SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SISERGS
Unindo você a todos os Secretários do RS!

Boletim Informativo
Outubro Rosa/2013
AÇÕES DO SISERGS
No dia 26 de setembro, o SISERGS se fez presente pelas Diretoras Núbia Martins, Lucélia Souza, Elizabeth Andrighetto
Ramos e Cristine de Souza na Festa das Secretárias oferecida pela Rede Swan Hotéis com a participação expressiva
de um excelente número de profissionais da área.

* * * * *
A Semana Acadêmica do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da ULBRA Canoas iniciou na noite de quartafeira, 25.09, na Universidade, com a palestra da Diretora de Vendas do Sheraton Porto Alegre Hotel, Lidiane Andreatta.
Abordando a temática Hotelaria Rumo à Copa 2014, a convidada falou sobre aspectos ligados ao gerenciamento
hoteleiro para a Copa.
A palestrante ressaltou que, além das melhorias de praças esportivas e de
mobilidade urbana, a rede hoteleira desempenha um papel fundamental em um
evento de grande magnitude, como o Mundial de Futebol da FIFA. Segundo Lidiane,
está ocorrendo grande demanda do Sheraton Porto Alegre Hotel com vistas ao
evento esportivo do próximo ano. A explanação contemplou diversas iniciativas
ligadas à Copa do Mundo, como ações de marketing e a preparação de um hotel
para o evento. Nesse último quesito, foram destacadas as reformas estruturais, o
gerenciamento hoteleiro e a qualificação do quadro funcional para atender da melhor
maneira possível os hóspedes. A convidada terminou sua explanação salientando a
importância do profissional da área de Secretariado Executivo Trilíngue na rotina
diária de um hotel.

Além da palestra, a Semana Acadêmica também promoveu a exposição de banners dos trabalhos de conclusão de curso
dos alunos. Gestão de eventos, gerenciamento de conflitos e viagens corporativas estavam entre os temas expostos.
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No dia 26, a Assessora Executiva e Gestora de Viagens da AGCO - América do
Sul, Cristiane Manetti, abordou o tema Viagens Corporativas: o profissional
de Secretariado como Gestor de Viagens.
Com 20 anos de atuação em uma empresa multinacional, a palestrante falou de
sua formação acadêmica e da trajetória profissional. Ao explanar sobre sua
carreira, ela destacou que a fluência em Língua Inglesa foi relevante nesse
aspecto. Cristiane também ressaltou a importância da política de viagens nas
organizações, bem como exemplificou formas de elaboração do documento e
implantação do controle efetivo das demandas. A convidada ainda salientou que
ao atuar na função de gestora de viagens, a secretária executiva pode se
destacar no mercado de trabalho por ser um profissional multifuncional. O
encontro encerrou a Semana Acadêmica.
http://www.ulbra.br/secretariado-executivo/noticia/4842/palestrante-aborda-a-carreira-de-gestora-de-viagens/
Já em 30.09, o curso de Secretariado Executivo Trilíngue da ULBRA Canoas realizou atividade comemorativa ao Dia
do Profissional de Secretariado, na Universidade. Além de procurar desenvolver a melhoria contínua, a iniciativa
também propôs reflexões a respeito da profissão.
"Venha por a Mão na Massa" foi a temática da palestra proferida pela gestora pública e idealizadora da ONG Mulheres
em Construção, Bia Kern. A convidada destacou que o Secretariado Executivo tem um papel importante na condução
de um trabalho ético e organizado. Bia Kern ganhou notoriedade nacional ao romper as barreiras do preconceito e
possibilitar qualificação para mulheres na área da construção civil. Sua ONG, que oferece cursos de pedreira, azulejista
e pintora, já atendeu mais de 3 mil mulheres no Rio Grande do Sul, desde sua criação em 2008.
Também marcaram presença no encontro a Diretora do SISERGS, Núbia Martins, o vereador do município de Canoas,
Airton Souza, que fez uma homenagem ao Profissional de Secretariado na Câmara Municipal, e a egressa do curso de
Dança da Universidade, Fabiana Saikoski, que desenvolveu uma atividade laboral com a plateia.

