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AÇÕES DO SISERGS
O SISERGS já iniciou suas negociações para 2013. Nossa
primeira reunião, que já ocorreu, abordou a área da saúde,
seguindo agora para os outros segmentos como serviços,
indústria e comércio. Para isso, o SISERGS seguirá
buscando mais sindicatos patronais para fechamento de
acordo coletivo em prol da melhoria das condições
trabalhistas do Secretário.
No dia 8 de março, o SISERGS esteve presente na
“CAMINHADA UNIFICADA DE MULHERES DO RS”,
mulheres em luta contra o capitalismo e o patriarcado, que
buscam autonomia, igualdade, liberdade e o fim da
violência.
Iniciamos nossas visitas às escolas e universidades para apresentar o SISERGS e nos colocar à disposição para
auxiliar e orientar os estudantes de Secretariado.
No dia 13 de março, nossa Diretora Núbia B. Martins esteve na Escola Técnica Estadual Marechal Mascarenhas de
Moraes (Cachoeirinha), dando as boas-vindas aos alunos do curso.

No dia 20, ocorreu a recepção aos calouros do primeiro semestre de 2013 na Universidade Luterana do Brasil. Ao dar
boas-vindas aos discentes, a Coordenadora do Curso de Secretariado Executivo Trilíngue, Dóris Gedrat, abordou
temas pertinentes ao universo acadêmico. A Diretoria do SISERGS se fez presente no encontro, informando sobre os
meios de comunicação do sindicato, registro profissional e eventos na área secretarial. O Centro Acadêmico Secretarial
apresentou a Gestão 2013 e as atribuições do CA na Universidade.
Para finalizar, o SISERGS apoia as manifestações de
protesto contra o último reajuste das passagens de
ônibus (não necessariamente da forma como as mesmas
ocorreram).
Agora, Porto Alegre é a segunda capital brasileira com a
passagem de ônibus mais cara.
Membros do CA da Ulbra
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ATUALIZAÇÃO LINGUÍSTICA – INGLÊS
Estudo aponta dificuldade de brasileiros com a Língua Inglesa
Por Marcos Santana | 22/03/2013
Um estudo feito pela empresa de Intercâmbio EF (Education First), realizada entre 2009 e 2011, colocou o Brasil em
46° lugar, do total de 54 países, no que se refere ao domínio da Língua Inglesa. A pesquisa analisou a habilidade dos
brasileiros por meio de três testes. Dois testes disponibilizavam 60 e 70 perguntas, respectivamente. O terceiro era
aplicado aos candidatos que realizavam inscrições nos cursos EF e era formado por 30 perguntas. Em todas as provas
foram testadas habilidades em gramática, vocabulário, leitura e audição. O levantamento utilizou apenas dados de
países onde o número mínimo de participantes foi de 400.
De acordo com a Revista Educação, que publicou a reportagem sobre a pesquisa, outro indício da dificuldade do
brasileiro com língua estrangeira é a redução da pontuação mínima exigida aos jovens que desejam participar do
programa Ciência sem Fronteiras, que propicia bolsa para alunos brasileiros que queiram estudar no exterior.
Segundo levantamento feito pela revista, o índice de proficiência em inglês, ou seja, a capacidade de ler, escrever e
falar, nos estados brasileiros, fica entre baixo e muito baixo. O Rio de Janeiro é o estado com o maior índice, 50.35,
seguido por Paraná e São Paulo com 49.71 e 48.85, respectivamente. O Amapá contempla o menor índice: 40.45.
Educação
A professora Ana Lúcia Ducatti, do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp de São José do Rio
Preto, realizou uma pesquisa em escolas públicas e constatou que o fato de as aulas serem ministradas em português
dificulta a assimilação do conteúdo em inglês.
O despreparo e a jornada até tripla dos professores e o foco do ensino na gramática é outro obstáculo apresentado
pela pesquisadora seguido pela falta de material didático adequado. "As crianças têm duas ou três aulas de inglês por
semana, e se elas não estão ouvindo e falando em inglês, esse tempo não é suficiente", explica.
Fonte: http://br.educacao.yahoo.net/conteudo.aspx?titulo=Estudo+aponta+dificuldade+de+brasileiros+com+a+L%C3%ADngua+Inglesa

