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AÇÕES DO SISERGS 
 

Em 12/novembro, no Sam’s Club, em Porto Alegre, realizou-se a tão anunciada e esperada 
palestra de Stefi Maerker, importante nome no meio Secretarial, que veio especialmente de 
SP para confraternizar com o público de Secretariado do nosso Estado.  
 

Intitulada “Visão de Competências do Secretariado do Futuro”, a palestra enfatizou às 
presentes a importância da autoanálise sobre a escolha de uma profissão da qual se goste, 
jamais deixando de aperfeiçoar-se e de buscar a excelência. A inovação e a criatividade 
devem sempre estar presentes no dia a dia de todo profissional, destacando-o por esses 
diferenciais. 
 

O evento contou com a presença de, aproximadamente, cinquenta associadas, além das 
professoras Gleidhe Oliveira, do Instituto Federal do RS, e Maria Helena Endler, da Escola 
Técnica Estadual Irmão Pedro.  
 

Igualmente importantes, ressaltamos que este evento não teria tido esse sucesso sem a 
participação de nossos habituais e novos parceiros, quais sejam: Faculdade 
Estácio/FARGS, Associação Médica do RS/AMRIGS, Federação dos Empregados no 
Comércio de Bens e Serviços no Estado do RS/FECOSUL, Central Brasileira dos 
Trabalhadores/CTB, Mary Kay Cosméticos, Aki Perfumes, Braskem S.A., Montreal –Viagens 
e Turismo e Sam’s Club. A todos o nosso muito obrigado!  

 

  

   

  
 

 

SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SISERGS 
 

Unindo você a todos os Secretários do RS! 
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Dia da Consciência Negra é referência na luta por 
igualdade 
 

O Brasil comemorou na quarta-feira (20/11) o Dia Nacional 
da Consciência Negra. Feriado em 1.047 municípios, a 
data lembra a morte do líder negro Zumbi dos Palmares, 
símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-
brasileiro. 
 
O SISERGS apoia esta luta constante! 

 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres 
 

O SISERGS mais uma vez esteve engajado na luta pelo fim da violência contra as 
mulheres e na campanha dos 16 dias de ativismo que internacionalmente começou 
no dia 25 de novembro (Dia Internacional da Não-Violência contra as Mulheres) e 
terminou no dia 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos). Esta 
campanha teve como objetivo promover o debate e denunciar as várias formas de 
violência contra as mulheres no mundo. 
 
 

 
 

Cartilha sobre a LEI MARIA DA PENHA - Foto: Arte: Lucia Reali 
Baixe aqui a cartilha da LEI MARIA DA PENHA 

http://www.spm.rs.gov.br/conteudo/7022/cartilha-lei-maria-da-penha 

 
 

 

 
 

No sábado, 14/dezembro, tivemos o curso de 
Etiqueta Empresarial e Social, ministrado pela 

Prof. Elenice Pereira da Silva na sede da Fecosul. O 
encontro tinha como objetivo capacitar profissionais 
de todas as áreas a aprimorarem ou conhecerem as 
regras básicas de etiqueta para um melhor convívio 
social. 

 

 
LEGISLAÇÃO 

Governo propõe reajuste de 12,727% para o Salário Mínimo Regional 

 

Com a presença do presidente da Fecosul e da CTB-RS, Guiomar Vidor, e 
demais representantes das centrais sindicais em seu gabinete, o 
governador Tarso Genro encaminhou para a Assembleia Legislativa, na 
manhã desta terça-feira (19/11), o índice de reajuste de 12,727% do Salário 
Mínimo Regional para 2014. Pela proposta do Governo, o Salário Mínimo 
Regional passa a ter cinco faixas, pois estabelece a criação da Faixa V, 
com valor de R$ 1.100,00 para técnicos de nível médio. Com o reajuste, o 
Salário Mínimo Regional passará a ter os seguintes valores: 
 

Faixa I = R$ 868,00                  Faixa IV = R$ 943,98  
Faixa II = R$ 887,98                 Faixa V = R$ 1.100,00 
Faixa III = R$ 908,12  

Fonte:http://ctbrs.org.br/noticias/governo_propoe_reajuste_de_12727_para_o_salario_minimo_regional 

