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Você na Executiva News
E Muito Mais ...

O

lá,
Que bom ver você aqui novamente, estamos na segunda edição com a certeza de que o trabalho foi
muito bem feito na primeira edição.
E que bom vê-los aqui pela primeira vez, espero que
goste porque tudo aqui foi feito com muito carinho
pensando em você.
Estamos animados e certos que essa revista vai aos
poucos conseguir um lugar de destaque no segmento
de Revistas Online.
Você vai ver nesta edição que conseguimos alguns
parceiros para a formulação dos artigos, novos colunistas e novos anunciantes.
Estamos abertos para parcerias a todo o momento
para apresentar para você o melhor conteúdo possível.
Espero que goste desta nova edição, que vem recheada de novidades e bom conteúdo.
A One Consultoria Secretária Remota e a Executiva
News Revista Digital, sempre juntas para levar até
você o melhor.
Todos vocês são muito bem-vindos!

Este Informativo será enviado apenas por email por
se tratar de contéudo exclusivo em modo digital.Se
você não recebeu este conteúdo diretamente desta
revista, pode começar a receber. Envie um email
para:
executivanews@gmail.com

Boa Leitura!!!

Executiva News Revista Digital
Informativo 02 - Junho/2016
03

Você Sabia ?

Q

ual é a busca de todas as

empresas?
Sim, é uma unanimidade
para todas as empresas e
todos os que trabalham
para o público ter um bom relacionamento com o cliente.
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“ Sem dúvida, quem não quer ser conhecido por tratar da melhor maneira
possível o cliente? Essa é a melhor
estratégia de marketing de todos os
tempos”.
Por isso, as organizações estão constantemente buscando agregar valor junto ao cliente, processo que não ocorre
apenas com a venda, mas que também
envolve a pós-venda, ou seja, o conta-

to futuro e constante com o cliente. O
cliente que gosta do serviço prestado
falará bem de você e isso trará novos
clientes, quase igual a uma bola de
neve, mas para o bem maior que é sua
empresa ser bem avaliada e conhecida.
Empresas de maior destaque fazem
tudo para manter seus clientes. A competição é cada vez maior. Manter os
clientes é muito difícil, pois todos sabem o que fazer; a grande diferença é
como tudo isso será feito.
A gestão do relacionamento com o
cliente, também conhecida como CRM
(Customer Relationship Management),
é usada sempre para melhorar o rela-

cionamento e manter entre a empresa e
o cliente.
CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à antecipação das
necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa.

qual a necessidade do cliente, pois às vezes ele necessita de algo que não conseguirá expressar, e você terá que entender, transmitir e ajudá-lo a compreender
o que será melhor naquele momento, o
que vai solucionar o problema.

“ Essa estratégia é capturar os dados do
cliente e colocar dentro de um banco de
dados central, e usar em todos os contatos ao longo do tempo.”

A satisfação e um trabalho bem feito é a
chave para um bom e duradouro relacionamento entre sua empresa e seu cliente
final.

A competitividade é grande, a concor- Um pouco sobre a Gestão de Relacionarência enorme e a relação tem que se mento com o Cliente.
Sandra Tarallo l Secretariado
fortalecer para crescer sempre, com a
Executivo l Unicid l
satisfação do cliente em ter o melhor
Secretária Remota l One Consultoria Secretária Remota l linkedin.
serviço.
com/in/sandratarallo
oneconsultoriasecretariaremota@
Entre outras coisas, é preciso entender
gmail.com
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Profissão

Profissionais que assessoram e apoiam:

- Executivos de Alto Escalão;
- Empreendedores;
- Líderes da área Pública, seja do Executivo, Legislativo ou Judiciário;
- Equipes de Projetos e
- Executivos Expatriados.

