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Boletim SISERGS agradece a Secretária da Braskem - Maristela de Oliveira por ter 
ministrado o curso “Dicas de Inglês” com qualidade e eficiência em 16 de outubro. Além 
de passar ótimas dicas, ela mostrou a importância da língua estrangeira na carreira do 
Secretário. Nosso muito obrigado também, as participantes que prestigiaram o evento. 
Aproveitamos a oportunidade para convidar a categoria a participar do próximo 
treinamento – Redação Empresarial. 

 

Lembrem-se, mandem sugestões de cursos para que possamos preparar a agenda de 
2011. 
 
A Diretoria do SISERGS esteve presente mais 
uma vez no evento anual da Escola Técnica 
Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes – 
IX Encontro de Cursos Técnicos 2010. O 
encontro foi na semana de 20 a 22 de 
outubro, no Salão Cultural da Paróquia São 
Vicente de Paulo em Cachoeirinha - RS.     
  
O evento envolveu em torno de 350 
participantes, entre alunos e professores dos 
seguintes cursos: Logística:  120 alunos; 
Contabilidade: 80 alunos; Secretariado: 60 
alunos e  Informática:  60 alunos.  
 
Parabenizamos a todos os envolvidos nesse belo exemplo, que beneficia os futuros 
profissionais, com mais experiência, valorização e qualidade nos estudos. 

Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado do Rio Grande do Sul 

SISERGS – Unindo você a todos os Secretários do RS! 
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POR DENTRO DA LEI  

SENADO APROVA LICENÇA-MATERNIDADE DE SEIS MESES 

Senado Federal aprovou a PEC 
(Proposta de Emenda à Constituição) 
que altera a licença-maternidade de 
quatro para 6 meses. A proposta, que 
recebeu 54 votos favoráveis e nenhum 
contra, será votada em segundo turno e 
depois segue para análise na Câmara 
dos Deputados. Somente após 
aprovação na Câmara, a emenda vai 
para sanção do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

O projeto modifica a Constituição Federal 
para tornar obrigatória a licença de 180 
dias para empresas públicas e privadas. 
Na prática, a proposta amplia o alcance 
da Lei número 11.770, de 2008, que 
faculta às empresas a concessão da 
licença de seis meses. Em contrapartida, 
a norma garante a dedução das 
despesas extras do Imposto de Renda. 

A autora da proposta, a senadora 
Rosalba Ciarlini, que era médica pediatra 

antes de ingressar na política, não 
acredita que as empresas ofereçam 
resistência à ampliação do prazo. Ela 
argumenta que a taxa de natalidade do 
País, atualmente de 1,9 filhos por casal, 
vem caindo sistematicamente. Afirma que 
as experiências recentes mostram que a 
mãe que passa mais tempo com o filho 
retorna mais produtiva ao trabalho. E 
acrescenta que o ciclo de seis meses de 
amamentação garante mais saúde ao 
recém-nascido e, com isso, reduz as 
faltas da mãe ao trabalho. 

Além das informações acima, cedidas 
pela Jornalista da FECOSUL – Márcia 
Carvalho, na Revista da FENASSEC - 
Excelência - Ano 8 - número 27 (julho-
setembro/2010) constam mais detalhes 
desse assunto, inclusive com a entrevista 
da Presidenta do SISERGS – Michelle 
Cruz Weber, cuja filha Luise nasceu em 
02/setembro/10.  

 
 
CURSO & EVENTOS 
  

Redação Empresarial – Porto Alegre 
Data: 06/novembro/2010  

Horário: 08h30min às 12h 
Local: FECOSUL – Rua dos Andradas, 943/7º andar – Porto Alegre/RS 

Realização: SISERGS 
Instrutora: Maria Helena Endler 

Informações no site: www.sisergs.com.br 
 
 
Conferência das Américas para o Secretariado 
Data: 18 e 19/novembro/2010 
Horário: 09h às 18h 
Local: Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina –
Florianópolis/SC 
Inscrições até 31/outubro/2010 
Informações: www.sinsesc.com.br  
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SUGESTÃO PARA LEITURA 
 
 A Organização Mais Importante da Sua Vida  

 
Autor: Patrick Lencione  
 
Editora Campus Elsevier – 224 páginas 

 
Neste livro único, o consultor organizacional e autor best-seller do New York Times, 
Patrick Lencioni, dedica-se na organização mais importante de nossa vida – a família. 
Como marido e pai de quatro meninos pequenos, P. Lencioni percebeu a discrepância 
entre o tempo e a energia que seus clientes dispensavam às suas organizações e à forma 
apenas reativa como a maioria das pessoas conduz a vida pessoal. Tendo vivido o 
estresse de uma família frenética, Patrick e a mulher começaram a aplicar em casa 
algumas das ferramentas utilizadas por ele em muitas organizações listadas na Fortune 
500. E os resultados foram surpreendentes. 
 

MENSAGEM FINAL   

No Boletim SISERGS de agosto/2010 publicamos a matéria: Destaque-se, seja resiliente. 
Hoje, estamos apresentando o mesmo assunto, mas com referência à nossa categoria, 
enviado pela Secretária Susana L. Fontoura, da Presidência da Dell Computadores do 
Brasil. 

A SECRETÁRIA E A RESILIÊNCIA 

Um dos maiores, senão o maior atributo que uma secretária do século XXI deve ter, é a 
característica de ser resiliente. Isto é, à maior pressão, ser mais resistente. 

O termo resiliência foi emprestado da física, significando a capacidade de um 
material retornar ao seu estado original após submeter-se à pressão.  

