AÇÕES DO SISERGS
SISERGS
Olá, Secretárias (os):
É com muito carinho que toda a equipe do SISERGS agradece as felicitações e manifestações de
apoio recebidas no dia 30 de setembro pelo Dia do Profissional de Secretariado.
O SISERGS está na luta para erguer a categoria profissional e conta com a ajuda de todos os
profissionais para se tornar um sindicato forte e representativo no estado do RS.
Mande suas opiniões e sugestões para o e-mail: sisergs@sisergs.com.br
Em comemoração ao nosso Dia, a equipe do SISERGS participou de varias atividades em escolas
técnicas, faculdades e universidades com palestras e também divulgando o trabalho do Sindicato,
defendendo a criação do Conselho Federal de Secretariado e conscientizando a classe secretarial
da importância da filiação ao Sindicato para que este possa representar todos os direitos da
categoria.

N

o dia 29 de setembro, em comemoração ao dia 30 de setembro, o SISERGS e a Universidade Estácio/FARGS
organizarem um coquetel e a palestra “As novas competências exigidas no mercado de trabalho” – que
visa à motivação e melhoria na sua vida profissional – e foi ministrada pela Consultora Elenice Pereira da
Silva. Na ocasião, foi assinado o convênio do SISERGS com a UNIMED/IBBCA, representada por Anderson
Ribeiro, com o objetivo de oferecer um novo desconto de saúde e beneficiar os associados. Além disso, prestamos
homenagem à Seila Albornoz, fundadora da Associação de Secretárias no RS, e à Susana Guichard, primeira
Presidente do SISERGS. Ao final, o público foi homenageado com o sorteio de diversos brindes oferecidos por
apoiadores e parceiros do SISERGS.
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O

Centro Acadêmico da Ulbra-Canoas organizou um evento em 30/09 em comemoração ao Dia do
Profissional de Secretariado, que contou com a participação da Coordenadora dos Cursos de Letras e
Secretariado Executivo Trilingue, Dóris Gedrat, e da Prof.ª Loiva Medeiros, que parabenizaram os
acadêmicos pelo seu dia e pela escolha do curso, referenciando a importância que este profissional tem nas mais
diversas organizações. O encontro contou ainda com a participação da egressa do curso de Secretariado e membro
da diretoria do SISERGS, Beatris
Clemes, que compartilhou com
os alunos sua experiência
acadêmica
e
profissional,
salientando as oportunidades
de aprendizado prático que os
acadêmicos possuem através
da participação no Centro
Acadêmico e no quanto isso foi
importante no seu preparo
para os desafios do mercado de
trabalho e em sua atuação na
gestão atual do Sindicato.

T

ambém em alusão ao Dia Nacional do Profissional de Secretariado, professores e alunos do Curso Técnico em
Secretariado do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria promoveram uma noite
de palestras sobre motivação e possibilidades de atuação do profissional no mundo do trabalho. As palestras
ficaram a cargo das Secretárias Executivas Núbia Martins e Mônica Loiola, profissionais vinculadas ao
Sindicado de Secretárias e Secretários do RS (SISERGS). O evento aconteceu no dia 3 de outubro, às 19h,
no auditório do Colégio Politécnico da UFSM. De acordo com a Coordenadora do Curso e Professora de Língua
Portuguesa, Cândida Martins Pinto, as palestras ajudaram a consolidar a identidade do Curso Técnico em
Secretariado do Colégio Politécnico, uma vez que está na sua primeira turma, e a valorizar os profissionais em
secretariado.
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N

a noite do dia 2 de outubro, a Presidente do SISERGS, Núbia Balbina Martins, acompanhada da Diretora,
Tatiana Madella, visitou a Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, em Porto Alegre, para a tradicional
apresentação do Sindicato aos alunos que estão iniciando o curso Técnico em Secretariado neste semestre.

