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AAÇÇÕÕEESS  DDOO  SSIISSEERRGGSS  
  

Visando preparar seus alunos para atuarem em um mercado amplo, o 
ULBRA Canoas convidou uma de suas egressas 
realizada na noite da terça-feira, 27.08, na Universidade.
 
A Diretoria do SISERGS esteve presente
 
 

“Conte-me o que fazes e te direi quem é
título da palestra proferida pela secretária 
executiva da vice-presidência de Gestão, RH e
do Grupo RBS, que também é especialista em 
Gestão de Pessoas e Equipes, e atua há 18 anos 
na área,  
 
Com um estilo dinâmico e incentivando, a todo 
momento, a participação da plateia, Cristiane 
procurou fazer todos refletirem sobre atribuições e 
atividades de quem vai atuar na função. Ousadia, 
decisão e escolhas foram algumas das palavras 
que ela enfatizou. 
 

  

 

  
 
 
A palestrante ainda fez várias observações valiosas. “É preciso fazer mais questionamentos. Nece
diferentes para que, então, seja feita a diferença. As pessoas não precisam ser iguais”, complementou.
 
A convidada também destacou aos estudantes para eles observarem atentamente seu comportamento, pois ele faz 
muita diferença no ambiente profissional. “Contrata
Cristiane.  
 

- Veja mais em: http://www.ulbra.br/imprensa/noticia/ultimas/4691/secretariado
inaugural/#sthash.1VW4hdLr.dpuf 

 
SSEECCRREETTAARRIIAADDOO  PPOORR  AAÍÍ  ––  
  
A diretoria eleita da Federação Nacional das Secretárias e 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), em Brasília, para a Gestão
da entidade, Bernadete Lieuthier, e a vice
também faz parte da Diretoria de Assuntos Internacionais da CNTC.
  

  

SINDICATO DAS 

SISERGS

“Precisamos escolher nossos 
caminhos, as estruturas e onde 
trabalhar. Não podemos ficar
cima do muro e temos que 
quebrar a inércia. Atualmente
se pouca gente com muita atitude 
e vontade”, observou.
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Visando preparar seus alunos para atuarem em um mercado amplo, o curso de Secretariado Executivo Trilíngue da 
as egressas – Cristiane Murari - para palestrar na 

feira, 27.08, na Universidade. 

e no evento, prestigiando sua fiel colaboradora. 

uem és” foi o 
título da palestra proferida pela secretária 

presidência de Gestão, RH e TI 
é especialista em 

atua há 18 anos 

Com um estilo dinâmico e incentivando, a todo 
momento, a participação da plateia, Cristiane 
procurou fazer todos refletirem sobre atribuições e 
atividades de quem vai atuar na função. Ousadia, 
decisão e escolhas foram algumas das palavras 

 

A palestrante ainda fez várias observações valiosas. “É preciso fazer mais questionamentos. Nece
diferentes para que, então, seja feita a diferença. As pessoas não precisam ser iguais”, complementou.

A convidada também destacou aos estudantes para eles observarem atentamente seu comportamento, pois ele faz 
nte profissional. “Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento”, salientou 

http://www.ulbra.br/imprensa/noticia/ultimas/4691/secretariado-executivo

  PPoossssee  ddaa  NNoovvaa  DDiirreettoorr iiaa  ddaa  FFeennaa

A diretoria eleita da Federação Nacional das Secretárias e Secretários (Fenassec) foi empossada na sede da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), em Brasília, para a Gestão
da entidade, Bernadete Lieuthier, e a vice-presidente, Stela Pudo Basiuk, foram reconduzidas ao c
também faz parte da Diretoria de Assuntos Internacionais da CNTC.  

INDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS NO ESTADO 

SISERGS 
 

Unindo você a todos os Secretários do RS!

Boletim Informativo

“Precisamos escolher nossos 
ruturas e onde 

trabalhar. Não podemos ficar em 
cima do muro e temos que 
quebrar a inércia. Atualmente, vê-
se pouca gente com muita atitude 
e vontade”, observou. 
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curso de Secretariado Executivo Trilíngue da 
para palestrar na Aula Inaugural  que foi 

A palestrante ainda fez várias observações valiosas. “É preciso fazer mais questionamentos. Necessitamos de pessoas 
diferentes para que, então, seja feita a diferença. As pessoas não precisam ser iguais”, complementou. 

