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AÇÕES DO SISERGS
No dia 11 de julho, o SISERGS participou do Dia Nacional de Luta com Greves e Mobilizações,
Mobilizações pela luta em defesa
das reivindicações do povo e da classe trabalhadora, por um Brasil justo, igualitário, democrático, atento e sensível aos
clamores que ecoam nas ruas e avenidas de todo o país.
Nesta luta, a classe trabalhadora
ra reclama 10% do PIB para a saúde, 10% do PIB para a educação, redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais sem prejuízo dos salários, o fim do fator previdenciário, a valorização das
aposentadorias, transporte público de qualidade, reforma agrária,
agrária, mudanças nos leilões do petróleo, rejeição da PL
4330, que amplia a terceirização e retira direitos do trabalhador,, plebiscito popular sobre a reforma política, menos
juros e mais desenvolvimento, reforma urbana e democratização dos meios de comunicação.
comunicaçã

11 de julho: dia histórico para centrais sindicais e trabalhadores gaúchos

********************
No dia 25, o SISERGS promoveu a palestra “Assédio Moral no trabalho: você
sabe o que é isto?”,, uma oportunidade legítima para esclarecer dúvidas a respeito
do tema. Alini Silva da Veiga,, Secretária Executiva Trilíngue, formada pela ULBRA
Canoas e docente da AGAS - Associação Gaúcha de Supermercados – explanou
com muita propriedade os meandros da identificação do assédio moral pelo
empregado e os sentimentos que se apoderam do assediado
asse
durante esse
desagradável período.
Ao lado, Alini da Veiga e a Diretoria do SISERGS, Núbia Martins.
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O complemento da palestra ficou por conta das informações jurídicas, igualmente
essenciais, evidenciadas pelo Dr. Vitor Rocha Nascimento, do Escritório Silva,
Nascimento & Advogados Associados, que trouxe exemplos atuais de processos
recentes e seus desfechos na justiça brasileira. O tema é tão amplo e ainda tão
desconhecido pela maioria das pessoas que o SISERGS o trouxe na seção
seç
Reportagem Central deste Boletim. Apreciem a leitura!
Dr. Vitor Nascimento e a Diretora do SISERGS, Núbia Martins.

Nesta foto, os palestrantes com participantes e Diretoras do SISERGS.

DICA DE BLOG
O blog de Miriam Nasser traz um emaranhado de assuntos
vinculados ao Secretariado Executivo.
Miriam atuou como Secretária Executiva por quase 20
anos, tendo passagem por empresas nacionais e
multinacionais.
Segue o endereço eletrônico:

http://www.tudosobresecretariado.com.br/
/www.tudosobresecretariado.com.br/

DICA DE SITE
http://jabconsultoria.com.br/
Consultoria focada em auxiliar empreendedores de economias emergentes e
desenvolvidas em analisar e interpretar dados de mercado, setoriais e econômicofinanceiros, transformando-os,
os, com inteligência em informações de valor.

DICA DE LEITURA
Finanças para Secretariado Executivo
Autor: Laila Del Bem Seleme
Editora: IBPEX
Ano: 2009
Nº de Páginas: 190

O livro propõe ao leitor uma imersão em sua esfera pessoal e profissional, brindando-o
brindando
com informações e exemplos variados sobre a utilização do dinheiro de maneira simples e
enriquecedora. Destinada especialmente ao secretário executivo, a obra o ajudará a
conquistar seu espaço, a entender os pormenores da área financeira de uma organização
e, sobretudo, a perceber que o sucesso no mundo corporativo pode ser conquistado com
uma
a boa dose de esforço e determinação.
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ATUALIZAÇÃO LINGUÍSTICA – PORTUGUÊS

Estrangeirismos na Língua Portuguesa
Estrangeirismo é o processo que introduz palavras de outros idiomas na língua portuguesa. Conforme a origem, as palavras

recebem nomes específicos, como anglicismo (do inglês), galicismo (do francês), etc. São duas suas categorias:

1) Com aportuguesamento: a grafia e a pronúncia são adaptadas para o português. Ex.: abajur (do francês "abatjour")
2) Sem aportuguesamento: conserva-se a forma original da palavra. Ex.: mouse (do inglês "mouse")
A maioria das palavras da língua portuguesa tem origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa.
Elas são introduzidas em nossa língua por diversos motivos, sejam eles históricos, socioculturais e políticos,
modismos ou avanços tecnológicos. As palavras estrangeiras geralmente passam por um processo de
aportuguesamento fonológico e gráfico. A Academia Brasileira de Letras, órgão responsável pelo Vocabulário
Ortográfico de Língua Portuguesa, tem função importante no aportuguesamento dessas palavras.
As pessoas, em geral, estão tão acostumadas com a presença dos estrangeirismos na língua que, muitas vezes,
desconhecem que uma série de palavras tem sua origem em outros idiomas. A seguir, uma lista com exemplos de
palavras que passaram pelo processo de aportuguesamento, bem como a origem e definição de cada uma delas:
Palavra

Origem

Definição

Abajur

Do francês abat-jour

Luminária de mesa

Ateliê

Do francês atelier

Oficina de artesãos

Baguete

Do francês baguette

Pão francês fino e longo

Bangalô

Do inglês bungalow

Casa residencial com arquitetura de bangalô indiano

Basquetebol

Do inglês basket ball

Esporte cujo objetivo é fazer com que uma bola de couro entre numa cesta.

Batom

Do francês bâton

Bastão usado para pintar os lábios.

Bege

Do francês beige

Cor amarelada, como a da lã em seu estado natural.

Bife

Do inglês beef

Fatia de carne

Bijuteria

Do francês bijouterie

Adorno barato

Bistrô

Do francês bistrot

Restaurante pequeno, típico da França.

Blecaute

Do inglês blackout

Interrupção noturna no fornecimento de eletricidade.

Boate

Do francês boîte

Casa noturna

Bói

Do inglês boy

Garoto de recado, contínuo.

Boxe

Do inglês box

Pugilismo

Bufê

Do francês buffet

Mesa para servir iguarias, bebidas, etc.

Buquê

Do francês bouquet

Ramalhete

Capô

Do francês capot

Cobertura de motor de veículo

Carrossel

Do francês carrousel

Brinquedo próprio de parques de diversões

Cassetete

Do francês casse-tête

Cacete curto de madeira ou borracha usado por policiais.

CD

Do inglês compact disc
(sigla)

Disco usado para armazenamento digital de áudio ou dados.

Champanhe

Do francês champagne

Vinho branco espumante fabricado na região de Champagne (França).

Chique

Do francês chic

Elegante

Chofer

Do francês chauffeur

Motorista

Clipe

Do inglês clip

Grampo usado para prender papéis.

Comitê

Do francês comité

Local em que se reúne determinada comissão.
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Conhaque

Do francês cognac

Bebida alcoólica obtida pela destilação do vinho branco.

Coquetel

Do inglês cocktail

Drinque preparado através da mistura de bebida alcoólica com frutas.

Creme

Do francês crème

Substância espessa, gordurosa, branco-amarelada.

Croquete

Do francês croquette

Bolinho de carne

Cupom

Do francês coupon

Pedaço de cartão ou de papel impresso que dá a seu possuidor certos direitos; tíquete.

Debênture

Do inglês debenture

Título de crédito que representa uma dívida, obrigação.

Debutar

Do francês débuter

Iniciar-se na vida social, ao completar 15 anos.

Decolagem

Do francês décollage

Ato ou efeito de decolar, levantar voo.

Escore

Do inglês score

Resultado de uma partida esportiva expresso em números; placar.

Esporte

Do inglês sport

Conjunto de exercícios físicos praticados com método; desporto.

Esqui

Do francês ski

Longo patim de madeira, metal ou material sintético, para andar ou deslizar sobre a
neve.

Estresse

Do inglês stress

Estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional;
perturbação.

Folclore

Do inglês folklore

Costumes e artes conservadas por um povo, expressas nas suas lendas, crenças,
canções, etc.

Guichê

Do francês guichet

Pequena janela por onde se atende o público.

Maiô

Do francês maillot

Traje de banho feminino.

Manicura

Do francês manucure

Profissional do tratamento de unhas.

Maquiagem

Do francês maquillage

Conjunto de produtos cosméticos usados para maquilar-se.

Menu

Do francês menu

Cardápio

Metrô

Do francês métro

Sistema de transporte urbano de massa realizado por trens elétricos (abreviatura de
metropolitano).

Motobói

Do inglês motoboy

Contínuo que faz entregas de motocicleta.

