
Executiva News
Revista Digital

Nº 05 - Ano 01
Setembro/2016

Moda 
Moda Trabalho

Dicas e combinações incríveis

Você 
bem 
informada

E ainda...

Entrevista

Dicas

Palestrantes da CONASEC 2016
Vânia Cagnassi
Ellen Alves Camargo
Cathia Lima Petroni

Secretariado
Administração

Beleza
Saúde

TI
Decoração

Anúncio Interativo

 VOCÊ NA CONASEC 2016
Veja Regulamento nesta edição!

PARTICIPE DA PROMOÇÃO 

PARCEIRA
Executiva News RD + One Consultoria SR 

CONASEC 2016

https://www.executivanewsrevistadigital.wordpress.com
http://www.conasec.com.br/2016


 

     
	 Olá,	tudo	bem?
	
	 E	chegou	a	esperada	5ª	Edição,	pois	a	cada	edição	
procuramos	melhorar	mais	e	mais	para	você.
	 Vamos	falar	sobre	a	organização	de	eventos,	citan-
do	 alguns	 pontos	 ralacionados	 tanto	 a	 pequenos	 como	
grandes	eventos.
	 Continuaremos	a	falar	da	CONASEC	2016	e	apre-
sentaremos	mais	entrevistas	com	os	palestrantes.	E	você	
pode	participar	deste	evento	com	a	Executiva	News	RD,	
basta	ler	nosso	regulamento	nas	páginas	14	e	15.
	 Como	 sempre,	 temos	 nosso	 tutorial	 sobre	 moda	
trabalho,	e	desta	vez	vamos	mostrar	algumas	combina-
ções	da	saia	lápis	e	vestidos	para	você	ficar	sempre	linda	
no	trabalho.
	 Tem	dicas	de	viagens,	o	artigo	de	informática	com	
o	Dênis	Paschoalinoto,	o	artigo	do	Augusto	Roque	e	culi-
nária	com	a	Raquel	Bertacco.
	 Apresentamos	 também	 o	 Junior	 Requena,	 que	 a	
partir	desta	edição	vai	nos	dar	dicas	sobre	saúde	e	exer-
cícios.	Tenho	certeza	que	as	dicas	dele	serão	muito	im-
portantes	e	vão	te	motivar	-	vamos	nos	mexer!?

	 Espero	que	gostem,	pois	 tudo	 foi	 feito	com	muito	
carinho	e	amor!	
	
	 Boa	leitura!
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Você Sabia ?
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Uma viagem de negócios é bem diferente de 
uma viagem familiar de férias (devido, é cla-
ro, aos compromissos e reuniões marcadas 
para esse período).

 Mas é necessário seguir todas as etapas de 
uma viagem de férias no que diz respeito à organiza-
ção.

Viagem internacional
 
 Necessário organizar com pelo menos 6 me-
ses de antecedência para evitar imprevistos. Procurar 
o suporte de uma boa agência de viagens, pois ela 
será sua parceira antes e principalmente durante a 

viagem caso necessário.
 
 Informar-se sobre o local é um diferencial: fazer 
pesquisas sobre o país, estado, cidade, hotel, locação 
de veículo... Tudo isso pode ajudar o profissional a se 
sentir mais acolhido, onde quer que ele vá.

Viagem nacional
 
 Viagens nacionais exigem menos no que diz 
respeito a documentação e tempo para organizar, po-
rém os cuidados são os mesmos.
 
 Muitos têm dúvidas sobre o que levar para as 
viagens de negócio. Assim, conhecer antecipadamente 

os compromissos agendados (reuniões, jantares, passeios, 
coffee-breaks, happy hours, etc.), é interessante para fazer 
uma boa mala com os itens necessários para cada momen-
to da viagem.
 
 As viagens são parte importante da rotina de em-
presários e executivos que estão em busca de parceiros 
de negócios e novos mercados. Participar de eventos desta 
natureza sempre irá acrescentar em sua vida empresarial.
 
 Organize-se para desfrutar do melhor em suas via-
gens. Você voltará com a certeza de que fez bons negócios 
e adquiriu mais conhecimentos.

 Boa viagem!

Planejamento de viagens 
| Dicas | Reservas |

1 - Quantos dias você vai passar fora?

2 - Mala pequena, média ou grande?

3- O que levar: roupas
- Homens: uma camisa para cada dia, todas com 
cores bem diferentes entre si. Um terno completo 
para um  evento mais formal. Um sapato e um tênis 
para usar no “casual day” (sexta-feira casual). Um 
conjunto de camisa e bermuda (para ficar mais à 
vontade no hotel). Um pijama.
- Mulheres: uma roupa para cada dia, entre calças, 
saias e vestidos, blusinhas e camisas. Uma roupa 
social completa para um evento mais formal. Sapa-
to, sandália e um tênis confortável. Shorts e camise-
ta (para ficar mais à vontade no hotel). Um pijama.
- Para ambos: uma roupa de baixo para cada dia, 
mais uma ou duas extras. Mulheres: meias comuns 
e meias finas.

O que levar:
- Banheiro: shampoo e condicionador (os hotéis ge-
ralmente fornecem, mas nem sempre são do agra-
do do hóspede); desodorante; escova e pasta de 
dentes; escova ou pente para cabelos; perfume.
- Dica: algumas farmácias vendem “kits viagem”, 
contendo condicionador, shampoo e outros itens 
em tamanho miniatura.
- Diversos: carregador de celular; livros e revistas 
para ler durante a viagem e nas horas vagas.

Observações importantes: 
- Se você não tiver bolsas específicas para organi-
zar sua bagagem, utilize sacolas para guardar rou-
pas sujas e/ou molhadas.
- Para embarques internacionais, mesmo para pa-
íses do Mercosul, levar sempre seu passaporte e 
documento de identidade. A CNH (Carteira Nacio-
nal de Habilitação) é válida como documento oficial 
apenas em território nacional.
- Em viagens internacionais, é proibido levar líquidos 
na bagagem de mão. Assim, se for levar perfumes, 
cremes e/ou outros, coloque sempre na bagagem 
que será despachada para evitar aborrecimentos.

https://www.linkedin.com/in/sandra-tarallo


Profissão

06 07

Colaboração: One Consultoria Secretária Remota
@secretariaremotaone

email: oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com
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Secretária Executiva
Secretárias são por natureza organizadas 

e sempre lembradas quando há necessi-
dade de se organizar um evento, seja ele 
de pequeno ou grande porte.

