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	 Olá,	tudo	bem?
	 Chegamos	 à	 3ª	 edição	 com	 algumas	 novidades:	
novos	colunistas	e	colaboradores.
	 Todo	o	contéudo	foi	bem	elaborado	e	pesquisado	
para	trazer	a	você	informações	importantes	que	possam	
te	ajudar	tanto	em	sua	vida	profissional	como	também	no	
seu	dia-a-dia.
	 Falar	 um	 pouco	 sobre	 a	 profissão	 de	 Secretária,	
moda	trabalho,	viagens...	Tudo	 isso	pra	te	 inspirar	a	ter	
um	mês	cheio	de	boas	experiências	e	vibrações.
	 Nessa	edição	contamos	com	a	coluna	de	informá-
tica	do	Dênis	Paschoalinoto,	que	está	nos	mostrando	um	
pouco	sobre	o	mundo	de	TI	(Tecnologia	da	Informação).
	 Dois	novos	colunistas	começam	a	escrever	nesta	
edição:	 Raquel	 Bertacco	 falando	 sobre	 gastronomia	 e	
Joel	Rodrigues	sobre	política.	Você	pode	enviar	suges-
tões	de	pautas	a	eles	escrevendo	para	a	Revista.
	 A	Flávia	Giacinto,	criadora	do	grupo	GAMMI,	Grupo	
de	Apoio	à	Mulher	com	Mioma,	vai	falar	um	pouco	sobre	
essa	doença.
	 Um	agradecimento	especial	à	amiga	Vanessa	Ro-
drigues,	que	trouxe	anunciantes	para	a	Revista.
	 Você	também	pode	participar	desta	Revista	de	vá-
rias	formas	-	entre	em	contato	com	a	nossa	Redação.
	 Esta	Revista	é	 feita	com	muito	amor	e	eu	espero	
que	gostem!	Em	parceria	com	a	One	Consultoria	
Secretária	Remota.
	
	 Boa	Leitura!
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Gestão Administrativa

Sandra Tarallo l Secretariado 
Executivo l Unicid l

Secretária Remota l One Consul-
toria Secretária Remota l linkedin.

com/in/sandratarallo
oneconsultoriasecretariaremota@

gmail.com
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A Gestão Administrativa é 
sem dúvida o coração de 
qualquer vida profissional 
ou empresarial.
Empresas que se dedicam 
com carinho à sua área 
administrativa conseguem 
grandes resultados.

“Assim como as empresas, homens e mu-
lheres de negócio necessitam de uma admi-
nistração mínima de tarefas diárias, sema-
nais e mensais”. 

Pessoas também necessitam administrar 
seus  afazeres e conciliar a vida profissional 
e pessoal. Hoje sabemos que fica quase im-
possível dividir esses momentos. Mas com 
uma boa estratégia de administração tudo 
fica perfeitamente em ordem.

Como realizar bem suas atividades sem 
uma gestão eficiente? Como dirigir e man-
ter controle sobre seus recursos? Uma orga-
nização tem o objetivo de produzir os me-
lhores resultados, o que vale também para 
a sua vida pessoal.

Para uma melhor Gestão Administrativa, 
você precisa ter uma melhor compreensão 
de todos os canais que dizem respeito ao 
seu negócio ou à sua necessidade. Entender 
bem como funciona a sua empresa é essen-
cial para a organização. A impressão que al-
guns têm é que apenas fundar e administrar 
é o suficiente para o sucesso, mas é preciso 
saber muito bem como delegar - e delegar 
também é administrar.

O controle e ligação entre esses canais (ad-
ministrar e delegar) dará ao seu negócio ou 
sua vida pessoal uma melhor organização 

UMA GeSTão AdMInISTrATIvA beM 
feITA Pode MeLhorAr e MUITo A 

qUALIdAde doS ServIçoS  
oferecIdoS Por SUA eMPreSA

administrativa. 
Conhecer bem todos os pontos, necessida-
des e prioridades também faz parte de uma 
estratégia de organização para que tudo 
corra bem.

São várias as áreas a serem geridas: 
Gestão Empresarial: Gestão Financeira = Fi-
nanças,  Gestão Comercial = Vendas e adja-
cências,  Gestão Operacional = Industrial e 
Serviços. E outras, conforme o tipo de Em-
presa.
Gestão Pessoal: Gestão Financeira, Agenda 

Pessoal, Marcação de Compromissos e Via-
gens. Entre outras, conforme sua necessi-
dade.

Conheça e entenda um pouco de cada uma 
das áreas acima. Desta forma, você conse-
guirá entender e resolver melhor seus pro-
blemas administrativos.

Administrar é uma arte, porque essa arte 
se faz para conseguir resolver problemas, 
criar movimentos que geram lucros, solu-
ções inovadoras, facilidades, entre outros.

A administração está em todos os locais, den-
tro da sua casa, na escola de seus filhos, nas 
pequenas e grandes empresas.

Pense nos resultados que você conseguirá 
através de uma nova Gestão Administrativa.