Fabiana Saikoski
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Bia Kern

No último dia 25, Cátia Rolim, Diretora do SISERGS, participou da reportagem veiculada no Jornal do Almoço sobre
a atuação da personagem Aline como Secretária na novela Amor à Vida, da Rede Globo, no que diz respeito ao seu
relacionamento com seu chefe, o Diretor do hospital, interpretado pelo ator Antônio Fagundes.
A rápida enquete feita nas ruas de Porto Alegre mostrou o quanto a traição, representada na novela, inspira nas pessoas
um sentimento de revolta, vingança e violência. Infelizmente, a exploração do comportamento profissional da
personagem não foi foco da reportagem, mas nossa representante, em sua limitada participação, soube tirar proveito
dos breves instantes em que foi interpelada para confirmar o verdadeiro perfil assumido pelo Profissional de Secretariado
e o quanto está sendo distorcida essa imagem, novamente, numa obra de ficção da televisão brasileira.
Sabe-se que nem tudo que é gravado vai ao ar, mas, neste caso, o perfil do profissional que o SISERGS representa foi
salvo pela firmeza e objetividade de nossa Diretora em todas as suas respostas, fazendo com que a edição da reportagem
trouxesse às telas os valores que defendemos enquanto profissionais diferenciados.
Embora o enfoque da matéria não tenha sido nossa profissão e, tampouco, o SISERGS, marcamos presença com
dignidade, diferenciando-nos do modelo que a mídia insiste em forjar como atual. Fica, então, notória a necessidade de
nos unirmos cada vez mais para provar que o que está sendo mostrado nas novelas não nos representa. Para isso, mais
uma vez, evidencia-se a missão do SISERGS, que atua por causa e em nome dos Profissionais de Secretariado e que
estes precisam dar-se conta de que essa representatividade só pode ser exercida se todos dele participarem.

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-doalmoco/
videos/t/porto-alegre/v/personagem-de-vanessa-giacomo-em-amor-a-vida-causa-polemica-nas-ruas-de-portoalegre/2847148/
A reportagem pode ser vista, na íntegra, por este link:

* * * * *
A Diretora do SISERGS, Márcia Araújo, palestrou às integrantes do Comitê
de Secretariado da Amcham – Câmara Americana de Comércio de
Porto Alegre no dia 26/9 sobre a posição da Secretária nas organizações,
questionando-as a respeito do tão falado “novo perfil”, se ele está mesmo
em prática ou ainda encontra-se em teoria, e também sobre qual postura
deve ser adotada para mudar definitivamente a imagem do profissional.
O formato do encontro foi modificado, transformando-o num debate, onde a
maioria das 32 profissionais falou sobre suas experiências. A interatividade
foi considerada muito positiva e rendeu elogios ao evento por todos os
participantes.

* * * * *
Em 30/set, a Diretora Márcia Araújo foi entrevistada no programa Tudo Mais, na TVCOM, sobre o atual perfil do
Profissional de Secretariado. Veja o vídeo, na íntegra, via este link: http://videos.clicrbs.com.br/rs/tvcom/ video/tvcomtudo-mais/2013/10/tvcom-tudo-mais-especialista-fala-sobre-perfil-profissional-mercado-hojesecretarios/43220/

* * * * *
SISERGS presente no eDoc 2013
De 1º a 2/10, realizou-se o eDoc 2013 Porto Alegre - Gestão unificada de documentos híbridos: do ambiente físico
ao digital, promovido pela EDOC Consultoria & Capacitação para atender às exigências do mercado de gestão de
documentos e informações. As palestras foram pautadas nas tecnologias e tendências organizacionais para o
gerenciamento de informações do ambiente físico ao Digital.
O evento mostrou soluções, produtos e serviços para todas
as áreas que compõem o universo da gestão da informação
e tecnologias correlatas, bem como as experiências dos
palestrantes na gestão documental.
A Diretoria do SISERGS esteve presente no evento, sendo
que ao final do mesmo foi sorteado um scanner, cuja
contemplada foi a Diretora Cátia Berger Rolim.
Ao lado: Lucélia de Souza, Cátia Rolim, Márcia Araújo, Todeska Badke –
mestre de cerimônias, Núbia Martins, Loiva Medeiros e Michelle Weber.

Fonte: http://www.edocconsultoria.com.br/eventos/detalhe/131/porto-alegre-rs
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Informação CTB – Salário Mínimo Regional 2014
01/10/13 – Aline Vargas - Jornalista da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-RS)
O documento foi elaborado em conjunto pelas Centrais Sindicais do Rio Grande
do Sul com assessoria do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) e entregue no dia 16/9 para o Secretário do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Marcelo Danéris.

