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Unindo você a todos os Secretários do RS!
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SISERGS

Novembro/2013
AÇÕES DO SISERGS
Em 10 de outubro, Michelle Cruz
Weber, Presidente do SISERGS,
palestrou na Escola Técnica Estadual
Marechal Mascarenhas de Moraes, em
Cachoeirinha/RS, para os alunos do
curso Técnico em Secretariado em
comemoração ao Dia do Profissional
de Secretariado. O evento também
contou com a presença de Núbia
Martins, Diretora do SISERGS e da
Profª Cláudia Almeida.

*****
Em 21 de outubro, o SISERGS se fez presente na homenagem em grande expediente da sessão plenária da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, realizada em homenagem aos 75 anos da Fecosul.

*****
Juntamente com a Secretaria de Políticas
para as Mulheres do RS, o SISERGS
esteve presente na panfletagem pela
campanha
OUTUBRO
ROSA,
em
combate ao câncer de mama, no dia 25 de
outubro, sexta-feira, ao meio-dia, na
Esquina Democrática.

INFORMAÇÃO CTB
CTB-RS faz denúncia no Ministério Público Federal e no Ministério Público do Trabalho 4ª Região
pelo reajuste do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTBRS), juntamente com federações e sindicatos, protocolou no
dia 28/10, no Ministério Público Federal e no Ministério Público
do Trabalho 4ª Região, uma denúncia coletiva contra o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e seu gestor, a
Caixa Econômica Federal. Para entregar a denúncia, foi
montada uma comissão, integrada pelo presidente da CTB-RS,
Guiomar Vidor, pela Secretária da Saúde da CTB-RS, Débora
Melecchi, pela Diretora do Sindicato das Secretárias e
Secretários no Estado do RS, Núbia Martins, pelo Diretor do
Selfoto e Fitedeca, Edson Costa, pelo Assessor Sindical,
Haroldo Britto, e pelo advogado Vítor Nascimento.
Fonte: http://ctbrs.org.br/noticias/ctb-rs_faz_denuncia_na_justica_pelo_reajuste_do_fgts_1
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LEGISLAÇÃO
Governador assegura que continuará valorizando o Salário Mínimo Regional
Aline Vargas - CTB-RS
Governador do Estado recebe dos dirigentes das Centrais Sindicais o documento com a pauta dos
trabalhadores para 2014
A presença de centenas de trabalhadores de todas as
centrais sindicais do Rio Grande do Sul no ato da
entrega do documento “Salário Mínimo Regional,
Desenvolvimento e Distribuição de Renda” lotou o
Salão Negrinho do Pastoreio e animou o governador
do Estado, Tarso Genro, que, em seu discurso, fez
questão de citar nominalmente os presidentes das
centrais sindicais presentes: Guiomar Vidor (CTBRS), Claudir Nespolo (CUT), Marcelo Furtado (Força
Sindical), Valter Souza (Nova Central), Daniel dos
Santos (CGTB) e Sérgio Neves (UGT).
Mais de 500 trabalhadores de todo o Estado lotaram o Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini

Saiba mais em:
http://ctbrs.org.br/noticias/governador_assegura_que_continuara_valorizando_o_salario_minimo_regional