“A administração está em 
todos os locais, dentro da sua 

casa, na escola de seus 
filhos, nas 

pequenas e grandes empresas”

Execuitva News Revista Digital l jullho 2016
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A    Secretária Moderna - esta 
profissão já passou por vá-
rias etapas e transforma-
ções. Antigamente apenas 
reconhecida como uma aten-
dente, foi conseguindo mos-
trar e agregar valores ao seu 

trabalho.

Hoje a Secretária consegue administrar 
uma empresa toda na falta de seu chefe 
imediato.

Organiza eventos, documentos, gerencia 
pessoas, faz parte das reuniões e decisões 
da empresa, assessora a vida pessoal e 
empresarial de pesso-
as e ajuda Diretores e 
Gerentes.

Mas ainda assim al-
gumas empresas não 
conseguem ver esse 
potencial na Secretá-
ria que, em sua for-
mação, agrega co-
nhecimentos de várias 
áreas. Em sua vida 
profissional, consegue 
estar presente em to-
das as áreas de uma 
empresa.

Algumas Secretárias não gostam de serem 
chamadas assim pois têm receio de perten-
cerem a uma função ultrapassada. Preferem 
Assistentes ou Assessoras pois elas, assim 
como algumas empresas, não conseguem 
ver o quanto essa profissional é importante 
para sua Gestão.

Secretárias têm em sua essência a postura 
pró-ativa, execução de várias funções, efi-
ciência e responsabilidade.

Diretores e Gerentes, assim como os Presi-
dentes de grandes empresas, estão sendo 
testados todos os dias. A Secretária está ali 
para apoiar, organizar, gerenciar, ponderar 
as situações e antecipar os acontecimen-
tos para a melhor solução dos problemas. 
A Secretária tem em suas mãos um grande 
desafio.

Esta profissional moderna está cada vez mais 
se tornando peça estratégica para as organi-
zações, pois cumpre rápida e eficientemente 
ordens e solicitações.

O mundo corporativo está cada dia mais 
dinâmico e a Secretária precisa se colocar 
dentro deste novo contexto. Não pode se li-
mitar apenas ao conhecimento adquirido na 
Universidade. É necessário entender novas 
ferramentas e conceitos do mercado atual de 
negócios.

Relações humanas e informática são as prin-
cipais a serem sempre vistas em seu momen-
to profissional. O crescimento nunca foi tão 

questionado e as 
profissionais que 
não seguirem a 
tendência ficarão 
pelo caminho.

Cursos e infor-
mações estão 
sempre presen-
tes na Internet 
ao alcance de to-
dos, basta con-
seguirem conci-
liar o tempo para 
conseguir agre-
gar estas compe-
tências.

Os novos desafios que se colocam na carrei-
ra de Secretária são os mesmos, a rigor, que 
devem ser enfrentados e vencidos por pro-
fissionais de todas as áreas e carreiras. 

As exigências para a profissão chegam na 
mesma velocidade das informações. As car-
reiras vitoriosas são aquelas que sempre es-
tão em evolução.

A carreira de Secretária tem tido destaque 
nos últimos anos pois conseguiu passar de 
uma simples colaboradora à principal parcei-
ra nas decisões de grandes empresas.

Invista em informação, cursos e tecnologia.

Secretárias bem-sucedidas nunca deixarão 
de aprender mais e mais!

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

One Consultoria Secretária Remota 
“ A Secretária do Futuro “

Conheça nossos serviços:

- Organização de Agenda Pessoal 
- Organização de Agenda Profissional 

- Gestão Administrativa 
- Finanças
- Compras 

- Eventos e Viagens
- Recursos Humanos

- Comunicação Interna e Externa
- Email Marketing 

- Informativos e Boletins
- Marketing Digital 

Trabalho Eficiente com Rapidez
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Informações e Curiosidades !!!

Com um dos cartões postais 
mais conhecidos dos Mun-
do, Paris-França (a “Cidade 

Luz”, assim chamada) é sem dú-
vida um dos lugares que todos já 
sonharam em conhecer.
Essa cidade é conhecida por seus 
pontos turísticos mas também 
esconde surpresas.

•Paris é uma das cidades mais 
visitadas do mundo.

•Pessoas de várias partes do 
mundo estão hoje neste lugar, 
visitando, passeando, exploran-
do um lugar lindo por natureza e 

cheio de pontos turísticos, 
museus, etc.

•Existem bairros um pouco afas-
tados do centro que são visitados 

por seus restaurantes, 
parques, etc.

•Paris tem um Museu dedicado 
aos esgotos de cidade. Parece es-

tranho mas é a mais pura 
verdade.

•A Revolução Francesa faz  parte 
da história da França. A Praça da 
Concórdia é uma parte desta his-

tória e vale a pena visitar. 