 Por isso, vamos falar um pouco sobre esse 
planejamento, sem deixar de dizer que a marca 
das Secretárias são sua eficiência e responsabili-
dade.
 Planejar está na essência das Secretárias. 
Elas conseguem organizar uma reunião ou um 
grande evento com a mesma dedicação, por terem 
uma visão abrangente e dedicada, pensando em 
todos os detalhes. 
 
 Vamos falar sobre alguns eventos:
 Almoço | Jantar: 
 São geralmente comemorações, homena-
gens ou encontros.
 Locais: restaurantes, hotéis, clubes ou em-
presas.
 Menu: o cardápio deve ser decidido com 
muito tempo de antecedência, de acordo com a 
data ou motivo da comemoração, do encontro ou 
reunião a ser realizada.
 Coffee-Break:  sempre lembrado nos even-
tos, pode ser oferecido antes do evento, seja ele 
pela manhã ou à tarde.

 Pensar sempre em uma mesa com varieda-
des de salgados, bolachas, bolos, doces, sucos, 
chás, café, água e, dependendo do evento, frutas 
são também uma boa sugestão.
 Coquetel: para eventos breves, um coquetel 
sempre tem um bom efeito. As pessoas ficam em 
pé, em pequenos grupos e estão super dispostas a 
conversar e trocar informações.
 Neste caso, o melhor é contratar garçons, 
pois eles podem circular com bandejas e servir a 
todos. São utilizadas algumas mesas aparadoras 
para a colocação de petiscos e também para a co-
locação de copos (não descartáveis) que não serão 
mais utilizados pelos convidados.
 Happy Hour: muito lembrado para eventos 
que acontecem no final do expediente, pode ser re-
alizado em bares, restaurantes, hotéis ou na pró-
pria empresa.
 Quanto ao que servir, sugere-se o mesmo 
que no coquetel, pois a disposição do evento será 
semelhante.
 Palestra: deve-se prestar atenção ao local 
que será realizada. Ser for em algum teatro ou sala 
preparada para tal apresentação, é prudente servir 
um coquetel após o evento; caso seja em reuniões 
de grupos onde é realizado jantar ou almoço, ve-
rificar o horário da palestra, geralmente depois do 

prato principal e antes da sobremesa.
 Seminário: alguns seminários têm pequena duração, 
normalmente pela manhã ou à tarde. Outros duram o dia 
todo; neste caso, sugere-se um coffee-break para os interva-
los e um almoço para o intervalo maior, que com certeza será 
realizado em local apropriado com maior estrutura. Por isso, 
certifique-se de tudo com antecedência.
 Esportivos: local apropriado para atividades esporti-
vas e apresentação das mesmas. Normalmente ocorrem du-
rante o dia; então algumas ideias sobre a refeição oferecida 
podem ser: lanches rápidos, bolos e doces.
 Promocionais: ter em mente que o produto a ser 
apresentado será o tema total da organização. Se for durante 
o dia, pode ser oferecido um coquetel (que fica bem chique!). 
Se for à noite e for muito formal, sugere-se um jantar - se não 
for tão formal, continue com a ideia do coquetel, que sempre 
cai bem para eventos diurnos e noturnos.
 Políticos: evento que geralmente tem o objetivo de 
apresentar um candidato e suas propostas. Aposte no coffee-
break se for no período da manhã e, se for à tarde ou à noite, 
um coquetel.
 Treinamentos: são realizados em locais apropriados 
com salas, equipamentos e grande estrutura. A infra-estrutura 
terá que ser preparada antecipadamente. Se o evento durar 
o dia todo, organizar as refeições (almoço e eventualmente 
jantar) entre os coffee-breaks da manhã e da tarde.
 Além das refeições, deve-se planejar o evento em si 

com muito zelo, detalhando as etapas 
e todas as providências envolvidas nos 
dias anteriores e no dia do evento.

Pré-evento
Conversar com quem está promovendo 
o evento é muito importante para co-
nhecer suas expectativas, qual o públi-
co-alvo e o que será apresentado.
Muitas reuniões e troca de informações, 
para que tudo aconteça da melhor for-
ma possível. Organizar propostas, or-
çamentos, contatos, local, dia, horário, 
entre outros.

Durante o evento
Planejamento bem feito, revisado: che-
ga a hora do evento.
Cronograma é uma poderosa ferramen-
ta para controlar a execução do even-
to. Não se esqueça que delegar ações 
para pessoas também é importante: ao 
fazê-lo têm-se não apenas uma pessoa, 
mas uma equipe rumo ao êxito. Encon-
trar pessoas para formar sua “equipe” é 
uma estratégia de sucesso.
Não se esqueça de revisar o trabalho já 
executado e o que falta executar, con-
siderando datas-limite e informações 
faltantes para evitar imprevistos e tam-
bém mitigar problemas ocorridos.

Pós-evento
É hora de reunir todos os envolvidos 
no evento para avaliá-lo. Cada membro 
da equipe tem uma função e saberá di-
zer o que foi excelente e quais são os 
pontos de melhoria. Cuide também da 
prestação de contas e avalie se o obje-
tivo do evento foi alcançado.
• Planeje com tempo.
• Custo + Benefício.
• Evento=Público alvo.
• Preços=Orçamentos.
• Patrocínio + Parceria =Apoio ao even-
to.
• Sorteios | Brindes.
• Medo=Nunca.
• Divirta-se!

Organização de eventos

https://www.facebook.com/oneconsultoriasecretariaremota


Site: oneconsultoriasecretariaremota.wordpress.com
Email: oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com

One Consultoria Secretária Remota 
“ A Secretária do Futuro “

Trabalho Eficiente com Rapidez

https://oneconsultoriasecretariaremota.wordpress.com/
https://www.facebook.com/oneconsultoriasecretariaremota
http://www.conasec.com.br/2016/


ENTREVISTA COM OS PALESTRANTES  DA CONASEC 

Vânia Cagnassi

Executive Assistant e Office Manager no LinkedIn 
desde o início das operações no Brasil, em 2012. 
Como EA, atende o Presidente Latam e seus 3 Dire-
tores responsáveis pelas linhas de negócios: Talent 
Solutions, Marketing Solutions e Sales Solutions. 
Como Office Manager, é responsável pelo setor de 
viagens e pela coordenação de todos os eventos 
internos da área de employee experience. É Rela-
ções Públicas formada pela Universidade Metodis-
ta, com especialização em Responsabilidade Social 
e Terceiro Setor pelo CEATS FIA USP. Possui mais 
de 25 anos de experiência. É casada e mãe de dois 
filhos.