Assessoria Executiva

A

estrutura do corpo administrativo
exige que o profissional aja e decida
diante de rápidas e emergentes mudanças contingenciais.
O profissional de Secretariado desenvolve competências apuradas para melhorar e atender as novas demandas dos
mais diversos segmentos de um mercado
que se aperfeiçoa, se sofistica e se torna
cada vez mais competitivo.
O novo perfil profissional da Secretária valoriza ainda mas as qualificações
deste profissional.
Este profissional tem qualificação
para a gestão de pessoas e suporte a alta
06

administração, suporte a administração
executiva e eficiência no processo decisório
no cenário organizacional, desenvolve a capacidade de analisar, estruturar e sintetizar
as informações relacionadas à sua rotina de
trabalho.
Focada com os objetivos e metas das
organizações; eficaz na comunicação para
trabalhar em equipe num ambiente de constantes mudanças, aplica procedimentos de
secretariado conforme a realidade interna e
externa da organização.
O executivo tende a ser mais pressionado e para isso precisa ter entre seus apoiadores pessoas extremamente profissionais.

A assessoria executiva é de suma importância
para empresas e profissionais de alto nível.
Uma boa assessora executiva precisa ter
total conhecimento do universo da empresa na
qual trabalha.
O executivo e sua assessoria mesclam
atividades e demandas cotidianas, realizam
planejamentos que exigem análise, organizam
métodos específicos e apresentam habilidades
gerenciais (que envolvem o controle das ações
próprias e as do dirigente) e domínio de informática.
Uma secretária executiva atua também
como assessora tem como funções básicas:
planejamento estratégico,
estabelecer metas,

cronograma,
recepcionar a alta administração,
organizar e controlar a agenda,
redigir textos empresariais em sua língua
de origem e em língua estrangeira
organizar arquivos,
logística organizacional.
A assessoria executiva é indispensável
para o Head das empresas, pois está
sempre próxima dos executivos e é o
principal alicerce para os diretores e empresas.
Colaboração: One Consultoria Secretária Remota
@secretariaremotaone
email: oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com
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Viagens
Informações e Curiosidades !!!

cidade.

Q

Vagão vazio?Fuja: Utilidade pública!
Está cidade tem mais de vinte linhas de
metrô, onde passam mais de 4 milhões
de pessoas por dia, quando o seu trem
chega e você se depara com um vagão
praticamente vazio, obviamente a reação
mais comum é a de alívio por conseguir
Talvez pelo simples fascínio que esta cida- um breve descanso para seus pés. Mas,
de tem, parece que já conhecemos, afinal quando você se deparar com um vagão vazio em meio à outros
de contas por toda a
vagões abarrotados
vida assistimos nas
de gente, desconfie.
telas dos cinemas, ou
Há grandes chances
na TV, vários filmes
de que aquele vaque se passam nesgão tenha um cheita cidade. Você pode
ro inexplicavelmente
também lembrar do
ruim ou uma surpresa
momento trágico do
muito desagradável à
11 de setembro e os
sua espera.
atentados às torres
gêmeas, não imporComida de rua?
ta.Tenho certeza você
Hummm: Food trujá teve aquela vontacks não mais uma exde de querer um dia
clusividade de Nova
ir até lá.
York, mas essa ciVamos começar
dade utiliza há muisabendo de algumas
to tempo, para café
curiosidades sobre a
da manhã e almoço.
cidade.
O centro empresarial está repleto deles
Rooftops: os roofcom grande variedatops (“laje”) são muide. Com todos os esto mais do que um
tilos desde comidas
simples teto sobre
com baixa caloria até
suas cabeças. São
hambúrguer e fritas.
mais que um ponto
de encontro na cidaTimes Square: A Tide. Para aproveitar o
mes Square um dos
“pouco” espaço que
maiores pontos turístem, os nova-iorquiticos de Nova York,
nos desde o Soho até
realmente um lugar
o Harlem usam seus
que impressiona perooftops para reulas suas luzes e imanir os amigos, fazer
gens gigantes. Porém, quem mora na
churrascos, ler, tomar sol, conversar.
cidade diz que a Times Square é como
Filas: as pessoas andam sempre com muita um buraco negro que deve ser evitado de
pressa e não perdem seu tempo em filas por todo modo, por isso você não vai ver muiqualquer coisa. Quando uma fila começa a tos nova-iorquinos andando por lá.
se formar, é muito provável que ali esteja
alguma grande novidade. Filas, apenas para Música e arte: A cidade leva a arte na
as melhores pizzas, cupcakes e bagels da alma, em vários locais, mas também nas
uando você gosta de um lugar, você
sempre quer saber mais um pouquinho sobre ele, não é?
Assim é Nova York. Até quem nunca
esteve na cidade gosta de ter informações
sobre este local.