1-Por que “cidade Luz”? Paris 
é chamada assim porque foi um 
dos primeiros lugares no mundo 
a adotar a iluminação pública. In-
teressante, não é? Essa medida 
foi adotada para diminuir a vio-
lência e assaltos na rua depois do 

anoitecer.
2-Lama: Sim, Paris já teve esse 
nome, mas isso foi em 50 A.C.. 
Na época, os romanos adotaram 
esse nome para a cidade porque 
o Rio Sena enchia e cobria a cida-
de de água.
3-Torre eiffel: Foi construída 
para uma Exposição em 1889, 
depois quase demolida e após 20 
anos virou uma torre de trans-
missão de rádio.
Curiosidade: Sala secreta, cons-
truído por Gustave Eiffel, espécie 
de apartamento e hoje pode ser 
visitada pelo público.

4-Museus: Impossível pensar 
em Paris e não lembrar dos Mu-
seus – Louvre, d’Orsay (gratuito) 
para todos no primeiro domingo 
de cada mês (Louvre apenas nos 
meses de outubro a março).
5-Lojas: Muitas não abrem aos 
domingos, e parte delas não abre 
no mês de agosto por causa do 
período de férias.
6-restaurantes: Pedidos 
(Menu-Entrada-Prato Principal 
e Sobremesa), Formule (Prato 
Principal e Entrada ou Sobreme-
sa) ou Menu Dégustation (amos-
tra de várias especialidades). A 
famosa opção La Carte em al-
guns restaurantes pode ter um 
valor bem salgado.
7-Moulin: Cabaré conhecido 
no mundo todo por ter sua his-
tória contada em um filme de 
Hollywood, abriu em 1889.
8-Metrô: primeira linha foi inau-
gurada em 1900. Hoje mais de 
1,5 milhão de pessoas utilizam a 
cada ano.
9-champs-elysées: Batizada 
assim pelos romanos pois quer 
dizer lugar de descanso das al-
mas dos heroicos e virtuosos.
10-Musée des Égouts: Muito 
curioso, pois é dedicado ao es-
goto da cidade e leva visitantes 
para ver o subterrâneo da capi-
tal.
11-Arcos do Triunfo: Arquite-
tado por Napoleão, no total se-
riam 4; porém, apenas 2 foram 
feitos e hoje são parte da cida-
de.
12-Place de La concorde: Pra-
ça usada na Revolução Francesa 
para algumas execuções, tem 
um obelisco egípcio e é um ponto 
turístico na cidade.
13-Palais-royal: Um palácio de 
presente - foi assim que Luís XIV 
presenteou o irmão Filipe I.

Paris - França

Área 105,40 km² 
População (2012)

2 240 621 
Execuitva News Revista Digital l jullho 201610
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João Pessoa - PB

 Cidade simpática e muito visitada na capital da Paraíba, com lindas praias e atrações históricas.  Du-
rante a noite, o enorme calçadão entre as praias de Cabo Branco, Tambaú e Manaíra ferve de gente 
praticando esportes, passeando ou bebericando em uma das barracas com música ao vivo. 
Os pontos mais preservados da orla ficam afastados do Centro, ao norte e ao sul -- vale a pena pegar o 

carro ou fazer um passeio para conhecê-los. 

 •Por volta do ano 1000, os índios tapuias que habitavam a região foram expulsos para o interior do 
continente devido à chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. 
 •Sua denominação atual, “João Pessoa”, é uma homenagem ao político paraibano João Pessoa Caval-
canti de Albuquerque, assassinado em 1930 na cidade do Recife, quando era Governador do estado e concor-
ria como candidato a Vice-Presidente da República, na chapa de Getúlio Vargas.
 O Clima do local é bem agradável (Tropical Úmido), um convite para a visita e o turismo o ano todo.
 Conheça João Pessoa – Paraíba!

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

Politizando ... 

Muitos não aguentam mais ver, 
ouvir, ler e falar de política. 
Os jornais, revistas, rádios, 
redes sociais estão impreg-

nadas do tema. Na falta do assunto ser 
tratado apenas nas colunas de política, 
o mesmo passou a figurar nas colunas 
de assuntos policiais, economia, mun-
do, esporte, cultura e até classificados; 
não bastasse isso, as televisões estão 
colocando o assunto nas novelas e se-
riados, os produtores de cinema têm 
criado até filmes. Amizades têm sido 
feitas e desfeitas nas redes sociais em 
função de discussões acaloradas e po-
larização de ideias. O que tem aconte-
cido e contribuído para isso? 

“Precisamos compreender 
um pouco deste fenômeno; 
são os brasileiros que estão 
mudando, ficando mais poli-

tizados, interessados e 
atentos?”