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA.
Pauta das Centrais Sindicais – 2014
A luta das Centrais Sindicais pela valorização do Piso Regional vem demonstrando a possibilidade de ação conjunta e unitária
do movimento sindical gaúcho para um projeto de desenvolvimento do Estado que incorpore a melhoria da distribuição de
renda e, sobretudo resguardar a base da hierarquia salarial dos segmentos mais vulneráveis, presentes em setores e regiões
em que a organização sindical tem menor alcance.
A valorização do piso regional, ao contrário do que alguns setores empresariais afirmam, significa um poderoso instrumento de
democratização da renda, desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para mais de 2,9 milhões de trabalhadores e
trabalhadoras gaúchos.
Assim, reconhecemos que a valorização do Piso Regional pode contribuir tanto para o crescimento quanto para a estabilidade
da economia na medida em que este sistema tem o potencial de gerar uma sólida circulação da demanda de consumo para
um crescimento sustentável via o círculo virtuoso de salários e demanda agregada.
Para tanto, consideramos fundamental:
1. Nossa reivindicação resulta em um reajuste total de 16,81% para janeiro de 2014;
• Média projetada para o PIB do Brasil e Rio Grande do Sul (3,9%), acrescido do INPC/IBGE estimado de janeiro a dezembro
de 2013 em 5,9%. Em janeiro de 2014 corresponderia a 10,05%.
•

Estabelecer critério para repor as perdas do último período, até recuperar o valor de 1.28 salários-mínimos. Hoje, o menor
piso está 13,57% superior ao salário mínimo, o que resulta numa diferença de 12,71%.

•

Dividir a diferença em 2 parcelas, o que corresponderia a 6,16% ao ano.

2. Inclusão de novas categorias, ainda não contempladas, com criação de novas faixas;
3. Alteração de faixas de categorias que apresentem defasagem na faixa atual.
4. Colocar o piso na constituição do Estado. Estabelecendo critério de reajuste geral, levando-se em conta o crescimento da
economia nacional e estadual, mais a inflação.
5. Incluir na Lei a garantia do piso como vencimento mínimo aos Servidores Públicos do Estado.
Das justificativas.
A função primordial do Piso Regional é proteger os trabalhadores que estão na base da hierarquia salarial no estado. Além
desta função, listamos outros papéis na economia e sociedade de um estado.
1. Proteção aos “perdedores da barganha salarial”
O piso regional visa proteger as categorias de trabalhadores mais vulneráveis ou com inserção mais frágil no mercado de
trabalho: mulheres, jovens, trabalhadores no setor agrícola. Também há um grande desnível entre os acordos e convenções
coletivas das categorias mais mobilizadas, em relação às menos mobilizadas, que acaba funcionando como incentivo a
expedientes patronais, como certos tipos de subcontratação e terceirização, com o objetivo de driblar as conquistas
previstas nos acordos das categorias preponderantes.
2. Emprego doméstico
O isolamento do trabalho doméstico em famílias, muitas vezes em condições precárias de trabalho, leva a limites na sua
capacidade de negociação coletiva para lograr melhores salários. No Rio Grande do Sul, o trabalho doméstico representa
14,5% do emprego total, o que correspondia em 2011, segundo a PNAD, a 394 mil empregos.
3. Baliza os salários de ingresso no mercado de trabalho
Funciona como balizador do salário de ingresso no mercado de trabalho e é a remuneração mais comum entre os
trabalhadores admitidos numa determinada categoria profissional.
4. Inibição da rotatividade
Uma das características do mercado de trabalho brasileiro e gaucho é a prática da rotatividade, entendida aqui como a
demissão de um trabalhador pela empresa e a contratação de outro para o mesmo posto, com objetivo de reduzir o gasto
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com a folha de pagamentos. A elevação de um salário base, que alcança os trabalhadores menos qualificados, aproxima
os valores dos rendimentos dos já empregados em relação aos dos seus possíveis substitutos, desestimulando essa prática
de movimentação de pessoal. Entre janeiro e julho de 2013, segundo as informações do CAGED, foram gerados mais de
71.621 mil novos empregos no Rio Grande do Sul. O saldo positivo é resultado de 951.255 mil contratações e 879.604 mil
desligamentos. Apesar do aumento do emprego formal, a realidade do mercado de trabalho mostra elevada taxa de
rotatividade.
5. Equalização e dinamização regional
Do ponto de vista das diferenças entre as regiões do estado, o piso regional exerce um papel equalizador. O processo de
valorização do piso estimula o circuito econômico de áreas que contam com grande número de indivíduos que dependem
do piso. Junto com outras medidas de estímulo à dinamização econômica desses mercados, a elevação do Piso Regional
pode impulsionar não só o nível de bem estar das populações aí residentes, mas também o crescimento e a diversificação
da economia local.
6. O piso regional como um sistema de negociação setorial
O Brasil, ao contrário de outros países, não tem um sistema de “Conselhos de Salários” tripartites, onde se estabelecem
salários mínimos por setores de atividade. A negociação do piso regional poderia funcionar como um sistema de negociação
setorial. A própria pulverização das negociações dificulta o atendimento de reivindicações por parte das empresas, sempre
que isso possa alterar parâmetros de custo em relação aos seus concorrentes – o que não ocorreria se a negociação fosse
centralizada e obrigasse o conjunto das empresas do ramo específico. Com isto, se fomentaria a concorrência local entre
as empresas com base na qualidade e na inovação, em vez da restrição ao crescimento salarial.
Argumentos contra
Entre os argumentos dos que se opõem à existência de pisos salariais estaduais estão os relacionados ao custo do trabalho e
que isto levaria ao aumento da informalidade e da taxa de desemprego, além de prejudicar as micro e pequenas empresas por
não terem a capacidade para pagar salários mais altos.
• Taxa de desemprego, crescimento do emprego e rendimento dos que pertencem ao grupo dos 25% mais pobres
No período de 2001 a 2012 na Região Metropolitana de Porto Alegre, o emprego com carteira assinada cresceu 44,2%, a taxa
de desemprego caiu 53% e o rendimento médio real dos assalariados que pertencem ao grupo dos 25% mais pobres cresceu
31,6%.
• A contratação nas micro e pequenas empresas
Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, nos primeiros 6 meses de 2013, as microempresas do setor
industrial (até 19 empregados) foram responsáveis por 27,1% do total das contratações industriais e por um salário médio
superior ao das empresas de maior porte. No setor de serviços, as microempresas apresentaram saldo positivo de contratações
com 8.040 novos postos de trabalhos.

