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No dia 10 de junho, o SISERGS participou da Solenidade de Posse do 31 Superintendente Regional do Trabalho e
Emprego no Estado do Rio Grande do Sul
Su - Sr. Heron dos Santos Oliveira. O evento contou com a presença do
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego - Sr. Manoel Dias.
Na manhã de 13 de junho, o SISERGS reuniu-se
reuniu
com os dirigentes das centrais sindicais, federações e sindicatos
s
para
participar no debate do reajuste do Salário Mínimo Regional, que deverá entrar em vigor a partir de janeiro de 2014.
O SISERGS e um grupo de profissionais
onais de Secretariado, juntamente com outras categorias que atuam na saúde
como: Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Nutricionistas, Farmacêuticos, Assistentes
Sociais, Médicos, Psicólogos, Biólogos, Odontólogos, Engenheiros, Arquitetos,
Arquitetos, Fisioterapeutas, Técnicos de
Segurança do Trabalho, Técnicos em Radiologia, Terapeutas Ocupacionais, Administradores, Prestadores de Serviços
Gerais, entre outros, vem participando de várias reuniões e manifestações na Campanha Salarial Unificada da Saúde
2013.. Essa campanha é a principal saída para as dificuldades encontradas pelos trabalhadores da saúde no RS.
A Diretoria do SISERGS esteve presente no XII Encontro dos
Cursos Técnicos da Escola Técnica Marechal Mascarenhas
de Moraes, nos dias 11, 12 e 13/junho,
/junho, realizado
r
na Faculdade
CESUCA em Cachoeirinha/RS.
As palestrantes: - Cristiane Murari –
Secretária Executiva do Grupo RBS,
participou com o tema “Você tem sede de
quê?” e Angélica M. de Moraes–
Moraes Secretária
Executiva da Elo Ltda., com o tema “A
atuação do profissional de secretariado
executivo como empreendedor corporativo
nas organizações”. Ambas as profissionais
foram indicação do SISERGS. Na foto ao
lado, Cristiane Murari está à esquerda.

A palestrante Angélica Moraes no centro.

Fotos: Prof. José Eduardo Fraga
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No dia 17/06, o curso de Secretariado Executivo Trilíngue da ULBRA Canoas promoveu
a palestra: A MULTICULTURALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: UMA EXIGÊNCIA DO
MERCADO “SEM FRONTEIRAS”, que abordou reflexões sobre a importância do
conhecimento cultural das nações, além do domínio do idioma, investigando as
influências dos aspectos culturais na carreira profissional. O evento foi ministrado em
espanhol e contou com a participação dos alunos e da comunidade acadêmica. A
palestrante foi Ana Paula Grison, graduada em Língua Espanhola e Respectivas
Literaturas e especialista em Ensino de Línguas Estrangeiras. É tradutora juramentada e
Diretora da Escola de Idiomas Four. Na mesma ocasião, o Centro Acadêmico Secretarial
fez a entrega das canecas personalizadas, ação desenvolvida na Gestão 2013, com o
objetivo de promover a profissão.

Crédito das fotos: Tatiana Sodré - jornalista e assessora da IELB.

DICA DE SITE
Este site trata de empreendedorismo
e traz dicas sobre marketing e
vendas, artigos sobre gestão,
finanças e operações, além de cases
de sucesso de diversas áreas.
http://www.endeavor.org.br/

DICA DE LEITURA
Livro - O X da Questão

Autor: Batista, Eike
Editora: Sextante/Gmt
Categoria: Literatura Nacional/Biografias e Memórias
Eike Batista é um ícone do sucesso no mundo dos negócios. O "x" presente no nome de cada uma
de suas empresas é símbolo da multiplicação de riqueza, ousadia, criatividade e capacidade de
execução. Da venda de seguros de porta em porta na Alemanha, da mochila nas costas atrás do
sonho dourado nos garimpos da Amazônia ao êxito das aberturas de capital em série, tudo em Eike
é superlativo, único e surpreendente.
Em O X da Questão, o maior empreendedor brasileiro narra com sinceridade ímpar suas aventuras
de desbravador, desde os maiores sucessos até as experiências que não deram certo e os erros
cometidos no curso de projetos vitoriosos. Há lugar também para o que ele qualifica como estresses
que o fizeram crescer, a começar pela asma na infância. É hora de conhecer em detalhes a saga
empresarial do homem que ajudou a colocar o Brasil no mapa-múndi dos negócios e que entende
que o lucro se mede em números, mas que o valor de uma empresa se reflete no bem-estar da
comunidade em que atua.
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.ATUALIZAÇÃO