DICA DE SITE
http://forbesbrasil.br.msn.com/
Ranking e lista da revista Forbes e as principais notícias e fotos
do mundo econômico.
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REPORTAGEM CENTRAL
Gestora e Líder: novo perfil da secretária executiva.
Em virtude das alterações advindas do cenário globalizado competitivo, onde a troca de experiências e conhecimentos
ocorre em ritmo acelerado, cada vez mais a secretária executiva passa a exercer eficazmente suas habilidades
gerenciais com o intuito de responder satisfatoriamente às exigências das organizações. Torna-se imprescindível que
ela tenha uma visão estratégica de negócios para poder atuar em parceria com seu executivo e equipe, priorizando
atividades, gerenciando informações, compreendendo os objetivos e metas a serem alcançados e se comprometendo
com a organização.
A nova secretária executiva possui habilidades gerenciais fortemente definidas: comunicação assertiva, ênfase no
relacionamento interpessoal, capacidade de lidar com conflitos, de trabalhar em equipe, de coordenar uma tarefa, de
supervisionar seus subordinados, de resolver problemas, de tomar decisões e de melhorar a qualidade e produtividade
do trabalho.
A secretária executiva atua hoje como multiprofissional, assumindo papéis polivalentes que permitem a ela administrar
o fluxo de informações com competência, conhecimento, criatividade, espírito empreendedor e eficácia, bem como
gerenciar pessoas assertivamente, usando da inteligência emocional para enfrentar obstáculos, resolver problemas e
criar um ambiente de interação. Hoje, a secretária busca alcançar os objetivos e as metas se preocupando não só com
a produtividade e qualidade de seu trabalho, mas também buscando desenvolver parcerias com a equipe e com os
colegas por meio do seu envolvimento com assuntos corporativos e seu posicionamento na organização como
facilitadora e multiprofissional.
No cenário atual as secretárias executivas assistem a vários executivos e equipe, assim como têm diversos
subordinados sob sua supervisão, exigindo habilidades específicas para administrar várias tarefas e liderar vários
colaboradores que necessitam de sua supervisão. Nota-se que as organizações estão assimilando essa mudança de
perfil e estão procurando investir em treinamentos gerenciais para que elas possam desenvolver seu potencial e
realizar suas atividades com eficácia.
Há uma compreensão por parte dos colegas, superiores e de toda organização quanto ao novo perfil da secretária
assessora multifuncional. Em virtude dessa nova percepção, elas estão participando ativamente de reuniões
estratégicas, inteirando-se dos assuntos corporativos, propondo idéias e sugestões, sendo ouvidas e reconhecidas
como profissionais competentes, hábeis e aptas a gerir processos e pessoas.
Há ainda um ponto a ser aprimorado referente à delegação de tarefas. Talvez, devido ao extenso período em que
realizavam as atividades por si mesmas, as secretárias ainda têm dificuldade em exercer uma liderança mais
democrática junto a seu subordinado. Ainda há um controle autoritário, por meio do qual elas determinam como as
atividades serão executadas pelos seus auxiliares. Isso decorre do receio de que sejam responsabilizadas por
possíveis erros que sua equipe possa cometer. Porém, esse comportamento vem se modificando aos poucos, já que
as secretárias se predispõem a sanar dúvidas e a orientar seus subordinados durante a execução da atividade, o que
demonstra já uma preocupação em treinar, orientar e direcionar o time em busca de um resultado.
Com a assimilação desse perfil mais empreendedor, as próprias secretárias visualizam mudanças em sua formação,
por meio da realização de cursos de administração que propiciem uma visão mais estratégica e empreendedora, bem
como o desenvolvimento das habilidades gerenciais e de liderança que a auxiliarão na sua performance executiva.
Mesmo não exercendo cargos diretivos na organização em que trabalha, o que automaticamente lhe daria autoridade e
poder gerencial, a secretária executiva pode atuar como gestora de informações e processos e líder dos colaboradores
que se reportam a ela.
A secretária executiva tornou-se um elemento chave na organização, através de uma postura gerencial condizente com
as tendências do mercado atual, englobando gestão de pessoas, comunicação interpessoal e comportamento
organizacional. Com esta nova visão administradora, somando-se à habilidade de liderança, delegação de tarefas e
capacidade de lidar com diferentes estilos de personalidade, esta profissional é capaz de assessorar de modo eficaz,
não só seu gestor, como também a equipe com a qual trabalha.
CARVALHO, Antonio Pires (org.). Talentos brasileiros do secretariado executivo. São Paulo: Secretária
Multifuncional, 2004.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 15. ed. Rio de
Janeiro: Campus, 1999.
Fonte: http://www.webartigos.com/artigos/gestora-e-lider-novo-perfil-da-secretaria-executiva/20851/ Publicado em 05
de julho de 2009 em Administração e Negócios
Leia mais em: http://www.webartigos.com/artigos/gestora-e-lider-novo-perfil-da-secretaria-executiva/20851/#ixzz2 j1xbv Svg
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DICA DE LEITURA
Olhe mais uma vez! Em cada situação novas oportunidades
Autor: Moacir Jorge Rauber
Editora: Mundo Hispânico
O livro traz uma proposta simples, clara e objetiva para se perceber as oportunidades de forma
natural em diferentes situações para você, empresário, estudante, professor; enfim, a qualquer
pessoa. A linguagem acessível enlaça conhecimento e sabedoria ao longo de uma vida.
Desafios, vitórias, fracassos e superações fazem parte deste entorno. Você estará em contato
com uma fonte de inspiração e reflexão para muitas circunstâncias do nosso cotidiano e, em
algum momento, será o protagonista da história ou sentir-se-á parte dela, relembrando
situações vividas e refletindo sobre como poderá aproveitá-las para conduzir a sua vida rumo
aos objetivos sonhados.