A convidada também destacou aos estudantes para eles observarem atentamente seu comportamento, pois ele faz 
se pelo comportamento”, salientou 

executivo-trilingue-promove-aula-

aasssseecc  

Secretários (Fenassec) foi empossada na sede da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), em Brasília, para a Gestão 2013/2017. A presidente 

presidente, Stela Pudo Basiuk, foram reconduzidas ao cargo. A titular 

STADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Unindo você a todos os Secretários do RS!  

Boletim Informativo
Setembro/201 3
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O evento contou com a presença do presidente 
da CNTC, Levi Fernandes Pinto; do diretor 
secretário, Lourival Figueiredo Melo; do vice
presidente da CNTC, Valmir de Almeida Lima, 
além de Paulo Guadalupe, representando a 
Federação Nacional dos Empregados 
Vendedores e Viajantes do Comércio 
(Fenavenpro). Lieuthier agradeceu a todos que, 
direta ou indireta, tem apoiado e confiado na 
sua atuação. 
 
Ela conclamou a todos os presidentes de sindicatos, secretários e secretárias, bem como os parceiros, para unir 
esforços e iniciar uma gestão participativa. “Nossa luta mais obstinada continua ser a criação do Conselho Federal de 
Secretariado, por que entendemos ser a solução para
 

Lembrou ainda que a categoria vivencia um momento histórico
mulheres no momento em que o país é chefiado por uma mulher. “Aliás, importantes cargos desse
ocupados por mulheres. É a marca do gênero feminino. Por essa razão
oportunidade de rendermos as nossas homenagens a todas 
de trabalho e que, mesmo com todos os avanços, ainda sofrem com salários baixos, violência, desvantagens na 
carreira profissional e preconceitos”. 
 

Conheça as fotos no link:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625110450855397.1073741829.61365309200 
11 33&type=3&uploaded=6 

Curta e compartilhe a fan pag e da Fenassec

  

DICA DE SITE 
 

 

 
 

DICA DE LEITURA 
 

 

 

Faça Acontecer 
 

Autor: Sandberg, Sheryl
Editora: Companhia das Letras
Categoria: Administração/
 

As mulheres compõem hoje grande parte da força 
cargos de liderança. Dos 195 países independentes no mun
mulheres. A porcentagem feminina em 
que, na hora de tomar as decisões mais importantes para todos, a voz das mulheres não tem o mesmo 
peso. Nesta obra
carreira está há tantos anos estagnado e
sensatas para que 
mundo pela revista Forbes, Sheryl encoraja as mulheres a sonharem alto, assumirem riscos e se 
lançarem em busca de seus objetivos sem medo. Ela 
levará a um tratamento mais justo de todas as 
os acertos e os erros de sua carreira, que, unidos a uma pesquisa vasta, resultaram neste livro 
humor e sabedoria. "Faça acontecer" é um m
repensarem os impasses e as questões de gênero no mundo do trabalho.
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O evento contou com a presença do presidente 
da CNTC, Levi Fernandes Pinto; do diretor 
secretário, Lourival Figueiredo Melo; do vice-

Almeida Lima, 
além de Paulo Guadalupe, representando a 
Federação Nacional dos Empregados 
Vendedores e Viajantes do Comércio 
(Fenavenpro). Lieuthier agradeceu a todos que, 
direta ou indireta, tem apoiado e confiado na 

presidentes de sindicatos, secretários e secretárias, bem como os parceiros, para unir 
esforços e iniciar uma gestão participativa. “Nossa luta mais obstinada continua ser a criação do Conselho Federal de 
Secretariado, por que entendemos ser a solução para os inúmeros problemas que afetam a categoria”.