LINGUÍSTICA – INGLÊS

Qual é a diferença entre “ALONE”, “BY MYSELF” e “ON MY OWN”?
Michael Jacobs

Nunca entendi a diferença entre alone, by myself e on my own. Pode me ajudar?
Sim. Aliás, tentarei fazer melhor. Pensando na sua pergunta, escrevi o seguinte texto: I’m alone, on my own and, even
worse, by myself (“Estou sozinho, sozinho e, o que é pior, sozinho”). Espero que lhe atenda.
Tempos atrás, perguntaram-me se existia diferença entre by myself, on my own e alone. Já que fazia algum tempo que
eu não via a pessoa que fez a pergunta, coloquei-a em banho-maria (a pergunta, não a pessoa) e me dediquei a outros
assuntos, digamos, mais imediatos.
Só que há certas questões que não deixam a gente em paz, pois acabei de receber um e-mail de uma leitora que quer
saber exatamente a mesma coisa. Então, acho que chegou a hora de arregaçar as mangas e tentar responder.
A propósito, passou pela sua cabeça fazer a pergunta: “Como é que se diz ‘banho-maria’ em inglês?” Se passou, aí vai.
A gente diz on the back burner: Put it on the back burner. Quando se lembra que back burner é o queimador do fogão
que fica na parte de trás (a propósito, faço uma confusão danada com esse “trás” e o “traz” com z, do verbo “trazer”).
Bom, voltando… Deu para perceber que estou fugindo do assunto? E sabe por quê? Porque é um pouco difícil de
responder, claro. Mas juro que vou parar de enrolar e fazer um esforço, já.
Começando com by myself. Essa expressão tem dois sentidos. Pode significar:
1. Sozinho, sem alguém, sem companhia.
2. Sem ajuda.
Veja os exemplos:
o (1) I often like to spend time by myself.
o Muitas vezes, gosto de ficar sozinho.
o (2) No, thanks. I don’t need any help. I can do it by myself.
o Não, obrigado. Não preciso de ajuda. Eu me viro sozinho.
Obviamente, o que interessa para nós é a primeira situação. Se eu disser I often like to spend time alone, estarei
expressando exatamente a mesma coisa. Alone e by myself são sinônimos aqui, e ambos são comuns – o uso de um e
outro deve ser fifty-fifty em termos de frequência.
E como é que fica on my own? Vamos ver o que acontece com a mesma frase. I like to spend time on my own. Mudou
alguma coisa? Acho que não. Posso dizer I like to spend time by myself/on my own/alone sem alterar o sentido. Logo,
concluo que as três expressões significam a mesma coisa. São intercambiáveis. (Só que a frequência agora cai
para thirty-three, thirty-three e thirty-three…)
E aí está a resposta. Ufa! Que alívio! Não foi tão difícil quanto eu imaginava. Aliás, permita-me compartilhar um
pequeno segredo: só tive certeza de que conseguiria escrever esse texto depois que o terminei, pois eu mesmo estava
em dúvida.
Não entendo por que enrolei tanto. Next question please!

Fonte: http://www.teclasap.com.br/2010/09/03/qual-e-a-diferenca-entre-alone-by-myself-e-on-my-own/
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REPORTAGEM CENTRAL

Secretária remota: nova carreira em ascensão
O GoHome conversou com Deisiane Zortea Kuckla, uma empreendedora de União da Vitória (PR), que mora em
Curitiba e desde o início de 2011 trabalha como secretária remota. Seu exemplo é um case de sucesso de
empreendedora que correu atrás do que queria, se planejou (fez pesquisa de mercado e plano de negócios) e
implementou a ideia. “Já trabalhava há anos como secretária em um escritório de arquitetura e analisava a ideia de
trabalhar em casa. Percebi que havia uma necessidade de organização da vida profissional, especialmente dos
profissionais liberais. Nos Estados Unidos, o serviço de assistente virtual é bem comum, mas vi que no Brasil ainda
estava começando”, comenta Deisiane. Depois de muita pesquisa própria e consultoria do SEBRAE, ela montou seu
escritório em casa, onde já tinha mobiliário adequado e adquiriu um notebook, além de instalar banda larga para poder
realizar seu trabalho.