Tema Palestra CONASEC 2016
Como aperfeiçoar a sua marca profissional e ga-
nhar relevância no LinkedIn.

Executiva News RD: Os profissionais que utilizam o LinkedIn tem a real noção do quanto essa fer-
ramenta pode ajudá-los?
Vânia Cagnassi: Temos mais de 26 milhões de pessoas no Brasil hoje usando a rede. Porém, 
muitas pessoas ainda a usam de forma limitada ou apenas quando estão procurando emprego ou 
quando querem um contato específico. O LinkedIn oferece inúmeras possibilidades para o profis-
sional que queira  m a nt e r-se atualizado, consumir conteúdo relevante, participar de discussões, 
seguir empresas, etc.

Executiva News RD: O LinkedIn é uma das ferramentas atuais que tem maior credibilidade. Como 
a Empresa realiza a manutenção desta posição no mercado?
Vânia Cagnassi: O LinkedIn sempre teve uma preocupação muito grande com o usuário e um 
cuidado para que ele tenha a melhor experiência possível dentro da rede. E esse é um dos prin-
cipais pontos que mantém a credibilidade do LinkedIn. Além disso, a rede oferece diversas ferra-
mentas que ajudam em seus contatos profissionais e também soluções para empresas que hoje 
conseguem encontrar os melhores candidatos, fazer anúncios mais segmentados e assertivos e 
realizar melhores vendas de serviços e produtos.

Executiva News RD: Há algo no LinkedIn pouco explorado pelos usuários que você gostaria de 
observar?
Vânia Cagnassi: Existem algumas funcionalidades bem úteis dentro do LinkedIn e que ajudam 
muito os usuários, como por exemplo:
-Páginas de Universidades: o usuário pode utilizar os filtros oferecidos pela página para encontrar 
antigos colegas de classe e retomar o contato profissional e, também, saber onde está atualmen-
te alguma pessoa que estudou na instituição.
-Índice de vendas sociais: é uma página do LinkedIn para saber se o usuário tem um perfil bom 
para ser vendedor. Lá, o usuário que trabalha com vendas consegue saber o que ele tem de bom 
em seu perfil e como ele pode melhorar, caso necessite (https://www.linkedin.com/sales/ssi).
-Perfil em outros idiomas: é possível espelhar o perfil em outros idiomas que o usuário tenha do-

mínio. Ele apenas precisará traduzir, manualmente, as descrições de cada empresa e o resumo. 
O restante, como cargos e empresa, o LinkedIn já puxa manualmente. Basta o usuário ir na pági-
na para editar o perfil e, na caixa azul onde aparece “Visualizar perfil como”, ele coloca o mouse 
na flecha ao lado e clica em “Criar perfil em outro idioma”.
-Empregos: o usuário consegue salvar as preferências de buscas de vagas de emprego para utili-
zá-las posteriormente.
-Conexões: os usuários conseguem criar marcadores para suas conexões. Dessa forma, ele con-
segue organizar melhor seus contatos dentro da rede. Basta ir em Conexões e clicar em marca-
dores para criar novos.

Executiva News RD: As Secretárias de todos os níveis utilizam o LinkedIn como uma grande ferra-
menta de networking para a função. Qual sua leitura para este fato?
Vânia Cagnassi: O LinkedIn é uma excelente ferramenta para encontrar e contatar pessoas, 
além de ser um importante canal de conteúdo para manter-se atualizado. Todas essas atividades 
fazem parte da rotina de uma Secretária.

Executiva News RD: Qual sua expectativa para a palestra que ministrará na CONASEC?
Vânia Cagnassi: Espero oferecer dicas importantes sobre o LinkedIn e ajudá-las a ser mais pro-
dutivas e bem-sucedidas em sua profissão, que é a nossa missão!

Você também pode 
participar da 
CONASEC 2016!
Promoção Você na CONASEC!
Venha participar deste evento junto com a Executiva 
News RD e One Consultoria SR.
Veja o Regulamento nesta edição!10



ENTREVISTA COM OS PALESTRANTES  DA CONASEC 

Cathia Lima Petroni

-Professora universitária nas disciplinas de psicolo-
gia da educação, história da educação, consultoria 
educacional, educação superior e técnica, formação 
de professores, EAD - educação à distância, tutoria.
- Experiência de 16 anos na área de educação profis-
sional, técnica e superior em instituições privadas e 
atualmente em instituição pública. Coordenadora de 
cursos e chefe de departamento de cursos superio-
res, bem como docente superior e licenciatura.
- 28 anos como Secretária Executiva de vice-presi-
dência, diretoria e gerência, de pequenas e médias 
empresas nacionais, desenvolvendo além das fun-
ções pertinentes ao cargo, projetos empresariais de 
treinamentos, projetos de organização de eventos, 
viagens internacionais, processos e manutenção de 
comunicação empresarial.

Tema Palestra CONASEC 2016
Painel: Pool - Tendência ou retrocesso?

e-mail: catiapetroni@uol.com.br
(11) 9-7152-0102

Executiva News RD: Quais as principais novidades na área de Secretariado?
Cathia Lima Petroni:
1.1-Atuação por projetos. Muitas profissionais vêm se destacando nas organizações por apresentarem e 
implantarem projetos em diferentes áreas que culminam em implantação geral e reconhecimento profissio-
nal.
1.2-Necessidade de desenvolver a resiliência na atuação dentro das organizações.
1.3-Cursos para os profissionais de secretariado que querem lecionar. Isso é muito bom.

Executiva News RD: Você concorda que a profissão está passando por reformulações?
Cathia Lima Petroni: Sim, claro. Desde que a profissão passou a ser reconhecida por Lei, passou, passa e 
continuará passando por profundas reformulações. De tempos em tempos, a carreira é sacudida com novas 
exigências e lá vamos nós correr atrás de aprender e nos atualizarmos.

Executiva News RD: Qual a principal dica para uma Secretária de sucesso?
Cathia Lima Petroni: Entender de gente. Muitas profissionais ficam focadas no fazer tudo certo, claro com 
qualidade, nos prazos, etc., e até concordo; porém, para que ela atinja seus objetivos, ela depende da estru-
tura de pessoas na organização e nem sempre tem o tato suficiente para lidar com o outro. Muitas justificam 
isso em função de quantidade de trabalho e da pressão. Em minha opinião é preciso ter equilíbrio. Encontrar 
o ponto certo em lidar com cada colaborador.