Já na manhã de 8 de outubro, além de
apresentar o SISERGS a outra turma do
curso Técnico em Secretariado, a
Presidente foi acompanhada da associada
e Secretária Executiva, Lucélia de Souza,
que ministrou a palestra intitulada "A
Sincronia
dos
Três
Pilares
da
Responsabilidade Social Fomentando as
Competências
do
Profissional
de
Secretariado", a qual foi recebida com
grande interesse, atenção e alegria por
parte dos presentes.

E

m celebração à Semana Acadêmica do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da ULBRA, Canoas, os
formandos, Elisandro Silva De Oliveira, Clarisse Herrmann Ribeiro, Simone Strazburger, Gislaine Arenhart e a
egressa e membro da Diretoria do SISERGS, Vanessa Alves, participaram do evento fazendo uma
apresentação de seus trabalhos de conclusão de curso. O evento aconteceu no dia 7 de outubro no Auditório
B do Prédio 14 às 19h30minutos. Além de ser uma preparação para quando chegar a hora de defender suas bancas,
os alunos participantes interagiram, esclarecendo dúvidas sobre os temas e trocaram experiências profissionais e
acadêmica.

O

XII Encontro dos Cursos Técnicos da Escola Técnica Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, de
Cachoeirinha, ocorreu de 8 a 10 de outubro, do qual o SISERGS participou com as palestrantes Michelle
Cruz Weber, com a palestra “O profissional de Secretariado Socialmente Responsável” no dia 9, Lucélia de
Souza Carlos, com a palestra "A Sincronia dos Três Pilares da Responsabilidade Social Fomentando as Competências
do Profissional de Secretariado"e Monica Loiola
com
“Contribuição Social e Familiar: o quanto você interfere na
vida social das outras pessoas?”. No último dia, contou ainda
com a presença de Núbia Martins, Presidente do SISERGS.
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Lucélia de Souza Carlos e Michelle Cruz Weber com os participantes

Mônica Loiola e participantes

Exemplo de Vida - Superação, Força de Vontade,
Vontade, Fé, Coragem e muito Amor
Cláudio
udio Luciano Dusick fechou o encontro sobre Responsabilidade Social e Inovação na Faculdade Cesuca, no dia
10/10/2014. Ele nasceu com uma doença degenerativa atrofia espinal muscular infantil - tipo I, cujo apelido é
“Boneco de Pano” e apresenta-se
se com moleza no corpo,
corpo perde da força e expectativa de vida
vi até 7 anos de idade.
Claudio, hoje com 35 anos, nos mostra o que a coragem,
coragem, superação, força de vontade e fé fazem com as pessoas.
Quantos
uantos de nós desistimos no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, ou melhor, nem tentam. Este pequeno
texto é uma forma de agradecimento, por ter participado deste exemplo de vida e mostrar
mos
que quando realmente
queremos algo, conseguimos realizá-lo.
lo. Como ele mesmo disse: “Na vida, quem quer,, arruma um jeito; quem não
quer, arruma uma desculpa.”
Ele e sua mãe “arrumaram” todos os jeitos do mundo para viver, para estudar, para trabalhar, para
par progredir.
Cláudio
udio é Doutorando, possui Mestrado em Educação, é Especialista em Psicologia da Saúde, Neuropsicopedagogo
em Educação Especial Inclusiva, Secretário
etário de uma ONG internacional e Professor, entre outros. Depois deste
exemplo, nada mais pode nos impedir de realizar nossos sonhos e desejos, não é?
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Mude sua forma de ver o mundo, mude a forma de encarar seus problemas e suas dificuldades. Tudo é apenas
aprendizado. Todas as coisas que nos acontecem nos fortalecem para seguirmos mais fortes e mais preparados.
Agradeça e aceite a família que tem, o emprego que tem, os estudos, até mesmo as dificuldades que já passou ou
que estás passando neste momento.
Acredite no potencial infinito que existe dentro de você, assim como ele fez, com todas as dificuldades que passou,
hoje é um exemplo de superação, força, coragem e muita fé. Sonhe, mas não fique só viajando. Aproveite todas as
oportunidades. Crie metas, coloque-as no papel, levante a cabeça e vá adiante, um passo de cada vez.
Independente do que estiver acontecendo com você, tenha fé, esperança, vença todos os obstáculos que
aparecerem, estude, encontre novas estratégias, novos rumos, caminhos diferentes... se não deu certo, dê um
jeito, tente de outro. Apenas decida o que deseja e entre em ação. O potencial humano está dentro de cada um de
nós. Se ele pôde, você também pode e é capaz de realizar muitas coisas; basta querer. “São os nossos desejos, e
não nossas condições, que determinam onde podemos chegar.” E então, quais são os seus desejos?
Mônica Loiola - Career&Executive Coaching
www.improveyourlife.com.br - coaching@improveyourlife.com.br - 3516.3085/9228.4167