Lembrou ainda que a categoria vivencia um momento histórico: a posse da diretoria cons
no momento em que o país é chefiado por uma mulher. “Aliás, importantes cargos desse

ocupados por mulheres. É a marca do gênero feminino. Por essa razão, não poderíamos deixar passar a 
oportunidade de rendermos as nossas homenagens a todas as mulheres, que no dia a dia tê

dos os avanços, ainda sofrem com salários baixos, violência, desvantagens na 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625110450855397.1073741829.61365309200 

e da Fenassec : www.facebook.com/Fenassecnacional  
 
 

 

 

My English Online 
online do Programa Inglês sem Fronteiras. Uma 
iniciativa do Ministério da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) destinado a
graduação e pós-graduação, de instituições de 
ensino superior públicas e privadas brasileiras.
 

http://www.myenglishonline.com.br/

Faça Acontecer - Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar
Sandberg, Sheryl 

Companhia das Letras 
Administração/Adm. de RH e Terceirização 

As mulheres compõem hoje grande parte da força de trabalho, m
cargos de liderança. Dos 195 países independentes no mundo, apenas dezessete são governados por 
mulheres. A porcentagem feminina em lideranças é ainda menor no mundo empresarial

de tomar as decisões mais importantes para todos, a voz das mulheres não tem o mesmo 
a obra absolutamente inspiradora, a autora investiga porque

carreira está há tantos anos estagnado e identifica a raiz do problema
sensatas para que atinjam todo o seu potencial. Eleita uma das dez mulheres mais poderosas do 
mundo pela revista Forbes, Sheryl encoraja as mulheres a sonharem alto, assumirem riscos e se 
lançarem em busca de seus objetivos sem medo. Ela crê que um maior número de mulheres 
levará a um tratamento mais justo de todas as demais. A executiva faz uma autorreflexão sincera sobre 
os acertos e os erros de sua carreira, que, unidos a uma pesquisa vasta, resultaram neste livro 
humor e sabedoria. "Faça acontecer" é um manifesto fundamental 

os impasses e as questões de gênero no mundo do trabalho.
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presidentes de sindicatos, secretários e secretárias, bem como os parceiros, para unir 
esforços e iniciar uma gestão participativa. “Nossa luta mais obstinada continua ser a criação do Conselho Federal de 

os inúmeros problemas que afetam a categoria”. 

posse da diretoria constituída tão somente de 
no momento em que o país é chefiado por uma mulher. “Aliás, importantes cargos desse Brasil têm sido 

não poderíamos deixar passar a 
as mulheres, que no dia a dia têm jornadas excessivas 

dos os avanços, ainda sofrem com salários baixos, violência, desvantagens na 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625110450855397.1073741829.61365309200 

 

My English Online – MEO, curso de inglês 
online do Programa Inglês sem Fronteiras. Uma 
iniciativa do Ministério da Educação (MEC) e da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) destinado a alunos de 

graduação, de instituições de 
ensino superior públicas e privadas brasileiras. 

http://www.myenglishonline.com.br/  

Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar  

mas os homens ainda dominam os 
do, apenas dezessete são governados por 

é ainda menor no mundo empresarial, o que significa 
de tomar as decisões mais importantes para todos, a voz das mulheres não tem o mesmo 

porque o crescimento das mulheres na 
a raiz do problema, oferecendo soluções práticas e 

eu potencial. Eleita uma das dez mulheres mais poderosas do 
mundo pela revista Forbes, Sheryl encoraja as mulheres a sonharem alto, assumirem riscos e se 

que um maior número de mulheres líderes 
. A executiva faz uma autorreflexão sincera sobre 

os acertos e os erros de sua carreira, que, unidos a uma pesquisa vasta, resultaram neste livro com 
fundamental para homens e mulheres 

os impasses e as questões de gênero no mundo do trabalho. 
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AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  LLIINNGGUUÍÍSSTTIICCAA  ––  IINNGGLLÊÊSS  
  

Alfabeto Fonético Internacional – IPA 
 

Você conhece o Alfabeto Fonético Internacional ? Em Inglês, esse alfabeto é chamado de International Phonetic 
Alphabet  (IPA). Trata-se de um alfabeto que mostra os sons de uma língua e, portanto, ajuda a saber como uma 
palavra é corretamente pronunciada. Abaixo você encontra alguns exemplos do IPA em ação na língua inglesa: 
 
 

house  /’haʊs/  car /’kɑr/ street /’stri�t/  woman  /’wʊmən/                                    
boy /’bɔɪ/ watch  /’wɑtʃ/  coffee  /’kɔfi�/ book  /’bʊk/                

 

Essas letrinhas estranhas que você vê ao lado direito é o tal Alfabeto Fonético Internacional sendo usado para mostrar 
como cada palavra é pronunciada.  

