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AÇÕES DO SISERGS  
Foram duas as turmas visitadas no Instituto Federal do RS – IFRS – pelas Diretoras Michelle Weber e Núbia 

Martins para apresentar o SISERGS. A primeira, em 27 de abril, na parte da manhã e a segunda em 2 de 

maio à noite, conforme o registro fotográfico a seguir: 

  
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
A turma de Secretariado Executivo Trilíngue da Ulbra, liderada pela Professora Loiva Medeiros, recebeu 

com muita atenção as Diretoras Michelle Weber, Virgínia Resem e Cátia Rolim no dia 7 de maio. Na ocasião, 

foram expostos às presentes o papel do SISERGS na vida do profissional de Secretariado, os benefícios 

oferecidos aos seus associados, bem como o convite para que todos participem ativamente do cotidiano 

do nosso Sindicato, que tem crescido e se fortificado mediante tal comprometimento. 
  

 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
No sábado, 19 de maio, o Workshop de Moda Corporativa reuniu um público ansioso por atualização e 

contou com a presença de 36 pessoas, dentre os quais alunos do Instituto Federal Farroupilha do Campus 

São Vicente do Sul  e as Professoras Fernanda  e Jusseane, além da Professora Maria Helena e alunas da 

Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, todos abrilhantando o nosso curso. 
 

Profissionais masculinos e femininos altamente 

interessados sobre o assunto esclareceram suas 

dúvidas com a instrutora Lisa Nunes, que foi muito 

eficiente em sua exposição. Ela soube reunir, com 

cuidado, diversificados exemplos de apresentação 

pessoal, desmistificando a máxima de que há uma 

única forma correta de se vestir para o trabalho. 

Quem foi ao encontro aprendeu a lição e saiu 

satisfeito e melhor preparado para escolher o traje 

adequado para diversas ocasiões corporativas. 
 

 

O SISERGS agradece às empresas parceiras pelos brindes doados para sorteio no curso, os quais deram ao 

encontro um toque todo especial. Nosso sincero muito obrigado a: 

                                                                            
 

 

SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SISERGS  
 

Unindo você a todos os Secretários do RS! 
 

Boletim Informativo  
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Em 24 de maio, a Diretora Núbia Martins participou do 

famtour ao Rio de Janeiro para conhecer as 

instalações e o trabalho da Webjet.. Ela ganhou essa 

viagem no sorteio entre as participantes do evento 

“Gestão de Viagens Corporativas”, em abril, promovido 

pela Agência Planeta Viagem em parceria com o 

SISERGS, que ajudou na divulgação do evento. 
 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
No dia 29, um novo evento sobre Gestão de Viagens Corporativas foi promovido pela Agência Planeta 

Viagem na Ulbra, em Canoas, com o objetivo de orientar o público sobre os meios de gerenciar e economizar 

nesta área. Filipe Fiorini liderou a apresentação que foi muito proveitosa por todos os presentes. Na ocasião, 

o SISERGS foi representado pelas Diretoras Núbia Martins e Cleube Capelli. 
 

 
Beatriz Clemes, Larissa Lopes, Vanessa Alves, Dóris Gedrat, Filipe Fiorini, 

Loiva Medeiros, Liliane Reis e Camila de Lino. 

 
Dóris Gedrat e Cleube CapelliNúbia Martins,  

 

 
 

DICA DE SITE 
 

 

 

 

Este site é ótimo para treinar seu inglês, descobrindo o 

significado de expressões idiomáticas. 

 

http://www.usingenglish.com/reference/idioms/a.html 

 

 

 

 

ATUALIZAÇÃO LINGUÍSTICA - ESPANHOL 

 

 

Apócope é a supressão da letra ou da sílaba final em alguns adjetivos. 

a) Os adjetivos alguno, bueno, malo, ninguno, primero, postrero, tercero e uno perdem a letra o final 

quando precedem um substantivo masculino singular: 

     Algún chico (algum menino) 

     Buen hombre (bom homem) 

     Mal tiempo (mau tempo) 

     Ningún libro (nenhum livro)    

    Primer lugar (primeiro lugar) 

    Postrer día (último dia) 

    Tercer piso (terceiro andar) 

    Un profesor (um professor) 
 

b)  O adjetivo ciento perde a sílaba final to quando precede substantivos plurais, masculinos ou femininos, 

mesmo que se interponha um adjetivo: 

     Cien hombres (cem homens)                                            

Cien lindas muchachas (cem lindas mulheres) 

 

    Cien mujeres (cem mulheres) 

http://www.usingenglish.com/reference/idioms/a.html
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c) O adjetivo cualquiera perde a letra a final quando precede substantivos singulares, masculinos ou 

femininos:  

     Cualquier libro (qualquer livro) 

     Cualquier carpeta (qualquer pasta*) * material de escritório para guardar documentos. 
 

O plural CUALESQUIERA também sofre apócope: cualesquier hombres/cualesquier mujeres. 