NEW
YORK
CITY
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ruas e estações de metrô.

vida e tudo fica mais alegre e colorido.
O pôr-do-sol é às 20h e as pessoas gaBicicleta: Muitas pessoas usam suas bici- nham mais algumas horas para passear
cletas durante a primavera e o verão para e se divertir, e claro, aquele passeio pelo
lazer ou para ir trabalhar, o problema é que Central Park, que vira quase uma praia.
também tem um alto índice de roubo. O
exercício é valido e andar de bicicleta é Brunch: Brunch é uma mistura de brebom. O melhor é que em NYC tem um sis- akfast e lunch (café da manhã e almoço).
tema metroviário ótimo; por isso, não es- Depois da semana corrida, o Brunch é
quenta se não conseguir andar de bicicle- servido nos finais de semana entre 11h e
ta.
14h, mas você vai encontrar lugares em
que ele é servido até às 16h.
Ano Novo NYC: Quem nunca viu a contagem regressiva diretamente da Times A Cidade: Imponente e linda, a cidade
Square, hein? Esse é o tipo de programa é vista como uma das mais importantes
que você faz uma vez na vida. Existem ba- do mundo, tem belas ruas e belas edifires e restaurantes da região, mas não es- cações, lindas em todas as estações do
queça que terá que passar horas de pé em ano.
meio às centenas de pessoas muitas vezes
Área: 789 km²
sob a neve e temperaturas abaixo de zero.
Verão: São só três meses de calor e umidade intensos em que a cidade ganha mais

Araraquara

Fundação: 1624
População: 8,406 milhões (2013)
Fonte : Internet

A

raraquara é um município no interior do estado de São Paulo, no Brasil. Está
localizado na região Central do Estado a uma distância de 43 quilômetros do seu
centro geográfico (Obelisco), e a 270 quilômetros da capital estadual. Em 2007,
foi a cidade brasileira melhor qualificada quanto ao Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, que usa critérios de renda, educação e saúde.Localiza-se a 21º47’40”
de latitude sul e 48º10’32” de longitude oeste, a uma altitude de 664 metros. Sua
população estimada em 2015 é de 226 508 habitantes. O município está praticamente conurbado com Américo Brasiliense, ou seja, suas zonas urbanas são limítrofes e
constituem um todo continuamente urbanizado.
Araraquara possui um campus da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) que subdivide-se em: Faculdade de Ciências e Letras, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Instituto de Química e Faculdade de Odontologia. A
Universidade Paulista, o Centro Universitário de Araraquara, a Faculdades Logatti, o
Instituto Savonitti e também uma unidade do Instituto Federal de São Paulo - IFSP
também estão instalados na cidade.

One Consultoria Secretária Remota
“ A Secretária do Futuro “

AT

Fonte : Internet

AT - Serralheria
Manutenção em Geral
(desde 1981)

Site: oneconsultoriasecretariaremota.wordpress.com
Email: oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com
+55 11 9 8548 7811

Site: atserralheria.wordpress.com
e-mail: antoninhotarallo@gmail.com
11 2642 2173
11 9 8860 3299
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Saúde

