Este Boletim Especial tem o objetiv o de presentear nossos
associados, colaboradores e amigos com alguns dos
preciosos registros que f izemos durante o XXVVIIII C
CO
ON
NSSEEC
C–
Congresso Nacional de Secretariado - e do VVII SSIIM
MIISSEEC
C–
Simpósio Internacional de Secretariado.
Ocorrido em Belo Horizonte, de 6 a 9 de junho, o SISERGS,
atrav és de algumas de suas Diretoras, participou do ev ento
que tev e lugar no Minascentro, conf orme f oto ao lado.
Durante a extensa programação, viv enciamos passagens
importantes, que fizemos questão de dividir com nosso
público nesta Edição Especial.



6/JUNHO – QUARTA-FEIRA À NOITE
A abertura do evento contou com autoridades
locais
e
representantes
de
Portugal,
Moçambique, Cabo Verde, além da Presidente
da Fenassec e do sindicato anf itrião - o
SINDSEMG – Sindicato das Secretárias e
Secretários do Estado de Minas Gerais. Ao lado,
o registro a chegada ao palco das bandeiras de
cada estado brasileiro e das nações estrangeiras,
onde permaneceram durante todo o Congresso.

* * * * * * * * * *
O show do Grupo Tambor Mineiro trouxe ao
palco a música e dança típicas de Minas Gerais
bem ao gosto de todos os presentes. Seus
timbres v ocais afinadíssimos e a intimidade com
instrumentos de percussão prov ocaram palmas
entusiasmadas ao f inal de cada apresentação.

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

Ainda na quarta à noite, a palestra magna intitulada Sucesso tem fórmula?, com José Luiz Tejon, invocou
questionamentos do tipo: o que é o sucesso?; como chegar ao sucesso?; o que f azemos para sermos bem sucedidos?...

“Falar de sucesso é assunto de altíssimo risco. O sucesso não pode ser definido por outra pessoa que não seja a
própria pessoa. Quando isso ocorre o custo psicológico e de vida pode ser catastrófico. A fama, o poder, a riqueza, a
carreira ascendente, dentro dos padrões atuais da sociedade, implica em fortes responsabilidades de liderança e de
exemplo.
Nos ambientes corporativos, os indicadores financeiros, as métricas dos business-plan, os desafios para adquirir
novas competências, são todos desafiadores. A criatividade é vital para que o organismo não seja deteriorado numa
competição equivocada, e a condução saudável dos negócios, gerando virtudes, é estimulante do progresso e do
sucesso.
Ela é individual. Nenhuma é melhor, pior, maior ou menor do que a outra. É simplesmente a única, a de cada um,
coragem, amor, persistência, paciência, foco, resiliência, adaptação à pressão, alegria, etc. Qual é a mistura para o
sucesso na sua empresa, na sua vida, na sua carreira?
Esta palestra é baseada no sucesso mundial do livro lançado por Patrick Sweneey e Herb Greenberg,"Succeed on
your own terms", traduzido para o Brasil com o título "O sucesso tem Fórmula", com prefácio de José Luiz Tejon e
Maestro João Carlos Martins.
José Luiz Tejon foi uma das 50 personalidades entrevistadas no livro, dentre outros depoimentos internacionais, e
teve a sua definição de sucesso considerada a mais ampla, a que transcende todas as demais, enquanto, ao mesmo
tempo, consolida todas as outras: "O sucesso começa por manter o seu espírito jovem. Sucesso é guardar a imagem
da criança que você foi e saber que parte dela está presente no que você é, e em tudo que você faz!" (texto parcial
extraído do site de José Luiz Tejon, com termos da referida palestra)
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7/JUNHO – QUINTA-FEIRA
Ao lado, as Diretoras: Virgínia Resem, Núbia
Martins, Márcia Araújo, Cleube Capelli e Lucélia
Souza posam ao lado do banner alusivo ao evento.
Abaixo à esquerda: a associada Kátia Bolson, de
Caxias do Sul, juntamente com Diretoras do
SISERGS.
E abaixo, as Diretoras Lucélia Souza, Márcia
Araújo e Cleube Capelli destacando a bandeira do
RS dentre todas que representaram os estados
brasileiros e paí ses participantes do ev ento,
dispostas lado a lado no palco principal.

* * * * * * * * * *
A chegada das delegações deu início aos trabalhos da quinta-f eira. Com animação, muitos grupos se
apresentarem entoando pequenas canções e exibindo apetrechos característicos de suas regiões.