Inglês para viagens: vocabulário para o aeroporto
O aeroporto é um lugar comum – você provavelmente já passou por
um ou ainda vai passar. Dependendo do seu destino, precisa falar
inglês no aeroporto. Sejamos sinceros, com aquela viagem de férias
ou de negócios, você quer estar preparado para evitar problemas ou
mal entendidos. Então, vejamos algumas palavras em inglês
importantes para usar no aeroporto. Antes de sair de casa, lembre-se
de imprimir o confirmation number. É o número de confirmação
personalizado que lhe dão na compra da passagem. No check-in
counter, pedirão este número com seu passport. Após o check-in,
você receberá seu boarding pass para embarcar. Ele é o cartão
oficial para entrar no avião.
Após despachar a bagagem e receber o boarding pass, você terá que passar pela security. Depois, terá que
encontrar seu avião, que o estará esperando num departure gate (portão de embarque) específico, marcado em seu
boarding pass. Costuma ser uma combinação de número e letra. É ali que você espera para embarcar e mostra seu
boarding pass para entrar no avião. Não se atrase ou fecham o portão. Ao embarcar e encontrar seu assento, pedirão
que você coloque sua carry-on luggage (as malas menores que embarcam com você) nos compartimentos
superiores. Depois disso, é só relaxar e aproveitar o voo. Ao pousar, você precisa saber onde fica a baggage claim
area para pegar suas malas no baggage carousel, aquela longa esteira que fica girando as malas. Veja a etiqueta
para ter certeza de que a mala é mesmo sua.
Agora que você está munido de vocabulário, está tudo certo para embarcar em sua viagem sem preocupações!
Fonte: http://www.englishtown.com.br/blog/ingles-para-viagens-vocabulario-para-oaeroporto/?etag=E112444&ptn=mkge&sp_rid=MzA1OTM1MzUwNTIS1&sp_mid=41255587&spMailingID=41255587&spUserID=MzA
1OTM1MzUwNTIS1&spJobID=183428529&spReportId=MTgzNDI4NTI5S0
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REPORTAGEM CENTRAL – O FUTURO DA EMPREGABILIDADE
Consultor aponta as tendências empregatícias para os próximos anos e como manter-se no mercado de trabalho
(por Clarissa Janini)
O que esperar do mercado de trabalho nos próximos anos? Como construir uma carreira sólida em um mundo cujas
mudanças são cada vez mais rápidas? Se você acha que manter os mesmos moldes do passado é garantia de
sucesso no futuro, é melhor rever seus conceitos. O conhecimento contínuo e a autossuficiência são algumas das
características do profissional bem-sucedido de amanhã, segundo o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Antonio Freitas, que abordou o tema durante palestra promovida pela HSM. Ele apontou quatro palavras-chave para o
emprego no século 21: tecnologia, globalização, serviços e conhecimento.
De acordo com ele, devido ao avanço tecnológico, as empresas estarão cada vez mais enxutas. “Tudo o que puder ser
substituído por uma máquina, será”. Portanto, haverá menos gente mandando e mais gente produzindo – o que leva a
uma horizontalização das relações de trabalho. O contato humano virtual é outra consequência do avanço tecnológico.
“Com o trabalho em rede, você não precisará mais conhecer os colegas ou ir à empresa. O contato humano será feito
via computador”. Desenvolver esta habilidade é mais um dos desafios que o profissional do século 21 precisa
enfrentar.
O futuro já começou
Dentre todos os aspectos apontados pelo professor sobre o futuro dos empregos, destaca-se a informalidade nas
relações de trabalho. “Por ano, formam-se quatro milhões de universitários no Brasil, sendo que há cada vez menos
empregos formais”. A única saída para que todos estejam no mercado é encarar a informalidade de forma positiva.
“Não há mais emprego com carteira de trabalho assinada para a vida toda”. Tornar-se um profissional liberal é a
grande tendência para todas as áreas. “Você terá um novo chefe: você”. Pode-se ter, à primeira vista, uma visão
pessimista com a falta de vínculo empregatício, “mas o mercado informal abre um mundo de oportunidades”. Você terá
liberdade e poder de decisão total para encaminhar sua carreira da maneira que preferir.
O professor indicou os passos que, desde já, contribuem para garantir um lugar ao sol no mercado de amanhã. Esta é
a formação básica para quem deseja estar inserido no mercado do futuro:
• Matemática (desenvolve um código de lógica e permite visão de futuro);
• Computação (matéria mais do que obrigatória para quem deseja estar em atividade);
• Línguas estrangeiras (para estar inserido no processo de globalização);
• Comunicação empresarial (para desenvolver habilidades em negociação).
Todos estes aspectos são passíveis de aprendizado por qualquer pessoa. No entanto, por que alguns profissionais se
destacam mais do que outros? “Porque conseguiram atingir excelência em algum aspecto. Isto significa que são
melhores que os outros em alguma coisa”. Segundo Freitas, o profissional empreendedor possui as mesmas
informações que os demais, mas sabe transformá-las em oportunidades. A receita para atingir esse padrão de
excelência é bastante simples: “descubra o que você faz muito bem feito e aprimore-se. Cada um de nós possui algo
que faz melhor do que os outros”. Portanto, procure ter o conhecimento básico indicado pelo professor e destaque-se
em algum aspecto que já possua competência. Por fim, segundo ele, fuja do trabalho mentalmente mecanizado e
aposte na criatividade, inteligência e habilidade comunicativa.
Fonte: http://www.secretariando.com.br/carreira/carr-55.htm
Artigo extraído do Jornal on Line Sua Carreira - Site Empregos.com.br: www.empregos.com.br.
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DICA DE SITE