Profissional

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS da, deve ser limpa, eliminando qualquer
PARA PROCESSO DE PINTURA
produto de corrosão. Talvez o registro
CRUZ, Alan Augusto Marcelino, BORJA,
mais importante para uma boa formação
Amélia. e - mail: m.cruz88@hotmail.com
de revestimento seja um substrato isenCentro de Pós-Graduação Oswaldo Cruz
to de qualquer contaminante possível.
Normalmente a maioria dos substratos
ntrodução: Observa–se a importância metálicos estão sempre acompanhadas
em ter uma superfície metálica limpa e de contaminantes que são provenientes
isenta de qualquer sujidade, seja de es- de suas exposições ao tempo. Com isso
pécie orgânica ou não. Para que se possa dificulta na maioria das vezes o processo
depositar uma boa camada de convenção, de deposição das camadas de convenção
através da aplicação de fosfato ou nano- sobre os substratos. Grande parte das
tecnologia buscando uma melhor proteção falhas de revestimento é atribuída a uma
contra corrosão e gerando uma excelente pobre preparação de superfície metálica.
aderência para os revestimentos orgânicos Considera–se de extrema importância um
(Tinta). É necessário conhecer muito bem agente de limpeza ideal, para remover
as propriedades dos agentes contaminantes toda e qualquer contaminação presente
na íntegra, para que se possa tomar uma na superfície dos metais fazendo-se posmelhor ação. A importância em conhecer a sível o impedimento de forma eficiente
fundo os contaminantes primários de um de qualquer agente contaminante. Uma
processo de limpeza dos substratos metá- vez caracterizadas, de maneira sumálicos ajuda na otimização e na resolução de ria, as sujidades mais comuns que apreproblemas gerados ao longo do processo. sentam em uma superfície metálica, os
Viabiliza o profissional e as organizações a meios de remoção mais frequentes usaterem soluções rápidas e eficazes do proble- dos são detergência, solubilização, ação
ma, evitando a perda de produção e princi- química e ação mecânica. Estes meios
palmente gerar ônus.
podem ser empregados isoladamente ou
Dependendo da fonte dos substratos, associados. São muitos os fatores que
que podem ter diferentes origens, sempre devem ser levados em consideração, encontêm impurezas, seja qual for sua ori- tre os quais o estado inicial do metal a
gem. Um substrato pode conter ao longo ser tratado, o fim a que se destinam as
do tempo em sua superfície poeiras, ferru- condições econômicas e o equipamento
gens, óleos graxas, óleos protetivos, sais, disponível (GENTIL, 1996 p.229).
etc., enquanto que um componente próxiEste artigo visa a importância e a
mo à áreas litorâneas pode ter muitos pro- preocupação para o direcionamento das
dutos de corrosão e sais depositados na sua atenções aos processos de Pré–Tratasuperfície. Deste modo, devem ser pré-lim- mento de Superfícies com foco no Propos antes do tratamento o qual irá preparar cesso de Desengraxe das montadoras
a superfície para receber uma camada de ou Decapagem das indústrias.
convenção. Os seguintes passos sistemáti- Referências : Vicente Gentil – Corrosão
cos são necessários antes de uma superfí- – 3º Edição.
cie ser submetida a uma limpeza, seja por / (EDITED BY ANAND S. KHANNA - 2008
meios ácidos ou alcalinos:
. HIGH - PERFORMANCE ORGANIC COAAvaliação das condições de superfí- TINGS. )
cies:
Uma análise aprofundada do componente a ser pintado é uma obrigação. É
importante identificar as áreas soldadas,
Alan Augusto
carepas e defeitos na superfície devido à fae - mail:
bricação.
m.cruz88@hotmail.com
Remediar designer ou defeitos de fabricação, a fim de ter uma remoção uniforme
da superfície. Se a superfície é confronta-
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Exercícios para fazer no escritório

A

lguns exercícios simples para
ajudar, em seu condicionamento físico. Eles podem ser
feitos durante o expediente, em
sua própria mesa de trabalho.		
Vamos lá?
*Trabalhando: Sentado na cadeira, execute extensão de pernas.
Levante seus pés do chão enquanto os joelhos permanecem parados
e os músculos contraídos. Com repetições suficientes (e talvez com
a adição de um par de botas pesadas de couro), seus quadris vão
tornear antes do final do trimestre. Melhor parte? O que acontece
embaixo de sua mesa, permanece
embaixo de sua mesa.
*Ponta do pé: Esperando na
fila da impressora? Não fique ali
parado – se eleve na ponta dos
pés. Se ninguém estiver olhando,
12

levante e abaixe em séries de 30
repetições. Se você estiver sendo
observado, segure-se lá em cima.
Panturrilha torneada dá mais estabilidade e força.
*Abdominal discreto: O abdominal na vertical é um dos exercícios
de condicionamento mais eficazes
que você pode tirar da cartola. Ao
digitar um relatório, mantenha as
costas retas, eleve seus joelhos num
patamar acima da cadeira e mantenha-os até o músculo de seu abdominal dizer chega.
Atividade física é muito importante.
Comece a caminhar, subir escadas, mas sempre faça exercícios
com acompanhamento de um profissional, um médico ou um personal,
que vão indicar os melhores exercícios para cada pessoa.
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Beleza

Acessórios
Olhos

Sugestões

Colares

Olhos bem delineados, com
uma maquiagem simples.