Executiva News RD: Qual é a maior dificuldade na profissão neste momento?
Cathia Lima Petroni: Continua sendo, em minha opinião, profissionais com línguas estrangeiras fluentes. 
Os que as possuem encontram-se bem empregados, porém sinto que a maioria não consegue conciliar 
curso, atualização e formação formal com a aprendizagem de línguas estrangeiras ao mesmo tempo.

Executiva News RD: Qual sua expectativa para a palestra que ministrará na CONASEC?
Cathia Lima Petroni: Vamos debater assuntos pertinentes, importantes e que poderão elucidar muitas 
dúvidas dos profissionais participantes. Desejo que tudo o que for abordado possa ser aproveitado pelos 
participantes, pois se trata de um momento rico em aprendizagem, trocas e aquisição de conhecimentos 
profissionais tão necessários para uma carreira de sucesso.

Ellen Alves Camargo

Pós-graduada em Gestão de Projetos Culturais e 
Organização de Eventos pela USP e Formada em 
Secretariado Executivo Trilíngue pela FECAP – Fun-
dação Escola de Comércio Álvares Penteado.
Possui 11 anos de experiência atendendo executivos 
do primeiro escalão em empresas nacionais e mul-
tinacionais. É Secretária Executiva da Presidência e 
coordena o Pool de Secretárias da Kroton Educacio-
nal.

Tema Palestra CONASEC 2016
Caso de sucesso: Coaching - o que é e como se apli-
ca à função secretarial.

e-mail: ellensalves@uol.com.br

Executiva News RD: Qual foi o momento mais difí-
cil que você já enfrentou na carreira?
Ellen Alves Camargo: Todas as vezes que optei 
por mudar de empresa. Sempre tive uma relação 
muito boa com as pessoas com as quais trabalhei, 
então pensava como seria difícil deixar as pessoas 
e amizades que construí. Hoje, vejo que cada passo 
dado ajudou muito no meu desenvolvimento e que 
as amizades verdadeiras ficam independente do 
CNPJ que te contrata.
 
Executiva News RD: Que competências mais des-
tacam uma Secretária no mercado atualmente?
Ellen Alves Camargo: Na minha opinião, hoje o 
mercado está exigente como nunca e precisamos 
estar prontos. Eu destaco como competências: ca-
pacidade de decisão, criatividade e inovação. As 
empresas buscam Secretárias que saibam agir de 
forma autônoma, pois na maior parte do tempo o 
executivo não está disponível para mostrar a dire-
ção, as informações chegam incompletas e os pra-
zos são cada vez mais curtos. Tomar decisão e ar-
riscar-se é fundamental para garantir que tudo corra 
bem e no tempo certo. Neste cenário, ganha quem 
faz o que precisa ser feito, no tempo certo e ainda 
entrega novidade, cria. As Secretárias são solucio-
nadoras de problemas e facilitadoras de rotina, mas 
é preciso ir além e pensar fora da caixa, para que 
além de soluções entreguemos grandes ideias.

Executiva News RD: Como lidar com imprevistos?
Ellen Alves Camargo: Imprevistos exigem agilida-
de, pensamento rápido. No momento do imprevisto, 
é preciso parar e fazer o mais rápido possível um 

link entre o problema que você tem e o caminho pos-
sível para a solução dele. A experiência nos ajuda a 
lidar cada vez melhor com imprevistos, mas é preciso 
estar aberto a aprender e ter bom networking. Já fui 
salva muitas vezes por pessoas que conheci na tra-
jetória profissional, serviços que vi em redes sociais, 
empresas que conheci em revistas, jornais. Ah, já ia 
me esquecendo do principal: bom humor! Gente ne-
gativa e mal-humorada só atrapalha quando um im-
previsto aparece em nosso caminho.

Executiva News RD: Qual é sua dica para quem está 
interessado(a) a ingressar na profissão?
Ellen Alves Camargo: Informem-se com profissio-
nais experientes e invistam em formação. Não há 
mais espaço para pessoas despreparadas e, como 
eu disse anteriormente, o mercado está cada vez 
mais exigente.

Executiva News RD: Qual sua expectativa para a 
palestra que ministrará na CONASEC?
Estou muito feliz com a oportunidade de trocar ex-
periências com colegas de profissão. Será um painel 
sobre prática comum nas empresas hoje, que é a for-
mação de Pool de Secretárias.
Ellen Alves Camargo: Tenho conversado com mui-
tas pessoas sobre o tema e percebo que há interesse 
em saber como o modelo funciona, qual o perfil exi-
gido para o profissional, quais os ganhos, dificulda-
des... Estou animada para falar da minha experiência 
e quem sabe, desmistificar muito do que dizem a res-
peito.

ENTREVISTA COM OS PALESTRANTES  DA CONASEC 
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Parceria | 
Executiva News  RD | 
One Consultoria  SR | 
CONASEC 2016