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, com inteligência em
informações de valor.

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.
Ser sócio do SISERGS dá 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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DICA DE LEITURA
Secretária - Rotina gerencial, habilidades comportamentais e plano de carreira
Autoras: Roseli Mazzulo – Sandra Liendo
Editora: SENAC/SP
Páginas: 224

O livro acompanha o upgrade que redefiniu a atividade secretarial nos últimos
tempos e vai além da função de guia prático. Tópicos e dicas sobre como
realizar reuniões, organizar viagens e eventos, armazenar documentos e
administrar agenda são apresentados de forma contextualizada com as
interfaces às quais a profissional de secretariado está atenta hoje: marketing,
administração, recursos humanos, finanças, logística, contabilidade,
telecomunicações e clima organizacional.
Preço R$ 45,90 – Vendas somente pelo site:
http://www.editorasenacsp.com.br/portal/produto.do?appAction=vwProdutoDetalhe&idProduto=21274

ATUALIZAÇÃO LINGUÍSTICA – Português

Fonte:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=722513317763121&set=a.703791446301975.1073741831.273040079377116&type=1&theater
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REPORTAGEM CENTRAL

Como o temperamento interfere na atuação do profissional
Mistura de comportamentos na empresa é fundamental para a construção de uma equipe mais completa
Maria Amélia Vargas