ATUALIZAÇÃO LINGUÍSTICA – Espanhol
Desta vez, trouxemos uma lista de nomes dos alimentos em Espanhol.
Español

Português

Español

Português

El arroz

Arroz

El salame

Salame

La carne

Carne

El dulce

Doce

La pasta

Massas / macarrão

Las galletas

Bolachas

El pan

Pão

Las palomitas

Pipoca

La mayonesa

Maionese

La longaniza

Linguiça

La lasaña

Lasanha

La leche

Leite

La pizza

Pizza

Los refrescos

Refrescos / sucos

La carne de cerdo

Carne de porco

El zumo de naranja

Suco de Laranja

Las patatas/ papas fritas

Batatas fritas

La cebolla

Cebola

La ensalada

Salada

El ajo

Alho

La sopa

Sopa

La pimienta

Pimenta

Las costillas

Costelas

El chocolate

Chocolate

Las albóndigas

Almôndigas

El azúcar

Açúcar

El macarrón

Macarrão

La tortilla

Omelete

El hígado

Fígado

El pez asado

Peixe assado

La hamburguesa

Hamburger

La tarta

Torta

El pollo asado

Frango assado

El pastel

Bolo

El queso

Queijo

El aceite

Azeite / óleo de cozinha

El postre

sobremesa

La mantequilla

Manteiga

El bocadillo

Sanduíche / Hot dog

El jámon

Presunto

La sal

Sal

El emparedado

Sanduíche de presunto

El cordero

Cordeiro

La salchicha

Salchicha

Fonte: http://www.espanholgratis.net/outras_comidas.htm
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SECRETARIADO POR AÍ
Sem o profissional de secretariado as organizações seriam um caos
Taís de Oliveira Fagundes
Estudante de Secretariado Executivo Trilíngue da Ulbra - Canoas
"Se estás a trabalhar em algo excitante e do qual tu gostas mesmo muito, não precisas de ser pressionado para ter
mais resultados. A tua própria visão puxa-te para a frente." Steve Jobs
O Secretariado Executivo é uma das profissões com mais oportunidades e remuneração competitiva nos últimos três
anos, segundo o estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) - 2013, que mostra as profissões que
mais tiveram aumento no número de vagas para nível superior.
Imagine a vida do gestor sem o Secretário. Ele teria que agendar, cancelar e remarcar todos os seus compromissos,
fazer a logística de viagens, conciliar os horários de todos os executivos, organizar os serviços burocráticos e a rotina
da vida profissional e pessoal. Além disso, teria que se ocupar de atividades para as quais não foi preparado para
exercer. Você, Secretário, foi instruído para executar atividades de nível operacional, tático e estratégico; está no
mercado para ser valorizado financeiramente e alcançar resultados. Você é corresponsável pelo impulso na retenção
de talentos nas empresas e pela valorização de sua carreira, que é exercida por pessoas de formação técnica,
tecnológica e bacharelado, e que requer excelência nas atribuições de suas atividades. Os resultados do negócio
dependem também do resultado de entrega desse profissional.
O Secretário tem visão sistêmica, comprometimento e capacidade de permear os setores das empresas, pois possui
perfil de mediador entre executivo e sua equipe e entre departamento e organização. O modernismo do século XXI traz
consigo a praticidade na resolução de tarefas e a velocidade acirrada de informações. Esse profissional está inserido
no contexto do mundo globalizado e também exerce função de gestor, principalmente no desenvolvimento das
demandas imediatas, aquelas que precisam de soluções com prontidão, rapidez e eficácia.
Os demais colaboradores vêm até o Secretário para resolutividade e devolutiva de tarefas indissolúveis que muitos
veem como mais uma atividade a fazer, mas é nessa hora que se exerce a administração adequada do conflito.
Desenvolvem-se, assim, características de negociadores. Há mercado para o Secretariado em empresas de todos os
portes e segmentos, apenas a adaptabilidade do perfil é que se necessita de atenção. Exemplifica-se através de um
Secretário que atua em uma multinacional. Ele tende a ser mais pressionado, pois está sujeito às variações do
mercado mundial.
É perceptível que o fácil acesso às informações e ao conhecimento impulsiona o desenvolvimento da sociabilidade por
excelência do Secretário. Por isso, incorpore funcionalidades que determinam o seu futuro.
Não seja imediatista, mas, sim, visualize qual carreira você quer ter daqui a dois ou cinco anos. Trabalhe o seu perfil
comportamental e técnico. Se desenvolver um bom trabalho, terá poder de barganha nas empresas que só escolhem
os melhores para ocuparem posições de destaque. Agregue saberes à categoria secretarial e seu sucesso será a
consequência de suas ações.