Foram-se os dias (há algumas décadas passadas) em que as secretárias entravam quase 
em estado meditativo ao “bater” uma carta em máquina elétrica, contando os espaços da 
margem direita para apresentar uma formatação correta. 

Desde o ditado até a entrega ao seu destinatário, passavam-se alguns dias, dependendo 
do endereço dele – se fosse no exterior, até um mês. A resposta, então, demandaria igual 
período de tempo. 

Atualmente, com o advento da tecnologia e a prática usual de e-mails, o tempo de envio 
diminui para apenas segundos ou, no máximo, alguns minutos, bem como o tempo de 
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resposta. Isso significa um intercâmbio de informações a qualquer lugar do planeta onde 
exista internet, com consultas, pedidos, negociações, etc., na ordem de milhares por 
semana. E tudo perfeitamente documentado, sem a necessidade de intervenção da EBCT 
com seus arcaicos ARs ou cartas Registradas. 

Tamanho tráfego de informações requer disponibilidade permanente durante o horário de 
expediente, pois o processo de consultas/respostas deve ser dado em forma quase 
instantânea. E aí aplica-se a lei da física; dá-se início ao processo de tornar-se resiliente, 
além de extremamente eficiente. 

Acrescente-se ainda o recurso que a internet proporciona de ser uma biblioteca global, 
que oferece ajuda em questões antes impossíveis de conseguir instantaneamente, como 
por exemplo, encontrar um hotel numa pequena ilha do Pacífico, ou descobrir o ponto de 
taxi mais próximo de uma empresa num subúrbio de Londres em questão de segundos. 

E sempre resiliente, a assistente sorrindo, ajudando, respondendo, e principalmente 
facilitando conhecimentos de toda ordem, pois deve saber com maestria os 
procedimentos da sua empresa, desempenhando o papel de um 0-800-SECRETÁRIA, 
que tudo sabe, tudo pode e principalmente tudo consegue, a qualquer hora e em qualquer 
lugar. Já vivenciei oportunidade em que jantando fora com uma amiga, também secretária 
formada, o seu chefe ligou-lhe passadas às 22 horas para pedir-lhe que naquele 
momento aumentasse o seu saldo no cartão de crédito. O banco estava fechado, mas a 
eficiência dela conseguiu realizar o pedido em apenas alguns minutos. 

A boa educação e os bons modos são outros atributos de extrema necessidade e que 
está ainda carente em algumas colegas. Li outro dia a mensagem de uma “pseudo” 
secretária respondendo a determinado questionamento com a seguinte frase: “eu já 
expliquei, você não sabe ler?”.  Fiquei estupefata. 

Compreende-se essa e outras atitudes similares e aí vamos ao cerne da questão: O que 
é um(a) Secretário (a)? Primeiramente, é um/a profissional que se formou nessa carreira. 
Ponto. Infelizmente, constata-se freqüentemente centenas de infiltradas travestidas de 
secretárias, atuando como tais, porém muitas sem um curso meritório, ou formadas em 
outras áreas como Letras, Administração, Marketing, Sociologia, Assistência Social, etc. 
E, quem é do metier, sabe que não é assim tão fácil SER secretária. Não “estar” 
secretária.  Sem desrespeitar as profissões citadas, acho que há um grande equívoco por 
parte dos selecionadores/recrutadores de Recursos Humanos.  Confundem sem critério a 
categoria e contratam exímias tradutoras, professoras, etc., como assistentes de 
diretorias e presidências, apenas porque falam bem português ou inglês. Mas não é 
necessário somente saber falar, traduzir e escrever bem. É necessário saber secretariar. 
Pensar eficientemente e saber organizar a vida de um (ou mais de um) executivo, cuja 
rotina de trabalho é de altíssima produção, requer muito mais do que saber falar bem 
outro idioma, conhecer literatura inglesa, ser assistente social ou ser pós-graduada em 
Marketing. Secretárias não são assistentes sociais nem são vendedoras. São 
facilitadoras, executoras e organizadoras. Just that! 

Além dos atributos acima mencionados, ainda deve ser munida de uma cota extra de 
paciência e equilíbrio, aprumo e competência para saber discernir entre o que é 
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importante e o que é urgente. E escolher sabiamente. É isso que a resiliência 
proporciona: fazer a diferença.  

A aparência pessoal é outro aspecto que permite fazer uma rápida leitura da qualidade da 
secretária.  Há uma grande falta de bom senso no vestir. Algumas colegas esquecem de 
que a sua imagem é a imagem da empresa, e que, portanto, ao receber um cliente, 
fornecedor, visitante,  o que está visivelmente à mostra além das instalações, mobiliário, 
decoração da companhia, é também o seu cabelo  limpo e bem penteado, a sua roupa 
adequada, formal,  elegante, bonita, maquiada e demonstrando que se arrumou para ir 
trabalhar. Não que estava indo ao parque e resolveu dar uma paradinha no escritório. 

Há verdadeiros horrores atualmente, que nada tem a ver com as tendências da moda. A 
famosa “boa apresentação” tão requerida na hora das entrevistas e no primeiro dia de 
trabalho, modifica-se com o passar dos dias, aflorando verdadeiros ícones de mau gosto 
com desfiles de barrigas e umbigos de fora, tatuagens, decotes, transparências, ombros 
descobertos, calças jeans justíssimas, caras lavadas, cabelos desajeitados, unhas sem 
fazer, e todos os vinte dedos de fora, dez dos quais em sandálias de elevadas alturas 
dignas de vertigem.  

Enfim, incentivo àquelas Secretárias de profissão, a que desenvolvam cada vez mais a 
sua capacidade de ser resilientes e, desta forma, fazer a diferença. 
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