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    lá, é muito bom ver você aqui. Espero 
que goste deste Informativo pois ele foi feito 
para você.

Esse material trará muitas informações sobre 
vários assuntos, tenho certeza que você enco-
trará algo que será interessante para você.

Sempre estaremos prontos para atendê-las, em 
todas as nossas redes sociais.Queremos muito 
que também participem mandando sugestões, 
sua participação será muito importante.

Este Informativo tem como público mulheres 
que trabalham e querem dicas sobre o mundo 
corporativo, escritório, negócios, mas é tam-
bém para todas as outras mulheres que gostam 
de ser bem informadas. E porque não os ho-
mens que também gostam de saber e ter boas 
informações.

Todos vocês são muito bem-vindos !

Boa Leitura !!!
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A mulher moderna e suas 
fontes de informação

Você Sabia ?

Fotografia: Arquivo Digital 



  
mulher moderna tem hoje à sua 
disposição muitas fontes de infor-

mação.

Muitas delas utilizadas há muitos anos, des-
de o tempo das nossas ávos, ou bem antes 
delas.

A informação é e sempre será um ponto de 
diferencial entre as pessoas, buscar novos 
conhecimentos é muito importante. Mas as 
informações de tão divulgadas já estão fi-
cando meio sem sentido, quando chega até 
você já está cheia de conceitos e discussões; 
a informação acaba ficando vazia.

“Ter em mãos boas fontes de in-
formação é imprescindível para 
um bom conhecimento, e fontes 
seguras uma questão primordial 

para tal. “

As informações chegam mais rápidas, po-
rém todas acabam nos dando a ideia de que 
precisam ser checadas, hoje não parecem tão 
confiáveis pois na mesma velocidade que a 
notícia rápida chega, parece já ter sido total-
mente distorcida.

Velhos hábitos como aquele de abrir aquele 
jornal na mesa do café da manhã já não exis-
tem mais, hoje todos estão com os tablets e 
smartphones ao alcance das mãos, mas isso 
se faz necessário até para se comunicar com 
os familiares. Vejo mais minha família pelo 
celular do que já vi na vida toda ao vivo. 

Parece uma piada mas é a mais pura verda-
de, isso aproxima mas também afasta.

As informações sobre política chegam quase 
em tempo real, como se estivéssemos assis-
tindo 

um jogo de futebol com narração do Galvão 
Bueno pela TV. 

Você sabe qual foi a última vez que pegou 
uma revista nas mãos, aquela que você gos-
tava na sua adolescência ou aquela que você 
conheceu no consultório do médico?

Como disse, hoje tudo é tão digital que não 
temos mais esse prazer.

Sou mais uma das pessoas que quase não 
têm tempo para ler todas as notícias e ver 
o que gosto na internet, porque são coisas 
diversas e demoraria muito tempo para fazer 
tal tarefa.

Então porque eu que sou tão curiosa, e gosto 
tanto de tantas informações diferentes não 
consigo juntar tudo isso? Pensei também: 
será que tem outras pessoas como eu que 
gostam de tantas coisas e são mulheres que 
também gostariam de ver essas minhas pes-
quisas? 

Juntei um montão de ideias, informações e 
conhecimentos e resolvi fazer esta revista.

Voltada para mulheres que trabalham, vi-
vem o mundo dos negócios, escritórios, são 
empreendedoras. 

E adoram saber sobre tudo um pouco!

Vivem na frente do PC, Notebooks e iPho-
nes e gostam, como eu, de muitas informa-
ções.

“Mulheres fortes que gostam de 
informação vão com toda certeza 
adorar a ideia e o resultado desta 

Revista.”
ꜛꜜ

A
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Profissão

Secretária Executiva 

A profissão é bem conhecida e 
está presente em todos os lo-
cais de empresas, indústrias, 
lojas, escritórios de profissio-

nais liberais e até empresas públicas.

Sim, muitas são apenas Secretárias, 
outras também Executivas e ainda As-
sistentes, Assessoras.