DICA DE SITE

L

ançamento do novo Linguee.com.br (dicionário português-inglês). Além do novo design, melhorias
significativas foram implementadas em termos de conteúdo e usabilidade. O comunicado de
imprensa apresenta os detalhes sobre estas novidades: o vídeo promocional pode ser visto no
link www.linguee.com.br/video.

Linguee entre gigantes: o maior dicionário do mundo é gratuito
Alemanha, 14 de outubro de 2014. O Linguee lança hoje com exclusividade para o público falante da língua
portuguesa mudanças significativas em seu dicionário português–inglês. Com muito mais material de qualidade, o
Linguee é o maior e mais rápido dicionário online existente na web.
O novo design acompanha mudanças importantes de conteúdo e usabilidade. Basta começar a digitar uma palavra
e suas possíveis traduções aparecem imediatamente. Da mesma forma rápida e eficiente, são mostrados os
resultados da pesquisa. No Linguee.com.br é possível buscar em mais de um bilhão de traduções de modo
descomplicado e instantâneo a opção que melhor se encaixa na sua busca.
Atento à grande escassez de bons dicionários online, o Linguee tem investido fortemente em seu dicionário
português–inglês e contratou mais de 100 profissionais das áreas de Linguística e Tradução para melhorar a sua
qualidade. Além disso, pensando na importância que dicionários têm no aprendizado de línguas estrangeiras, o
Linguee oferece a pronúncia de milhares de entradas em inglês e em português europeu e brasileiro.
A praticidade para usar o Linguee não para por aí. A equipe do Linguee trabalhou muito para oferecer uma
excelente versão móvel, que também permite o acesso instantâneo às traduções. Com apenas as primeiras letras
da palavra buscada, o Linguee mostra imediatamente as suas traduções. Agora é possível ter acesso ao dicionário
Linguee de qualquer celular, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Até o momento, o Linguee teve mais de 3,5 bilhões de acessos. O ano de 2014 é o mais acessado e já conta com
mais de um bilhão de visitas. Só no mês de setembro, foram mais de 2 milhões de visitas do Brasil e 350 mil de
Portugal*. Queremos aproveitar esse momento de celebração para oferecer um dicionário de altíssima qualidade e
tecnologia como forma de agradecimento a todas as pessoas que utilizam os nossos serviços e acreditam no nosso
trabalho. O Linguee é inteiramente gratuito e pode ser acessado do seu computador, tablet ou celular no
endereço www.linguee.com.br.
Sobre o Linguee
O Linguee é um dicionário e buscador de traduções online disponível em 25 idiomas oferecidos em 231
combinações linguísticas. Baseado em uma tecnologia inovadora, o Linguee possui uma enorme base de dados
formada através da indexação de páginas multilíngues da internet. O Linguee possui mil vezes mais textos bilíngues
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do que dicionários online tradicionais. Além disso, apresenta o contexto dos termos pesquisados, o que permite a
escolha da tradução mais adequada à busca. O Linguee foi criado na Alemanha por Gereon Frahling e Leonard Fink.
*Fonte: Google Analytics
Siga–nos no Twitter: @LingueePT
Visite–nos no Facebook: Linguee

