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OO  SSEEUU  SSIISSEERRGGSS  EESSTTÁÁ  DDEE  CCAARRAA  NNOOVVAA!!  
 

Conheça as novas integrantes da Diretoria eleita em 20 de maio, engajadas na melhoria 
contínua do seu Sindicato para a Gestão 2011/2014. Aguardem que, em breve, divulgaremos a 
data da posse desta nova gestão. 

 

DIRETORIA EXECUTIVA EFETIVAS SUPLENTES 
 

Presidenta 
 

Michelle Cruz Weber 
 

Vice-Presidenta Luciana da S. Mazzali Venturella  
Secretária Cleube Capelli 2ª Secretária: Cristine de Souza 
Tesoureira Núbia Balbina Martins 2ª Tesoureira: Lucélia de Souza 

Carlos 
Diretora de Imprensa e 

Divulgação 
 

Virgínia Cristina Adamovicz Resem  

CONSELHO FISCAL EFETIVAS  SUPLENTES 
 

1º Membro 
 

Márcia Moreira Araújo   
 

Elizabeth Andrighetto Ramos 
2º Membro Luciana da Silva Palma Marlene Corrêa Borges 
3º Membro Rita Luciana Camargo Cátia Berger Rolim 

DELEGADAS 
REPRESENTANTES 

EFETIVAS SUPLENTES 

 

1ª Delegada 
 

Michelle Cruz Weber 
 

Virgínia Cristina Adamovicz Resem 
2ª Delegada Núbia Balbina Martins Cleube Capelli 

 
 
 

AAÇÇÕÕEESS  DDOO  SSIISSEERRGGSS    
  

Nos dias 2 e 22 de junho, a Diretoria do SISERGS visitou estudantes do curso Técnico em 
Secretariado da Escola Irmão Pedro, em Porto Alegre. Com grande receptividade, o grupo 

obteve atenção total dos alunos durante a explanação sobre o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo Sindicato em prol do cumprimento da legislação que regula a categoria. 
 

 
 

 

 
 

*  * * * * 

 

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

SISERGS – Unindo você a todos os Secretários do RS! 

 
BOLETIM INFORMATIVO  

Junho/2011 

 
 

 

SISERGS
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No dia 8 de junho, a Diretoria do SISERGS participou da Mostra dos Cursos Técnicos da 
Escola Técnica Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, em Cachoeirinha.  

 
A  Professora Titular do Curso Técnico 
de Secretariado - Cláudia Almeida  -  e a 
Presidenta do SISERGS – Michelle 
Weber - explanaram, com vários 
exemplos, sobre o porquê dos 
estudantes optarem pelo Curso Técnico  
de  Secretariado, evidenciando que a 
boa qualificação nos estudos capacita o 
profissional. Afinal, o mercado de 
trabalho está sempre buscando os mais 
competentes Secretários, que valorizam 
e fazem a grande diferença na profissão. 

 

 
 

*  * * * * 
 

 

 
 

 

A Diretoria do SISERGS agradece à 

Professora Andrea Masciadri Barrios e às 

profissionais presentes no Treinamento de 

Espanhol, ocorrido em 11 de junho, pelo 

prestígio ao Sindicato das Secretárias(os) do 

RS, tendo a certeza de que todas 

aproveitarão, ao máximo, o material 

elaborado pela Professora. 

 

* * * * * 
 
 

Outra ação do SISERGS ocorreu no dia 17/6, quando a Presidenta - Michelle Weber - e a Diretora 
de Finanças - Núbia Martins - se reuniram na FUNDATEC - Fundação Universidade-Empresa de 
Tecnologia e Ciências - com as Sras. Iaraci Barbosa das Neves e Paula Pacheco, ambas do Setor 
de Concursos da FUNDATEC, para discutirem sobre os concursos na área secretarial. 

 

As representantes do SISERGS entregaram às 
representantes da FUNDATEC a legislação sobre nossa 
profissão e explicaram que, para concorrer às vagas 
para Técnico em Secretariado e Secretariado Executivo, 
os inscritos devem ter certificado de conclusão de curso 
e registro profissional no órgão competente.  

Iaraci e Paula receberam a documentação de bom grado 
e selaram o acordo de que orientarão seus clientes para 
que os editais confeccionados pela FUNDATEC tenham 
as devidas solicitações da nossa legislação. 

O SISERGS e a categoria secretarial agradecem a abertura dada pela FUNDATEC.  