Pessoas certas nos lugares certos significam aumento na produtividade, melhor desempenho e trabalhadores motivados.
Para atingir esse objetivo, as empresas se empenham desde o processo de recrutamento até o acompanhamento do
selecionado em sua trajetória dentro da organização.
Agrupar os profissionais de acordo com o seu perfil ajuda a fazer contratações certeiras e facilita o direcionamento dos
funcionários de acordo com as suas principais habilidades. A partir de traços dominantes de personalidade, é possível
classificar os profissionais em tipos de temperamentos geralmente encontrados no mercado de trabalho (quadro abaixo).
Esse conjunto de características influencia diretamente no desenvolvimento da carreira, apesar de não seguir uma
fórmula única.
Na avaliação do coach Homero Reis, as designações são interessantes para efeito didático, já que por meio desses
perfis se pode entender melhor a relação que cada um tem com sua atividade, colegas, clientes e gestores. Mas isso
requer muita atenção, afirma o especialista:
- Na prática, se um rótulo cai na boca do povo, dificilmente aquela pessoa conseguirá se livrar dele no trabalho. Porque
há habilidades e competências que podem ser desenvolvidas, modificando alguns aspectos de personalidade. Se a
pessoa estiver estigmatizada, isso fica mais difícil de acontecer - destaca o diretor-presidente da Homero Reis e
Consultores.
Essas identificações, portanto, não são exclusivas em si mesmas. De acordo com Diogo Lara, coordenador um grupo de
estudos sobre temperamento na PUCRS, um indivíduo pode manifestar diferentes aspectos dependendo da situação
(fatores de ativação e inibição mental) e do ambiente em que estiver.
- Assim como as características se mesclam em uma mesma pessoa, a mistura de temperamentos também é
fundamental para a construção de uma equipe coesa. Por exemplo, profissionais instáveis trabalham muito bem em
dupla com estáveis, pois eles se completam em determinados aspectos — destaca Lara.
Cada temperamento tende a se adaptar melhor a determinada área de atuação. Além disso, é preciso estar atento às
necessidades da empresa de acordo com a fase na qual se encontra.
- Quando o negócio está começando, a tendência é de que se busque gente criativa e proativa. Quando a organização
já tem um tempo de mercado, necessita-se de pessoal mais detalhista para dar prosseguimento ao trabalho — avalia a
coach Renata Valéria Lopes.