Náilon

Do inglês nylon

Fibra têxtil sintética

Nocaute

Do inglês knockout

Em boxe, a derrota pela inconsciência durante 10 segundos, no mínimo.

Omelete

Do francês omelette

Fritada de ovos batidos.

Piquenique

Do inglês picnic

Refeição em grupo feita em meio à natureza.

Purê

Do francês purée

Rali

Do inglês rally

Competição automobilística

Repórter

Do inglês reporter

Jornalista, profissional da notícia.

Suéter

Do inglês sweater

Agasalho fechado, feito de lã.

Sutiã

Do francês soutien-gorge

Tênis

Do inglês tennis

Jogo de origem inglesa, com raquetes e bola.

Teste

Do inglês test

Exame, prova.

Time

Do inglês team

Conjunto de jogadores que constituem equipe.

Toalete

Do francês toilette

Aposento sanitário; banheiro.

Voleibol

Do inglês volleyball

Jogo entre equipes separadas por uma rede, no qual se manda por cima dessa rede
uma bola, batendo-lhe com a mão ou com o punho (forma abreviada: vôlei).

Prato preparado com legumes amassados e servidos em consistência pastosa; pirê.

Roupa íntima feminina usada para sustentar os seios.

Fonte: http://www.soportugues.com.br/secoes/estrangeirismos/estrangeirismos7.php
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REPORTAGEM CENTRAL - Assédio Moral: o que é e como denunciar
1 - O que é assédio moral? Quais são suas principais características?
É a prática deliberada, continuada e prolongada de exposição dos trabalhadores a situações de humilhação, de forma
direcionada a indivíduos escolhidos como bodes expiatórios, provocando a degradação do ambiente de trabalho com o
intuito de forçar a pessoa assediada a pedir demissão. Portanto, o assédio moral se caracteriza pela repetição de
atitudes humilhantes, com a intenção proposital dos assediadores, de forma direcionada a indivíduos específicos,
prolongadamente durante o tempo, trazendo precarização do ambiente de trabalho que, via de regra, se desumaniza,
provocando-se alienação social do assediado e conivência para com o assediador por parte dos colegas.
É importante destacar que o assédio moral pode ser vertical ou horizontal. Trata-se de assédio vertical aquele
praticado por pessoas de posição hierárquica diferenciada em relação ao assediado (por exemplo, chefes ou gerentes
que assediam subordinados), sendo este o mais comum e frequente registrado na realidade. Já o assédio horizontal é
exercido entre colegas de trabalho, sem superioridade hierárquica (como quando um trabalhador é alvo contínuo de
chacotas e comparações por ser o "pior" do setor).
2 - Como pode o assediado provar que sofre assédio?
A prova do assédio moral pode ser feita por qualquer meio admitido legalmente. Normalmente, a prova mais comum é
a testemunhal, ou seja, o depoimento de pessoas que presenciaram o assédio a que submetida à pessoa. Porém, há
outros meios, como provas documentais (por exemplo, cartazes que coloquem o funcionário assediado em situação
embaraçosa), fotos ou vídeos que retratem a colocação do assediado em situação humilhante no trabalho (por
exemplo, quando é obrigado a cumprir "prendas" por não atingir as metas), ou, ainda, textos de e-mails enviados
indiscriminadamente para colegas do assediado, humilhando-o perante todos. Há, ainda, a possibilidade de constituir
prova por meio de gravação de conversa presencial ou telefônica, desde que a gravação seja feita pelo assediado em
conversa na qual ele seja um dos interlocutores, o que tem sido aceito pela Justiça do Trabalho como meio lícito de
prova.
3 - Que danos pode sofrer o assediado, caso não denuncie o assédio?
O assédio moral é uma conduta ilícita que possibilita reparação indenizatória ao assediado. Além disso, trata-se de
conduta passível de punições, que, portanto, pode ser denunciada aos Sindicatos profissionais, bem como às
autoridades, como Ministério Público do Trabalho e as Superintendências Regionais do Trabalho. Além disso, pode
haver a procura da reparação pela Justiça do Trabalho, seja com pedidos de indenização pós-danos morais, seja com
pedidos de obrigação de fim do assédio.
A não feitura de denúncia ou atitude que vise cessar o assédio implica na perpetuação do problema, que pode levar a
uma degradação tão profunda do ambiente de trabalho, que todos sofrem, de alguma forma, danos morais,
especialmente o assediado que, normalmente, sofre severas crises de depressão, baixa estima por si, o que leva a
pedidos de demissão e, em casos extremos, até mesmo ideias suicídio.
4 - Qual orientação é dada a quem se identifica como assediado no trabalho?
Orienta-se ao assediado, uma vez que perceba estar sendo vítima de assédio, que procure ajuda imediatamente, seja
no seu Sindicato profissional, seja junto a autoridades públicas, seja perante a Justiça do Trabalho. Ainda, é
recomendável que o assediado, na medida do possível, junte provas do assédio que sofre, pois pode ser isso a
diferença entre efetivamente punir ou não os assediadores. Também é muito importante que colegas de pessoa
eventualmente assediada não compactuem com o procedimento e denunciem o fato.”.
Fonte: Vitor Rocha Nascimento - Advogado - OAB/RS 55.508
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LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – Alteração do Parecer do Ministério do Trabalho
O Ministério do Trabalho nos enviou o novo parecer para o Registro Profissional por direito adquirido, passa a
considerar a data da Lei 9261/96.
Resumindo: o profissional que comprovar três anos na função de Secretária/o até 10-01-1996 terá direito ao registro
profissional – Executivo ou Técnico - por direito adquirido. Para maiores informações, procure o SISERGS.