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

Pernambuco

Moçambique
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Mentalidade global: chave para a sustentabilidade do profissional de
secretariado f oi o título da palestra ministrada pela Administradora Roselúci Jardim
Ramos Maia.
No encontro, com desenv oltura e carisma, ela discorreu sobre mentalidade global e
instigou a plateia a refletir sobre a sustentabilidade prof issional através de
questionamentos como:
- Que condições dev o ter para atuar no mercado de forma competitiva?
- Compreendo como f unciona o mundo em que atuo e o mundo dos negócios?
- Quantos idiomas domino?
- Sei trabalhar em meio à (a)dversidade? Conheço e respeito as dif erenças culturais?
- Como está minha capacidade de decisão?
- Sou uma pessoa de atitudes?
- Domino a expressão escrita e verbal?
- Sei ver ideias?
- Estaria eu aplicando a “gestão abdominal” nas coisas da minha vida, ou seja,
empurrando meus problemas com a barriga?
Segundo ela, isso tudo tem a ver com inovar e empreender, onde a inovação é o meio pelo qual empreendedores
exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio ou um serviço dif erente.
Para isso, atrav és de muitas análises e árduo trabal ho, é preciso ter simplicidade e concentração, usar os doi s
lados do cérebro, f ocar-se no presente, ter espírito de liderança desde o princípio e não ser engenhoso demais.
“Ser criativo é ser humano. O difícil é ser disciplinado, e é isso que dif erencia.” – Jim Collins
Inov ação é trabalho. Inov adores v alem-se de seus pontos f ortes. A inov ação concentra-se no mercado e guia-se
por ele. Para isso, é necessário saber lidar com as mudanças, ou seja, com perdas conhecidas e ganhos incertos.
É, também, correr riscos, que exigem enf rentar o medo e tomar decisões.
Sendo assim, gerir a carreira em tempos de mudança é tomar decisões adequadas e solucionar problemas
relativos à vida profissional, processo esse que envolve um constante embate entre desejos e possibilidades,
custos e benef ícios. Comunicar-se é se f azer entender; é muito mais do que línguas dominadas, afirmou.
E quanto aos profissionais de Secretariado, declara: “Somos educadores digitais. Profissionais administrativos.
Hoje, somos mais consultores e apoiadores do que executores”. (texto parcial extraído da apresentação)

* * * * * * * * * *
Já no painel O profissional de secretariado como cogestor dos processos administrativos, do gerenciamento
e da gestão de equipes, um dos painelistas, Marcos Luís Calmon de Passos, f risou as qualidades essenciais que
os executiv os da atualidade buscam e valorizam na (o) Secretária (o):
•discrição
• bom humor/simpatia e pró-atividade
•conhecimento do business
•cuidado/zelo com as pessoas
•foco no servir

Imprescindível

•mau humor e falta de simpatia
•negativismo/ser queixosa
•arrogância
•grosseria/falta de educação
•indiscrição
•falta de compromisso

Inadmissível

Surpreendente

•apoio à família
•preocupação com a saúde/salvar a vida
•cuidado com visto provisório/solução de
problemas
•localização de endereços/mapa
•respostas urgentes/discrição em reuniões
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Meiry Kamia desenv olveu com muita criatividade e com a participação de
voluntários da plateia o painel A mágica da prosperidade: como
transformar metas em realidade próspera. Ela afirmou que “deixamos
nossa marca no mundo apenas se colocamos nossas ideias em prática” e
que para transf ormar um ideal em algo real é preciso abdicar de
sentimentos negativos e dar vazão aos positiv os, ou seja, “só é possív el
dar o que se tem para dar”. Ela também destacou que motivação é o
motivo que leva à ação e que pessoas motivadas possuem metas claras e
bem definidas. (texto parcial da apresentação)

* * * * * * * * * *
Em sua palestra sobre Visão Sindical Empreendedora, Paulo Sérgio de Sá resumiu
a história da atuação sindical no mundo, desde a Rev olução Industrial até os dias
atuais, destacando as v árias Centrais Sindicais existentes no Brasil.
Ao discorrer sobre empreendedorismo, o palestrante enf atizou que o sindicato da
atualidade tem uma visão sindical empreendedora, ou seja, aquela que def ende os
interesses de uma categoria de trabalhadores sem deixar de cumprir o papel para o
qual f oi criado, sem renunciar os princípios ideológicos da entidade sindical e
pensando e reconhecendo o que mais é esperado de sua atuação na comunidade
onde está inserido.
O empregado sozinho não tem mecanismos para lev ar à gestão da empresa os seu s
interesses. Por isso, precisa do sindicato. (texo parcialmente extraído da
apresentação)



8/JUNHO – SEXTA-FEIRA
Em Sinergia da comunicação no ambiente organizacional, Luziana Brandão
Nunes Lanna instigou a plateia em ref lexões a respeito de ef icácia e sinergia, da
construção da própria história e da carreira profissional.
Ela ressaltou a importância de vivermos a vida em plenitude, sem deixar passar os
momentos que nos trazem prazer, dando sentido à nossa passagem e nos
importando com o que realmente importa.
Também discorreu sobre autoaceitação e o papel de cada um na humanidade,
concluindo com a sentença de Platão: “A maior conquista é a conquista de si
mesmo.”