Camada de colares, que tal?

Efeito ao lado no passo a
passo.

Misturar
moda.

Os olhos bem destacados
e, claro, termine com uma
boa máscara de cílios.

Você pode usar vários, em
diversos tamanhos e, como
você pode ver na foto ao lado,
fica lindo e super atual.

Perfeito para o trabalho ou
para um jantar.

Que tal?

colares

está

Lindas Películas de Gel para suas unhas

Boca
Um lápis de boca pode ajudar a marcar os lábios.
Na foto ao lado fica bem explicado, de um jeito fácil e
simples, como utilizar o lápis para conseguir um efeito lindo.

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

facebook.com/arteriveraadesivos
Whatsapp: 11 9 9919-5310
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na

C

Moda

hegou o inverno e com ele toda aquela dúvida: com que roupa eu vou trabalhar?
Que nada, vamos te dar ótimas dicas para você ficar linda neste inverno.
Além disso, dicas de bolsas para combinar com o look.

frio + Casaco

Use sua bolsa
mais linda!

frio + camisa
Camisa Jeans
Eu tenho!

Tudo Rosa, do
casaco ao sapato!
Camisa Xadrez!
Gostei.

Lenços e xale,
sempre fazem a
diferença!

Tire o Casaco
do Armário!

* Aquele casaco que
está esquecido no armário já pode ser usado, pois está bem frio.
Este modelo é bege e
combina com peças nas
cores preto, cinza, branco e tons de marrom.

* Branco e preto são cores que sempre estão na
moda, então casaco e lã
brancas com calça justa
preta uma bota preta e
bolsa de onça para
destacar no look

* Chique mesmo é ter
estilo, que tal esse look
com tudo rosa, casaco,
vestido, bolsa e sapato.
Lindo!

* Camisa com lã por
cima é uma boa pedida
para os dias frios, além
de ficar muito chique.
Neste modelo você pode
usar sua camisa jeans
que combina com todas
as cores de lãs.

* Agora uma camisa xadrez com uma lã, calça
preta, e uma bolsa linda
para arrebentar nos dias
frios, ótimo para o
trabalho.

* Camisa, lã, calça reta,
sapato
baixo,
bolsa
grande e um xale grandão para finalizar um
look para os dias bem
frios.

Você tem um estilo, um look prefeito?
Mande sua foto, vamos mostrá-la aqui.
executivanews@gmail.com
título:meu look

16
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frio + meia calça
Vou trabalhar e
depois vou para o
Happy Hour.
Quem vai?

frio + saia
Para os dias onde
eu quero me sentir linda!

As bolsas sempre
dão um toque a
mais no look.

Sapato e bolsa
imitação de onça,
combina com
as cores preto e
branco.

Camisa branca, e
colar, tenho e
vou usar?

Hoje não está tão
frio !

* Vestido, meia calça, blazer e uma bolsa
grande.
Esse look é uma boa pedida para dias frios. E
também tem uma reunião importante, então
ótimo para as duas
ocasiões.

18

* Toda de preto, os toque aqui são dois, primeito o cinto por cima do
casaco, você já tentou?
Segundo, a bolsa de cor
vermelha para quebrar
todo o look apenas de
uma cor só.

* Camisa branca é simples? Não com um colar lindo. E saia no frio,
não? Mas e se você colocar com meia calça?

* Saia, blusa e blazer.
Para os dias onde não
está tão frio.

* Saia e blusa, o casaco
um pouco mais quente,
bolsa e sapato pretos.

* Conjunto de saia e blusa lindos, o legal aqui é
o sapato e a bolsa.
Tudo combinando e
lindo!

19

frio + seu estilo

frio + Calça preta
Cabelos presos
para os dias onde
não há tempo
para arrumá-los.

Eu gosto de azul
e hoje vou assim
combinando.

