
 

Já em 30 de abril, o Departamento de Políticas para as Mulheres da Secretaria da Justiça e dos 

Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, recebeu as Senhoras Conselheiras do Conselho  

Estadual dos Direitos da Mulher para reunião do Pleno na Assembleia Legislativa, a fim de eleger sua 

executiva, após o ato de tomada de Posse das Conselheiras, que contou com a presença do Governador 

do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, da Secretária Extraordinária do Gabinete de Políticas 

Sociais, Maria Helena Sartori, do Secretário, César Luis de Araújo Faccioli e da Diretora do               

Departamento, Salma Farias Valencio. 
 
A lista das entidades eleitas pelo Fórum Estadual de Mulheres ao Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher - CEDM/RS é: 
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"Tecnologia ameaça 

futuro das Secretárias” 
 

Este foi o título dado à 
matéria veiculada no   
último dia 6/4 no Jornal 
Valor Econômico pela  
jornalista Emma Jacobs e 
que provocou alvoroço na 
comunidade secretarial 
em geral.  
 

A evidente falta de      
informação atualizada 
sobre a realidade da   
profissão de Secretariado 
em nosso país não só  
indignou os profissionais 
como também provocou 
em alguns sindicatos, 
dentre os quais o       
SINSESP, o dever de se 
pronunciar a respeito      
da  atualização das fun-
ções secretariais na            
contemporaneidade. A 
resposta de Isabel Cristina 
Baptista, Presidente do 
SINSESP, em sua carta ao 
Valor Econômico, deixou 
clara a necessidade de 
atualização de dados  por 
parte dos jornalistas antes 
de escreverem sobre a 
profissão, principalmente 
quando tomam por base 
realidades estrangeiras.   
A matéria está disponível 

em: http://www.valor. 
com.br/carreira/399208
2/tecnologia-ameaca-
futuro-das-secretarias 

...e a resposta de Isabel 
Cristina Baptista, Presi-
dente do SINSESP, pode 
ser conferida em: http:// 
www.sinsesp.com.br/ima
ges/pdf/ValorEconomico
-TecnologiaSecretarias. 
pdf  

 

 

Titulares: 
União Brasileira de Mulheres  - UBM/RS 
União de Negros Pela Igualdade - UNEGRO 
FECOSUL - RS 
Ação da Mulher Trabalhista - AMT/RS 
Movimento Nacional de Mulheres MMC 
PTB Mulher 

Mulheres Socialistas - PSB/RS 
CTB-RS 

Suplentes: 
Secretaria da Mulher do PCdoB-RS 
Associação de Promotoras Legais Populares 
Sindicato das Secretárias e Secretários no Esta-
do do Rio Grande do Sul - SISERGS 
Sindicatos das Farmacêuticas 

Em 25/4, a escola Mais Língua Concept, de Canoas, e o SISERGS promoveram 

workshops   de   Língua   Inglesa   e   de  Língua  Portuguesa,   que  tiveram  

expressiva participação de um privilegiado público. Veja o registro do                 

encontro: www.sisergs.blogspot.com.br  

 

Veja o vídeo do evento: http://www.rs.gov.br/conteudo/215535/empossadas-novas-integrantes-

do-conselho-estadual-dos-direitos-da-mulher#.VUoGw75pyt0.facebook  
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O Poder da rede – mulheres conectadas crescem juntas 

 

No último final de semana de março, ocorreu em Porto 

Alegre o evento O Poder da Rede desenvolvido pelo Jogo 
de Damas, um projeto voltado para mulheres interessadas 

em empreendedorismo, carreira e negócio. O objetivo foi 
conectar mulheres de diferentes idades, perfis e          

formações em torno de um objetivo: transformar sonhos 

em projetos. 

 

Foram abordados temas atuais por palestrantes           

renomados. O primeiro dia do evento, sábado, 28 de mar-
ço, tinha como linha temática Empreendedorismo e Negó-

cios. Já no domingo, 29 de março, as discussões foram 
pautadas sobre carreira e liderança. Um dos pontos fortes 

do evento foi o bate-papo que trouxe o ponto de vista 

masculino sobre a mulher profissional. Um dos mais     
renomados especialistas em Recursos Humanos e consul-

tor de carreira do País, Paulo Amorim, conhecido pela sua 
percepção do valor das mulheres no mercado de trabalho, 

durante anos trabalhou em uma empresa com iniciativas 

corporativas para este grupo, a Dell, inclusive promovendo 
uma funcionária no período de gestação, o que não é  

comum.   

Profissionais do Secretariado vêm ressaltando seu perfil empreendedor e constituindo seu próprio negócio. Patrícia 

Troleiz Moreira, participante do evento, já vivencia esta realidade. Atua em uma organização como Secretária      
Executiva e, em paralelo, é Gestora Financeira do La Idea – Arquitetura e Design.  

 

Taís Fagundes, Diretora de Eventos do SISERGS, também participou do evento e comenta que o Secretariado tem 
possibilidade de atuação tanto como empreendedor, em seu próprio negócio, como intraempreendedor, que é    

empreender dentro dos limites de uma organização já estabelecida. “A formação do Secretário Executivo é ampla e 
rica em conhecimento e dá embasamento para inovar em qualquer espaço de trabalho”, afirma Taís.  