A Executiva News Revista Digital, em parceria com a One Consultoria Secretária Remota, vai levar você para a CONASEC 
2016 (Conferência Nacional do Secretariado 2016). Vamos levar duas leitoras da nossa Revista, e seguidoras de nossas 
fanpages: facebook/executivanewsrevistadigital e facebook/oneconsultoriasecretariaremota, para participar do evento. São 
dois dias de palestras e troca de experiências e informações. Confira a programação completa na página 09 desta Revista, 
ou no site do evento: conasec.com.br/2016
Quer participar?
1) Você vai enviar um email para executivanews@gmail.com ou oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com. No título do 
email, informe “Eu quero participar da CONASEC”. No corpo do e-mail, informe seu nome, data de nascimento, email,  tele-
fone e página do Facebook.
2) Você vai seguir nossas fanpages facebook/executivanewsrevistadigital e facebook/oneconsultoriasecretariaremota. Peça 
para seus amigos seguirem nossas páginas também!
3) Você fará um post sobre a Profissão de Secretária. Vale ser criativo, usar informações, dicas... Você pode usar as ferra-
mentas que quiser. Esse post será disponibilizado em nossas fanpages. Essa é a primeira etapa: o número de curtidas valerá 
de 10 a 50 pontos.
4) Você mandará um texto para executivanews@gmail.com ou oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com, que se tornará 
um artigo e será publicado em nossa Revista, valendo de 10 a 50 pontos. Título do e-mail: “Promoção CONASEC 2016”.
5) A primeira e a segunda colocadas ganharão um convite cada uma para participar da CONASEC 2016. As inscrições vão 
até o dia 1º de Outubro e o resultado será divulgado em 20 de outubro.
Informações especiais: | Os convites cortesias dão direito a participação nos dois dias do Evento | A cortesia inclui todo o ma-
terial didático, certificado de participação online e os coffee-breaks (manhã e tarde) | O almoço é por conta dos participantes 
| Não há hospedagem: as despesas com transporte e hospedagem serão por conta do participante | Parceria com o Hotel 
Quality: participantes do Evento terão desconto diferenciado (R$ 259,00 + 5% de ISS) | Estacionamentos filiados ao evento: 
Alameda Santos,1186 - Valor: R$ 45,00 (até às 23h00) | Alameda Santos, 1123 (próprio hotel) - Valor: R$ 50,00 (período de 
12 horas) | Av. Paulista,1009 - Valor R$ 35,00 (até ás 18:00h).
Responsáveis: Sandra Tarallo - Diretora Geral ENRD | Sócia Proprietária OCSR | Dênis Paschoalinoto - Redator Chefe ENRDInscrições até 1º de Outubro | Resultado em 20 de Outubro

REGULAMENTO
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Itália

Dicas Itália
1. O café da manhã dos italianos é doce, normalmente 
pão, marmellata e café.
2. Cada região da Itália tem seus vinhos típicos da área. 
Experimente, você vai gostar!
3. Os italianos tem uma quantidade absurda de marcas 
de águas engarrafadas.
4. Os restaurantes servem almoço antes de meio-dia, 
fecham em torno de 14:30h e não servem jantar antes 
das 19:30h. Entre 20-21h é o horário em que todo mundo 
janta.
5. Muitos locais fecham entre 12:30h-16:00h para o al-
moço (comércio e atrações turísticas). A maioria reabre 
por volta de 14:30h, mas ainda assim algumas lojas e 
restaurantes só reabrem às 16:00h. 
6. Os gelatos (sorvetes) italianos são famosos. Mas nem 
todo gelato é artesanal; hoje em dia, somente a minoria 
deles.
7. Cuidado com os carros: muitas vezes, a gente anda 
em ruas medievais e estreitas e nem imagina que pode 
passar um carro por ali, mas passa!
8. O café costuma ser servido em temperatura ambiente.
9. A grande maioria dos italianos não fala Inglês, ou fala 
muito pouco.
10. Sobre trens: você compra a passagem e, antes de 
embarcar, tem que validar a passagem em uma máquina 
que vai imprimir o horário.

Fonte: Internet

Santos

Dicas Santos-SP

1. Parque Municipal Roberto Mário Santini: a plataforma 
do emissário submarino, que avança 400 metros mar 
adentro.
2. Deck do Pescador: a construção, que avança 35 me-
tros sobre o mar e tem 70 metros de extensão.
3. Passeio de escuna na Baía de Santos: recomendado 
pela maioria dos santistas. O passeio, com saída da Pon-
te Edgard Perdigão, sai de hora em hora.
4. Heinz: o boteco cinquentão é um dos mais antigos da 
Baixada Santista.
5. Café Paulista: o restaurante centenário manteve inalte-
rados alguns aspectos de sua decoração.
6. Livraria Realejo: a charmosa livraria é ponto de encon-
tro de intelectuais e leitores assíduos.
7. Museu Pelé: instalado no antigo Casarão do Valongo, 
datado de 1867, o museu percorre a trajetória do craque 
mais icônico do futebol brasileiro.
8. Aquário Municipal de Santos: inaugurado em 1945, 
preserva 120 espécies de animais marinhos, distribuídas 
nos 32 tanques.
9. Orquidário: o parque se esparrama por uma área de 24 
mil metros quadrados e mistura belos jardins e matas na-
tivas, onde vivem cerca de 450 animais de 70 espécies.
10. Monte Serrat: o segundo morro mais alto de Santos, 
157 metros acima do nível do mar, com uma bela vista 
panorâmica da cidade.

Fonte: Internet
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SOBRE 
VALORES 

E 
FELICIDADE...

Prof. Augusto Roque
Consultor, Coaching e Professor

www.augustoroque.blogspot.com

Era uma vez um jovem ingressando no 
mercado de trabalho, seu sonho era ga-
nhar dinheiro, a qualquer custo. O tem-
po foi passando e o preço pago foi caro. 

Agoniado, sozinho, triste e rico, esse já não tão 
jovem, buscava explicações para a falta de êxito 
pessoal.
 Nisso, adentra em sua sala um jovem pou-
co valorizado na empresa, cansado de ser mal 
tratado, quis desabafar com seu chefe, pois não 
sentia mais clima por lá e, aos prantos, soltou 
que aquele ambiente não era pra ele.
 O antigo funcionário pediu demissão e foi 
desenvolver novas atividades, longe daquele am-
biente hostil. Concentrado no seu trabalho e nos 
resultados que tinha que dar aos acionistas, esse 
momento passou despercebido para o chefe.
 Passado algum tempo, o jovem ex-funcio-
nário prosperava em uma empresa cujos valo-
res, ações e atitudes refletiam exatamente o seu 
modo de pensar e agir. Trabalhava feliz e dava 
resultados nunca antes vistos por esta empresa. 
Assim, logo passou a ser disputado por outras 
empresas.
 Cobiçado, pôde analisar cada proposta 
que chegava em sua mesa, até que se deparou 
com um pedido inusitado. Seu ex-chefe o pro-
curara, desta vez não para lhe passar trabalho 

e meta, mas sim para entender como ele havia 
conseguido se destacar de maneira tão impres-
sionante, sendo que anos atrás ele era um sim-
ples operário que reclamava da vida e da empre-
sa.
 A resposta foi simples e direta: aqui sou 
feliz porque os objetivos da empresa estão ali-
nhados com meus objetivos pessoais e isso faz 
com que tudo aconteça sem que eu precise me 
enganar para conseguir algo, muito menos pas-
sar por cima de pessoas para galgar novos pos-
tos.
 Aquilo caiu como uma bigorna na cabe-
ça do ex-chefe, que imediatamente desabou aos 
prantos. Soube ali, com aquelas palavras, que 
sua vida profissional tinha sido trilhada de forma 
errada e não havia muito mais tempo para mu-
dar.
 Moral da história: mesmo em períodos de 
crise, busque trabalhar em empresas que tenham 
valores próximos aos seus. A sua felicidade no 
mundo corporativo depende disso.
 