Casaco para os
dias frios.

* Básico, neutro e
lindo.
Inclusive com os
cabelos presos.
Não tem como errar.

20

* Muito frio? Então camisa, lã, casaco, calça e
bota.
Não esquece um colar
lindo e grande e uma
bolsa para completar o
look.

Bolsa carteiro
está super na
moda, você pode
usar no trabalho
ou passeio

Dias de muitos
compromissos e
no final da tarde
um Happy Hour

* Chique!
Para os dias onde acabando o expediente vai
acontecer um
Happy Hour!

Brincos e pulseiras, assim como
colares, são os
acessórios perfeitos.

* Tudo azul, combinar
tudo de uma cor só e de
vários tons e texturas.

* Saia e camisa preta e
a bolsa carteira branca
de bolinhas pretas.
Quer um look mais
jovial e lindo?

* Tons de bege e marrom super combinam,
aqui uma saia e blusa
com sapato e bolsa carteira.

21

Informática

PROJETOS DE TI

O

s profissionais da área de
TI (Tecnologia de Informação) estão frequentemente envolvidos em Projetos
de sistemas de informação. Entre
os diferentes tipos de Projetos, temos:

-Implementação: ou implementation – o cliente ainda não possui o
sistema, a implementação será “do
zero”;
-Version Upgrade: ou atualização
de versão – as funcionalidades do
sistema já implementado no cliente
serão melhoradas;
-Rollout: implementação em uma
nova localidade do cliente (planta,
cidade, estado, país, etc.) baseada
em uma implementação já existente no Cliente.
-Support: ou suporte – resolução de
problemas, dúvidas, treinamentos
ou mesmo Projetos de curto prazo.
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Nesta edição abordaremos os aspectos das implementações.
O cliente, geralmente na figura do
“Sponsor” – ou patrocinador, que
pode ser um Acionista, Presidente,
Diretor ou outro membro do Head –,
após identificar a necessidade da implementação de um sistema de informação para melhorar os processos
de sua Empresa (Vendas, Produção,
Contabilidade Financeira, Infra-Estrutura de Hardware e Software, etc.),
abre uma concorrência entre três ou
mais Consultorias, que irão apresentar Propostas Comerciais. O Sponsor
e sua equipe identificam a melhor
proposta e firmam com a Consultoria
eleita um Contrato Comercial, onde
estarão presentes o escopo (ou seja,
os produtos do Projeto e seus requisitos), prazos, custos, preços e outras
informações relevantes que serão a
base para a execução do Projeto.

Os Projetos relacionados a implementações do sistema “SAP ERP” utilizam
a metodologia ASAP, que possui as
fases:
-Kick-Off (Pontapé Inicial);
-Blueprint (Desenho Técnico);
-Realization (Realização);
-Unitary Tests (Testes Unitários);
-Integrated Tests (Testes Integrados);
-Go-Live (Entrada em Produção);
-Support Post Go-Live (Suporte Estendido).

danças, relacionamento com o cliente, etc.;

Os times de Projetos, bem como seus
papéis e responsabilidades, normalmente são definidos da seguinte forma:

-Key-Users (Usuários-Chave): levantamento dos processos e cadastros, validação da carga de dados, execução de testes integrados,
etc..

-Project Managers (Gerentes de Projeto, tanto da Consultoria como do
Cliente): controle do cronograma
(tarefas, tempos, recursos, custos),
gestão de pessoas, gestão de mu-

-Consultants (Consultores): levantamento dos processos do Cliente e
aderência dos mesmos ao sistema,
configuração do sistema, cargas de
dados (cadastros de clientes, fornecedores, materiais, contas contábeis, saldos de estoque, saldos
contábeis, etc.), execução de testes
unitários, acompanhamento de testes integrados, etc..