REPORTAGEM CENTRAL – ADMISSÕES ACONTECEM PELO QI E DEMISSÕES PELO QE
Estudos apontam: cerca de 80% das demissões no mundo corporativo são causadas por problemas
comportamentais e pela falta de inteligência emocional. Fique de olho nas suas emoções!
A inteligência emocional está sendo cada vez mais ponderada pelas organizações no momento de uma contratação
e demissão. Mais do que a capacidade técnica dos profissionais, há uma demanda crescente por qualidades
comportamentais. Afinal, já é de conhecimento geral, por experiências próprias, que problemas de relacionamento
podem levar a improdutividade dentro de uma companhia.
Informações do artigo “O valor da inteligência emocional nas organizações inteligentes”, do autor Marco Antonio
Lampoglia, diretor da Active e consultor especialista em mudanças do comportamento humano e organizacional
apontam que nos últimos cinco anos, o investimento das organizações no treinamento e desenvolvimento dos
profissionais em Inteligência Emocional cresceu na ordem de 48%.
Lampoglia aponta que existem cinco competências principais para o desenvolvimento da inteligência emocional.
São elas:
• Autopercepção - capacidade da pessoa conhecer a si própria, em termos de seus comportamentos frente às
situações de sua vida social e profissional, além do relacionamento consigo mesmo.
• Autocontrole - capacidade de gerir as próprias emoções, seu estado de espírito e seu bom humor.
• Automotivação - capacidade de motivar a si mesmo e realizar as tarefas e ações necessárias para alcançar seus
objetivos, independente das circunstâncias.
• Empatia - habilidade de comunicação interpessoal de forma espontânea e não verbal, e de harmonizar-se com as
pessoas.
• Práticas sociais - capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe.
Garantir o equilíbrio emocional e o desenvolvimento requer, portanto, um reconhecimento das emoções em si
mesmo e nos outros, seguido de uma compreensão das emoções. Isto permitirá que você controle as emoções e as
use em favor de seus próprios objetivos.
Ou seja, o profissional é contratado pelas suas competências técnicas e dispensado pelas competências emocionais
– ou falta delas... Pensem nisto.
STEFI MAERKER
Fonte: http://www.abpsec.com.br/

