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AÇÕES DO SISERGS
O mês de junho foi atípico para algumas Diretoras do SISERGS, que representaram a entidade no XVIII Consec –
Congresso Nacional de Secretariado - e VI SIMISEC – Simpósio Internacional de Secretariado, em Belo
Horizonte/MG, amplamente relatados no Boletim Especial XVIII CONSEC, divulgado em 29 de junho, e disponível
no site do SISERGS: http://www.sisergs.com.br/boletins.html.

* * * * * * * * * *
No dia 16, o SISERGS realizou, nas instalações da Fecosul, o Curso de Dicção, Oratória e Desinibição, sob
comando da Professora Susete Nogueira, que usou vários exemplos práticos de sua extensa carreira para transmitir
seus valiosos conhecimentos, alertando as alunas, entre outras coisas, sobre a postura corporal e vocal, vícios de
linguagem e diversos aspectos responsáveis pela boa apresentação em público.
O ambiente descontraído auxiliou os
resultados às propostas criativas de
trabalho, onde as alunas também puderam
evidenciar sua performance através de
vídeos individuais de avaliação, constatando
pontos
positivos
e
a
melhorar.
Unanimamente, o sábado de estudos foi
considerado muito proveitoso e agradável.
Solange Gelatti, Roseli Gotz, Caroline Martins Bueno, Núbia
Martins,Tatiana da Silva, Susete Nogueira, Cátia Rolim, Luciana
Venturella, Joseane Anchieta, Joselaine Anchieta e Cleube Capelli

* * * * * * * * * *
Na semana de 18 a 22 de junho, a Escola Técnica
Estadual Irmão Pedro completou 50 anos de existência,
profissionalizando alunos nos cursos técnicos de
Contabilidade, Publicidade e Secretariado. Para
comemorar a data, a Diretoria da escola organizou uma
programação especial e a Professora Maria Helena
Endler, de Língua Portuguesa, Etiqueta Empresarial e
Redação Empresarial e Oficial, convidou a Diretora de
Imprensa e Divulgação do SISERGS, Virgínia Resem,
para – no dia 19 - ministrar uma palestra aos alunos do
Curso Técnico em Secretariado. Em seu relato da
experiência de mais de vinte anos como Secretária
Executiva, Virgínia ilustrou alguns aspectos relativos às
habilidades
e
comportamentos
que
considera
importantes no exercício da profissão, convidando os
alunos à reflexão e participação contínuas. Um agradável
coquetel encerrou o proveitoso encontro com todos os
presentes.
Ao lado e acima: as turmas do Técnico em Secretariado
Abaixo: Virgínia Resem, a Professora Maria Helena
Endler e Núbia Martins, Diretora do SISERGS.
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No dia 27, as Diretoras Núbia Martins e Cleube Capelli visitaram a Escola Mascarenhas de Moraes, em
Cachoeirinha, com o intuito de apresentar o trabalho do SISERGS aos novos alunos do curso Técnico em
Secretariado.

DICA DE SITE
O Ortografa! nasceu de uma súbita ideia quando o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa começou a ser
adotado no início de 2009. A funcionalidade é simples: digite sua frase no campo de texto e clique em "Ortografa!",
para que o sistema tente trocar as palavras para a grafia correta. Caso ele não consiga — certamente por haver
alguma ressalva — ele mostrará uma dica para você se guiar nos seus textos.

A primeira versão do Ortografa! corrigia apenas as
novas regras ortográficas. Agora a ferramenta está
mais poderosa, corrigindo também erros comuns do
português e ajudando na conjugação de verbos.
Porém o Ortografa! continua em constante
atualização, então não fique bravo caso a sua dúvida
não seja 100% sanada.
http://www.ortografa.com.br/