 

Antes de continuar, quero avisar a todos que nessa dica, não faço uso dos termos técnicos usados em Linguística 
quando falamos sobre fonética e fonologia. O meu objetivo é apresentar o IPA de modo descomplicado para 
estudantes de inglês de todos os níveis. 
 
 

Portanto, saiba que, cada som em inglês é representado por uma 
‘letra’ do alfabeto fonético. Por exemplo, o ‘c’ em palavras como ‘car’, 
‘coffee’, ‘come’, ‘case’, ‘because’, ‘actor’, ‘American’, é representado 
por /k/ no IPA. Assim como o ‘c’, alguns sons são fáceis de serem 
identificados (compreendidos) por nós: 
 

• /b/ para a letra ‘b’ (em boy, bike,bet); 
• /f/ para a letra ‘f ’ (em fan, face, foot, fin); 
• /g/ para a letra ‘g’ (em get, goat, gas); 
• /m/ para a letra ‘m’ (em mate, melt, m ilk, mom) 

 
                                                                                                                                                              

Mas, lembre-se: o Alfabeto Fonético Internacional não representa as letras de um alfabeto normal. O IPA serve para 
representar os sons de uma letra. Para compreender isso melhor, vamos dar uma olhada na palavra ‘face ’. A 
representação fonética de ‘face ’ é /‘feɪɪɪɪs/. 
 

Observe que temos o som /f/, seguido por /eɪɪɪɪ/ e então por /s/. Em ‘face ’ a letra ‘c’ é agora representada por um /s/. 

Isso significa que nesse caso a letra ‘c’ não soa como /k/, mas sim como /s/ em ‘sit’, ‘see’, ‘solid’ (ou o ‘c ’ português em 
‘cipó’, ‘cebola’,cerveja’). Já a letra ‘e’ no final de ‘face ’ não é pronunciada. Portanto, não dizemos/‘feɪɪɪɪsi�/, mas apenas 
/‘feɪɪɪɪs/. 
 

Isso pode ser feito com todas as palavras da língua inglesa. Assim, ao aprender a usar e identificar os sons de uma 
palavra por meio do IPA, você aprende a pronúncia correta das palavras. Nós podemos até mesmo escrever sentenças 
inteiras usando o IPA. Foi o que eu fiz no último sábado no Facebook ao escrever o seguinte: 
 

 
Que em inglês normal significa: 
 

Good morning, friends. How are you all doing today? I hope you have a wonderful 
Saturday! You all deserve it, right? Take care and enjoy the day!    

                              

Aprender a usar o Alfabeto Fonético Internacional é uma maneira excelente de ajudar você a reconhecer os sons da 
língua inglesa e assim desenvolver a sua pronúncia de modo correto. Claro que é preciso ter paciência para aprender 
todos os sons que envolvem a língua inglesa. Não são muitos e o ideal é focar naqueles que são complicados e 
diferentes para nós falantes da língua portuguesa.                                                                                                      
 

Caso você queira aprender mais sobre o Alfabeto Fonético Internacional na Língua Inglesa faça download da imagem 
com o alfabeto completo clicando no botão abaixo. Até a próxima! 
 

Fonte: http://www.inglesnapontadalingua.com.br/2012/03/alfabeto-fonetico-internacional-ipa.html 
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RREEPPOORRTTAAGGEEMM  CCEENNTTRRAALL  
 

A secretária do século XXI - Posturas, atribuições e responsabilidades  
Por Beatriz Bernardi  

 

O século XXI chegou com força total e trouxe à realidade novas exigências. Com tantos acontecimentos 
turbulentos, seja na política, seja dentro da sociedade, ou ainda na economia, esses poucos 10 anos que 
vivemos do novo século reavivaram diversos valores que haviam se perdido – e até mesmo desconsiderados -, 
como o bom relacionamento, o respeito nas relações comerciais e a ética, além de deixar bem claro quais as 
consequências para aqueles que ignoram o grande valor de cada um deles.  
   