 

d) O adjetivo grande perde a sílaba final de quando precede substantivos singulares, masculinos ou 

femininos: 

     Gran chico (grande menino)                                           Gran chica (grande menina) 
 

e) O adjetivo santo perde a sílaba final to quando precede nomes próprios masculinos de santos, exceto 

diante de Domingo, Tomás, Tomé e Toribio: 

            San Juán 
 

 Fonte: http://www.soespanhol.com.br/conteudo/adjetivos.php 

 

REPORTAGEM CENTRAL – PROCRASTINAÇÃO X PROFISSÃO 
 

Você sabe o que é procrastinação? Muitas pessoas tendem a se transformar 

em procrastinadores em algum momento da sua vida profissional. Sabe 

aquele momento em que você diz que ninguém te contrata, que nada dá certo 

e que você acaba ficando até mesmo deprimido? 
 

Sim, isso mesmo...  A autossabotagem tem se transformado em um grande 

companheiro de muitas pessoas. Há quem encontre desculpas para tudo que 

dá errado em sua vida, seja essa profissional ou pessoal. Procrastinação quer 

dizer: deixar para depois, adiar seus objetivos... E nessas condições, com 

certeza, a sua vida vai parar, pois sabemos... quem não se atualiza e não 

toma as rédeas da sua vida, nas próprias mãos, definitivamente não sai do 

lugar. Na carreira profissional não poderia ser diferente.  
 

Trace metas. Já está trabalhando, mas está desanimado? Pense na 

possibilidade de um aperfeiçoamento profissional. O profissional que se 

aperfeiçoa é mais valorizado no mercado de trabalho.  
 

Você tem todos os cursos que poderia fazer em sua área? Que tal trocar de 

área? Trocar de empresa? Sabe aquele sonho de criança... Talvez esteja 

nesse sonho a sua felicidade e que você se desviou no meio do caminho. Não 

se queixe. Você não é o único a ter se desviado do seu sonho. O importante é 

recomeçar. 

 

 

Você pode estar falando consigo mesmo: - Pois é... Mas agora, nessa altura da vida, como mudar tudo? 

Tenho minhas responsabilidades... 
 

Meu amigo(a), ninguém atinge 100% da sua capacidade ou felicidade nessa vida. A diferença entre as 

pessoas está exatamente na forma a qual elas veem e vivem a vida. Você não precisa ser exatamente um 

empregado. Quem sabe ser chefe de você mesmo? A prestação de serviços cresce a cada ano no Brasil. 

Lance mão dessa oportunidade e enfrente suas barreiras. Literalmente, vá à luta. Você já deve ter ouvido: 

“Na vida, não há benefícios sem sacrifícios”. 
 

O autor Richard Bach menciona em um dos seus livros e por experiência dele própria: “as pessoas são aquilo 

que desejam ser. Segundo os filósofos, aquilo em que um homem acredita, acaba sendo a sua verdade. 

Durante anos eu disse que não era mecânico e não era mecânico. Ao dizer que não sabia sequer distinguir 

uma ferramenta de outra, fechava-me às portas de um mundo de luz. Tinha de haver alguém para consertar 

os meus aviões, para que eu pudesse voar.” 
 

Fonte: Revista Setor Recursos Humanos – Para uma melhor gestão de pessoas, Ano II, Edição 18, 

Março de 2012, página 23,  http://www.mostbeditoraeletronica.com/#!Home/mainPage

http://www.soespanhol.com.br/conteudo/adjetivos.php
http://www.mostbeditoraeletronica.com/#!Home/mainPage
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DICA DE LEITURA  

 

A Secretária que Faz – Vivências e Convivências 

Editora: Nova Letra 

Autor:  Eliane Wamser

Idioma:  Português
 
 

Esta obra foi a forma que a Professora Eliane Wamser escolheu para 

compartilhar experiências vivenciadas em sua trajetória profissional, na busca 

por um espaço singular no mundo corporativo e acadêmico como secretária 

executiva, professora universitária e palestrante. Ela relata episódios pessoais 

e traça um panorama da profissão, aborda conhecimentos e habilidades 

fundamentais para o exercício profissional responsável e competente; aponta 

ações para que o profissional seja mais estratégico e participativo, assumindo 

atribuições e responsabilidades de maior complexidade ao invés de limitar-se 

à execução de tarefas designadas.  
 

FIQUE ALERTA! 

Os registros profissionais provisórios têm prazo limitado a um ano. Se você está nessa situação, providencie 

logo o registro permanente, que é exigido na aprovação de concursos e na seleção de profissionais de 

Secretariado. O SISERGS tem esse serviço à sua disposição. Procure-nos. 
 

CONHEÇA O SISERGS 
O SISERGS oferece inúmeras categorias de convênios aos seus associados, dentre os quais com empresas 

e profissionais da área da saúde, conforme abaixo. Para saber mais detalhes sobre estes e outros 

conveniados, acesse nosso site:  http://www.sisergs.com.br/convenios.php

Dentistas 

- Dr. Alexandre Krukoski Ferreira 

- Dra. Elaine Aspesi Martinez 

- Simone Bochernistsan 

- Dra. Clarice de Lecue Pillon 
 

Farmácias Panvel 
 

Laboratórios Faillace 
 

 Clínicas 
 

- Ultra-Med   

- SERPAL - Serviço de Radiodiagnóstico Porto Alegrense Ltda.  