ATUALIZAÇÃO LINGUÍSTICA - INGLÊS
Em ambas as línguas, inglês e português, existem artigos que se subdividem em definidos (o, os, a, as - the) e
indefinidos (um, uns, uma, umas - a, an). Portanto, no uso de artigos há pouco contraste entre os dois idiomas, a
não ser por alguns casos excepcionais.
a) Em português, em linguagem coloquial, é comum o uso de artigos definidos na frente de nomes próprios,
enquanto que em inglês, salvo algumas exceções, isso jamais ocorre. Veja os seguintes exemplos:
O Sr. Jones é meu amigo. - Mr. Jones is m y friend.
A IBM é uma empresa grande. - IBM is a large company.
A Alemanha é um país desenvolvido. - Germany is a developed country.
O inglês do Peter é melhor que o do John. - Peter's English is better than John's.
Observe, entretanto, que para todos países cujos nomes dão uma ideia de coletividade deve-se usar o artigo
definido:
The United States - Os Estados Unidos
The Soviet Union - A União Soviética
The European Union - A União Europeia
The CIS (Community of Independent States) - A CEI
The United Kingdom - O Reino Unido

The Netherlands - Os Países Baixos
The Philippines - As Filipinas
The Falklands - As Malvinas
The British Isles - As Ilhas Britânicas

Também países cujos nomes expressam o tipo de organização:
The Dominican Republic - A República Dominicana
The People's Republic of China - A República Popular da China
b) Em inglês, não se usa artigo definido antes de pronomes possessivos:
Este é o meu livro. - This is my book.
A minha casa ainda não está pronta. - My house isn't finished yet.
c) Em português, não se usa artigo indefinido antes de profissões:
Ele é médico. - He's a doctor.
Sou professor. - I'm a teacher.
d) Em português, não se usa artigo definido quando se fala de tocar instrumentos musicais:
Ela toca piano. - She plays the piano.
Fonte: http://www.sk.com.br/sk-gram.html
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REPORTAGEM CENTRAL – AÇÕES SINDICAIS
Nesta edição, excepcionalmente, temos duas reportagens a destacar.
Primeiramente, e com grande satisfação, esta vitória do Secretariado do Estado do Sergipe: a instituição do dia 30
de setembro como Dia Estadual da Secretária e do Secretário no Estado do Sergipe.

Fonte: Diário Oficial do Estado do Sergipe
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E a seguir um artigo elaborado pelo Secretário-Geral da CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil, Pascoal Carneiro, divulgado no último dia 6, com um balanço da representatividade sindical no Brasil.