http://www.spm.rs.gov.br/conteudo/7022/cartilha-lei-maria-da-penha
http://ctbrs.org.br/noticias/governo_propoe_reajuste_de_12727_para_o_salario_minimo_regional
http://www.spm.rs.gov.br/upload/HD_20131022171546banners_rotativos_1_lei.jpg
http://www.fecosul.com.br/uploads/campanhas/d9e592652e94d6c4a940a976a867a61d.jpg
http://www.spm.rs.gov.br/upload/HD_20131022171546banners_rotativos_1_lei.jpg
http://www.fecosul.com.br/uploads/campanhas/d9e592652e94d6c4a940a976a867a61d.jpg
http://www.spm.rs.gov.br/upload/HD_20131022171546banners_rotativos_1_lei.jpg
http://www.fecosul.com.br/uploads/campanhas/d9e592652e94d6c4a940a976a867a61d.jpg
http://www.spm.rs.gov.br/upload/HD_20131022171546banners_rotativos_1_lei.jpg
http://www.fecosul.com.br/uploads/campanhas/d9e592652e94d6c4a940a976a867a61d.jpg
http://www.spm.rs.gov.br/upload/HD_20131022171546banners_rotativos_1_lei.jpg
http://www.fecosul.com.br/uploads/campanhas/d9e592652e94d6c4a940a976a867a61d.jpg
http://www.spm.rs.gov.br/upload/HD_20131022171546banners_rotativos_1_lei.jpg
http://www.fecosul.com.br/uploads/campanhas/d9e592652e94d6c4a940a976a867a61d.jpg
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DICA DE SITE 
 

 

 
Dicas de inglês para ajudar você a 
melhorar suas habilidades, seu 
vocabulário, sua fluência e sua gramática 
natural da língua inglesa. 

 
http://www.inglesnapontadalingua.com.br/ 

 

 
  

DICA DE LEITURA 

 

 

EXCELÊNCIA EM SECRETARIADO - A importância da profissão nos processos 

decisórios. Como assessorar e atingir resultados corporativos e pessoais com competência e qualidade 
 

Autores: Adriana Y. Abrão; Alexandre Schumacher & Keyla Portela; Alonso Soler; Ana Cristina Silva; 
Ana Maria Netto; Ana Maria S. Martins; André Percia;  Angela Mota & Magali Amorim; Angela Mota & 
Valdete Magalhães; Ariane Serafim & Jonas Silva;  Bernadete Lieuthier; Bete D´Elia & Fernando 
Camargo; Bete D´Elia & Magali Amorim; Bruno Frota; Chussy Karlla Antunes; Cibele Martins & Luiz 
Genghini; Cibele Martins & Marilena Zanon; Cibele Ortega; Cibelle Santiago & Willyane Silva; Cilene 
Pignataro; Denise Zaninelli; Diana Goulart; Diana Pegorini & Mara Vilas-Boas; Dircélia Merlin; 
Douglas de Matteu; Emili Martins & Warley Nunes; Fernanda Capella & Marcia Almeida; Fernando 
Camargo; Inês Restier; Isabel Crisitna Baptista & Jô Camargo; Ivelise Fonseca; Izulena de Jesus 
Almeida; José Rubes D´Elia; Licene Renck; Magali Amorim & Patricia Lima; Márcia Rizzi; Maria 
Antonieta Mariano; Maria do Carmo Todorov; Marlene de Oliveira; Mauricio Sita; Neusa Massarutti; 
Odete Reis; Regina Rezende; Valdessara Bertolino; Walkíria Almeida. 
 

Editora: Ser Mais            Nº de Páginas: 416  
 

A busca constante pela excelência representa o compromisso com o crescimento, a evolução e, principalmente, com a atitude de 
inovar, captar as tendências e transformá-las em realidade. Excelência no Secretariado traduz o perfil do atual profissional de 
secretariado, que tem consciência da sua importância no cenário corporativo e sabe da necessidade do contínuo aprendizado, de 
forma compatível com as demandas do mercado globalizado e dos desafios presentes no cotidiano. O livro conta com profissionais 
atuantes da categoria, de mestres da educação e da capacitação, representantes das entidades de classe e de importantes 
consultores, que aderiram ao objetivo de elaborar uma obra singular, para orgulho do Secretariado e de todos que ostentam a sua 

bandeira com profissionalismo e paixão.  
 

Quem tiver interesse em adquiri-lo, pode entrar em contato com Cibele Martins pelo e-mail:cibelebm@uol.com.br. Valor: R$ 45,00. 
 
ATUALIZAÇÃO LINGUÍSTICA – Inglês 
 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=711179492227228&set=a.154930527852130.35140.130664113612105&typ
e=1&theater 
 

http://www.inglesnapontadalingua.com.br/
mailto:cibelebm@uol.com.br
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=711179492227228&set=a.154930527852130.35140.130664113612105&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=711179492227228&set=a.154930527852130.35140.130664113612105&type=1&theater
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REPORTAGEM CENTRAL  
 
 

Lições: Por que não aprendemos com elas? 
 

A pergunta que é feita frequentemente entre muitos de nós em Gestão de Projetos é: Por que não aprendemos com 
essa experiência?  
 

Albert Einstein disse: “Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes". Então, 
porque nós muitas vezes seguimos este caminho "insano" em GP?  
 