Deisiane já iniciou seu trabalho com clientela, inclusive alguns clientes surgiram a partir da pesquisa de mercado.
“Quando eu perguntava sobre a demanda dos serviços, algumas pessoas respondiam: ‘sério que existe este serviço
em Curitiba? Eu preciso disso’”, conta. De lá para cá, Deisiane fez algumas adaptações em seu pacote de serviços,
mas sua agenda comporta todo o trabalho de secretariado, administrativo e até RH e financeiro, como contas a pagar,
prospecção, contratação, agenda, orçamentos, etc. Para o serviço de atendimento telefônico, Deisiane conta com a
parceria de uma colega que atende os ramais com script pré-definido.
Como funciona
O serviço da secretaria remota é cobrado por hora e Deisiane define com o cliente o pacote mensal. Caso ultrapasse o
limite, ela avisa e combina os extras com o cliente. A secretária atua como MEI (Micro Empreendedor Individual),
fornece nota fiscal para seus clientes (o que ajuda a não configurar vínculo empregatício), e conta que hoje consegue
faturar mais do que quando era contratada de uma empresa. “Claro que tem os custos fixos de uma empresa, como
telefone e internet. Agora, estou comunicando meus clientes a me ligarem no telefone Voip, para não misturar com o
da casa”, explica. Esta é uma separação importante, especialmente para não invadir a privacidade da residência.
Deisiane tenta se ater ao horário que definiu para trabalhar, das 8 às 17 horas, com uma hora de almoço. Mas sabe
que quando o trabalho exige, vai além desse horário. “Estou me policiando para cumprir este expediente e depois do
trabalho poder me dedicar ao meu hobby”, conta Deisiane.
Sobre as vantagens e desafios de trabalhar em casa, a secretária remota comenta que é uma grande facilidade não ter
que sair de casa quando está chovendo, por exemplo, enfrentar trânsito ou ter que levantar muito cedo para chegar ao
serviço no horário. “Valorizo a flexibilidade de horários, posso montar a minha agenda. Por isso consigo estar aqui, no
café, sendo entrevistada por vocês. Também economizo com combustível, alimentação fora de casa, etc.”. Sobre as
desvantagens, Deisiane diz que não consegue elencar nenhuma, a não ser pelo fato de agora ter que dedicar um
tempo para organizar as finanças da própria empresa. Mas nada que ela não consiga tirar de letra, não é mesmo? =)

Fonte: http://www.gohome.com.br/secretaria-remota-nova-carreira-em-ascensao/
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LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
“Pode chover, pode molhar, mas o Brasil eu vou mudar!"

Blog Barão Gaúcho, uma das principais faixas da manifestação reivindicava 10% do PIB na educação.
O SISERGS e a CTB apoiam e participam das manifestações pela saúde, democratização da mídia, passe livre, pelas
40 horas semanais sem redução do salário, valorização do Salário Mínimo Regional, fim do Fator Previdenciário,
reforma política e a taxação das grandes fortunas que são algumas das principais pautas que têm levado a Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-RS) a participar, com faixas e bandeiras, das manifestações realizadas
em todo o Estado. Apesar da chuva, terça-feira (24/6), centenas de sindicalistas percorreram as ruas centrais de Porto
Alegre ao lado dos demais integrantes da Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS).
Vemos com bons olhos as manifestações progressistas,
conforme a pauta da Coordenação dos Movimentos Sociais:
Reforma Política que acabe com o financiamento privado nas
campanhas eleitorais, que induz esse processo de corrupção
porque o capital financia as campanhas e depois cobra a
conta quando exerce o seu poder de pressão sobre o
Congresso Nacional para que medidas antipopulares sejam
aprovadas. Hoje, o Congresso é representado, na sua grande
maioria, por setores retrógrados que não querem avanços nas
questões sociais como as que os trabalhadores desejam e o
Brasil precisa.
A participação da CTB nessas manifestações, juntamente com as
outras centrais sindicais e os demais movimentos sociais, tem o
objetivo de apresentar soluções concretas que se tornem conquistas
reais para o povo, através das mudanças que queremos para o país,
concluiu o Presidente da CTB-RS - Guiomar Vidor.
Ficará na história do Brasil como mais um amplo episódio em que se
observou grandes movimentos de massa. Só em Porto Alegre foram 20
mil pessoas nas ruas, apesar da chuva insistente e do frio implacável.
Fonte: CTB-RS e Blog Barão Gaúcho
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FIQUE ALERTA!