 Até a próxima!
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Informática
Despesas Internet

Dênis Paschoalinoto
MBA Controladoria e Finanças |

Universidade Cruzeiro do Sul | 
Senior SAP Consultant |

linkedin.com/in/denispaschoalinoto

Vamos reduzir as despesas com telefo-
nia e Internet? Bastam ações simples e 
bem conhecidas.
Lembrando conceitos: para acessar a 

Internet em nossas casas, empresas ou disposi-
tivos móveis, contratamos um plano de acesso 
à Internet fornecido por alguma operadora de 
telecomunicações. Além disso, devemos utilizar 
um provedor de acesso, pago ou gratuito, para 
que possamos autenticar nossas credenciais 
(e-mail e senha) na web antes de navegar: os 
provedores pagos costumam oferecer conteúdos 
exclusivos e suporte técnico, enquanto os gratui-
tos... São gratuitos!

Voltando às despesas.

Após pesquisar e comparar todas as opções 
oferecidas pelas empresas operadoras, além de 
aguardar longos minutos na retenção dos tele-
marketings, alterei meu provedor de acesso e os 
planos de telefonia fixa e móvel. Valeu a pena: 
mantive os mesmos acessos que tinha antes e, 
no caso do celular, tenho agora o dobro de aces-
so a voz e dados, pela metade do preço.

Somando tudo, a economia total será de mais de 
R$ 1.000,00 ao ano – isso mesmo, mil reais ao 
ano!

Em resumo, a dica é ficar sempre ligado nas pro-
moções e novidades. Seu suado dinheirinho me-
rece!

DICA 

Para quem quer praticar idiomas falan-
do com estrangeiros, uma dica quente 
e totalmente grátis: PalTalk (http://pt-
br.paltalk.com).

Trata-se de um chat multimídia para falar com 
pessoas do mundo todo.
Pode ser baixado para usar no PC ou como 
“app” para dispositivos móveis.
Após a instalação, basta cadastrar um usuário, 
uma senha e começar a usar!
A conta do PalTalk pode ser conectada ao Fa-
cebook.
As salas de bate-papo têm moderadores e al-
gumas regras de comportamento.
Antes de falar, o ideal é “levantar a mão”, 

clicando em .

Para falar, segurar o botão .

E bons papos!!!

http://augustoroque.blogspot.com.br/
linkedin.com/in/denispaschoalinoto


Moda Trabalho
Nesta edição vamos ter 
várias combinações com 

aquelas peças-chave:
saia e vestido, lindas 

combinações para todas 
as ocasiões.
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* Saia preta, salto, ca-
misa, jaqueta e bolsa, 
tudo preto, para os dias 
onde além do trabalho 
você ainda vai sair com 
as amigas depois do ex-

pediente.
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* Saia listrada está na 
moda. A combinação 
com camisa jeans e lã 
ficou super bonita... Óti-
ma para os dias em que 
ainda persiste aquele 

friozinho!

Não sei da rou-
pua mas o sapa-

to é lindo!

Quero tudo, 
da bolsa até o 

sapato!
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Roupa linda e 
cabelo solto... 
Lindo, não é?

* Saia branca, blusa 
branca, salto e bolsa 
preta e cabelos soltos 
e lindos. Tudo isso com 
uma maquiagem leve e 

bem feita.
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* Saia lápis é uma peça-
chave para as mulheres, 
com camisa jeans que 
combina com tudo. O 
salto aqui é para contra-
por com o resto do look 

e os cabelos presos.

Camisa jeans 
é linda, não 

é?
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* Saia de couro bege 
combina com preto e 
renda e, para completar, 
uma bolsa de mão e um 

salto com onça.

Blusa de ren-
da preta, que-

ro uma!!!
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Blazer
vermelho:

muito chique!

* Vestido nos tons bran-
co, preto e vermelho 
com blazer vermelho e 
sapatilha branca, bons 
para os dias intensos de 
trabalho, além de serem 

chiques e elegantes.
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* Saia lápis verde com 
blusinha branca e salto 
alto cor nude. A bolsa 
azul é o toque final para 
o look ficar elegante e 

descontraído.

A bolsa azul 
desse look 
veio para 
arrasar!!!

S
ai

a 
co

u
ro

 v
er

d
e+

ca
m

is
a 

br
an

ca
* Saia lápis em couro 
verde, camisa branca e 

salto na cor nude.
Perfeito: você elegante 

e na moda.

Saia de couro 
é tudo!!!
E essa 

verde então?!?
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* Saia lápis marrom com 
blusa também marrom, 
cinto de faixa simples 
duas voltas, mais salto 

e bolsa de mão.
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* Saia preta com deta-
lhes em branco, blusa 
branca com detalhe de 
renda e bolsa estilosa.

Linda blusa
com detalhe
de renda!!!

Ameiiii o de-
talhe do cinto, 
vou fazer!!!
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* Saia preta rodada, 
blusa de manga, bol-
sa  e  o detalhe do colar 
max. Ficou lindo, estilo-
so e chique ao mesmo 

tempo.

Colar de
pérolas lindo 

e estiloso
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* Saia lápis preta, ca-
miseta branca, bolsa e, 
para finalizar, um salto 

amarelo.
Simples e linda!!!

Simples e 
linda!!!
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* Vestido preto, camisa 
jeans e blazer bege com 
bolsa mochila, combina-
ção perfeita para você que 
tem um happy hour mar-

cado com as amigas.

Quero muito 
essa bolsa!!!
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* Calça, blazer, camise-

ta e sapato. 
Tudo na cor preta: sim-
ples, funcional, chique e 

estiloso.

Tudo preto e 
estiloso



Beleza

Cabelo
Cabelo solto levemente 
ondulado com trança.