O avanço da tecnologia foi um fator fundamental nesse processo. Sobretudo, a internet facilitou a comunicação 
no mundo todo com a rapidez da veiculação de informações e cada vez mais dando credibilidade às relações 
firmadas virtualmente, potencializando até mesmo a disseminação de dados e notícias de alto valor. A telefonia 
fixa, por sua vez, se expandiu com a mesma rapidez que a telefonia via web e trouxe a agilidade que se fez 
necessária por conta do ritmo dos negócios. Estar por fora da rede neste século significou estar fora do planeta.  
 

Como não podia deixar de ser, portanto, grandes transformações rodearam a secretária nos últimos anos. Aliás, 
diga-se de passagem, desde o surgimento da profissão, diversos aspectos inerentes às suas atividades foram 
alcançados pelas novas necessidades, modificando, assim, parte da sua estrutura básica de atuação. Tanto pelo 
seu próprio executivo, quando pelas exigências do mercado e pelas atualizações em termos acadêmicos, a 
secretária, hoje, já não é mais a mesma de 10 anos atrás. 
 

Ela deixou de ser simplesmente a assistente que cuida dos telefonemas, da agenda e das viagens; o estereótipo 
da senhora que usa óculos e coque nos cabelos, serve café e digita na máquina de escrever há muito tempo não 
existe mais. Robert Reich, em seu livro "O Trabalho das Nações", descreve o secretariado como “uma das 
profissões de futuro”, e ser uma profissão de futuro significa englobar uma multiplicidade e diversidade de tarefas 
e exige das pessoas a capacidade de antecipar, identificar e resolver problemas. 
 

Roberto Shinyashiki diz que a secretária 
 

“[...] cada vez mais está se tornando uma profissional capaz de pensar estrategicamente e não ser uma 

cumpridora eficiente e rápida de ordens e solicitações. A secretária tem se colocado em um novo patamar, 

no qual consegue compreender a dinâmica de todos os projetos com os quais o executivo esteja 

comprometido.” 
 

Não basta mais assessorar o executivo, mas ter plena consciência do que ocorre ao seu redor; ele nunca estará 
só: sempre haverá uma equipe suportando-o nas suas ações, nos processos e que o auxiliarão a alcançar os 
melhores resultados. Logo, auxiliar o superior e assegurar que ele realize o melhor trabalho significa hoje, 
também, auxiliar àqueles que estão ao seu redor; ou seja, a secretária passou a ser a ponte da informação, 
muitas vezes para intermediar a comunicação entre o executivo e os clientes internos (funcionários e 
colaboradores) e externos (consumidores e distribuidores). 
 

As secretárias assumiram, portanto, um papel cada vez mais estratégico nas companhias, desempenhando 
funções de assessoria e coordenação e incorporando uma postura mais executiva. Atender telefones, marcar 
compromissos ou selecionar correspondência ainda fazem parte das suas atividades, mas estão longe de serem 
as principais atribuições dessa nova profissional. Vejamos quais são as características que mais tem chamado a 
atenção do mercado e das empresas: 
 

• Adaptabilidade 
• Dinamismo 

• Empreendedorismo 
• Sociabilização 

• Capacidade Visionária 
• Business Engagement 

 

Se você está intrigado em não ter visto na lista acima características como pró-atividade, ética, discrição, 
multifuncionalidade e boa retórica é porque estes requisitos já são dados como fundamentais para a nova face da 
secretária e já não são mais vistos como diferenciais para o profissional de secretariado. As empresas querem 
mais e não se satisfazem com um trabalho de nível médio. 
 

Para Meire Naomi Fujimoto, consultora de recursos humanos, da Catho On Line, as secretárias assumiram a 
postura de “braço direito” das corporações, tendo lugar até mesmo nos processos decisórios. Para ela, a 
capacidade de administração é o fator que mais tem agradado aos contratantes e a nova chave para o sucesso é 
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estar sempre antenada às inovações e tendências tecnológicas, tanto para o próprio desenvolvimento quanto 
para alcançar boas colocações no mercado. 
 