CONHEÇA O SISERGS – CONVÊNIOS

SEMEAR – CENASA – CENTRO ASSISTENCIAL SARANDI
Psicologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia.
http://www.semearpoa.org.br - http://blogdossemeadores.blogspot.com/
Av. Alcides São Severiano, 100 - Bairro Sarandi - Porto Alegre - CEP: 91130-500 - fone/fax: (51) 3365 78 40
Desconto de 15% sobre os preços dos serviços praticados,
com exceção na área de Psiquiatria, que tem valor fixo de R$ 80,00 a consulta.
***************************************************************************
Priscila Marques
Psicóloga - CRP 07/20385
Pensar e Reverie Consultório de Psicologia
Rua Coronel Vicente, 411 Sala 401 - Bairro Centro - Canoas/RS - Fones: 84568850 - 96127018
Psicoterapia para crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Desconto de 50% nas consultas para os associados e dependentes.
Link: https://www.facebook.com/PensarEReverieConsultorioDePsicologia?ref=hl
**************************************************************************
ANA TERRA DE FREITAS Psicóloga CRP07/21426
Av. Otávio Rocha, 115, sala 1003 – Centro – Porto Alegre - Telefone: 51 81974329
Desconto de 50% para associados e dependentes
**************************************************************************
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, 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.
**************************************************************************
Marina Kreling - Psicóloga - CRP 07/19698
Avaliação psicológica - Psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos - Grupos terapêuticos
Rua Felipe Camarão, 664/403 - Bom Fim - Porto Alegre – RS - Telefone: (51) 8448-1876
Desconto de 50% Associados e Dependentes
**************************************************************************
RGS TURISMO - NACIONAL E INTERNACIONAL
Fone/Fax: (51) 3325.1725/9951.2204
E-mail: rgsturismo@gmail.com

***************************************************************************
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PRÓXIMOS EVENTOS