 Pode até ser, mas muito tem a 
ver com a tecnologia da informação.
 Há alguns anos, não muitos, no-
tícias sobre corrupção, compra e venda 
de votos, desvios, obras superfatura-
das e assuntos correlatos, só vinham à 
tona quando algum grupo entregava o 
outro. As coisas estavam escancaradas 
demais para serem abafadas, ou a jus-
tiça tinha liberdade e interesse em atu-
ar. Ocorre que com a velocidade que as 
informações se propagam hoje, uma 
postagem em uma rede social instan-
taneamente se viraliza, tornando-se 
praticamente impossível de esconder 
ou abafar. Quando a mídia descobre 
alguma denúncia, uma fofoca ou o va-
zamento de informações privilegiadas 
e divulga, dificilmente há maneira de 
se voltar atrás, fazendo com que, devi-
do à repercussão, as instituições sejam 
forçadas a atuar.
 Com as redes sociais, as pesso-
as estão mais próximas, o clamor e a 
organização popular têm mais eco, ge-
rando medo da não divulgação pelos 
meios de comunicação que são, dire-

tamente, alimentados por audiência, 
e pelas instituições, antes reféns que, 
com a “cobertura” da sociedade, criam 
coragem para apurar os fatos.
 Obviamente que isso cria discus-
sões mais acirradas, pois defensores 
de um lado ou de outro não costumam 
buscar maiores informações e acabam 
por gerar um debate apenas superfi-
cial, polarizando ideias a favor ou con-
tra, com base em uma única visão, que 
é a de quem divulgou.
 Esta situação não é a ideal, cria 
antipatia e aversão de muitos, como 
citei no início; no entanto, o processo 
está apenas começando, o Brasil e por 
consequência o brasileiro, é democrati-
camente inexperiente e vai, com a prá-
tica, aprender a discutir e valorizar as 
ideias, por mais adversas que sejam, e 
debater de forma saudável e ética.
“o equívoco de muitos é que-
rer comparar a nossa demo-
cracia, e seu processo com o 
de outros países com a Ingle-
sa, Sueca, Alemã; essas na-
ções possuem mais tempo de 
democracia, ou tentativas de 
democracia, do que o brasil 

tem de existência.”
 Acredito que, apesar de ain-
da falha, a democracia no Brasil está 
no caminho certo. Todos os processos 
possuem um tempo de maturação até 
tornarem-se bons; mesmo assim, é 
preciso monitorar constantemente, fa-
zendo o alinhamento nos desvios en-
contrados ao longo do caminho. O que 
não pode acontecer, em hipótese algu-
ma, é paralisar o processo e devolvê-
lo à escuridão. É preciso incentivar o 
debate e a conscientização de todos, 
mesmo daqueles que dizem não gostar 
de política, mostrando-lhes que todos 
estão diretamente conectados a ela, 
seja por meio de sua profissão, leis, 
economia e educação de seus filhos.
 
escreva para nós e diga o que pen-
sa sobre política.

Por Joel Rodrigues

Joel Rodrigues 
Engenherio Civil 
Sênior
E-mail: joeleng.
civil@gmail.com 
Twiter: @joeleng 
facebook.com/oJoel-
Rodrigues
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Os miomas são tumores musculares 
benignos do útero.  O mioma é um 
tumor benigno do útero, ou seja, 
uma lesão que não é câncer e nem 

apresenta risco de transformação maligna. 
Eles também podem ser chamados de leio-
miomas, fibromas ou fibromiomas e cres-
cem, no útero, provavelmente em decor-
rência de alterações em células musculares, 
tendo como causas: predisposição genética, 
histórico familiar, etnia (raça negra, princi-
palmente) e nuliparidade (mulheres que 
não têm filhos). Os hormônios (estrogênio e 
progestogênio) são responsáveis pelo cres-
cimento e aumento do número de miomas. 
Por este motivo, a menopausa leva à redu-
ção do volume dos miomas e à diminuição 
dos sintomas. As causas primárias ainda 
não são conhecidas.
 Via de regra, os miomas não causam 
infertilidade mas, dependendo da localiza-
ção, eles podem impedir a implantação do 
espermatozoide ou provocar sangramentos, 
causando aborto. Os miomas que mais pre-
ocupam os médicos para esta questão de 
fertilidade são os localizados dentro do úte-
ro (miomas submucosos). Os miomas in-
tramurais e transmurais só causam infertili-

dade, segundo médicos especialistas, quando, 
por conta de sua localização e de seu volume, 
distorcem a cavidade uterina ou causam com-
pressão sobre as trompas. 
 Existem quatro tipos de miomas, que são 
caracterizados de acordo com sua localização 
no útero:
- SUbMUcoSoS: são os que aparecerem DEN-
TRO do útero. Estes são os principais responsá-
veis pelos sangramentos vaginais. Infertilidade 
e aborto de repetição PODEM ser causados por 
este tipo de lesão.
- InTrAMUrAIS: são os que aparecem na 
parede do útero. Em geral, os sintomas só apa-
recem quando o tumor aumenta de tamanho e 
atinge a parte interior do útero, causando san-
gramentos ou compressão de órgãos como a 
bexiga e intestino. Além disso, o mioma intra-
mural pode “invadir dentro do útero”, causando 
a infertilidade. Quando ele cresce demais, pode 
atingir tanto a parte interna quanto a parte 
mais externa do útero. Neste caso, eles podem 
ser chamados de miomas transmurais.
- SUbSeroSoS: Estão localizados na parte 
de fora do útero. Este tipo de mioma não cos-
tuma dar sintomas, a não ser quando ficam 
muito grandes e começam a comprimir bexiga 
e intestino.