CENTRAIS SINDICAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS MOBILIZAM PARALISAÇÕES NO DIA 11

Convidamos você a participar também!
Em sequência à decisão de todas as centrais sindicais de realizar em 11 de julho o “Dia Nacional de Lutas com greves
e Mobilizações”, tendo como lema: “Pelas Liberdades Democráticas e pelos Direitos dos Trabalhadores”, as centrais
sindicais do Rio Grande do Sul estiveram reunidas nesta quarta-feira (26/6) na sede da Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB-RS) com o objetivo de se articularem e programarem atividades que serão realizadas até
o dia 11/7.
Estiveram presentes os representantes da CTB, CUT, Força Sindical, UGT, NCST, CGTB, CSP-Conlutas, além de
representantes da União Nacional dos Estudantes (UNE).
As lideranças nacionais também definiram nove bandeiras de luta como fundamentais na atual conjuntura. A lista
abaixo foi entregue à presidenta Dilma Rousseff no encontro desta quarta-feira (26/6) e ganhará destaque em cada
paralisação realizada em 11 de julho:
•

Fim do fator previdenciário

•

Valorização das Aposentadorias

•

10% do PIB para a Saúde

•

Transporte público e de qualidade

•

10% do PIB para a Educação

•

Reforma Agrária

•

Mudanças nos Leilões de Petróleo

• Rechaço ao PL 4330, sobre Terceirização
•

Redução da Jornada de Trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salários

O presidente da CTB-RS, Guiomar Vidor, destacou que a unidade de todas as centrais sindicais é um fato inédito: “Ela
representa um alto grau de maturidade da classe trabalhadora que chegou a conclusão de que precisamos colocar, em
primeiro lugar, a nossa pauta na ordem do dia para que as manifestações realizadas em todo o país resultem em
conquistas concretas para os trabalhadores”.
As centrais sindicais do Rio Grande do Sul estão convocando a paralisação nacional por unanimidade. “Realizaremos,
a partir desta quarta-feira (26/6) até o dia 11 de julho, uma série de atividades e mobilizações para que tenhamos uma
grande paralisação nacional. A nossa tarefa será parar todo o Estado. Com esse objetivo, foi formada uma comissão
composta pelas centrais sindicais e pela União Nacional dos Estudantes (UNE) que vão produzir o material unitário,
tanto impresso como para as redes sociais, a fim de que se tenha uma ampla divulgação dessa importante atividade
que acontecerá no dia 11 de julho”, concluiu o presidente da CTB-RS.
11 de Julho Dia Nacional de Luta com Greves e Mobilizações.
Site Estadual: www.ctbrs.org.br
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PRÓXIMOS EVENTOS
Informamos que em 31 de agosto de 2013, das 9h às 17h, realizaremos o curso E-mails: Como utilizá-los com
eficiência.
Forneceremos certificado com validade para horas complementares. Não perca está oportunidade. Inscreva-se já e
garanta a sua vaga.