Principais perfis
INTROVERTIDOS
Melancólico
Com tendência à tristeza e à melancolia, vê pouca graça nas coisas. Tende a se desvalorizar e não gosta de mudanças.
Prefere ouvir a falar, e nas reuniões só se manifesta quando solicitado. É submisso e recebe bem ordens, mas não
aguenta uma carga de trabalho muito grande. Quando em posições de liderança, costuma dar um tom excessivamente
realista aos desafios a serem confrontados pela equipe e vai se esquivar de enfrentamentos necessários. Áreas de
atuação: tarefas de serviços.
Apreensivo
Preocupado, cuidadoso e inseguro. Não se arrisca. Mas é comprometido, garantindo que as coisas saiam certas.
Cuidadoso, embora de forma mais prudente do que o obsessivo. Educado e cordial, não é um tipo muito suscetível a
excessos. Certinho e concentrado, não dispersa com facilidade.
Áreas de atuação: em atividades de execução e atendimento. São bons secretários e recepcionistas.
Apático
Lento, desligado e desatento. Não conclui o que começa, o chefe dá uma ordem e ele esquece. Tem dificuldade de ser
pontual. Desmotivado e nada disciplinado. Tem pouca disposição para o trabalho. Pessoa de energia baixa, costuma
estar mais apto à noite. Áreas de atuação: bom para trabalhos noturnos que não exijam muita atenção.
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ESTÁVEIS
Obsessivo
Rígido, organizado, perfeccionista e exigente. Lida mal com erros e dúvidas. Não consegue estabelecer prioridades e
tem dificuldades para ter uma visão global da empresa. Quando o trabalho é voltado para um produto, é ótimo nos
detalhes. Mas quando se trata de processos, seu desempenho é comprometido porque ele nunca acha que o trabalho
está finalizado. Áreas de atuação: costuma ser muito bom nas tarefas de checagem de qualidade, monitoramento,
agendamento e organização. São ótimos secretários e gerentes.
Equilibrado
Estável, previsível, estrategista e disponível. Em geral, se sente bem consigo mesmo. Profissional seguro, que se dá
bem com as pessoas. Todo mundo conta com ele, sabe como ele é. Não é impulsivo e, antes de agir, faz o balanço entre
a razão e a emoção. Seu perfil tranquilo pode fazer com que seu rendimento caia em situações que exigem uma maior
agressividade. Áreas de atuação: costuma ser um curinga na empresa. Bom para qualquer área.
Visionário
Sempre de bom humor, confiante e adora novidades. Vai atrás do que quer até conquistar e tem forte tendência à
liderança. Costuma ser dotado de energia alta e estável. É um otimista cauteloso e muito controlador. Além de muito
criativo, tem boa capacidade executiva (consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo). É bom em atividades que
exijam assumir responsabilidades, tomadas de decisão e iniciativa. Áreas de atuação: de maneira geral, funciona bem
em posições de liderança (principalmente em áreas criativas). Costuma ser designado como porta-voz da empresa.
INSTÁVEIS
Cíclico
Tem humor imprevisível e instável (com altos e baixos). Muda de comportamento rapidamente ou de maneira
desproporcional aos fatos. Tem a mente aberta ao novo e não se apega a regras. São pessoas que costumam ir além,
saem do normal mediano. Trabalham bem em ambientes mais soltos, menos formais, mas têm dificuldade na execução.
Áreas de atuação: indicado para departamentos de inovação, criação, moda e design.
Disfórico
Parecido com o cíclico. Mas tende a ficar tenso, ansioso, irritado e agitado ao mesmo tempo. Com pés no chão, costuma
ser realista e botar o dedo na ferida. Antes de o projeto começar a ser executado, levanta os problemas e enxerga os
obstáculos à frente. Reclama bastante e costuma ser exagerado nas reações. Tem habilidade para negociar e
pechinchar. Gosta de brigar, enfrentar e competir. Áreas de atuação: funções nas quais se faz necessário antecipar
problemas, como áreas de planejamento e contabilidade. Também é bom como advogado. Costuma ser eficiente nos
setores de compras.
Volátil
Dispersivo, inquieto, desligado e desorganizado. Precipitado, muda de interesse rapidamente e tem dificuldade em
concluir as tarefas. Ele costuma executar muito mal, mas não se importa de refazer o trabalho quando solicitado e não
tem problemas com críticas. Não leva as coisas para o lado pessoal. É bastante fácil de as pessoas gostarem dele e não
se apega à vaidade. Também costuma ser bom na criação, mas tem dificuldade de ser pontual e de cumprir prazos.
Áreas de atuação: excelente em trabalhos que exigem criação/inovação. Pode ser um bom músico, publicitário e
designer.
EXTROVERTIDOS
Irritável
Sincero, direto, explosivo e desconfiado. Tem energia alta e trabalha com vontade, mas também age com raiva. Costuma
falar tudo que pensa e ter dificuldade para aceitar opiniões contrárias às suas. As relações pessoais podem sofrer
desgastes devido a sua postura intensa e propensão a brigar. Como características positivas é comunicativo, proativo e
independente. Como gestor, é enérgico, duro e cobrador. Como subordinado, não gosta de receber ordens. Áreas de
atuação: costuma ser um bom advogado, atua bem em carreiras que envolvem negociações. Também é muito bom para
trabalhar como autônomo.
Desinibido
Inquieto, espontâneo e distraído. Deixa tudo para a última hora. Bom para atividades sociais, é solto e não tem medo de
gente. As pessoas tendem a gostar dele. Não transmite raiva ou competitividade. A cabeça é mais solta, o pensamento
não tem muitas amarras. Tem energia boa e costuma ouvir as opiniões dos outros. Mas não é muito organizado, por isso
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se atrapalha em tarefas mais complexas. Funciona melhor em ambientes pacíficos, pois não sabe competir. Áreas de
atuação: são ótimos relações-públicas, representantes comerciais e profissionais de criação.
Eufórico
Expansivo, falante, impulsivo, exagerado e intenso. Tem energia altíssima. Não gosta de regras e rotinas. Muito bom
para projetos curtos, ousados, com desafios grandes. Mas tende a mudar de interesse rápido. É cativante, vaidoso,
sedutor, encanta inicialmente. Assim, se vende muito bem, só que nem sempre consegue entregar o que promete. Tende
a se tornar expert se adorar o que faz. Áreas de atuação: marketing, vendas, cargos de liderança, cargos que exijam
opinião. Também são ótimos palestrantes/motivadores.
Saiba mais sobre o seu perfil de temperamento pelo site, que apresenta testes com feedback detalhado e gratuito.
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/economia/empregos-e-carreiras/noticia/2013/08/comootemperamento-interfere-na-atuacaodo-profissional-4244501.html
Fonte:

PRÓXIMOS EVENTOS
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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

CONHEÇA O SISERGS – Novos Convênios
FARGS Centro - Tel.: (51) 3214 1111 - Rua Mal. Floriano Peixoto, 626 - Centro - Porto Alegre
FARGS Norte – Tel.: (51) 3341 2512 - Rua Tupi, 200 - Passo D’Areia - Porto Alegre
Fone: 0800 282 3231
http://portal.estacio.br/unidades/faculdades-riograndenses
Descontos de até 25%.