http://danienglish.com.br/
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interessantes para os estudantes e
curiosos da língua inglesa.

LEGISLAÇÃO

Presidente da CTB-RS reafirma que fim do Fator Previdenciário é prioridade
Aline Vargas

Presidente da CTB-RS, Guiomar Vidor, participa do Guaíba Revista com a jornalista Maria do Carmo.
O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-RS) contestou, nesta terça-feira (19/3), no
Programa "Guaíba Revista", apresentado pela jornalista Maria do Carmo, a declaração do presidente da Federação
dos Aposentados e Pensionistas do Estado (Fetapergs), Osvaldo Fauerharmel, de que as centrais sindicais não estão
pressionando o Governo para a extinção do Fator Previdenciário.
"Tenho um grande respeito pelos aposentados, como o presidente Osvaldo, da Fetapergs, e de forma alguma temos
deixado de apoiar as suas reivindicações. Tanto que no segundo semestre do ano passado, quando o Congresso
reiniciou suas atividades depois das eleições, a principal luta da CTB-RS foi para que os deputados votassem pelo fim
do Fator Previdenciário e de uma política permanente de reajuste e valorização dos aposentados", iniciou o presidente
da CTB-RS.
"A posição do Governo, de querer modificar para 105/95, é retrógrada e não afirma as necessidades da sociedade
brasileira. O que se dizia em 1999, quando o Fator Previdenciário foi criado, é que o mecanismo seria criado para
equilibrar as contas da previdência, só que até hoje aquele déficit não foi comprovado. Até 1988, os trabalhadores
rurais não tinham aposentadoria. Daí, passaram a ter a garantia de um salário mínimo. Só que a contribuição dos
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trabalhadores rurais é diferenciada pelo trabalho exercido por eles na produção de alimentos, uma contribuição
cotidiana para a nação pelo trabalho social que desenvolvem. Então, é lógico que se joga tudo na Previdência e não se
joga para dentro as receitas que foram criadas pela Constituição de 1988 para dar esse amparo na velhice do
trabalhador que cria efetivamente as condições para o país se desenvolver", explicou Guiomar Vidor.
"O que nós estamos vendo hoje é que não há uma vontade política por parte do governo de resolver essa questão.
Nós temos dinheiro para dar isenções de impostos aos empresários, para setores da economia, para incentivar outros
setores e até para os especuladores. Mas quando é para pagar o trabalhador e o aposentado, não se tem dinheiro.",
enfatizou o presidente.
"E, aí, se gera um outro problema, que é fundamental: a partir do momento em que um trabalhador se aposenta
ganhando menos do que ele recebe quando está na ativa, ao contrário do que acontecia antes, quando se fazia a
média dos últimos 36 meses, o que se aproximava do salário real que o trabalhador estava ganhando, hoje, com o
Fator Previdenciário, o trabalhador se aposenta com 65%, 70%, chegando no máximo a 80% do seu salário na ativa.
Isso vai fazer com que esse trabalhador, em vez de abrir uma vaga nova para o jovem que entra no mercado de
trabalho, continue, por necessidade, a exercer a sua atividade profissional e retire um emprego que seria aberto para
um jovem trabalhador, pois o aposentado vai continuar exercendo a sua atividade laboral por uma questão de