Olhos 
Maquiagem para o 
dia e para a noite.



www.facebook.com/neoxgroup
                                                                                                         

                     Pablo@neo-xgroup.org

A Instituilção Neo X Group está difundindo uma meto-
dologia de gestão em escolas, organizações sociais e 
movimento de avanço social em nossa região. 
Turma mínima: 30 estudantes, docentes e colaborado-

res da escola
Duração: 4 horas.
Metodologia: TEvEP.
Agendamento: com 30 dias de antecedência.
 Metodologia criada por Eduardo Shana, pesquisador e 
Diretor Acadêmico da HomoSapiens escola de planejamento. É 
um método de planejamento para fazer acontecer. Ele funciona 
como um “protocolo” de comunicação entre as pessoas e facilita 
a organização das informações e a mobilização de recursos.
 A pessoa utilizando o TEvEP se sente capaz de perce-
ber, em um só olhar, as conexões entre as partes, as partes des-
conectadas e a maneira de reconfigurar e fazer novas conexões 
para valorizar o evento.
 O TEvEP é uma conjugação de Tempo/Evento/Espaço e 
Pessoas. Estes são os quatro princípios de um evento. O tempo 
é o fio condutor onde penduramos os nossos eventos. Os even-
tos, sejam eles pessoais sociais ou profissionais, precisam ter 
significado para as pessoas, e podem causar conforto ou des-
conforto.
 Cada evento é um “código genético” que faz com que o 
seu significado atenda às inerências e as expectativas das pes-
soas impactadas por ele.  Ao longo da vida, já recebemos os 
eventos “prontos” e não somos estimulados a pensar no DNA de 
cada um ou conferir mentalmente um evento antes de decidirmos 
participar dele; por isso, frequentemente entramos em eventos 
incompletos como banhos sem toalha ou sem sabonete. 
Estas inconsistências tendem a se reproduzir nos mais di-

versos eventos e causar desconfortos e riscos pessoais, sociais 
e profissionais.
 O TEvEP é uma ferramenta que pode ser utilizada para 
revisar e melhorar eventos pessoais e sistemas de comunida-
des produtivas.
 Com perguntas específicas, cada pessoa pode come-
çar a enxergar as lacunas e as oportunidades nos eventos à 
sua volta, gerando compreensão das prioridades e das comple-
xidades, permitindo mudanças nos sistemas aos quais cada um 
está inserido. Com isso, os desperdícios diminuem e os níveis 
de conscientização aumentam, pois muitas pessoas se habili-
tam a mapear as lacunas de um sistema e reduzir os desconfor-
tos.
 Pela sua portabilidade, simplicidade, conectividade e 
aplicabilidade, o TEvEP atinge pessoas de 6 a 96 anos e tem 
resultados comprovados em organizações de pequeno, médio 
e grande portes e em projetos de baixa ou alta complexidade.
 O TEvEP se adapta a situações tão diferentes exata-
mente porque permite uma releitura sobre o que enxergamos 
como processos lineares que passam a ser vistos como even-
tos dinâmicos e entrelaçados. Os “gabaritos” provocados pelo 
TEvEP direcionam modularmente os pensamentos divergentes 
para os eixos de conforto das conexões entre diferentes even-
tos.
http://www.tevep.net/o-tevep/
Análise do método por Deepak Chopra:
https://youtu.be/TjjcrKG8-1I
Atenciosamente, Pablo (11) 9-7300-3876
www.facebook.com/neoxgroup

Ação Social
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Esporte

blog: mulheramaesporte.blogspot.com.br
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Decoração
Escritório Moderno

Lindo exemplo de escritório para duas pessoas,
tudo bem moderno e funcional,

usando apenas a parede de um dos lados.
Sugestão: mesa de madeira rústica na cor branca

e prateleira na parede para colocação de livros e decorações.

Imagens 
Rio 2016



Saúde 

Escolha Treinar
                                                                         com Junior Requena

Sou o Junior Requena, graduado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício.  
Atuo na área há 18 anos como personal trainer e há 10 anos como coordenador de academia, 
sempre com o objetivo de auxiliar as pessoas a terem mais saúde e qualidade de vida.   
 Pretendo abordar reflexões sobre a importância da prática de atividade física, assim como apre-

sentar exercícios para todas as faixas etárias. Não darei fórmulas milagrosas, mas sim informações de 
como fazer atividades físicas de forma correta e, com isso, chegar ao objetivo esperado.

 A prática de exercício físico é fundamental em nossas vidas, pois nos ajuda a combater o seden-
tarismo e doenças como colesterol elevado, pressão alta, obesidade, entre outras. Além de prevenir 
tendinites e dores articulares, nos deixando mais dispostos para a realização das tarefas do dia-a-dia.
  
 A primeira dica para começar uma vida mais saudável é: mexa-se! Encontre sempre uma forma 
de fazer atividade física. Que tal subir um ou dois lances de escada ao invés de utilizar o elevador? Com 
o passar dos dias, conforme você se adaptar e adquirir condicionamento, aumente o grau de dificuldade 
subindo mais andares. No mercado ou no shopping, estacione o  carro numa vaga longe da entrada para 
você se exercitar. Outra dica: se você trabalha muito tempo sentado, a cada uma hora levante-se para 
pegar um copo de água e ativar um pouco a sua circulação; dessa maneira, seu metabolismo ficará um 
pouco mais acelerado e você ganhará condicionamento físico, sentindo menos cansaço.

#escolhatreinar
Junior Requena

Contatos: 
Instagram: @personal_juniorequena     

Email: juniorequena@gmail.com
Celular: (11) 9-4732-8183
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@personal_juniorequena
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Facebook - Quel Bertacco Doces
Instagram - Raquel Bertacco

Contato - raquel.bertacco@gmail.com 
(11) 9-7244-3007

Caprichem! E até a próxima!

Dica
Instagram: @macarons.au.caprice

Facebook: Macarons au Caprice
Email: macarons.au.caprice@gmail.com

P ara uma alimentação mais saudável, nada de refrigerantes 
ou sucos industrializados. A forma recomendada é preparar 
sucos de frutas naturais. 
Mas e aí, como fazer isso na correria do dia-a-dia? 