- PedIcULAdoS, que são miomas sub-
serosos que crescem para dentro ou fora 
do útero até ficarem ligados ao mesmo por 
um “fiozinho” (pedículo), como se fosse 
uma ponte. Este tipo de mioma não causa 
sangramentos. Quando em grande volume, 
podem causar sensação de peso em baixo 
ventre (barriga).
 Algumas mulheres podem apresentar 
alguns sintomas quando os miomas apare-
cem. São eles:
. Dor na região do útero;
. Dores lombares;
. Aumento do fluxo sanguíneo e da duração 
do período menstrual;
. Sangramentos fora do período menstrual 
e presença de COÁGULOS;
. Dor durante o sexo;
. Aumento da vontade de fazer xixi;
. Crescimento da barriga;
. Prisão de ventre.
 O diagnóstico dos miomas normal-
mente é feito por ultrassonografia trans-
vaginal ou pélvica. No entanto, os médicos 
podem pedir também a videohisteroscopia 
diagnóstica e ressonância magnética de 
pelve, para acrescentar ou descartar outras 
doenças como endometriose, pólipos endo-
metriais, cistos, adenomiose, entre outros, 
e iniciar tratamento.
 Existem três tipos de tratamentos 
para a miomatose uterina:
- MedIcAMenToSo: Eles controlam o 
sangramento e tentam inibir o crescimento 
dos miomas (nem sempre dá certo) através 
de medicamentos. O uso de anti-inflamató-
rios ajuda a controlar os sintomas. Pílulas 
anticoncepcionais DE BAIXO TEOR HORMO-
NAL podem auxiliar, porque mantêm baixas 
as doses do hormônio estrogênio, que ali-
menta os tumores. Assim, o mioma fica sem 
“alimento” para se desenvolver e crescer.
- cIrÚrGIco: O tratamento cirúrgico é 
para a retirada DOS MIOMAS. O útero per-
manece intacto após a cirurgia, permitindo 
uma gestação futura. O procedimento cha-
ma-se MIOMECTOMIA e pode ser realizado 
por 3 vias:
 Via hISTeroScoPIA: Indicada aos 
miomas submucosos. A miomectomia por 
videohisteroscopia é realizado por via vagi-
nal, com acesso ao útero através da intro-
dução de um caninho (histeroscópio) no ca-
nal do colo uterino. Nesta cirurgia, o médico 

realiza cortes, coagulações e retirada as lesões 
intrauterinas, portanto a cirurgia é sempre re-
alizada em ambiente hospitalar e sob aneste-
sia. O tempo de internação é de no máximo 
um dia e o retorno às atividades de trabalho 
acontece em poucos dias.
 Via LAPAroScoPIA: Realizada atra-
vés de 3 ou 4 pequenas incisões menores que 
01 centímetro na barriga e virilha. Esta téc-
nica geralmente está indicada para miomas 
em pequeno número, não muito volumosos 
e preferencialmente intramurais, subserosos 
e pediculados (mas pode ser feito para sub-
mucosos também). A abordagem laparoscópi-
ca também é preferida quando existem outras 
doenças concomitantes, como cistos ovarianos 
e endometriose pélvica.
 Via LAPAroToMIA (abdominal): Reali-
zada através de uma incisão no abdômen, em 
geral similar a da cesárea. Esta técnica tem 
bastante utilidade, principalmente quando, as-
sociada à retirada dos miomas, está indicada 
a reconstrução do útero que, por vezes, pode 
estar danificado pela presença de múltiplos e 
volumosos miomas.
- eMboLIZAção de MIoMAS: Procedimento 
minimamente invasivo, realizado com aneste-
sia e que consiste na interrupção do fluxo san-
guíneo que nutre o mioma. É realizada através 
do cateterismo da artéria uterina com o au-
xílio de um equipamento de radiologia digital 
e injeção de partículas esféricas microscópicas 
que se alojam especificamente nas artérias que 
nutrem os miomas, iniciando um processo de 
degeneração lenta e gradual, provocada pela 
interrupção do fluxo sanguíneo. 
 Na internet, temos um grupo de apoio a 
mulheres com miomas e infertilidade, o GAM-
MI, que une mulheres com a mesma disfunção, 
para que ela se sinta acolhida e troque ideias 
sobre o assunto.  O grupo é totalmente fecha-
do, mantendo sigilo absoluto a todas que nos 
buscam. A quem interessar, será muito mais 
que bem-vinda!
 Vale ressaltar que, quanto antes a mu-
lher procurar um ginecologista especialista, 
maior a chance da permanência do útero. Por 
isso, ProcUre UM MÉdIco para auxiliá-la 
assim que possível!

converSA Sobre MIoMAS
Por Flávia Giacinto
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Flávia Giacinto
“criadora do GAMMI - Grupo de 

Apoio a mulheres com miomas e 
infertilidade”
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Olhos 
Dica de maquiagem para 
os olhos para o trabalho e 
passeio.