A CTB e a representatividade das centrais um balanço positivo
O ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, publicou no último dia 25 de maio, no Diário Oficial da União, a
representatividade das centrais sindicais no país. De acordo com os números divulgados, a CUT aparece com
36,7%, a Força Sindical com 13,7%, a UGT com 11,3%, a CTB com 9,2% e a Nova Central com 8,1%.
A representatividade das centrais sindicais é calculada pelo total de empregados sindicalizados nos sindicatos em
âmbito nacional. O índice é importante para que cada entidade mantenha o reconhecimento legal e receba o
Certificado de Representatividade.
Para a CTB, os dados só confirmam o que a nossa militância já sabia: os acertos nas ações políticas e sindicais,
como a participação nas lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores, a defesa da unicidade sindical, do fim do
Fator Previdenciário, contra a terceirização que precariza os direitos dos trabalhadores, pela redução da jornada
trabalho sem redução de salário, contra a portaria 186, dentre outras.
Alcançar o índice de representatividade significa ter mais força para propor mudanças e exigir regras e
transparência para a concessão do registro sindical, lutar contra a regressão dos direitos, mas acima de
tudo para avançar nas conquistas democráticas. Isso só se conquista com sindicatos, federações,
confederações e centrais sindicais fortes. Nesse sentido, é importante que haja crescimento do movimento dos
trabalhadores e participação nas ações sindicais como um todo.
A CTB tem 980 sindicatos associados – o que corresponde a aproximadamente 9 milhões de trabalhadores.
Desse total, somente 565 estavam com cadastro ativo no MTE na data da aferição. O índice de representatividade
das centrais é divulgado anualmente pelo Ministério, que cumpre o que determina a Lei 11.648/2008, que
reconheceu as centrais como representantes legais dos trabalhadores.
O Parágrafo 2º do Artigo 4º da lei estabelece que, por ato do ministro de Estado do Trabalho e Emprego, este
divulgará, anualmente, a relação das centrais sindicais que atendem aos requisitos de que trata o art. 2º desta Lei,
indicando seus índices de representatividade. E, para estarem aptas à aferição do MTE, as centrais devem
cumprir requisitos como a filiação de pelo menos cem sindicatos, localizados nas cinco regiões do país, em no
mínimo três regiões com pelo menos 20 sindicatos filiados.
Mas é importante esclarecer que a apuração do MTE leva em consideração apenas o total de trabalhadores
sindicalizados de entidades com cadastro ativo no MTE. No levantamento dos dados cadastrais deste ano, foram
levadas em consideração as atas das ultimas eleições sindicais em todos os sindicatos ativos no cadastro
nacional de entidades sindicais. O Brasil tem hoje 7.253.768 trabalhadores associados a sindicatos que são
filiados a centrais sindicais – estão fora desse cálculo 980 mil trabalhadores associados a sindicatos
independentes, ou seja, não filiados a nenhuma central sindical.
O levantamento de dados sobre a representatividade sindical está previsto na Lei nº 11.648, de 2008, que
reconheceu legalmente as centrais sindicais. A apuração é feita com base nos dados da Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) e do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Só entram nos cálculos da taxa de
proporcionalidade (TP) as centrais que no ano-base de referência atingiram os requisitos legais.
Por meio deste artigo, queremos agradecer toda a militância que contribuiu para que a CTB tenha conquistado
essa importante evolução, incluindo também todos aqueles que acreditam neste projeto sindical.
Parabéns a todos os sindicatos filiados. A luta continua!

FIQUE ALERTA!
Eis os documentos necessários para providenciar seu registro profissional junto à SRTE - Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego:
- requerimento (em três vias) à SRTE, contendo nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, nascimento e
endereço residencial (modelo disponível no site do SISERGS (http://www.sisergs.com.br/registro.html);
- cópia autenticada do diploma do curso Técnico em Secretariado ou curso superior em Secretariado Executivo;
- cópia simples da carteira de identidade;
- cópia simples do CPF;
- CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), quantas tiver. É nela que constará o número seu registro.
O SISERGS pode providenciar o seu registro. Procure-nos.
Rua Uruguai n° 91 sala 209, Edifício Bier Ulmann - Centro - Porto Alegre/RS - 90010-903
CGC 92.948.462/0001-53 - Código Sindical 005.262.88857-3
Fone: 51 3225.9968 Fax: 51 3286.4101
sisergs@sisergs.com.br - www.sisergs.com.br

DICA DE LEITURA
As novas competências do profissional de Secretariado
Editora: IOB
Autor: Maria Elizabete Silva D’Elia e Edmea Garcia Neiva
Idioma: Português
Páginas: 284
Edição: 2ª
Esta edição traz conceitos reorganizados e estruturados de forma lógica. O foco
continua sendo o mesmo da primeira edição: atrair a atenção dos profissionais de
Secretariado para temas fundamentais à sua formação. O livro ajuda o trabalho
de assimilação, pesquisa, consultas e revisões.

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
Academia
Bohrer Tennis – Indoor
Caxias do Sul/RS
Arquitetos
STUDIO & ART - Arquitetura completa
Arquiteto Jefferson Santos – CREA 148815
Guaíba/RS

FALE COM O BOLETIM
Agradecemos os elogios que temos recebido de nossos leitores e amigos. Continuamos à espera de suas
críticas, opiniões, sugestões de pautas para o Boletim Informativo ou para cursos promovidos pelo
SISERGS. Compartilhe sua ideia conosco! Escreva para sisergs@sisergs.com.br.