A profissão exige muito conhecimen-
to, controle, além de estudo e algumas 
técnicas em outras matérias que não 
estão na grade do curso superior exe-
gido pela formação.

Mas como em todas as profissões, essa 
também já teve seus altos e baixos.

Hoje uma Secretária não pode, em hipótese 
nenhuma, não conhecer informática. É ex-
tremamente importante o total conhecimen-
to em muitos programas de computador - e 
estarmos atualizados com relação a eles é 
um item importante.

Também ter conhecimento nas redes so-
ciais que estão sendo utilizadas no momen-
to - as empresas e empresários necessitam 
utilizar esses meios e a Secretária poderá 
ajudá-los neste sentido. 
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Acredito que a língua estrangeira é hoje 
um dos principais, senão o principal foco 
para esta profissão.
Inglês é hoje o principal idioma para se 
ter sucesso absoluto nesta profissão.

Você tem conhecimento de todas fun-
ções que uma Secretária pode exercer?

Sim, algumas Secretárias já disputam 
o cargo com Gerentes para administrar 
empresas. O conhecimento da Secretá-
ria dentro das empresas as deixa em po-
sição diferenciada em relação a outros, 
pois elas estão presentes e em contato 

com todos os setores destas empresas, 
fazendo assim por meio deste conheci-
nento um trabalho perfeito.

Assessoras pessoais e empresariais 
também têm crescido no mundo corpo-
rativo. Muitas empresas e pessoas es-
tão procurando estes profissionais para 
ajudar a administrar seus negócios e sua 
vida pessoal.

A Secretária que já passou por um pe-
ríodo quase de esquecimento tem hoje 
uma valorização muito maior no mundo e 
importante no mundo dos negócios.

“ Nos tempos antigos, secretarius era 
a pessoa que cuidava de assuntos e 
negócios confidenciais, normalmen-
te para uma pessoa de grande poder 
como um rei ou o próprio Papa. De 
acordo com o significado que a pró-
pria raiz da palavra sugere, tratam-se 
de profissionais que ocupam cargos 

de confiança e grande 
responsabilidade. “

Fonte: Internet
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Viagens

Kimpusen-ji Pagoda - Mount Yoshino, Nara, Japan 

Japão



Informações e Curiosidades !!!

COMIDA NO JAPÃO– A comida tradicional 
não é sushi e sashimi como no Brasil. Lá 
eles comem muito gohan (arroz), missoshi-

ro (sopa), lamen, udon (macarrão), tempurá, kare 
(curry) inclusive no café da manhã. Hoje no Brasil 
os restaurantes japoneses fazem muito sucesso, são 
de excelente qualidade e ricos em paladar.

FOTO –  Se você pedir a um japonês tirar uma foto 
sua, no japão eles fazem malabarismo para enqua-
drar e tirar uma foto boa, 
são sempre simpáticos 
e vão querer te agradar 
com toda certeza.

TURISTA NO JAPÃO– 
não tem quase nenhum 
turista de outros países, 
muito menos do Brasil. 
Nem se compara com 
Europa e EUA. A maio-
ria dos turistas são ou-
tros japoneses, diferente 
do que se imagina, o Ja-
pão não recebe tantos tu-
ristas, mesmo sendo um 
país lindíssimo.

BANHO COLETIVO– 
No Japão aprecia-se o 
banho coletivo, que são 
“piscinas” extremamen-
te quentes de água ter-
mal. É necessário tomar 
banho antes de entrar, la-
var-se bem e entrar com-
pletamente nu (diferente demais; acho que para nós 
brasileiros não é muito legal, essa é uma das muitas 
diferenças de cultura).

AMBULANTES NA RUA – Lá não tem aqueles am-
bulantes incomodando na rua tentando vender trecos. 
Ninguém te incomoda, fala com você, olha torto, todo 
mundo muito reservado (outra grande diferença).

CANSADOS – os japoneses estão sempre com cara 
de exaustos principalmente no final do dia no metrô. 
Fruto de um dia exaustivo de trabalho.