Vitória para categoria secretarial do RS! 

* * * * * 
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Já em 21/6, o SISERGS prestigiou mais um evento organizado pelas estudantes do Curso de 
Secretariado Executivo da ULBRA e ofereceu, como brinde, uma cortesia para o próximo curso do 
Sindicato. 

 

A Palestrante Magda Tyska Rodrigues 

apresentou “A produtividade nas áreas de 

atuação do Secretariado”, expondo, com 

vários exemplos, como as profissionais de 

secretariado podem calcular sua produtividade 

no dia a dia e, assim, apresentar aos seus 

líderes os resultados. 
 

 
 
As medições das tarefas indicaram percentual de cada atividade e isso mostrou as melhorias que 
devem ser aplicadas para gerar melhor qualidade no trabalho. 

  
DDIICCAASS  DDEE  SSIITTEESS  
Mais um site para auxiliar o dia a dia das 

Secretárias. 

 
http://www.supersecretariaexecutiva.com.br/ 
 

 
   

  

  

SSUUGGEESSTTÃÃOO  PPAARRAA  LLEEIITTUURRAA  
  

 

Como Dizer Tudo em Inglês nos Negócios 

Editora: Campus 

Autores: Ron Martinez e Cristina Schumacher 

Nº de Páginas: 284 

Idioma: Inglês, Português 

 

O livro oferece o que as pessoas usualmente precisam dizer tanto em inglês quanto 

em português, organizadas em vários tópicos e situações úteis e apresenta muitas 

expressões específicas da área de negócios. O guia ainda permite que o leitor 

ensaie e planeje o que dizer em apresentações de vendas, negociação de contratos, 

telefonemas ou  viagens a negócios. 
  
  

EERRRRAATTAA    
  

Na página 2, do Boletim SISERGS Maio 2011: 
 

http://www.supersecretariaexecutiva.com.br/
http://www.supersecretariaexecutiva.com.br/
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- onde se lê: Bacharel em Assessor Secretário Executivo Trilíngue  
- leia-se:       Bacharelado em Secretariado Executivo Trilíngue.  

UUTTIILLIIDDAADDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  
  

 

Campanha da Mamografia Digital Gratuita 
 

http://cancerdemama.com.br 
 
 
 
 
 

Repassem esta mensagem a, pelo menos, 10 amigos para que 
eles a repassem a outros e, assim, ajudarmos a salvar este site 
tão importante. Este gesto fará uma enorme diferença. 

 

O Instituto do Câncer de Mama está com esta importante campanha para salvar seu site. Em 

troca de publicidade, os patrocinadores do Instituto oferecem UMA mamografia gratuita 
diariamente a  mulheres  de baixa renda,  mediante  um  número  mínimo  de  acessos  diários  da  
população. Contudo, essa cota não tem sido atingida. Você pode e deve 
ajudar o Instituto a continuar com este serviço essencial à população carente,  
acessando o site e clicando no ícone 

 
 

  

  

  

MMEENNSSAAGGEEMM  FFIINNAALL  
  

  

  

  

  
 

Data: 16 de julho de 2011 - sábado 
 

Horário: das 8h30min às 12h 
 

Local: FECOSUL 
           Rua dos Andradas, 943, 7º andar – Porto Alegre 
 
Conteúdo Programático:   - Análise do rosto: olhos e sobrancelha  

- Como coordenar roupa e maquiagem em cada ocasião 
- automaquiagem 
- preparação da pele, realce dos olhos e valorização dos traços 
- escolha e montagem de kit de maquiagem personalizado 
 

   
Instrutora: Cathrein Capelli da Silva 
 

 

Com 7 anos de experiência na área, Cathrein é formada em Moda pelo SENAI, com formação 

em maquiagem profissional pelo SENAC e pela Escola Mirage. Cursou Maquiagem Artística na 
Escola ACP, em Buenos Aires – Argentina. Trabalhou no Werner Coiffeur, no Barra Shopping 
Sul, em Porto Alegre. De dez/2011 a fev/2011, estudou em Buenos Aires, aperfeiçoando-se em 
tendências de cortes, colorista, penteados e maquiagens artísticas. Atualmente trabalha no 
Salão Beauty Style em Canoas. 
 

Vagas limitadas. 
 
 

Inscrições: até 15/julho pelo e-mail sisergs@sisergs.com.br 

http://cancerdemama.com.br/
mailto:sisergs@sisergs.com.br
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