ERRATA
No Boletim Informativo de maio, informamos que a Planeta Viagem organizou o evento sobre Gestão de Viagens
Corporativas, realizado na Ulbra, em Canoas, em 29 de maio. Na verdade, foram os estudantes do Secretariado
Executivo Trilíngue daquela universidade os responsáveis por essa organização. Além disso, o palestrante Filipe
Fiorini é Gerente da BBTurismo. Pedimos escusas pelo equívoco.

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 Andrighetto Ramos
Colaboradores desta edição:,Elizabeth Andrighetto Ramos, Maria Helena Endler, Rosimeri Sabino
Distribuição gratuita via e-mail.
Também disponível em http://www.sisergs.com.br/boletins.html
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PRÓXIMO CURSO
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MENSAGEM FINAL

Dia do Amigo
O Dia do Amigo é comemorado em 20 de julho. É uma data para
celebrar a amizade, e é quando as pessoas trocam presentes, se
abraçam e declaram sua amizade umas as outras.
A data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro, que, com a
chegada do homem à lua, enviou cerca de quatro mil cartas para
diversos países e idiomas, pois ele considerava a chegada do homem
a lua significava que se os homens se unissem, não haveria objetivos
impossíveis.
Foi primeiramente adotado em Buenos Aires, na Argentina, através de
um Decreto, e depois em outras partes do mundo, e hoje quase todos
os países comemoram a data.

Chegada do Homem à Lua
Em 20 de julho também se comemora a Chegada do Homem à Lua. Após alguns anos de treinamento e de
preparativos para a grande viagem de trezentos mil quilômetros, com uma tecnologia incipiente, a missão foi
um sucesso. Em 1969, os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin viajaram para a Lua,
na espaçonave Apolo-XI. Em 20 de julho, Armstrong pisou na Lua, e proferiu a famosa frase: "That's one
small step for a man, one giant leap for mankind": "Este é um pequeno passo para um homem; um salto
gigantesco para a humanidade".
Durante duas horas e meia, Armstrong e Aldrin caminharam na Lua, coletando pedras e amostras do solo
lunar, tirando fotos e fazendo algumas experiências; Collins permaneceu na nave espacial, na órbita da Lua,
aguardando os companheiros.
Em 24 julho, os heroicos astronautas retornaram, descendo no Oceano Pacífico e foram resgatados pela
Marinha americana.

Dia dos Avós
Já o dia 26 de julho é o Dia dos Avós, porque é o Dia de Sant'Ana e
São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. A festa de
Sant'Ana foi instituída em 1584 e só no novo calendário litúrgico,
Sant'Ana e São Joaquim passaram a ser celebrados no mesmo dia.
No Evangelho, não há referências aos pais de Maria. Encontra-se
esta história no escrito apócrifo de São Tiago. Narra que Ana e
Joaquim não tinham filhos, mas sempre rezavam pedindo ao Senhor
para que lhes enviasse um, prometendo consagrá-lo ao seu serviço.
Ana teve uma menina, batizada de Maria. A fim de cumprir o voto que haviam feito, aos três anos levaram-na
ao Templo, deixando-a ao serviço do culto divino. Ali, ela foi educada e permaneceu até a época do noivado
com São José.
Uma das irmãs de Sant'Ana era mãe de Santa Isabel e avó de São João Batista. Sant'Ana é a padroeira dos
idosos e das mulheres grávidas. Ela alcança de Deus a graça da gravidez às mulheres estéreis.
Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar o carinho, a sabedoria e a experiê
ncia de vida destas pessoas
ên
com quem convivemos. Os avós são tidos como segundos pais e segundas mães.
Fontes: http://www.calendarr.com/brasil/dia
lendarr.com/brasil/dia-do-amigo-e-internacional-da-amizade/
amizade/

http://www.paulinas.org.br/diafeliz/dataCom.aspx?Dia=20&Mes=7&DataComID=422#.T_DRTSACA1E.email
http://www.paulinas.org.br/diafeliz/dataCom.aspx?Dia=20&Mes=7&
DataComID=422#.T_DRTSACA1E.email
http://www.paulinas.org.br/diafeliz/dataCom.aspx?Dia=26&Mes=7#.T_DRpDSJNbc.email
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