A próxima vez que você estiver em uma reunião, observe isso: Você, ou alguém, está fazendo uma apresentação 
quando o inevitável acontece - você vai escrever algo em um flipchart ou quadro branco e a caneta está seca.  
 

Quantos de vocês nesta situação (eu admito que também já fiz isso) colocam a caneta de volta na prateleira para 
pegar outra caneta e continuar escrevendo do ponto onde parou, deixando a caneta seca para a próxima pessoa, ou 
pior, quem sabe deixar para você mesmo usar mais tarde em outra reunião?  
 

Você por acaso espera que esta caneta seca seja magicamente trocada por outra ou por outro refil? Você por acaso 
colocou a caneta no lixo para garantir que uma nova seja reposta em seu lugar ou, pelo menos avisou, alguém que a(s) 
caneta(s) precisa(m) ser trocada(s)? Provavelmente, não!! É uma lição simples, porém efetiva em lessons learned.  
 

Nós somos programados para não aprender lições? Claro que não! Durante toda a nossa vida, fomos ensinados a 
aprender coisas novas e a aprender com nossos erros e experiências. Então, por que não aprendemos as lições quando 
o assunto é nossa experiência em GP?  
 

Nossa experiência pessoal de projetos tem de ser uma experiência de aprendizagem, mesmo que esta aprendizagem 
seja: "Estou saindo desta área de GP para encontrar algo que eu realmente queira fazer".  
 

O desafio está na realidade em compartilhar o conhecimento que tiramos das experiências (lessons learned) com 
outros colegas e com a empresa em geral. Até há profissionais que aprendem individualmente com as experiências 
boas e ruins, mas poucos compartilham com os demais do time e com a empresa.  
 

Não é simplesmente trocar a caneta ou o refil da tinta, mas, sim, deixar que os outros saibam o que você fez e porque 
fez isso e como isso pode beneficiá-los no futuro, e que, por isso, eles também devem compartilhar este 
conhecimento com outros.  
 

Se seguirmos este caminho teremos menos "LESSONS LEARNED" e mais "Lessons Shared".  
 

Então, na próxima vez que você for escrever algo em um flipchart ou quadro branco e a caneta estiver seca, vire-se 
para seu público e diga: “Bem, esta caneta vai para o lixo, e deixe-me dizer o porquê..."  

Setembro, 2013  
By Peter Taylor – ESI International Specialist and Member of ESI Centre of Excellence Forum 
 

Texto enviado pela associada Simone Barboza Roos. 
 

 

SECRETARIADO POR AÍ 
 

VI ENESEC 

Por Taís de Oliveira Fagundes 
 

O VI Encontro Nacional de Estudantes de Secretariado, que ocorreu na 

Universidade do Estado do Pará na primeira semana de novembro, reuniu 

acadêmicos de todo o Brasil para discutir sobre a construção e consolidação 

da identidade do profissional de Secretariado Executivo. A caravana do RS 

teve sua representatividade pelos estudantes do curso de Secretariado 

Executivo Trilíngue da ULBRA. Catrian Santos e Nina Fialho foram 

mediadoras de mesas do encontro e Taís Fagundes foi debatedora em dois 

momentos sobre os centros acadêmicos e a internacionalização da 

profissão. A acadêmica também recebeu a menção honrosa pelo 1º lugar 

dos artigos científicos do VI ENESEC, intitulado “As línguas estrangeiras no 

contexto multicultural das organizações”. O VII ENESEC será na 

Universidade Federal da Bahia. 

 
 

Caravana do Estado do RS e Profª. Daniela 
Durante, da Universidade Federal do Ceará. 
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O Congresso Internacional de Secretariado - COINS 

ocorreu em Campos do Jordão SP nos dias 21, 22 e 23 de 

novembro de 2013 e contou com a participação de 

profissionais de nosso Estado: Elizabeth Leão, Isabel 

Jacomeli Schroe, Rosélia Maria Linck Bernardes, Roselia 

Pandolfo Coelho, Simone Pradella e Suzana Bonzanini. O 

Congresso foi um momento de reflexão a respeito da 

Profissão de Secretariado Executivo e de encontro com 

profissionais de todo o Brasil, onde cada um trouxe suas 

experiências e onde as participantes tiveram a oportunidade 

de compartilhar essas experiências. 
 

 

Curso Técnico em Secretariado - Colégio Politécnico da UFSM - Santa Maria – RS 
Colégio Politécnico terá curso Técnico em Secretariado a partir de 2014 
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE aprovou a criação do curso Técnico em Secretariado, 

que vai ocorrer no Colégio Politécnico da UFSM, à noite e com duração de três semestres a partir do 1º 

semestre de 2014. São 40 vagas disponibilizadas para a primeira turma. As inscrições para o processo 

seletivo estão abertas até 20/12, na página www.politecnico.ufsm.br, com prova em 12/1/2014. 