* * * * * * * * * *
A proteção da informação em mercados interconectados e globalizados f oi o
tema def endido por Arlindo Edson Porto Nunes, da CEMIG – Companhia
Energética de Minas Gerais, que atualizou os presentes sobre os cuidado s
corporativos e não-corporativos que são cada v ez mais imprescindíveis na
manutenção segura de inf ormações..
“Segurança da Inf ormação é a proteção da inf ormação de v ários tipos de ameaças
para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco do negócio, maximizar o
retorno sobre os inv estimentos e as oportunidades de negócio.”
Fonte: ISO 27002/2005
Outros cuidados que dev emos ter com as inf ormações corporativas são:
- não f alar de trabalho em lugares públicos, com o acesso de estranhos a nossa conv ersa;
- não manusear documentos corporativ os em público;- bloquear nosso computador ao nos ausentarmos de nosso
local de trabalho por mais tempo;
- não ceder nossas senhas – pessoai s ou corporativas – para quem quer que seja.
Além desses, há também os cuidados com nossos dados pessoais, tais como:
- inutilizar nossos dados pessoais de env elopes, folders ou documentos descartados;
- não preencher cadastros em sites não-conf iáveis;
- não disponibilizar publicamente nas redes sociais na Internet f otos ou dados que identif iquem nosso local de
trabalho ou de estudo, nossa residência, f amiliares e rotinas.
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Em sua palestra A importância da comunicação nas relações exteriores, o Comunicador, Especialista em
Cerimonial, Prof essor Dr. Daniel Medina, de Cabo Verde, lembrou aos presentes que o Secretário tem papel
f undamental no “desenv olvimento da imagem da empresa e na f ormação da cultura organizacional, entre v ários
aspectos”.
Para ele, é f undamental a eficiência e a eficácia na comunicação em diversas atividades cotidianas do Secretário.
Para ele, “a inf ormação dev e respaldar coerentemente todo o processo de comunicação em particular quando se
trata das relações exteriores”.
O Secretário dev e “desenv olv er uma visão abrangent e do comportamento organizacional no seu ambiente interno
e externo, num mundo cada vez mais globalizado”.
Isso dev e ser visto na gestão
documentos
e
sistemas
inf ormação,
bem
como
organização de ev entos.

de
de
na

Em relação aos conhecimentos de
Cerimonial e Etiqueta, ele af irma que
“a
f ormação
dev e
ser
permanentemente atualizada”, que
“todos dev em ser autores de sua
própria história” e que “ não há
segunda ocasião para se causar a
primeira impressão”. Sr. Medina
compartilhou com a plateia alguns de
seus incontáv eis conhecimentos na
área de Cerimonial e Etiqueta.

O Secretário “assessora a gerência
na tomada de decisões, no
planejamento de ações internas e
externas, e mesmo na leitura e
diagnóstico de cenários empresariais
regionais ou internacionais”.

Além de citar o uso de alguns trajes e suas ocasiões, o palestrante discorreu sobre o protocolo de envio de
convites internacionais e locais.
Dentre as dúvidas que esclareceu aos presentes sobre etiqueta, não duvidamos em afirmar que esta f oi a mais
interessante:
- Quando uma pessoa necessita sentar-se numa fila de cadeiras dispostas lado a lado, num teatro ou cinema, por
exemplo, como deve passar pelas pessoas ali sentadas: de f rente ou de costas para elas?
E a resposta f oi:
Ao ingressar na fila, a pessoa dev e f azê-lo de frente para as pessoas que se encontram sentadas, sempre
perguntando a cada uma delas:
- Dá-me licença?
Ao que a pessoa dirá:
- Sim.
E, desta f orma, novamente a pessoa que passa dirá:
- Com sua licença.
Sem dúvida alguma, estamos sempre aprendendo, e esta palestra nos conf irmou isso.

