérbios: más, menos, antes e
después.

Fonte:
http://www.espanholgratis.net/uso_muy_mucho.htm

Exemplos: mucho más, mucho menos, mucho
antes, mucho después.
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PRÓXIMO CURSO

DICAS DE ETIQUETA EMPRESARIAL E SOCIAL
Data: 15 de outubro de 2011 - sábado
Horário: das 8h30min às 12h
Local: FECOSUL
Rua dos Andradas, 943 – 7º andar – Porto Alegre
Objetivo: capacitar os profissionais de todas as áreas que desejarem aprimorar ou conhecer as regras
básicas de etiqueta social e empresarial para um melhor convívio pessoal.
Conteúdo Programático: Origens da etiqueta
Importância da etiqueta para a convivência social
Regras para cumprimentar e apresentar pessoas
As gafes

Cartões de visita: comercial, social, verbal.
Etiqueta a o telefone
Tipos de trajes (social e profissional)
Regras de comportamento para o dia a dia
Almoço e jantar de negócios
Etiqueta na vida profissional
Postura junto à mesa
Tipo de serviços à mesa
Instrutora: Elenice Pereira da Silva

MBA em Gestão de Pessoas pela FACINTER – Bacharel em Letras com Habilitação em Assessor Secretário Executivo Bilíngue: Português/Francês – PUC/RS. Docente dos cursos de Turismo e Hotelaria
das Faculdades Rio-Grandenses – FARGS. Ministra palestras na área empresarial. Desenvolve
treinamentos sobre os seguintes temas: RH - Etiqueta Empresarial e Social; Cerimonial e Protocolo;
Marketing Pessoal; Atendimento ao Cliente; Secretária; Redação Empresarial e Oficial. É consultora do
SENAC, CDL e outras instituições de ensino.
Vagas limitadas.
Inscrições:
até
14/outubro
sisergs@sisergs.com.br

mediante

depósito

e

envio

do

comprovante

ao

e-mail

No valor da inscrição estão inclusos: apostila, coffee-break e certificado.
O pagamento é feito via depósito bancário para o Sindicato das Secretárias e Secretários no
Estado do RS:
- Caixa Econômica Federal (104)
- Agência: 0428 - Código 003
- C/C: 201.757-3
- CNPJ: 92.948.462/0001-53.
Depois de efetuado o pagamento, é necessário o envio do comprovante para o email sisergs@sisergs.com.br.
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SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
Solidariedade é útil, necessária e prazerosa
A Santa Casa de Porto Alegre necessita de doações de adereços para pacientes de
quimioterapia. Perucas, lenços, chapéus e gorros estão entre os itens que a instituição está
solicitando.
O Grupo de Voluntários de Apoio Social do Hospital Santa Rita, da Santa Casa de Misericórdia
de Porto Alegre, promove campanha de captação de perucas, lenços, chapéus e gorros para
serem utilizados pelos pacientes da quimioterapia.
Outros materiais também serão aceitos como: livros de literatura, lãs para tapeçaria e tricô,
linhas, tecidos em geral, materiais para artesanato, fraldas geriátricas e sabonetes de glicerina.
As doações devem ser encaminhadas ao Centro de Convivência do Hospital Santa Rita: Rua
Sarmento Leite, 187 - Porto Alegre, das 8h30min às 17 horas.
Mais informações pelo telefone (51) 3213 7481.
Este é o link da notícia:
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/bem-estar/19%2c0%2c3064152%2cSolidariedade-SantaCasa-necessita-de-doacoes-de-aderecos-para-pacientes-de-quimioterapia.html
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Ser Secretária é...
optar por uma Profissão,
gostar do que faz,
investir no crescimento e na harmonia
pessoal e profissional.
É ter consciência de sua importância!
Parabéns a Você,
que é tão importante!
30 de Setembro – Dia da Secretária

* * * * * * * * * *
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