Dênis Paschoalinoto l Administration - Managerial Processes UNICID l
Business Administration PUC l
Consultor SAP Senior CO/FI
linkedin.com/in/denispaschoalinoto

Política

Inspiração

Direito Previdenciário

D

ireito Previdenciário é uma das
matérias mais interessantes de se
estudar, e falar sobre o tema no
Brasil parece coisa feia, não pode falar.
Quando alguém toca no assunto,
só se ouve falar “não mexa nos meus direitos trabalhistas”.
Então tá, os brasileiros estão envelhecendo e há muitos idosos e aposentados, o que eu acho ótimo, você já parou
para ouvi-los? São aulas de economia,
história do Brasil e sobre a vida que todos nós estamos perdendo todos os dias
(ou ganhamos, eu adoro ouvir).
Voltando, não temos emprego e os
jovens de hoje, no meu modesto ponto
de vista, estão menos produtivos do que
nas décadas passadas.
Já tentou ler algo sobre como são
feitas as contribuições? É mais simples
do que você imagina e a conta não fecha. Funcionários públicos ajudam contribuindo até depois de aposentados, por
exemplo. Já os Celetistas só durante seu
tempo de serviço.
Mas vamos aos “não mexam nos
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meus direitos trabalhistas”.
Temos menos filhos, menos jovens
trabalhando, menos trabalho, pouca expectativa de um futuro melhor, ainda mais neste momento onde o Brasil está envolto em
uma grande crise moral e política.
Parece que os políticos não querem
resolver este problema, e a população nunca consegue ser ouvida.
Então? Qual a solução?
Reforma Previdenciária é a solução,
os direitos têm que ser preservados. Agora,
uma coisa é certa: o que temos hoje está
levando o sistema a uma falência total.
Não tem para onde fugir, será inevitável a reforma com a sociedade e os políticos
entrando em um acordo para a melhor solução.
Hoje, em tempos de crise, muitos
idosos que contribuíram o tempo previsto
estão tendo dificuldades para conseguir a
aposentadoria. Há muitos recursos em andamento, mas isso é apenas para travar por
um tempo a saída de dinheiro; uma pena,
pois muitos necessitam.
O Brasil precisa cuidar melhor dos
Brasileiros que já trabalharam tanto pelo
País.

“Como são admiráveis
as pessoas que nós não
conhecemos bem.”

Decoração

Que tal um toque pessoal em sua mesa de trabalho?

Cores fortes

Que tal usar cadeiras, quadros, luzes e muita cor?
Esta opção é muito boa para escritórios estilo Home-Office, ou para escritórios de profissionais como advogados,
designers, consultores de TI entre outros.

Luzes e Quadros

Luzes são bem vindas para
ambientes de trabalho, elas
conseguem trazer tranquilidade e um ar mais aconchegante para o ambiente.

Janela

Quadros hoje não só são
utilizados nas paredes,
mas também nas estantes,
ficam bem organizados e
não têm limites quanto à
quantidade e podem ser
usados juntos.

Quando pensamos em montar um mini escritório em casa ou na
sala reservada para o trabalho, a janela nunca é uma opção mesmo
que você já tenha visto em revistas sobre lindos escritórios neste
local.
Aqui mais uma sugestão simples e linda em tons de rosa.

Reciclável

Café
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Usar material reciclável está na
moda, mas não é só isso, muitas coisas feitas com materiais
recicláveis são simplesmente
lindas. No ambiente escritório
existem várias opções e sempre dão um ar lindo e organizado para sua mesa.
Que tal esse?
Reservado para o café.
Grandes ou pequenos, são um charme em qualquer
lugar.
Esse tem tudo que é necessário e está em uma parede
pequena.
Um charme, não é?

Eu Indico

l Locais l Páginas l Sites l

Blogs e Páginas
pessoas de négocios ou de
auto-estima, Blogger e Facebook são ótimas fontes
de ideias e inspiração, qual
é a sua página
favorita?
Entre em contato e mostre
para os outros a sua
sugestão.

O Canal do YouTube da One Consultoria Secretária Remota tem dicas de
moda trabalho e também vários vídeos com temas relacionados ao mundo
corporativo. Entre no Youtube e
confira!

Cursos

Aquele lugar que você gosta tanto que
se pudesse ia todo dia:
Pra mim existe e se Chama Boa Mesa
https://www.facebook.com/pages/Restaurante-Boa-Mesa/

(Eu Indico o site:

facebook.com/PacoEsfiha
Uma das melhores, senão a melhor esfiha que já comi.
Com certeza você vai gostar.