- DURAL DENTE Clínica Odontológica Ltda. 
 

 FALE COM O BOLETIM
 

Suas críticas, opiniões, sugestões de pautas ou de cursos promovidos pelo SISERGS serão sempre 

bem-vindos. Compartilhe sua ideia conosco! Escreva para sisergs@sisergs.com.br  .
 

EXPEDIENTE 
Este Boletim Informativo é uma publicação mensal de responsabilidade da equipe do SISERGS.  

Formato: PDF 

Redação, Edição e Diagramação: Virgínia Resem  

Revisão: Núbia Martins, Cleube Capelli e Elizabeth Ramos 

Colaboradores desta edição: Núbia Martins, Elizabeth Ramos, Larissa Lopes, Meire Melo 

Distribuição gratuita via e-mail. 

http://www.sisergs.com.br/boletins.html Também disponível em 

http://www.sisergs.com.br/convenios.php
mailto:sisergs@sisergs.com.br
http://www.sisergs.com.br/boletins.html
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PRÓXIMO CURSO 
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MENSAGEM FINAL  

O Dia dos Namorados, São Valentim  e  Santo Antônio de Pádua 
 

O Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim é quando se celebra a união amorosa entre casais, com troca 

de cartões de amor e presentes em forma de objetos simbólicos, que incluem a silhueta de um coração e a 

figura de um cupido alado. Iniciada no século XIX, a prática de recados manuscritos deu lugar à troca de 

 cartões de felicitação produzidos em massa.
 

 

A história remonta a um dia de jejum em homenagem ao santo e a associação com o 

amor romântico chegou depois da Idade Média. Na época, o imperador Cláudio II 

proibiu o casamento durante as guerras, afirmando que os solteiros eram melhores 

combatentes. O bispo Valentim desobedeceu a suas ordens, celebrando 

casamentos e se casando secretamente. Por isso, foi preso e condenado à morte. 

Na prisão, recebeu flores e bilhetes de jovens que diziam que acreditavam no amor. 

Enquanto aguardava o cumprimento de sua sentença, apaixonou-se pela filha cega 

de um carcereiro e, milagrosamente, devolveu-lhe a visão. Antes da execução, ele 

lhe escreveu uma mensagem de adeus, na qual assinava como “Seu Namorado” ou 

 “De seu Valentim”.
 

Considerado mártir pela Igreja Católica, a data de sua morte - 14 de fevereiro - marca a véspera de festas 

celebradas na Roma antiga em honra de Juno (deusa da mulher e do matrimônio) e de Pan (deus da 

natureza). Um de seus rituais era a passeata da fertilidade, em que sacerdotes caminhavam pela cidade 

batendo nas mulheres com correias de couro de cabra para lhes assegurar a fecundidade. 
 

Outra versão diz que no Século XVII, ingleses e franceses passaram a celebrar a data como a união do Dia 

dos Namorados, adotada um século depois nos Estados Unidos, tornando-se o Valentine's Day. E na Idade 

Média, 14 de fevereiro era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros. Por isso, os namorados usavam 

essa data para deixar mensagens de amor na soleira da porta do(a) amado(a). 
 

No Brasil, a data é comemorada em 12 de junho por ser véspera do 13 de junho, Dia de 

Santo António, santo português com tradição de casamenteiro. 
 

Na Itália e no Brasil, ele é venerado por ajudar a arranjar casamentos e encontrar coisas 

perdidas. Há também uma forma de caridade denominada "Pão de Santo Antonio", que 

copia as atitudes do santo em favor dos pobres e famintos. No Brasil, ele é comemorado 

numa das festas mais alegres e populares, estando entre as três maiores das chamadas 

festas juninas. No ano de 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo papa Pio XI. 

A data provavelmente surgiu no comércio paulista, quando o comerciante João Dória trouxe a ideia do 

exterior e a apresentou aos comerciantes, que se expandiu pelo Brasil, amparada pela correlação com o Dia 

de São Valentim. 

 
 

Pegue um sorriso e doe 
 

Pegue um sorriso e doe-o a quem jamais o teve.  

Pegue um raio de sol e faça-o voar lá onde reina a noite.  

Descubra uma fonte e faça banhar-se quem vive no lodo.  

Pegue uma lágrima e ponha-a no rosto de quem jamais chorou.  

Pegue a coragem e ponha-a no ânimo de quem não sabe lutar.  

Descubra a vida e narre-a a quem não sabe entendê-la.  

Pegue a esperança e viva na sua luz.  

Pegue a bondade e doe-a a quem não sabe doar.  

Descubra o amor e faça-o conhecer ao mundo.  
 

Mahatma Gandhi 

Fontes:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_dos_Namorados 

http://www.paulinas.org.br  
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