sobrevivência. Então, é um duplo problema porque ele vai ganhar menos e continuar exercendo a sua atividade porque
os seus gastos, inclusive, aumentam em vez de diminuir.", segundo Guiomar Vidor.
Maria do Carmo indagou sobre a força das centrais sindicais junto ao governo para pressionar por essas reivindicações
e Guiomar Vidor explicou. "A CTB, junto com as demais centrais sindicais reunidas em São Paulo, definiu como uma
das prioridades para esse ano a luta no Congresso Nacional pelo fim do Fator Previdenciário. No início de março, nós
realizamos uma grande marcha em Brasília que reuniu em torno de 60 mil trabalhadores das centrais sindicais de
todas as regiões do país. E entre as dez reivindicações que fizemos, as principais foram o fim do Fator Previdenciário e
uma política de valorização dos aposentados."
"Nós tivemos, por parte do presidente da Câmara dos Deputados, o compromisso - e até já foi criada uma comissão para tratar exclusivamente desse assunto. Atualmente, já temos um projeto, de iniciativa do senador Paulo Paim, que
acaba com o Fator Previdenciário. Já foi aprovado no Senado e está para ser votado no plenário da Câmara dos
Deputados."
A jornalista questionou, caso o projeto seja aprovado, qual é a alternativa que será constituída? Guiomar Vidor afirmou
que a luta da CTB-RS é para que haja uma saída razoável a fim de que o trabalhador ganhe, no mínimo, aquilo que
recebia quando estava em atividade. "No final do ano passado, a CTB-RS esteve em Brasília e percorremos os
gabinetes dos 31 deputados federais do Rio Grande do Sul e todos se comprometeram a votar a favor de um projeto
que busque uma solução para acabar de uma vez por todas com o Fator Previdenciário. Temos dado continuidade a
essa luta, junto com os aposentados que são uma força importante nesse processo. Nós queremos incluir os
aposentados dentro dessa legislação, a fim de que se garanta um reajuste digno para eles. Não adianta se
aposentarem com o salário que estão ganhando na ativa e, posteriormente, dentro de quatro a cinco anos, receber a
metade do que ganhavam quando se aposentaram."
Assessoria CTB/RS
E-mail:ctb.rs@portalctb.org.br
Fone: (51) 3228.9478
Web:www.ctbrs.org.br

CONHEÇA O SISERGS - Associe-se
Participe ativamente do Sindicato de sua categoria e contate o SISERGS para associar-se. Não deixe para depois o
que pode ser feito hoje para conquistar melhores condições de trabalho para todos os profissionais de Secretariado.
Ajude o SISERGS a cumprir o seu papel e desfrute de inúmeros benefícios que o SISERGS proporciona a seus
associados, dentre os quais cursos, oficinas e encontros de atualização profissional a baixo custo, inclusive para
estudantes de Secretariado.
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BLOGS DE SECRETARIADO
O SISERGS quer divulgar blogs de Secretariado para compartilhamento de experiência e troca de dicas; mais uma
ferramenta para movimentar o Secretariado Executivo. Pedimos que nos enviem os endereços de seus blogs para os
divulgarmos aqui.
O Centro Acadêmico Ação Secretarial – do Curso de Secretariado Executivo da ULBRA está divulgando seu blog com
novidades

sobre

a

vida

acadêmica

e

assuntos

ligados

à

categoria

secretarial.