METRÔ NO JAPÃO- Algumas estações de metrô 

são caóticas e muito lotadas. Chegam a ocupar 3 
quadras de uma cidade, sendo até um ponto turístico. 
As maiores como Shibuya, Shinjuku, Tokyo Station 
e Kyoto Station têm milhares de lojas, restaurantes, 
hotéis, lojas de departamento e mercados. A estação 
de Shinjuku é a mais movimentada do MUNDO e 
por ela passam mais de 2 milhões de pessoas POR 
DIA. A linha Yamanote fica lotada em horários de 
pico e os funcionários ajudam as pessoas empurran-
do-as pra dentro do trem.

CRIANÇAS– As crianças andam sozinhas na rua 
para ir e voltar da escola. 

PRATICIDADE – É tudo 
muito prático. Tem máquina  
pra tudo, de bebida na rua, de 
comida, no ônibus. Você co-
loca o dinheiro certinho, pois 
não dá troco, tem máquina 
de trocar moeda, tem bentô 
(marmita) pronta no merca-
do, entre outras espertezas.

INGLÊS – A maioria não fala 
inglês, mas fazem de tudo 
para te ajudar. Entendem o 
básico em Inglês e respon-
dem em Japonês como se eu 
estivesse entendendo tudo! 
Se não sabem responder, 
perguntam para outra pessoa. 
Assim como todos os luga-
res, têm pessoas legais e cha-
tas. Os mais jovens são mais 
amigáveis; já os mais velhos, 
nem tanto. 

FAZER AS COISAS CER-
TAS – Os japoneses são mui-

to corretos. Lá não tem vez pro jeitinho brasileiro.

O Japão realmente é um lugar incrível!

Japão: 
Capital: Tóquio 
Habitantes: 127,3 milhões (2013)

Matéria: 
Fontes:  Internet 
Fotografia: Internet
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Saúde 

O vírus Zika é transmitido por meio da picada do mosquito Aedes Aegypti. A 
principal ação de combate ao mosquito é evitar sua reprodução. O Aedes ae-
gypti se prolifera nos locais onde se acumula água. Por isso, é importante não 
deixar recipientes expostos à chuva, além de tampar caixas-d’água e piscinas. 
Recomenda-se também a instalação de telas de proteção em janelas e portas e 

o uso de repelentes.

SINTOMAS

Febre, coceira, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas juntas e manchas ver-
melhas pelo corpo. Para maiores esclarecimentos, o médico deverá ser consultado.

INFORMAÇÕES ONLINE SOBRE O ZIKA VÍRUS
•COMBATE AO AEDES AEGYPTI saude.gov.br
•VÍRUS ZIKA X MICROCEFALIA saude.gov.br
•INFORMAÇÕES PARA AS GESTANTES saude.gov.br

(Fonte: www.saude.gov.br)
* é muito importante continuar eliminando os criadouros mesmo com a diminuição dos 
casos.
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Beleza

Olhos 
A maquiagem para os olhos, essa que está 
na foto ao lado é simples, porém perfeita 
para o dia a dia do trabalho.

A base do olho está com cores entre cobre e 
marrom, o delineador é preto, e a finaliza-
ção está com um cobre brilhante, no canto 
dos olhos um branco para iluminar.

Perfeito para você que trabalha, precisa 
sair para algum compromisso profissional 
durante o dia, ou simplesmente precisa de 
uma maquiagem simples e delicada.

Lembre-se que a sobrancelha faz parte des-
se toque, tente mantê-las sempre em sinto-
nia com seu rosto. Se tiver alguma falha, 
use aquele lápis para sobrancelha e você 
ficará linda e perfeita !!!

Sugestões 



Moda

          mundo corporativo é um mundo cheio de formalidade e moda sim, moda. 
As mulheres que trabalham nos escritórios em todo mundo também ditam 

moda e usam um pouco de todas as tendências.
Vamos falar um pouco sobre isso?

O  
Cabelos presos sem-

pre são uma ótima 
opção presos na parte 
de trás, chique e bem 

rápido de ser feito.
Já pensou em fazer?