 

O evento comemorativo aos três anos do Jogo de Damas movimentou cerca de 700 empreendedoras e profissionais, 

trouxe inspiração ao grupo presente e a vontade de fazer acontecer. 

Adaptado de www.jogodedamas.me 

Por Taís Fagundes 

Em 15 e 16 de abril, às 19h, no Auditório Central do Instituto 
Federal Farroupilha - Campus São Vicente do Sul, o Curso Técni-
co em Secretariado promoveu a I Jornada de Integração do            
Secretariado, aberta a todos os interessados, estudantes e 
profissionais da área, com o objetivo de proporcionar a comple-
mentação e a atualização de temas da área secretarial. 

  

15 de Abril  

Palestra com o tema Profissão e Qualificação do    
Profissional no Mercado de Trabalho, pela Secretária 

Executiva Rosa Maria Brito. 

Palestra com o tema Empreendedorismo e Atuação no Secretariado, pela Secretária Executiva Ariane Rossi  

 

16 de Abril 

Palestra com o tema Cerimonial e Protocolo, pelo Mestre de Cerimônias Rafael Nemitz. 

 

 

Aline Kroeff - Designer do La Idea;   Patrícia Troleiz Moreira - 

Secretária Executiva e Gestora Financeira do La Idea;         

Taís Fagundes, Secretária Executiva e Diretora de Eventos do 

SISERGS  



 

É PRECISO APRENDER A APRENDER 
 

Stefi Maerker 
  

Um dos conceitos mais procurados hoje no mercado de trabalho é a capacidade do profissional de se reinventar, de fazer 

diferente, de conhecer mais de trazer resultados inesperados. E, cada vez que olhamos para uma definição destas, ques-

tionamos – como fazer isto? Como ser capaz de reinventar-se a cada momento que passa sem perder as nossas caracte-

rísticas, a nossa base, a nossa forma de ser.  

Acredito que este é um dos desafios da nossa era – reinventar-se sem perder a essência. Mas, para tanto, temos que ter 

em mente que seguiremos dois padrões – manter os nossos princípios e valores e mudar.    
        

Para alcançar este desafio, uma das características mais importantes é aprender a aprender. Parece fácil, mas não é. 

Primeiramente, exige que tenhamos a capacidade de mudar e abandonar conceitos antigos em favor dos novos. E, quem 

diz que mudar é fácil, está mentindo. Mudar pode parecer desagradável porque traz uma sensação de desconforto, certo 

receio do desconhecido, contrário à sensação de acolhimento e calor dos procedimentos que já conhecemos.  

  

E, é aí que reside o perigo: ficarmos nos padrões que já conhecemos. Sensação de calor e tranquilidade que temos ao 

fazer algo cujo resultado é esperado e alcançado. Sempre que isto acontecer, o profissional deve questionar o quê fazer 

mais, diferentemente do procedimento atual para atingir um resultado diferente e melhor.    

    

Reaprender não é fácil. Principalmente porque exige esquecer as formas antigas de trabalho e assumir novos padrões. 

Mas, o profissional que aprende a aprender, ganha autonomia que se baseia no equilíbrio das escolhas. Saber escolher 

também é uma competência muito apreciada no mercado de trabalho, assim como em nossa vida particular.  

      

Todo sucesso depende desta competência – saber fazer as escolhas certas, visto que a velocidade da alteração dos pro-

cessos e do conhecimento é muito grande. Não há mais tempo de rever nossos conceitos muitas vezes, as decisões preci-

sam ser imediatas e para isto temos de estar em estado de prontidão.      

      

É preciso desenvolver a sensibilidade e o feeling para ser capaz de assumir as melhores escolhas. E, para fazer estas  

escolhas corretamente é preciso acumular conhecimento ou, como diz Mário Sergio Cortella “dar empregabilidade ao co-

nhecimento”.      

Ou seja, não basta ser capaz de fazer escolhas, elas tem que ser bem feitas, tem de funcionar, de gerar resultado, de  

fazer e trazer mais do que o esperado.      

E aí pensamos, é isto que é vida? Esta corrida louca, esta cobrança por mais e melhor?    

Penso que hoje o questionamento não deveria ser este, a vida e a correria frequente fazem parte da vida moderna –   

então como melhor aproveitá-las, como crescer, estar bem consigo mesmo e se sentir realizado dentro deste panorama?
         

Acho que se aceitarmos que a vida é um aprendizado eterno, estaremos no caminho que vai nos levar a uma melhora do 

contexto no qual estamos incluídos e do qual somos parte integrante. Não há como voltar atrás, que, aliás, é uma ação 

contraproducente. Só podemos ir para frente. Então, se é para tanto, que seja da melhor forma possível, crescendo, se 

desenvolvendo, aprendendo a aprender. Sempre. 

Fonte: Site do CONASEC 2014 

Colaboradoras desta edição: Taís Fagundes e Núbia Martins 