Confiram:

http://casecretarial.blogspot.com.br

DICA DE LEITURA
EXECUTIVA, A HEROÍNA SOLITÁRIA
Emerson A. Ciociorowski
Não é um livro para ser devorado numa noite e abandonado numa estante.
Fruto de uma rara sensibilidade do autor em conseguir verdadeiramente
acolher o universo feminino sem maculá-lo, precisa ser lido por homens e
mulheres, devagar, várias vezes. As mulheres vão defrontar-se com um olhar
masculino, doce, compreensivo, acolhedor sobre seus problemas e suas
angústias, ao mesmo tempo em que os homens vão, muitas vezes, pela
primeira vez, poder sentir de perto as dificuldades vividas pelas “heroínas
solitárias”. Uma contribuição para que seres humanos, masculinos e femininos,
possam deixar de ser “solitários”, tornando-se mais felizes e resolvidos
emocionalmente. (Dr. Eduardo Goldenstein, médico homeopata, especialista
em medicina psicossomática)
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PRÓXIMOS EVENTOS
Em abril, Cristiane Murari vai ministrar o workshop intitulado “Fique em forma para uma entrevista de trabalho!”.
Nos próximos dias, divulgaremos detalhes desse encontro, que promete ser muito proveitoso. Fique atento
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MENSAGEM FINAL
8/abril - Dia Mundial de Combate ao Câncer
Câncer, ou neoplasia, é uma doença caracterizada pelo crescimento
descontrolado de células anormais, seja por mutação genética ou por ação
de hormônios e enzimas. Existem mais de cem variedades de câncer, entre
os malignos e os benignos. A diferença principal entre os dois tipos é que o
primeiro pode dar origem à metástase, que compromete outros órgãos.
A maior causa de morte entre os homens é o câncer de próstata, glândula
responsável pela produção do líquido seminal. É mais comum entre
indivíduos com mais de 50 anos; sua prevenção se dá com a ida frequente
ao urologista.

O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta incidência e também em razão de
seus efeitos psicológicos. Quando diagnosticado tardiamente, é necessária a mastectomia (retirada da mama), o que
acaba afetando a sexualidade e a imagem pessoal. O câncer de mama é mais comum após os 35 anos. Porém, toda
mulher deve se prevenir fazendo o auto-exame das mamas. Ainda assim, o câncer ginecológico é o maior causador de
morte entre as mulheres, as quais devem se prevenir por meio da colposcopia.
No Brasil, o órgão mais respeitado no combate ao câncer é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC),
fundado no dia 4 de maio de 1968, pelo professor e doutor João Sampaio Góes Jr. Seus objetivos principais são:
prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama e de colo do útero. Desde a sua fundação, o IBCC já
atendeu a mais de três milhões de mulheres, a maioria de forma gratuita. Na luta pela prevenção do câncer, o IBCC
trouxe, em 1971, o primeiro mamógrafo para o Brasil e desenvolveu uma infra-estrutura médico-hospitalar que lhe
permite assistir um número cada vez maior de mulheres. Atualmente, o IBCC expandiu a sua área de atuação para a
prevenção e o tratamento de outros tipos de câncer.
O IBCC iniciou no Brasil a famosa campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda. O comprometimento de
personalidades do meio artístico, empresas de mídia, publicitários e especialistas está fazendo a população nela se
engajar e se informar a respeito da doença, fato que contribui para a queda do número de óbitos.
Fonte: www.paulinas.org.br
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