- www.estacio.br

**************************************************************************
UNILASALLE CANOAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE
Av. Victor Barreto, 2288 – Centro - Canoas - CEP 92010-000

No Centro de Canoas, ao lado da Estação Canoas/La Salle do Trensurb
Fone (51) 3476 8500 - Fax (51) 3472 3511
http://www.unilasalle.edu.br/portal/

**************************************************************************
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS
Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 - CEP 91410-000 - Porto Alegre - Fone: (51) 3320 1000
Descontos: Cursos de Capacitação: 25% no valor total do curso. Cursos de Pós-Graduação: 15% nas mensalidades
Cursos Técnicos: 15% nas mensalidades do primeiro módulo.
http://www.fundatec.org.br :: facebook.com/fundatec.org:: linkedin.com/fundatec :: twitter@fundatec

**************************************************************************
FERNANDA RASCH CZERMAINSKI
Psicóloga CRP 07/18176 - Mestre em Psicologia (UFRGS) - Especialista em Dependência Química (FURG)
Atendimento psicológico - Avaliação psicológica e neuropsicológica
Consultório: Rua Joaquim Nabuco, 171 - Cidade Baixa - Porto Alegre - Telefones: (51) 9113 0922 e (51) 9835 3909
Desconto de 40% associados e dependentes

**************************************************************************
ANICE TEMPEL COSTA
Psicóloga clínica e Psicoterapeuta
Rua Mariante, 239/302 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - Telefone: (51) 8132 3242
Descontos Especiais

**************************************************************************
VANESSA BASTIANI RITT
Cirurgiã-dentista CRO 16.110
Clínica geral, prótese dentária, aparelho ortodôntico e implantes
Av. Palmeira, 18 - Sala 603 - Petrópolis - Porto Alegre - Telefone: (51) 3381 2706
Desconto de 25% para associados e dependentes.

**************************************************************************
ANA CECÍLIA SANTIAGO PETERSEN
Rua Santos Dumont, 95 - sala 24 - Bairro Universitário - Santa Cruz do Sul - Telefone: 8122 9142
Desconto de 10% aos associados e seus dependentes.

**************************************************************************
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MENSAGEM FINAL

Começou o Outubro Rosa - Veja a Programação
Com o intuito de contribuir para a sensibilização de mulheres e homens sobre a importância
do diagnóstico precoce do câncer de mama no Rio Grande do Sul, o IMAMA - Instituto da Mama
do RS está novamente engajado ao Movimento Outubro Rosa que, além de incentivar a
iluminação na cor rosa da fachada de prédios públicos e privados, objetiva colaborar
efetivamente para a diminuição das taxas de mortalidade da doença no estado gaúcho. Hoje, o
câncer de mama mata cerca de 32 mulheres por dia em nosso país, de acordo com o Instituto
Nacional de Câncer (INCA). Porto Alegre segue líder entre as capitais brasileiras nesse ranking,
com números elevados da doença. E o RS continua sendo o segundo estado brasileiro com
maior incidência da neoplasia.
Programação Outubro Rosa 2013
10 a 21/10 - Moinhos Shopping = Quiosque IMAMA = Lounge Campanha Doe seu e-mail e ajude o
IMAMA.
15/10 - Palestras Educativas = (Praça de Alimentação Moinhos Shopping)
12/10 - Pink Party = (Farm´s - Shopping Total)
22 a 26/10 - Copa IMAMA de Tênis (SOGIPA)
26/10 - Pink Stop - Parque Moinhos de Vento
Aguarde mais eventos.
Saiba como participar do Outubro Rosa: e-mail: contato@imama.org.br ou fone: (51) 3222 0318

Fonte: http://www.institutodamama.org.br/eventos-detalhe.php?id=121&menu=eventos&sub =eventos

EXPEDIENTE
Este Boletim Informativo é uma publicação mensal de responsabilidade da equipe do SISERGS.
Formato: PDF
Redação, Edição e Diagramação: Virgínia Resem
Revisão Gramatical: Elizabeth Andrighetto Ramos e Cleube Capelli
Colaboradoras desta Edição: Núbia Martins, Cleube Capelli, Lucélia Souza, Elizabeth Andrighetto Ramos
Distribuição gratuita via e-mail.
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