{ }
A combinação preto e 
branco faz sempre um 
grande sucesso. Nesta 
foto a blusa branca com 
bolinhas pretas com 
manga média, com saia 
lápis está simplesmente 
perfeita.
Com certeza você tem 
uma combinação dessas 
em seu guarda-roupa .
O detalhe fica por conta 
do sapato vermelho que 
dá aquele toque especial 
aao look.

Dica perfeita para 
um almoço de 

negócios 



Bolsas dão um charme especial ao 
look e não precisam necessariamen-

te combinar com sapato e cinto, 
neste caso o look era totalmente 

neutro claro e a escolha neste caso 
foi simplesmente continuar a mes-

ma tendência para os acessórios, 
sapato e bolsa.

Gostou?

Look claro, acessórios claros e 
cabelo solto. Para finalizar, óculos 

escuros.

Look dia 
comum, 

hoje eu vou
assim!
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Você  tem um estilo, um look prefeito?
Mande sua foto, vamos mostra-lá aqui.

executivanews@gmail.com
título:meu look

Vestido floral sempre é uma 
ótima opção, nunca sai de 
moda e quem arrisca sem-
pre acerta. Neste caso ele 
está sendo usado com salto, 

bem alto, ficou lindo e 
perfeito.




Acessórios são 

super bem-vindos. 
Aqui, uma pulsei-
ra simples e linda

Quem não tem 
está perdendo o 
poder do bicho, 
este sapato onça 

está perfeito 
neste look

A saia lápis é e sempre será peça chave para as mulheres. 
Ela veste bem e pode ser combinada de diversas formas, 
no calor e no frio. Neste look, está combinando com os 
acessórios, sapato e bolsa, e a camisa e suéter são os 
complementos perfeitos para compor um look, para os 
dias quentes em que no final do dia aparece aquele frio-
zinho.
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Blazer , blusinha, calça e salto, uma bolsa estilosa, um colar lindo 
e óculos escuros para fechar com o look: essa  pode ser uma boa pedi-
da para um dia bem tranquilo de trabalho. É confortável e você está 
pronta para um Happy Hour.
Vamos nessa ? 

Vou trabalhar e 
depois vou para o 

Happy Hour.
Quem vai?


Hoje tem reunião 
da Diretoria e eu 
não fiz o cabelo, es-

tou péssima.
Que nada: um co-
que bem feito é 
a melhror opção. 

Não esquece.

Saia preta lápis, camisa branca e sapato preto de salto? Mas isso é super 
básico não é? Sim, é, mas a combinação é perfeita, chique para qualquer oca-
sião e no dia-a-dia, ou em um dia de evento em sua empresa, por exemplo.

Básico e ótimo 
para todas as 

horas,  da reu-
nião ao evento 

chique. 
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Vestido, aqueles que no guarda-roupas ficam tão escondidos mas que 
sempre quando convocados viram uma verdadeira surpresa. Todas te-
mos vestidos lindos para serem usados em dias de sol, luz, nos 
escritórios em que não é preciso ter como padrão roupas tão formais, 
eles podem sim fazer com que seu look fique perfeito. E você poderá 
usar algo muito confortável, sem ser vulgar. Por favor não esqueça de 
usar cores e tecidos apropriados, sempre com bom senso.
Depois do trabalho, na hora do almoço ou na hora de ir trabalhar, 
complete com seus óculos escuros e acessórios como bolsa e sapatos.

Vestido meu de 
cada dia, hoje 
vou trabalhar 

com você!

Hoje estou assim, 
um pouco colori-
da e despojada!

 Aquele dia em que você acorda e não quer fazer o cabelo (co-
que), não quer escolher muito sua roupa (blazer e camisa), usar 
calça básica (preta) e sapato (preto) e não quer carregar bolsa 
- carteira.
Está feito um look, lindo e totalmente de acordo com sua fun-
ção. Você pode e deve ter seus dias de liberdade. Neste exemplo 
de look, você vai ver que tudo combina muito bem.
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Informática
oje vivemos em um mundo informatizado, onde 
lidamos com documentos no computador da em-
presa, de casa, no celular... A única dificuldade é 
ter os documentos em todos os lugares.