SINDICATO FORTE DEPENDE DE VOCÊ
Defender os direitos dos Secretários e Secretárias de todo o RS por meio de
negociações coletivas, da luta por um salário justo para a categoria, da valorização
profissional e da busca por condições dignas de trabalho é a principal função do
SISERGS. Cumprir este papel só é possível com a mobilização de todos os
profissionais da área secretarial. Ser sócio do SISERGS dá vários benefícios como
assistência jurídica, convênios com estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviço, além de planos de saúde com preços acessíveis, e pode participar de cursos e
eventos dirigidos à área secretarial com valor diferenciado.
Para que o SISERGS fortifique-se e continue sua atuação nas negociações coletivas, conquistando mais vitórias para a
categoria, é necessária a SUA associação. Associe-se e fortaleça a sua representação!

ERRATA
No Boletim de outubro, na seção Ações do SISERGS, Festa das Secretárias oferecida pela Rede Swan Hotéis, onde
se lê Cristiane Murari Souza, leia-se Cristine de Souza, integrante da Diretoria do SISERGS. Pedimos escusas por
nosso equívoco.
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PRÓXIMO EVENTO

As vagas são limitadas. Faça já sua inscrição.

INSCRIÇÃO
Favor nos encaminhar os dados abaixo com o comprovante de pagamento. Assim que o recebermos,
encaminharemos-lhe o recibo por e-mail.
Nome:
Telefone:
Comprovante de pagamento:
Recibo em nome da Empresa:
( ) Não sócia ( ) Sócia ( ) Estudante em secretariado
O pagamento é feito através de depósito bancário para:
- Sindicato das Secretárias e Secretários no Estado do Rio Grande do Sul
- CNPJ: 92.948.462/0001-53
- Caixa Econômica Federal (104)
- Agência: 0428
- C/C: 201.757-3 - Código 003

Observação: enviar o comprovante para o e-mail sisergs@sisergs.com.br
Caso necessite do recibo original, informe-nos que o entregamos à participante no dia da palestra.
Em nossos cursos e palestras fornecemos certificado que contam como horas complementares nas escolas e
universidades.

Prestigie mais um evento do seu Sindicato, para o seu crescimento profissional.
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CONHEÇA O SISERGS – Novos Convênios

Assistência jurídica para a defesa de direitos e interesses dos filiados do SISERGS e seus familiares nas áreas do
direito empresarial, tributário, bancário, securitário, imobiliário, constitucional, administrativo e mesmo do direito civil,
comercial, consumerista ou coletivo. Para maiores informações acesse o site: www.rmfadvogados.com

*****

Novo convênio na área de Ensino. Dessa vez, a parceria foi estabelecida com a Fundação
Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).
Os associados ao SISERGS têm 25% de desconto no valor total dos cursos de capacitação, 15% de
desconto nas mensalidades da pós-graduação e 15% de desconto nas mensalidades do primeiro
módulo e 5% nas mensalidades do segundo e terceiro módulo dos cursos técnicos.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS
Rua Prof. Cristiano Fischer, nº. 2012, CEP 91410-000 – Porto Alegre – RS – Fone: 51 3320.1000
Descontos: Cursos de Capacitação: 25% no valor total do curso.
Cursos de Pós-Graduação: 15% nas mensalidades.
Cursos Técnicos: 15% nas mensalidades do primeiro módulo.
http://www.fundatec.org.br :: facebook.com/fundatec.org:: linkedin.com/fundatec :: twitter@fundatec

MENSAGEM FINAL

25 de novembro

Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

Convidamos lideranças a lutarem pelo fim da violência contras mulheres e meninas; homens e mulheres a unirem-se
para combater a cultura da impunidade, que protege criminosos e estigmatiza vítimas. Sempre que possível, denuncie
a violência: ligue 180.

EXPEDIENTE
Este Boletim Informativo é uma publicação mensal e gratuita de responsabilidade da equipe do SISERGS.
Formato: PDF
Redação, Edição e Diagramação: Virgínia Resem
Revisão Gramatical: Elizabeth Andrighetto Ramos e Cleube Capelli
Colaboradoras desta Edição: Núbia Martins, Cleube Capelli, Cátia Rolim
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