 Simples; sim, é muito simples. Veja a dica.
 Geralmente nós temos um dia da semana pra ir ao mercado, 
à feira ou ao sacolão comprar os produtos frescos, e é exatamente 
nesse dia que você vai “adiantar” o suco da semana toda.
 Eu disse que era simples e vou provar. 
 Basta descascar as frutas e picar, não precisa ser bem pica-
dinho, apenas de maneira que consiga eliminar os caroços. Assim, 
já com as frutas picadas, você vai porcionar em saquinhos e conge-
lar. O ideal é porcionar os tipos de frutas separadamente e em por-
ções individuais, ou seja, de forma que atenda à sua necessidade 
diária, para que você descongele apenas um saquinho por vez.
 Agora ficou fácil: basta colocar no liquidificador as frutas con-
geladas com água (não precisa estar gelada) e bater. Utilize pouco 
açúcar ou adoçante. Se preferir, passe pela peneira, mas quanto 
mais polpa e menos açúcar tiver no suco, mais natural ele será e, 
consequentemente, mais nutritivo e saudável. Se for usar maracujá, 
ele deve ser levemente batido, para não esmigalhar as sementes e 
deixar um sabor amargo no suco. Ah, se gostar, acrescente hortelã, 
gengibre ou outras frutas ao mesmo suco, fica uma delícia.

   Para completar a dica saudável e refrescante, você 
pode preparar uma salada de macarrão ou de arroz. Mas 
preste atenção: você deve temperar ainda quente. Isso 
mesmo, pois dessa forma os temperos são melhor absor-
vidos, resultando em saladas mais saborosas.

   A salada pode conter legumes crus e cozidos, fran-
go desfiado, verduras e até mesmo frutas. O importante é 
temperar com ervas, que podem ser frescas ou desidrata-
das, mas são sempre a melhor opção para utilizar na cozi-
nha pois dão sabor e, dessa forma, ficam mais saudáveis. 
Evite utilizar temperos industrializados e muito sal.

   Depois de temperar a salada, coloque-as no reci-
piente de servir (tampado ou coberto com papel filme) e 
leve à geladeira.

@macarons.au.caprice
https://www.facebook.com/DOlive-231121167260241/


Anúncios Interativos

facebook.com/arteriveraadesivos

Whatsapp: (11) 9-9919-5310

Lindas Películas de Gel para suas unhas

Temos diversos modelos e 
temas para todos os gostos 

e estilos, fácil aplicação, alta 
qualidade de impressão e 

durabilidade!!!

Temos disponíveis nos tamanhos: PP,P,M,G

Site: newchicbazar.wordpress.com
e-mail: newchicbazar@gmail.com

(11) 9-8317-0985

New Chic Bazar Online

A T 
AT - Serralheria 
Manutenção em Geral 
(desde 1981)

Site: atserralheria.wordpress.com
e-mail: antoninhotarallo@gmail.com

11 2642 2173
11 9 8860 3299

metalurgicaaurea.com.br
( 11 ) 2769-6550 - 2295-7000

24.907

45 cm altura
20 cm diametro

Donzela Dourada ou 
Cromada 

para fluido ou vela

Clique na Imagem 

Dança de Salão

Melhore seu humor, sua saúde e seu dia
com aulas de Danças de Salão!

Aulas particulares e grupos fechados!
Ligue e marque sua aula

Prof. Ed Belchior
(11) 9-8669-1824

LK Moda 
Whats: (11) 9-8251-6663

Insta: @lkmodaeacessorios
Face: facebook.com/compreidakely

Enviamos para todo o Brasil.
Parcelamos em até 12x 

(Juros 2,99%)
Pagamentos à vista 

5% de desconto.
Agende uma visita e vamos até você

Todos os produtos com 20% de desconto 
Endereço: Praça da Sé, 96, 4º andar, sala 413

Fone: (11) 9-7582-2708

Anuncie! 
Executiva

News 
Revista
Digital

Anúncios Interativos Clique na Imagem 

https://www.facebook.com/arteriveraadesivos
http://www.jamsolucoes.com
https://www.facebook.com/arteriveraadesivos/
http://www.metalurgicaaurea.com.br
https://newchicbazar.wordpress.com
https://atserralheria.wordpress.com
https://www.facebook.com/ManiadeTapioca
https://www.facebook.com/compreidakely/
https://www.facebook.com/compreidakely/
https://www.facebook.com/compreidakely/
https://www.facebook.com/atelierdobrigadeirosbc/
https://www.facebook.com/DOlive-231121167260241/
https://www.facebook.com/DOlive-231121167260241/


Executiva News Revista Digital 
nas redes sociais 

executivanews@gmail.com
executivanewsrevistadigital.wordpress.com

DISTRIBUIÇÃO
Executiva News Revista Digital

A Executiva News Revista Digital é a primeira revista em formato digital voltada
para as mulheres que trabalham como Secretárias, Assessoras e Assistentes Administrati-
vas, entre outras. Esse é o principal foco, mas se estende a todas as mulheres e homens 

também por ter matérias em diversas áreas. 
Nosso ponto forte é a qualidade do conteúdo editorial e falarmos sobre temas como: 

Profissões, Viagens, Moda Trabalho, Beleza, Decoração, entre outros. Além disso, 
colunistas especiais dão dicas importantes para o nosso dia-a-dia.

Distribuição Gratuita, enviada por email, redes sociais, email marketing e LinkedIn.

LinkedIn 7500+
Facebook Página One Consultoria Secretária Remota 1400+

Facebook Página Executiva News Revista Digital 940+
Página Oficial Profissional 5000+

Página Oficial Profissional II 1100+
Página Pessoal 650+

Instagram 5000+
Email Marketing 11.000+

Twitter 500+
Pinterest 1K+

+ Vídeos no Canal YouTube semanalmente 
One Consultoria Secretária Remota

com Divulgação da Executiva News Revista Digital

Visualizações na Plataforma Online da Revista
+500 mês

Visualização no Site 
+500 mês

Os números são atualizados diariamente, pois sempre estamos 
trabalhando para divulgar nossa

Revista para o maior número possível de pessoas.

Anuncie na Executiva News Revista Digital 
Entre em contato:

Executiva News
email: executivanews@gmail.com

telefones: (11) 9-8548-7811 - WhatsApp
site: executivanewsrevistadigital.wordpress.com

Internet e Redes Sociais:
Facebook/executivanews

Facebook/executivanewsrevistadigital
Twitter/@executivarevist
Instagram/executivanews
Linkedin/Executiva News 

app/e.news

Baixe nossas edições anteriores 
em formato e-book 

https://executivanewsrevistadigital.wordpress.com/revistae-book/“O sucesso nasce do querer, da determinação e da 
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não 
atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no 

mínimo, fará coisas admiráveis.”

José de Alencar

Inspiração 

https://executivanewsrevistadigital.wordpress.com/
https://executivanewsrevistadigital.wordpress.com/revistae-book/
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Dia da Secretária 
Parabéns
Executiva News Revista Digital 
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