Não, isso não é mais um problema, já faz algum 
tempo que temos alguns modos de compartilhar esse material 
todo de um computador desktop para seu notebook, do note-
book para iphone, do iphone para seu tablet e assim por diante. 
Estão alguns deles aqui para você que precisa e ainda não 
sabe como usar. Saiba que eles são super fáceis, faça o teste, 
você vai gostar.

Cloud Computing (nuvem)
O conceito de computação em nuvem (em inglês, cloud com-
puting) refere-se à utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores 
e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet, seguindo o princípio da computação em 
nuvem.

Google Drive
Talvez esse seja o mais conhecido. Não precisa de experiência nenhuma para usar, é super fácil, você 
precisa apenas de uma conta do Gmail e vai conseguir criar pastas e armazenar seus documentos, fotos, 
vídeos.

Dropbox
Ele é mais usado com APPs (aplicativos para celular) em seus smartphones ou iphones. O Dropbox ar-
mazena fotos ou documentos em seu celular.Também é fácil de usar, basta você fazer um cadastro com 
um email e uma senha. 

OneDrive
A opção da Microsoft tem um armazenamento ilimitado, o que é excelente, pois está no seu PC (Personal 
Computer) e no seu celular e você tem nele a certeza que seu arquivo sempre estará lá, pois tem a con-
fiança de um produto da Microsoft.

Mega
Armazenamento em nuvem, super sigiloso e seguro, ótimo para você que não quer ficar com documentos 
em locais vulneráveis. O problema é que tem um limite para uso baixo - se você precisar de mais espaço 
terá que comprá-lo.

iCloud
Você que tem produtos da Apple já deve conhecê-lo. É ótimo e também poderá armazenar uma grande 
quantidade de fotos, documentos, etc.

Um detalhe importante: todos eles estão disponíveis para serem baixados por APP, o que dará a você 
mais facilidade para serem usados.

Se você tem um e-mail e também uma quantidade de fotos ou arquivos, não os deixe armazenados em 
apenas um lugar. O legal é você colocá-los em pelo menos dois lugares diferentes e fazer pelo menos uma 
vez por mês um backup geral de seus arquivos.

Não tenha a má supresa de perder seus arquivos. Faça antes um backup e fique sempre com suas infor-
mações salvas.

Você tem perguntas ou sugestões entre em contato: 
email: executivanews@gmail.com
Titúlo: informática 

H
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Decoração
Ideias de escritórios, dicas e inspirações para aquele lugar em que você fica 

durante muitas horas do seu dia!!!

Para você que gosta de fazer Home-Office 

Para você  que tem um espaço abaixo da escada

Para você que gosta  de colocar seus 
recados na parede

Para você que gosta de algo bem tranquilo, 
simples e chique



Comportamento

Política

O cenário político atual não 
é nada bom, na verdade 
a impressão que temos é 

que cada um está a fim de se de-
fender e mais nada.

A informação que chega até nós 
são de centenas, milhões, bilhões, 
todos os dias, e eu fico pensando se 
é possível roubar tanto? E se não 
fosse tanta gente desonesta, nos-
so país seria o primeiro, o melhor 
país do mundo. Parece besteira di-
zer isso, e já ouvimos muito sobre, 
mas há tanta gente trabalhadora 
neste país, tanta terra, trabalho, 
pessoas inteligentes.Com pouco 
estudo muita gente chega longe.
Imagina só com uma escola me-
lhor e com boas oportunidades.

Você já pensou em nossos atletas? 
Eles não têm incentivos nem recur-
sos e conseguem verdadeiros mila-
gres.