Chega o frio e você lembra do que?
Fondue
Um dos melhores de São Paulo é o muito conhecido Chalezinho.
https://www.facebook.com/eraumavezumchalezinho

Passeios para ficar em paz na cidade São Paulo
Dez lugares onde é possível aliviar o estresse.

1. Biblioteca de São Paulo
2. Parque da Juventude
3. Templo Budista Zu Lia
4. Orquidário Parque Vila-Lobos
5. Borboletário Águia da Serra
6.  Museu de Arte Sacra
7. Fundação Maria Luiza e Oscar Americano
8. Jardim Botânico
9. Mosteiro de São Bento
10. Orquidário Ruth Cardoso
Executiva News Revista Digital
nas redes sociais
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executivanews@gmail.com
título: sugestão de páginas e locais

O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) está oferecendo dez
cursos gratuitos por meio da plataforma de ensino online
Coursera.
1.Introdução ao Controle de Sistemas
2. Controle Usando a Resposta em Frequência
3.Arquitetura de Software em Projetos Ágeis
4.Desenvolvimento Ágil com Padrões de Projeto
5.Desenvolvimento Ágil com Java Avançado
6.Projeto Final: Aplicativo para Web com Componente Gamificado
7.Princípios de Desenvolvimento Ágil de Software
8.Técnicas Avançadas para Projeto de Software
9.TDD – Desenvolvimento de Software Guiado por Testes
10.Orientação a Objetos com Java

¬



Você na Executiva News

Sopa no frio!

Frio também pede uma sopinha.
Aqui uma dica deliciosa.
Padaria Requinte na Av. Amador Bueno da
Veiga
Zona Leste de São Paulo - Penha
Tem vários tipos de sopa no inverno.
O local é bem concorrido.
facebook.com/Padaria-Requinte-Gulosa

¬

Comida japonesa de melhor qualidade nahoesushi.com.br
Para quem gosta é uma ótima pedida.

Você gosta de Fran’s Café ?
Eu sim e tenho pelo menos 2 deles que estão sempre na mi
nha listinha para emergência.
Por que ?
Nem sempre conseguimos vaga naquele restaurante que
gostamos ou quando chegamos lá está tão lotado que até
perdemos a fome.
Existem vários na cidade e alguns bem calmos e tranquilos,
sempre à disposição como rede Wi-Fi.

{

}

Eu Indico cafeteria Bauducco do Aeroporto Internacional
de Guarulhos no Terminal 3, um local bem agradável,
com variedade de salgados e doces com um delicioso
chocolate quente.
Vale conferir!

Anúncios

Interativos

Clique na Imagem

New Chic Bazar Online

Lindas Películas de Gel para suas unhas

One Consultoria Secretária Remota
“ A Secretária do Futuro “

Temos diversos modelos e
temas para todos os gostos
e estilos, fácil aplicação, alta
qualidade de impressão e
durabilidade!!!

Site: newchicbazar.wordpress.com
e-mail: newchicbazar@gmail.com
11 9 8317 0985

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

Site: oneconsultoriasecretariaremota.wordpress.com
Email: oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com
+55 11 9 8548 7811

Donzela Dourada ou
Cromada
para fluído ou vela

facebook.com/arteriveraadesivos
Whatsapp: 11 9 9919-5310

New Chic Bazar Online

24.907
45 cm altura
20 cm diametro
metalurgicaaurea.com.br
( 11 ) 2769-6550 - 2295-7000

Anuncie na Executiva News Revista Digital
Site: newchicbazar.wordpress.com
e-mail: newchicbazar@gmail.com
11 9 8317 0985

AT

AT - Serralheria
Manutenção em Geral
(desde 1981)

Site: atserralheria.wordpress.com
e-mail: antoninhotarallo@gmail.com
11 2642 2173
11 9 8860 3299

Entre em contato:

Executiva News
email: executivanews@gmail.com
telefones: 11-9-8548-7811 - WhatsApp
site: executivanews.wordpress.com
Internet e Redes Sociais:
Facebook/executivanews
Facebook/executivanewsrevistadigital
Twitter/@executivarevist
Instagram/executivanews
Linkedin/ Executiva News
app/e.news
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