Até mesmo as grades curriculares das universidades que oferecem cursos na área de secretariado estão sendo 
atualizadas. Matérias relacionadas às áreas de atuação gerencial e estratégica, como Recursos Humanos, 
Finanças, Marketing e Tecnologia são abordadas com mais intensidade e os conteúdos cada vez mais se 
relacionam à realidade e cotidiano de uma empresa. Fazer uma pós-graduação na área de secretariado já não é 
mais impossível: a abrangência das vertentes disponíveis no mercado aumentou e tudo ficou ao alcance das 
secretárias. 
 

Em uma entrevista divulgada no site da Livraria Nobel em comemoração ao dia das secretárias, Stefi Maerker, 
coordenadora do Comitê de Secretárias da Câmara Americana, revelou que um fato relevante no momento de 
uma contratação é a atitude. “Formação acadêmica muitos têm e experiência é importante, mas a atitude é a 
maneira [...] como você transmite a idéia de que você vai ser capaz de fazer aquilo que ele quer.”, diz Stefi. 
 

Shinyashiki afirma que  
 

“[...] as secretárias têm de manter postura pró-ativa, executando ações eficientes e em tempo real, 

pensando junto ou até antes dos executivos que assessoram. É fundamental que conheçam os desafios 

dos diretores e tenham conteúdo de informações que lhes permita dialogar, propor, ponderar, antecipar-se 

e apresentar soluções em vez de problemas. 
 

Versatilidade é a palavra que tem dominado o ambiente secretarial e todas essas novas atribuições que lhe são 
dadas, atualmente, giram em torno desse conceito. Hoje, o profissional deve ser multifuncional, ter visão macro e 
agir integradamente. Deve também ter muito mais do que só o desenvolvimento de tarefas e funções pertinentes 
ao cargo, mas, principalmente, a capacidade de apreender novos conhecimentos e estar preparado para oferecer 
soluções. 
 

A secretária tem que estar engajada não só com o seu dia a dia e do seu chefe, mas estar sempre pronta para 
entrar num jogo competitivo de polivalências, além de estar sintonizada com tudo o que acontece na empresa, 
em todos os níveis, para estar pronta a opinar e colaborar sempre que for necessário, e assim fazer o diferencial 
humano que se espera e que as empresas precisam. 
 
* Beatriz Bernardi é secretária executiva, formada pela Faculdade de Tecnologia em São Paulo, desde 2007, e 
atua na área há quatro anos. Hoje é assistente executiva em uma grande multinacional do ramo de tecnologia, 
além de Consultora Acadêmica em Língua Portuguesa. 
 
Fonte:  http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-secretaria-do-seculo-xxi-posturas-atribuicoes-e-
responsabilidades/37631/?goback=.gde_1785224_member_261746157# 
 
 

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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PPRRÓÓXXIIMMOOSS  EEVVEENNTTOOSS  

  
  

  

 
João Pessoa-PB, 09 a 12 de outubro de 2013.  

 

http://www.ccae.ufpb.br/3enasec/home/1downloads/PRO GRAMACAO_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 profissi onal 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   
 

  

EEXXPPEEDDIIEENNTTEE  
  

Este Boletim Informativo é uma publicação mensal de responsabilidade da equipe do SISERGS.  

Formato:  PDF 

Redação e Edição:  Núbia Martins, Cleube Capelli, Lucélia Souza,Elizabeth Andrighetto Ramos e Virgínia Resem  

Diagramação:  Virgínia Resem 

Revisão Gramatical:  Elizabeth Andrighetto Ramos, Cleube Capelli e Virgínia Resem 

Distribuição gratuita via e-mail.  
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CCOONNHHEEÇÇAA  OO  SSIISSEERRGGSS  ––  NNoovvooss  CCoonnvvêênniiooss  
  

FUNDATEC  => associados do SISERGS tem direito a um desconto de 25% . 
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MMEENNSSAAGGEEMM  FFIINNAALL    
  
 

ANEL DE SECRETARIADO E JURAMENTO 

Simbologia do Secretariado 
 

 
 
 

A pena do livro representa a história da secretária , 
desde o tempo dos escribas, cuja atuação sempre 
esteve vinculada ao ato de escrever. Representa o 
escrever secretariando e simboliza escrevendo a 
própria história. A serpente enrolada no bastão 
representa o Oriente, a sabedoria que pode ser 
usada tanto para construir como destruir. 