Não consigo ver nesta política atual 
nada de novo, alguém que possa nos 
inspirar a mudança, o que dá ape-
nas para entender e ter convicção 
é que do jeito que está não dá para 
ficar. Mas e como vai ficar depois? 
Eu sei que depois vamos ter que lu-
tar muito, trabalhar muito, cobrar 
muito e não deixar que esses que 
vão assumir fiquem achando que 
vai ficar assim.

O Brasil é Grande !
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Dicas 

“ O novo nunca pode ser desprezado, novos conhecimentos, novos caminhos, 
novas experiências, o novo pode te  surpreender “ 

PENSE COISAS BOAS , PARECE BOBAGEM MAS FAZ 
MUITO BEM TER BONS PENSAMENTOS 

Faça uma pequena caminhada todo dia, você não sabe 
o bem que dá uma volta no quarteirão sem compro-
misso com horário, veja tudo o que está à sua volta.

Aprender algo novo todo dia é difícil. Não há tempo 
para isso todos os dias, mas uma vez ao ano pare 

para fazer um curso via Internet, você vai conseguir.

Há quanto tempo você não escuta aquela música que 
você gostava nos anos, 1970,1980,1990, 2000... Faça 

isso, vai ser uma experiência maravilhosa.

Você amava bicicleta, só faltava levá-la para dormir do 
lado da sua cama, mas faz anos, talvez décadas que 

ela não anda, tá esperando o quê?



Você na Executiva News 

facebook.com/oneconsultoriasecretariaremota

Eu indico essa página do Facebook 

sobre Secretária Remota

 Super útil . 

João, 45 anos 

Executiva News Revista Digital 
nas redes sociais 

Eu  indico o site: 
gohome.com.br

Este site disponibiliza grande ma-
terial sobre trabalhos que podem 

ser feitos em Home-Office.

Com certeza uma boa forma de 
várias pessoas trabalharem e 
continuarem com um estilo de 

vida melhor.

Sandra, 40 anos

Blogs e Páginas 
pessoas de négocios ou de 
auto-estima, Blogger e Fa-
cebook são ótimas fontes 
de ideias e inspiração, qual 

é a sua página 
favorita?

Entre em contato e mostre 
para os outros a sua 

sugestão.

executivanews@gmail.com
título: sugestão de páginas e locais 

Eu indico o site:
newchicbazaronline.wordpress.com

Um ótimo site para compras de roupas novas e 
usadas de boa 

qualidade.
Yara, 30 anos 

Eu indico o site :

http://uasz.com.br

Um dos melhores blogs hoje sites so-

bre a moda do dia a dia.

Se você curte moda vai adorar.

Sandra,40 anos 

Lo
ca

is

(Eu Indico o site:
mosh.com.br

Você  toca algum instrumento,  
tem banda? Esse é um dos melho-

res estúdios que já visitei.

Dênis, 45 anos) 

Eu Indico a página do facebook:
facebook/revistamonet

Está página é sobre cinema, eu adoro e gosto de estar 
sempre bem informada, tenho certeza que vocês vão 

adorar.
Clara, 22 anos

Eu amo comida japonesa e sempre que posso costumo ir em algum restaurante 
japonês, mas já faz algum tempo que tenho optado pelo Nahoe:

nahoesushi.com.br, a comida é excelente e o atendimento muito bom.
Para quem gosta é com certeza uns dos melhores, senão o melhor deste tipo de 

comida. Super recomendo.
Sandra, 40 anos 

Eu Indico 
Pá

gi
na

s/
Si

te
s { }

¬¬
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Anúncios 
New Chic Bazar Online

A T 

AT - Serralheria - Manutenção em Geral (desde 1981)
Site: atserralheria.wordpress.com

e-mail: antoninhotarallo@gmail.com/ 11 9 8860 3299

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

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

11-9-8548-7811

One Consultoria Secretária Remota 
“ A Secretária do Futuro “

Anuncie na Executiva News Revista Digital 

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



Executiva News
Revista Digital

Venha fazer parte da Executiva News como nosso 
colaborador, participando das matérias e 

editoriais ou como um anunciante.
entre em contato: 

executivanews@gmail.com
11-9-8548-7811