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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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
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!
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MENSAGEM FINAL
Dia da Informática
O Dia da Informática é comemorado em 15/8 porque foi neste dia, em 1946 que
surgiu o Eniac que mereceu ser chamado de computador. Devemos refletir sobre os
benefícios que a Informática trouxe para o ser humano, afinal, ela se tornou
ferramenta imprescindível para todas as sociedades cotidianamente.
Esta história começou recentemente para a humanidade, se considerarmos a
evolução da espécie. O computador é uma máquina capaz de efetuar cálculos com
um grupo de números, armazenar e exibir o que foi computado e, ainda, adaptar-se
para efetuar outros cálculos com um novo grupo de números.
O primeiro "modelo" foi o ábaco, um ancestral do computador, usado desde 2000
a.C.; ainda encontrado no Japão e em outros países. Consta de um tabuleiro
retangular de madeira, com fileiras de arames nos quais deslizam pequenas bolas,
ou argolas, usadas em operações aritméticas, feitas manualmente, movimentando-se
as bolas em grupos.
Blaise Pascal, matemático, físico e filósofo francês, inventou a primeira máquina calculadora em 1641, aos 18 anos de
idade, talvez para ajudar o pai, que era fiscal de impostos. Pascal chamou a invenção de "pascalina".
Outro "pai" do computador é o matemático inglês Charles Babbage, nascido numa rica família inglesa em 1792. Em
1834, criou uma máquina de calcular analítica com muitas das características dos computadores modernos. Os
"programas" eram controlados por cartões perfurados e os resultados saíam impressos automaticamente. Havia
também um "contador" aritmético e dispositivos de memória separados. Grande parte da arquitetura lógica e da
estrutura dos computadores atuais provêm dos projetos de Babbage, que é lembrado como um dos fundadores da
computação moderna.
Em 1936, as ideias de Babbage foram comprovadas quando Alan Turing, um jovem matemático inglês, publicou o
artigo "On computable numbers" [Sobre números computadorizados]. Embora quase desconhecido, sabe-se que ele
liderou uma equipe de pesquisa na Inglaterra e desenvolveu a mais secreta invenção da Segunda Guerra Mundial: o
Colossus, primeiro computador eletromecânico do mundo, que podia decifrar os códigos alemães durante a guerra.
Depois da guerra, Turing colaborou no projeto do primeiro computador eletrônico dos Estados Unidos, o Eletronic
Numerical Integrator and Calculator (Eniac), desenvolvido na Universidade da Pensilvânia, em 1946. Turing era
desconhecido porque trabalhava para o serviço secreto inglês.
O desenvolvimento do computador continuou, mas só com a invenção do transistor de silício, em 1947, tornou-se
possível aumentar a velocidade das operações na computação. Os transistores substituíram as válvulas, por serem
mais rápidos, mais exatos e não gerarem calor.
Em meados da década de 1960, os cientistas observaram que um circuito eletrônico funcionaria de modo igualmente
satisfatório se tivesse o tamanho bem reduzido. Os laboratórios começaram experimentando gravar o circuito num
único chip de silício. Antes do fim da década de 1960, nasceu o "circuito integrado". O desenvolvimento de um circuito
em um único chip levou, naturalmente, à construção de múltiplos circuitos em um só chip. O resultado da colocação de
vários chips juntos é o conhecido microprocessador.
Apesar da pouca semelhança entre a tecnologia do microchip atual e os diversos projetos de Babbage e Turing, podese afirmar que a estrutura prática criada por Babbage ainda é utilizada nos microprocessadores atuais. A teoria
matemática de Turing, que possibilitou tudo isso, ainda não foi superada.
O computador é, pois, uma máquina que armazena sinais elétricos que representam números. Alguns destes são
instruções que dizem ao computador o que fazer com os outros números. A máquina segue essas instruções com
exatidão, sem se cansar e sem cometer erros (embora reproduza fielmente os erros do programador); processa
milhares de operações por segundo, cujo resultado são mais números, por sua vez "traduzidos" nas informações
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desejadas e numa forma compreensível. A atividade dos programadores (seres humanos) torna o computador um
instrumento
nstrumento útil, explorando sua destreza para realizar tarefas e transformando problemas em soluções.
Os computadores digitais do início do século XXI podem ser comprados em supermercados e se tornaram máquinas
populares capazes de realizar um grande número de tarefas, dependendo de como são programados pelos usuários.
Apesar de a informática facilitar a vida do ser humano, ele não pode deixar que as máquinas substituam
completamente o seu trabalho, porque o progresso tem de estar a seu serviço e não contra
contra ele.
ele

Fontes: www.wikipedia.com.br

e

www.paulinas.org.br
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Dia dos Pais

Ao meu Pai
Luizinho Bastos

Este homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes
e também com seus limites.
Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento,
mostrando-me
me o caminho da vida, que está pela frente.
Este mestre contador de histórias traz em seu coração tantas
memórias,
s, espalha no meu caminhar muitas esperanças,
certezas e confiança.
Este homem alegre e brincalhão,
mas também, às vezes, silencioso e pensativo,
homem de fé e grande luta, sensível e generoso.
generos
O abraço aconchegante a me acolher, este homem, meu pai, com quem aprendo a viver.
Pai, paizinho, paizão... meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo: infinito é teu coração.
Obrigado, pai, por orientar o meu caminho,
feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos!
Fonte: www.paulinas.org.br
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