  
Juramento para o Curso Superior 
 
Eu, Profissional de Secretariado Executivo, sob juramento 
solene, prometo: 
 
“Exercer a profissão dentro dos princípios da ética, da 
integridade, da honestidade, e da lealdade; respeitar a 
Constituição Federal, o Código de Ética Profissional e as 
normas institucionais; buscar o aperfeiçoamento contínuo 
e; contribuir, com o meu trabalho, para uma sociedade 
mais justa e mais humana”. 
 
Pedra:  Safira Azul 
 
Cor oficial aprovada na Plenária do VIII Consec-
Congresso Nacional de Secretariado/1992, em 
Manaus/AM. 
 
Fonte:  
https://www.facebook.com/secretariadotrilingue 
ulbracanoas 

  

 

20 de setembro, Dia do Gaúcho 
 

O 20 de Setembro é a data máxima para os gaúchos 
quando se celebram os ideais da Revolução Farroupilha.  
                                  

O RS vivia basicamente da pecuária extensiva e da 
produção de charque, vendido para outras regiões do País. 
No início do Séc.XIX, a taxação sobre o charque gaúcho 
tornou o produto pouco competitivo, e logo o charque do 
Uruguai e da Argentina passou a abastecer esta demanda. 
 

Alguns estancieiros, em sua maioria militares, propuseram 
ao Império Brasileiro novas alíquotas para o charque para 
retomar o mercado perdido para os vizinhos do Prata. A 
resposta não os satisfez e, indignados com esse descaso 
e cansados de serem usados em várias guerras na região, 
os gaúchos pegaram em armas contra o Império.                  
 

Em 20/9/1835, tropas lideradas por Bento Gonçalves 
marcham para Porto Alegre, 
tomando-a e dando início à 
Guerra dos Farrapos. O 
governador Fernandes 
Braga foge para a cidade de 
Rio Grande, que se torna a 
principal base do Império no 
estado.    
 

Em 11/9/1836, após alguns sucessos, Antônio de Souza 
Netto proclama a República Rio-Grandense, indicando 
Bento Gonçalves como presidente. O líder farrapo, no 
entanto, mal toma posse e, na Batalha da Ilha do Fanfa 
sofre uma grande derrota e é levado preso para o Rio de 
Janeiro, e em seguida para o Forte do Mar, em Salvador, 
de onde fugiu espetacularmente.  
 

A revolução se estende por 10 anos e tem altos e baixos 
para os dois lados. Um dos pontos altos foi a tomada de 
Laguna/SC com a ajuda de Giuseppe Garibaldi. 
Finalmente, os Farroupilhas tinham um porto de mar, onde 
foi fundada a República Juliana (15/jul/1839).                               
 

Após tantas batalhas, com Bento Gonçalves já afastado da 
liderança e com as tropas muito desgastadas, os Farrapos 
aceitam negociar a paz.  Em fev/1845, após muitas 
reivindicações serem atendidas, é selada a paz em 
Poncho Verde, conduzida pelo Gal.Luís Alves de Lima e 
Silva.  
 

A Revolução Farroupilha é o mito fundante da cultura 
gaúcha, da qual se estabelece toda a identidade do povo 
gaúcho, com suas tradições e ideais de liberdade e 
igualdade. Hoje, esta cultura é reverenciada em todo o 
país e no mundo, em milhares de CTGs (Centro de Cultura 
Gaúcha) espalhados por todos os cantos. E a cada 20 de 
Setembro, o gaúcho reafirma o orgulho de suas origens e 
o amor por sua terra.          
 

Fonte: Portoweb – Datas Comemorativas  
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