Cabelo
Dica de penteado prático 
para os dias onde não há 

tempo para grandes 
produções.

E fica lindo!

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
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LK Moda 
Whats:11 98251 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

Beleza

https://www.facebook.com/arteriveraadesivos/
https://www.facebook.com/compreidakely/
https://www.facebook.com/compreidakely/


Moda

Você  tem um estilo, um look perfeito?
Mande sua foto, vamos mostrá-la aqui.

executivanews@gmail.com
título: meu look
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Quantos looks diferentes você pode fazer com lenço e cachecol neste inverno?
Garanto que muitos.

Todos eles lindos para usar na Moda Trabalho.
Vamos nos inspirar nestes modelos?

Xadrez pode 
e fica lindo!

* Look simples com blu-
sa, calça e bolsa cartei-
ra, com um lindo lenço 
xadrez, combina e fica 
lindo para os dias frios.

Básica e chique! 

* Básica e muito chique, 
assim se faz um look 
com blazer, camisa e 
calça e um lindo cache-

col preto.
Perfeito para os dias 
frios para o começo e fi-

nal de tarde.

Saia, bota e frio;
 perfeito!

* Tá frio, mas quem dis-
se que não posso usar 
vestido, bota, meia cal-
ça, tudo isso com um 
cachecol vermelho com-
binando com a bolsa?

Meu lenço colori-
do combina com 

tudo preto!

Eu gosto de me 
sentir bem!

Rock chique? 
Por que não?

* No inverno, costuma-
mos usar roupas escuras 
e, claro, as pretas em 
sua maioria. Mas quem 
disse que  uma corsinha 
não cai bem? Cai sim. 
Tudo preto com o lenço 

amarelo.

* Combinações perfei-
tas são aquelas que nos 
fazem sentir bem. En-
tão, se você não gosta 
de salto alto todo dia, 
aposte em sapatilhas, 
neste caso com tons 

próximos ao lenço.

* Um look meio rock 
chique, dá para usar e 
fica lindo. Camisa, cal-
ça, bolsa, jaqueta com 
tachinhas e um lenço 

bem rock´n´roll.
E para finalizar um salto 

bem alto e lindo.

Lenço + Estilo 
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Cachecol + Frio
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Lenço + Classe Cachecol + Opções

*Combinhações com pe-
ças de lã são muito boas 
para os dias bem frios, 
você fica super chique e 

ainda não 
passa frio.

Para ficar 
quentinha 

no trabalho.

*Essa combinação sim-
ples mas bem confortá-
vel é para todos os dias, 
se a empresa não for tão 
formal, e nos dias frios o 
casaco e o cachecol aju-

dam a esquentar. 

Cachecol rosa, 
eu quero um!!!

* Essa é uma combina-
ção muito clássica e lin-
da para os dias onde o 
frio é grande e você tem 
uma reunião importante 

de negócios.
Cores claras e uma 

combinação perfeita.

Casaco e lenço 
combinando, hoje 
vou fazer assim!

* Casaco, blusa, calça e 
bolsa todas em cores 
escuras, e o lenço é 

realmente o charme 
deste look com cores e 
desenhos, um toque fi-

nal maravilhoso.

* Você trabalha em um 
lugar onde não é neces-
sário uma roupa muito 

formal?
Ótimo, essa é uma dica 
que você pode usar: blu-
sa, jaqueta, calça e bota 
com um lenço grandão 

em muitas voltas.

* Este look é para os 
dias não tão frios. O  
lenço está sendo usado 
como um acessório, lin-
do e bom para usar em 
dias de festa ou coque-

tel na empresa.

Que lenço lindo, 
onde tem?

Um lenço grande 
com muitas vol-
tas, assim é legal 

também!

Lenço para usar 
como acessório!

Execuitva News Revista Digital l jullho 2016



Lenço+ Cores Cachecol + Moderno 

* Você pode usar sua lã 
quentinha com seu ca-
checol e uma calça com 
seu salto alto, mesmo 

no frio.
Fica perfeito!

* Aquele super cachecol 
que sua mãe ou avó fez 
e você quase não usa.

Por quê não, se ele é tão 
lindo... Aqui o look mon-
tado com cores e tons 
onde o cachecol fica em 

evidência.

* Aquela reunião mar-
cada para um dia no in-
verno e você está com 

frio.
Use o seu cachecol e seu 
blazer, essas duas pe-
ças sempre combinam 

bem.

* O look está todo sóbrio 
com a cor preta, mas o 
cachecol azul e a bolsa 

marrom não.
Abuse das cores, mes-
mo que em poucos ele-
mentos. Você vai se sair 

bem!

* Sempre nos esquece-
mos dos casacos, e no 
inverno é o momento 
de usá-los. Então, o que 

está esperando?
Casaco, vestido, meia 
calça, salto e, claro, o 
lenço - o toque de char-

me.