 Processo Seletivo - Cursos Técnicos 2014 
A publicação do Edital para o processo seletivo dos Cursos Técnicos 2014, do Colégio Politécnico da 
UFSM, ocorreu na segunda quinzena de nov/2013. As inscrições serão realizadas neste endereço 
eletrônico: www.politecnico.ufsm.br, até 20/12/2013, sendo oferecidas as seguintes vagas: 

• Técnico em Administração 

• Técnico em Agroindústria 

• Técnico em Agropecuária 

• Técnico em Geoprocessamento 

• Técnico em Informática 

• Técnico em Informática 

• Técnico em Meio Ambiente 

• Técnico em Paisagismo 

• Técnico em Secretariado (em tramitação) 

40 vagas (noturno) 

40 vagas (diurno/manhã) 

40 vagas (diurno/tarde) 

40 vagas (noturno e sábados) 

35 vagas (diurno/tarde) 

35 vagas (noturno) 

40 vagas (noturno e 1 dia na semana) 

40 vagas (diurno/manhã)  

40 vagas (noturno) 

• Técnico em Contabilidade 

• Técnico em Agropecuária 

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. A 

seleção constará de uma prova escrita com 50 questões de múltipla escolha, a realizar-se em 

12/jan/2014, pela manhã, englobando conteúdos relativos ao Ensino Médio.  

Mais informações: Fones: (55) 3220-8273 e (55) 3220-8059 e site http://www.politecnico.ufsm.br. 

 

 
 

CONHEÇA O SISERGS – Novos Convênios 
 
 

 

Graduação com Descontos e Vantagens.  www.estacio.br  

Informações:  http://cursos.estacio.br/ 
  

 
 
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS 
Rua Prof. Cristiano Fischer, nº. 2012,  CEP 91410-000 – Porto Alegre – RS – 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 

 

http://www.politecnico.ufsm.br/
http://www.politecnico.ufsm.br/
http://www.politecnico.ufsm.br/
http://www.estacio.br/
http://cursos.estacio.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://facebook.com/fundatec.org
http://www.linkedin.com/company/2313215?trk=NUS_CMPY_TWIT
http://twitter.com/fundatec


 
Rua Uruguai n° 91 sala 206, 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  
sisergs@sisergs.com.br - www.sisergs.com.br 

 

 

Novo convênio na área de Ensino. Dessa vez, a parceria foi estabelecida com a Fundação 
Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).  
 

Os associados ao SISERGS têm 25% de desconto no valor total dos cursos de capacitação, 15% de 
desconto nas mensalidades da pós-graduação e 15% de desconto nas mensalidades do primeiro 
módulo e 5% nas mensalidades do segundo e terceiro módulo dos cursos técnicos. 

 
MILENE RODRIGUES DA S. MACEDO 

Psicóloga Clínica - CRP 07/18624 

Rua Indianápolis, 205 - Três Figueiras - Porto Alegre –RS 
Telefones: 51-85230293 

Rua dos Andradas, 1234, sala 2109 - Centro - Porto Alegre-RS 

Psicoterapia para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Avaliação psicológica.  
Desconto de 50% em todas as consultas. 

 
 
MENSAGEM FINAL  
Por  
Lucélia de Souza 

 

Mais um ano vem... 

Mais um ano vai... 

E o que fica de lição? 
 

Ao longo deste ano, a categoria secretarial, seja na esfera estadual ou nacional, teve 

mais algumas conquistas. Sobretudo, fomos convidados ao desafio de nos 

comprometermos mais em favor das causas da nossa profissão. Segundo o dito 

popular, “a união faz a força!”, e para 2014 não será diferente. Precisaremos, cada vez 

mais, nos empenharmos para que novas e tão sonhadas mudanças ocorram, 

lembrando sempre que para mudarmos um cenário, é necessário iniciarmos por nós 

mesmos! Seja a mudança que você gostaria de ver na profissão! 
 

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de 
cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade.” 
Albert Einstein 
 

A Diretoria do SISERGS deseja a todos um feliz e abençoado Natal, assim como um próspero e desafiador 
2014! 
 
 

RECESSO 
O SISERGS estará em recesso no período de 23/12/2013 a 03/01/2014, retornando às atividades  em 06/01/2014. 
 
 

SINDICATO FORTE DEPENDE DE VOCÊ 
 

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! 
 
 

 

 
EXPEDIENTE 
Este Boletim Informativo é uma publicação mensal e gratuita de responsabilidade da equipe do SISERGS.  

Formato: PDF 

Redação, Edição e Diagramação: Virgínia Resem  

Revisão Gramatical: Elizabeth Andrighetto Ramos, Núbia Martins e Cleube Capelli  

Colaboradoras desta Edição: Taís de Oliveira Fagundes (estudante/ULBRA), Simone Barbosa Roos (associada), 

Lucélia de Souza, Núbia Martins. 