João Pessoa-PB, 09 a 12 de outubro de 2013.
http://www.ccae.ufpb.br/3enasec/home/1downloads/PROGRAMACAO_III_ENASEC_v6.pdf

Belém do Pará de 6 a 8 de novembro de 2013
VI Encontro Nacional de Estudantes de Secretariado:
Construindo e consolidando a identidade do profissional do Secretariado Executivo
A comunidade acadêmica é o primeiro passo para as grandes conquistas.
Maiores informações: http://vienesec.blogspot.com.br/p/enesec.html
https://www.facebook.com/ViEnesec
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CONHEÇA O SISERGS – Novos Convênios
ESPAÇO DA PALAVRA - CLÍNICA DE PSICOLOGIA
Iracema Lourdes Peloso Gabardo - Psicóloga
Serviços de atendimento psicológico como psicoterapia individual ou em grupo para adultos jovens
e adultos maduros, cursos, palestras e outras atividades afins.
Rua Lenine Nequeti nº 77 - sala 203 (em frente ao Fórum), Canoas - RS, CEP 92310-205.
Telefones: (51) 9315-3777 e 3032-1515,
Desconto mínimo de 20% sobre os preços dos serviços praticados aos associados e seus dependentes.

**************************************************************************
AUGUSTO SCHULTZ YUMI
Psicólogo Clínico – Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamental - CRP 07/22058
Rua Caju, 28 – sala 509 – Bairro Petrópolis - Porto Alegre –RS Telefone: 51-95461919
Psicoterapia individual para crianças, adolescentes e adultos. Experiência na área de Psicologia Clínica,
na abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental, atuando principalmente nos seguintes temas: Transtornos da
Personalidade, de Humor, de Ansiedade e da Infância e Adolescência.
Desconto de 40% em todas as consultas.

**************************************************************************
STUDIO EQUALIZE FISIOTERAPIA E PILATES
Avenida Júlio de Castilhos, 440 - sala 132 - Centro - Porto Alegre/RS
Telefones: (51) 3019-3530/(51) 9358-9245/(51) 8117-6515
E-mail: studioequalize@hotmail.com
Descontos: 30% para fisioterapia traumato-ortopédica;
20% para acupuntura;
10% para fisioterapia dermatofuncional (estética
10% para Pilates.

**************************************************************************
ANGELA EHMS
Quiropraxista - ABQ 527
Alameda Coelho Neto nº20, sala 203. Tel.: 51-9705-1329
Desconto de 20% na avaliação e 15% nas demais consultas.

**************************************************************************
Mariana Gressler Volante Balardin
Psicóloga Clínica - CRP 07/16141
Psicoterapia para crianças, adolescente e adulta. Psicodiagnóstico para todas as faixas etárias. Orientação
Profissional/Vocacional
Consultório: Rua Felipe Camarão, 664/403 - Bom Fim - Porto Alegre/RS - Contato: (51) 8168.7741
Desconto de 50% para associados e familiares.

**************************************************************************
MONTREAL VIAGENS, a agência parceira na realização de seus sonhos.
www.montrealviagens.com.br
CURTA NOSSO SITE
Todos os endereços eletrônicos de nosso cadastro foram indicação de clientes, amigos ou parentes. Caso não queira
receber este tipo de divulgação, solicite a retirada do seu nome de nossa lista de endereços.
Todos os pacotes anunciados estão sujeitos à alteração de valores e disponibilidade de lugares.
- Consulte saídas de outras localidades montrealviagens@montrealviagens.com.br
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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.
O sócio do SISERGS conta com 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
val diferenciado.
Para que o SISERGS se fortifique e continue
ontinue sua atuação
a
nas negociações coletivas, conquistando
conquista
mais vitórias para a
categoria, é necessária a SUA associação.
associação
Associe-se e fortaleça
ortaleça a sua representação!

MENSAGEM FINAL

Dia do Amigo e Internacional da Amizade

É comemorado
omemorado em várias datas no Brasil, mas 20 de julho é a data oficial tanto do Dia do Amigo quanto do Dia
Internacional da Amizade,, 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 sendo gradualmente adotado em outras partes do
mundo, e hoje quase todos os países comemoram a data.
Frases para o Dia do Amigo
• "Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela
desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade." –
Confúcio
• "Há duas espécies de chatos: os chatos propriamente ditos e... os amigos, que
são os nossos chatos prediletos."
predil
- Mário Quintana
• "Ter muitos amigos é não ter nenhum." - Aristóteles
Fonte: http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-amigo-e-internacional-da-amizade/
http://www.calendarr.com/brasil/dia
amizade/
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