* Apostar em peças de 
cores fortes já não é 
mais um risco na hora 
de escolher a roupa no 

dia-a-dia.
Então, suéter vermelho 

e cachecol preto. 
Super combina!

Com frio sim, 
sem salto não!

Cachecol que a 
avó fez, eu adoro 

e uso sempre!

Reunião de
 negócios!

Bolsa marrom, 
sempre esqueço 

dela!

Casaco, 
vou usar todos 

no inverno!

Adoro tudo que é 
vermelho.

22 23
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frio + seu estilo 

* Meninos podem e de-
vem usar cachecol.

Por quê passar frio? E 
não tem problema, por-
que combina com tudo.

* Touca e cachecol, com 
camisa e casaco, é sim 
um jeito de se esquen-
tar, mas também por-
que é uma forma de fa-

zer estilo.

* Ter estilo e usar algo 
que te esquente no in-
verno sempre vão ser 
maneiras de se destacar 

na multidão.
Blazer, calça, cinto e ca-

checol.
Fica bem, pode usar!

Menino usa 
Cachecol!

Touca e cache-
col. Não vai 
passar frio!

Pode usar no 
trabalho 
também.

Esporte

Parece que conseguimos um salvador da Pátria, no caso a ex-Pátria de chuteiras!
Triste ver a seleção brasileira fracassar tanto e em tão pouco tempo em dois campeo-
natos de futebol tão importantes no cenário mundial e sul-americano. Parece que não 

temos muito o que acreditar daqui pra frente, mas ainda tem uma luz no finalzinho do túnel, 
e o nome dela é Tite, esse que fez história no 
Corinthians, levando o time a ser campeão da 
Libertadores e Mundial Interclubes, torneios que 
estão entre os mais pretendidos pelos times. 
 Ele parece ser uma unanimidade, pois até 
quem não torce para time nenhum acredita que 
só ele poderá dar um jeito em nossa seleção.
 O problema da CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol) é toda a corrupção (não é só na 
política...), que chega também em outros se-
tores. É muito forte e já está instalada há anos 
nesta entidade. 
 Que Tite, em paz e podendo trabalhar à 
sua maneira, consiga colocar nossa seleção nos 
trilhos novamente, já que só ele parece mesmo 
ser a nossa única e última salvação.
 Salve Tite!

blog: mulheramaesporte.blogspot.com.br 
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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 98669 -1824



ou Acordo de Nível de Serviço), documento 
firmado entre uma empresa prestadora de 
Suporte e um Cliente. O SLA possui, entre 
outros, os indicadores “Reação inicial”, “En-
caminhamento” e “Finalização”.
Exemplos: o “Tempo de reação” para um 
Chamado de importância “Crítica” em um de-
terminado Cliente tolera o atendimento em 
no máximo de 30 minutos, enquanto que a 
execução de um Chamado de “Baixa impor-
tância” é tolerada por outro Cliente em até 
03 dias úteis.
A prestação de Suporte pode ser muito pra-
zerosa e ao mesmo tempo estressante, pois 
lida-se com pessoas o tempo todo. Entre-
tanto, todos os controles só serão úteis se 
a comunicação entre as partes for saudável 
e eficaz: de um lado, o Suporte oferecendo 
competências suficientes; de outro, o Cliente 
fornecendo informações suficientes. Em am-
bos, a humanidade e o respeito devem estar 
sempre presentes.

Informática
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Suporte de TI

dênis Paschoalinoto l Administra-
tion - Managerial Processes UNICID l  

Business Administration PUC l  
Consultor SAP Senior CO/FI

linkedin.com/in/denispaschoalinoto

O Suporte especializado em TI é 
um serviço relacionado a neces-
sidades de quem utiliza softwa-
re (programas de computador, 

como sistemas de informação ou aplica-
tivos) e hardware (equipamentos como 
computadores e celulares).
Os serviços de Suporte (ou Sustentação, 
no caso de sistemas) são destinados a 
Clientes internos, como por exemplo os 
funcionários das áreas de uma mesma 
empresa, ou externos, como pessoas físi-
cas ou jurídicas.
Ao receber uma necessidade de um Clien-
te (problema, manutenção ou atualização 
de software ou equipamentos, etc.), o De-
partamento de Suporte cria um Chamado 
(ou Ticket), atribuindo-lhe um código e re-
gistrando no mesmo todas as ações rela-
cionadas, como forma de formalizar o tra-
balho, controlar sua execução e criar uma 
base de consulta para acelerar a resolução 
de eventos semelhantes no futuro.
Os Chamados são identificados por seve-
ridades (severities, ou gravidades, como 
Crítica, Alta, Média e Baixa) e controlados 
de acordo com as durações definidas de-
finidas no SLA (Service Level Agreement, 