LEITUR A COMPLEMENTAR

É preciso ser multiprofissional e ter visão estratégica
O profissional de secretariado é importante em qualquer segmento econômico. É dele a incumbência de executar
tarefas e atribuições que facilitem, organizem, planejem e assessorem o dia a dia do empregador, tornando sua
rotina mais produtiva e qualitativa. E, por isto, é comemorado, em 30 de setembro, o Dia da Secretária - e, vale
lembrar, há um bom tempo, muitos homens ocupam essa função.
O aprimoramento da tecnologia fez com que novos métodos fossem incorporados ao trabalho. Para a presidente
do Sindicato das Secretárias do Estado de São Paulo (Sinsesp), Isabel Cristina Baptista, ela influenciou tanto
positivamente quanto negativamente os profissionais deste segmento. No lado positivo, forneceu maior próatividade para o exercício de atribuições e mais agilidade no gerenciamento de agendas, organização e
planejamento. "Isso deixou o secretariado mais estratégico nas organizações e no assessoramento do executivo e
das equipes", conta.
Considerando as várias ferramentas e dispositivos móveis, esses profissionais - assim como os de outras categorias
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- tornaram-se
se reféns da tecnologia e, assim, com mais disponibilidade para auxiliar o empregador. "O resultado
disso é menos qualidade na vida pessoal", alerta a presidente do sindicato.
Hoje em dia, o papel de assessorar o empregador não é mais suficiente para atender às
expectativas da empresa. "Temos de cooperar constantemente e fazemos tarefas ao lado
de diretores, por exemplo. Também devemos entender os negócios e estratégias da
empresa", diz a coordenadora
rdenadora de secretaria do Hospital Dr. Miguel Soeiro (HMS), Andréa
Rezende Santos, 32.
Ela iniciou sua carreira na instituição como estagiária em 2001, enquanto realizava um
curso técnico em secretariado. No mesmo ano, foi contratada como recepcionista.
Depois de cinco anos, foi recrutada como assistente da diretoria.
Qualificação
Sabendo da crescente necessidade das secretárias se capacitarem, sobretudo nas exigências que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem imposto, a Unimed Sorocaba promove cursos de qualificação para as
profissionais que atuam nos consultórios e clínicas dos seus cooperados - cerca de mil, atualmente.
"Em setembro, por exemplo, o Centro de Estudos Unimed Sorocaba realizou duas capacitações sobre as novas
regras da Troca de Informações na Saúde Suplementar, conhecida como TISS, que estabelece a obrigatoriedade de
enviarem informações eletrônicas, algumas bastante complexas e detalhadas, sobre o atendimento dos
beneficiários de planos de saúde", relembra
relembra José Augusto Rabello Júnior, diretor de Mercado da Unimed Sorocaba.
"Em outubro, promoveremos outra capacitação e nossa intenção é oferecer mais cursos às secretárias dos nossos
cooperados, pois sabemos que, quanto mais bem preparadas elas estiverem, melhor
melhor será o atendimento que
oferecerão aos nossos clientes", revela.
O dia a dia
Sempre pronta e rápida para atender ao telefone e anotar algo, a secretária de um consultório médico, Margaret
Said, 69, é formada em direito e também é jornalista. Entretanto,
Entretanto, o fato é curioso e não parece fazer sentido, mas
ela explica: "No consultório, aprendo muito com os pacientes. Eles me ensinam a viver. Vejo alguns em fase
terminal e, deste modo, consigo ter a noção do valor da vida. É uma bela experiência e isso me cativa".
Margaret vai a pé todo dia ao trabalho e ainda sobe e desce as escadas do prédio onde labuta para manter o físico.
Ela estuda sobre como tocar violão e cantar, convivendo com amigos interessados em fazê-la
fazê aprender e com aulas
na internet. Por fim,
im, a secretária utiliza duas frases para sua vivência: "Se não dá para elogiar, é melhor calar. Peço
a Deus que, quando a morte chegar, eu esteja em pé, trabalhando".
Homens também têm vez
Clayton de Almeida Bueno, 23, é técnico administrativo e atua como profissional de secretariado de um consultório
médico há quatro anos. "Fiz o curso técnico para ver o que eu deveria fazer de profissão, porque ele é muito amplo
e mexe com contabilidade, marketing,
arketing, entre outras coisas." Entretanto, como secretário, ele adianta: "Tem de ser
simpático, gentil e atencioso com os pacientes. Isso já é uma bela experiência adquirida".
Clayton terminou o curso tecnólogo há quatro anos e, no momento, estuda publicidade
publicidade e propaganda há dois anos
em uma universidade. "Hoje, sei exatamente o que desejo fazer."
Redes sociais
Para a secretária Eliane Aparecida dos Santos Camargo, 44, que também trabalha em um consultório médico, os
pacientes acabam tornando-se amigos, adicionam no Facebook e, quando não conseguem ligar ao consultório,
fazem contato até pela rede social. "A tecnologia foi uma aliada muito grande", define.
Ela era técnica em contabilidade, porém, engravidou duas vezes consecutivas e ficou muito tempo parada. "Estava
meio enferrujada e me sentindo inútil. Então, eu queria voltar a trabalhar e uma amiga me indicou para o serviço
de secretária. Aceitei e estou até hoje, totalizando sete anos."
Mercado
Conforme passado pelo Sinsesp, atualmente, 600 mil profissionais de secretariado trabalham no estado de São
Paulo. Além disso, há, aproximadamente, 13 mil filiados e outros cinco mil não associados na base de dados.
Porém, os registros profissionais habilitados pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que existem perto de
58 mil habilitados.
Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul, de 26-09
09-14, matéria intitulada: "É preciso ser multiprofissional e ter visão estratégica
http://www.cruzeirodosul.inf.br/materia/572298/ e-preciso-ser-multiprofissional-e-ter
e
ter-visao-estrategica
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