* * * * * * * * * *
No painel A cultura dos países e sua influência na atuação do profissional de
Secretariado, W anessa Pires Lott abordou a importância de se conhecer a cultura
de outros pov os e países no processo de gestão do (a) Secretário (a). Através de
slides musicados, o público teve uma amostra dos principais símbolos de países
como China, Índia, Brasil e do continente af ricano.
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9/JUNHO – SÁBADO

O último dia de Congresso iniciou com uma palestra inesquecív el e
emocionante. Dulce Magalhães, Educadora, Pesquisadora, Escritora, Ph.D.
em Filosofia, Mestre em Comunicação Empresarial, Pós-Graduada em
Marketing, Especialista em Educação de Adultos, Representante Brasileira no
Seminário de Cultura e Comunicação da Unesco discorreu sobre
Gerenciamento de Carreira.
A proposta de quebra de paradigmas permeou toda a palestra, onde pudemos
constatar, entre outras verdades, que:
- No estágio de sobrevivência não se v ive. Há baixa energia (que se concentra
no v entre), há desequilíbrio. Já no estágio de abundância tem-se energia pra
dar e v ender.
- Mudar de mundo é mudar de olhar; mudar as lentes que temos em nossa
aprendizagem. “Se você não largar o que não quer, não terá mãos pra segurar
o que quer.”
- Dev emos exercitar o SIM para o que queremos e o NÃO para o que não
queremos.
Por último, dev emos f ormular uma pergunta poderosa que muda nossa vida.
Quando se sabe a pergunta, tudo vira resposta. A aprendizagem está na
dúvida.

* * * * * * * * * *
Ainda na manhã de sábado, os três trabalhos técnico-científicos premiados f oram apresentados aos congressistas.
Desses, destacamos o de nossas conterrâneas da Universidade de Passo Fundo, Daniela Giareta Durante e Maria
Elisabete Mariano dos Santos, cujo título é Contribuições da iniciação científica na formação do Secretariado
Executivo.
A apresentação f oi f eita por Daniela, que obtev e os entusiasmados aplausos da plateia.
Na ocasião, seu livro sobre a ref erida pesquisa f oi lançado e disponibilizado para v enda. Ele também pode ser
encontrado pelo site da UPF:http://www.upf.br/site/index.php?option=com_wrapper&Itemid=83
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Palestra de encerramento: A Arte de Ser Leve – Leila Ferreira
Simplesmente extraordinária foi a palestra de encerramento do
XVIII CONSEC, com a jornalista Leila Ferreira, intitulada A Arte
de Ser Leve, que também é o nome de seu mais recente livro.
Tanto no livro quanto na palestra, a
jornalista nos convida à reflexão sobre
como podemos ser lev es e, com bom
humor, enfrentarmos os problemas do dia
a dia. Ela nos rev ela histórias que coletou
em sua viagem por div ersas cidades do
mundo, onde pessoas simples a ajudaram
a descobrir que a lev eza pode superar o
estresse de qualquer adv ersidade.

* * * * * * * * * *
Atenção: todas as fotos do XVIII CONSEC e as palestras que foram disponibilizadas pelos palestrantes
estão no site www.eticaeventos.com.br/eventos/consec e podem ser copiadas até o fim de julho/2012.

* * * * * * * * * *

De cima para baixo/da esquerda para a direita:
Núbia Martins, Virgínia Resem, Lucélia Souza
(todas do SISERGS), Edna Timas, de Cabo Verde,
Maria da Graça Gomes, de Portugal, e
Cleube Capelli (SISERGS).

Da esquerda para a direita:
Sr. Amade Miquidade – Secretário do Conselho do
Estado da República de Moçambique,
Lucélia Souza e Virgínia Resem (SISERGS),
Dra. Artemisa António Colelane – Assistente Particular
da Presidência da República de Moçambique,
Núbia Martins e Cleube Capelli (SISERGS).

* * * * * * * * * *
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UM POUCO DE BELO HORIZONTE

Praça Raul Soares

Clube Atlético Mineiro

Mercado Central

Igreja Universal

Igreja São Francisco de Assis – Bairro Pampulha

Entardecer na Lagoa da Pampulha
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Lagoa da Pampulha e passeio em frente à
Igreja São Francisco de Assis

Praça da Pampulha

Ao lado, vista de jogo de capoeira na
Praça da Pampulha.

Pref eitura Municipal

Alameda com palmeiras imperiais na Praça da
Liberdade, com o Palácio ao fundo.

EXPEDIENTE

Parque Municipal

Este Boletim Inf ormativo é uma publicação mensal de
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