https://jamsolucoes.com/
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 Caprichando na Cozinha, com Raquel Bertacco o nome já diz tudo!
 Raquel Bertacco, eu, formada em gastronomia e atuando desde 2008, vou ensi-
nar dicas de como Caprichar na Cozinha.
 Vou apresentar dicas para a praticidade do dia-a-dia, ou seja, chega tarde em 
casa, cansada de um dia inteiro de trabalho. Nada melhor do que preparar o jantar de 
uma maneira rápida e saborosa. Não é porque o tempo é curto que você vai preparar 
qualquer coisa para “matar a fome”. Acompanhe Caprichando na Cozinha que você 
aprenderá a preparar uma refeição deliciosa, saudável e prática para se alimentar com 
prazer.
 E para datas especiais, comemorações, receber amigos? 
 Vou Caprichar no cardápio e apresentar receitas e dicas que você vai arrasar e só 
receber elogios. Alguns petiscos para uma noite com amigos, mais descontraída; um 
jantar a dois, mais romântico e requintado; ou até mesmo o almoço de Natal para a 
família. 
 Mas também é para você que segue uma alimentação rígida. Apresentarei dicas 
e receitas de preparações para dietas com restrições.
 O seu filho só come batata frita e brigadeiro? Fique tranquila, você aprenderá 
alguns “truques” infalíveis para ajudar a aumentar a diversidade do cardápio da garo-
tada.  
 Se estiver precisando de algo específico ou diferente para Caprichar, é só pedir!
 Enfim, quer Caprichar na Cozinha? 
 Acompanhe!
 Então, vamos à primeira dica!
 O correto, para um resultado excelente, é sempre seguir os pesos e medidas 
estipulados nas receitas. Mas quando não for possível, utilize a tabela abaixo, ela aju-
dará. 
 Para medir ingredientes secos da maneira correta, despeje-o no medidor até ul-
trapassar a borda, sem apertar. Depois nivele a superfície com uma faca, deixando-a 
lisa. E, para medir ingredientes líquidos, despeje até a linha do recipiente de medida, 
correspondente à quantidade indicada. 

Facebook - Quel Bertacco Doces
Instagram - Raquel Bertacco

Contato - raquel.bertacco@gmail.com 
(11)97244-3007

Caprichem! E até a próxima!

https://www.facebook.com/DOlive
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Blogs e Páginas 
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é a sua página 
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1- A bola da vez na internet se chama Bel Pesce.
Tudo que ela faz é novo e moderno.
Fonte de inspiração para os jovens 
empreendedores:
facebook.com/BelPesce

2- Geração de Valor é um nome bem conhecido 
na Internet, principalmente nas redes sociais.
Com posts diários bem feitos, tem conquistado 
todos os dias mais e mais seguidores:
facebook.com/GeracaodeValor

3- Você abriu um novo negócio ou tem um 
produto que gostaria de divulgar?
Use o Instagram, é uma ótima ferramenta de 
divulgação e é totalmente gratuita.

4- Está desempregado? Já pensou em estudar 
para concurso público?
No YouTube tem uma infinidade de cursos 
gratuitos para quem está iniciando nos estudos.

Todos os produtos com 20% Desconto 
Endereço: Praça da Sé  96  sala 413 4 andar

Fone: 97582-2708

Salim Rei da Feijoada 
reidafeijoada.com.br

Uma das melhores se não a melhor feijoada que já comi.
Vale muito a pena!

https://www.facebook.com/ManiadeTapioca/


Ideias inspiradoras para usar em casa !

Gaveta

Latas Antigas 

Uma gaveta antiga trans-
formada em um pendura-
dor de colares, brincos e 
pulseiras.
E, de quebra, ainda pode-
mos colocar lindos vasi-
nhos de flores.

Parede

“ Tudo que é seu 
encontrará uma 

maneira de chegar 
até você ”

Chico Xavier 

Inspiração Decoração

Antigas latas de azeite ou de óleo 
usadas com ímã para colocar recados 

e lápis e caneta.

Hoje podemos usar papel 
de parede de adesivo, uma 
ideia bem prática.
E, para completar, um 
espelho com uma moldura 
diferente.

https://www.facebook.com/atelierdobrigadeirosbc/
https://www.facebook.com/atelierdobrigadeirosbc/


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 fluído 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 98669 -1824

LK Moda 
Whats:11 98251 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% Desconto 
Endereço: Praça da Sé  96  sala 413 4 andar

Fone: 97582-2708

Anúncie 
Execytuva
Neys 

Revusta
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/DOlive
https://www.facebook.com/DOlive
https://www.facebook.com/compreidakely/
https://www.facebook.com/compreidakely/
https://www.facebook.com/atelierdobrigadeirosbc/


Muhammad Ali I Cassius Marcellus Clay Jr.
17 de janeiro de 1942
03 de junho de 2016

I Mito I Gênio I Autêntico I I

Homenagem

Executiva News Revista Digital 
nas redes sociais 

executivanews@gmail.com
executivanewsrevistadigital.wordpress.com
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A Executiva News Revista Digital é a primeira revista em formato digital voltada
para as mulheres que trabalham como Secretárias, Assessoras, Assistentes Administra-
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