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Já estamos na 6ª Edição, e é uma felicidade poder
dizer que chegamos até aqui. Com um grande trabalho
realizado e a conquista de boas parcerias, nossa Revista
alcançou a marca de 1.000 visualizações em 6 meses, o
que sem dúvida é um grande feito para nós.
Nesta edição vamos falar um pouco sobre Gestão
de E-mails, além de mostrar uma visão da profissão de
Secretária, que às vezes faz a função de Administradora.
Temos, como sempre, nosso editorial de Moda Trabalho, Dicas de Saúde com o Junior, Receitas com a Raquel, Artigo do Roque, Informática com o Dênis e Ação
Social com o Pablo.
Vamos mostrar todos os Palestrantes da CONASEC 2016 e os temas que serão abordados. Você não
pode perder esse evento, ainda dá tempo de participar!
Vamos sortear inscrições no dia 10/10, veja informações
nesta edição.
Neste mês de Setembro, tivemos muitas comemorações na Semana do Profissional de Secretariado.
Eu estive na FECAP para a XVII EASET, um grande
evento que contou com a presença da Luiza Helena Trajano, empreendedora e empresária de sucesso, proprietária do Magazine Luiza. Ela proferiu
uma palestra muito interessante. Adorei! Veja
algumas das fotos do evento nesta edição.
Sandra Tarallo
Diretora Geral

Boa leitura!

Instagram/@executivanews
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Você Sabia?
manhã ou no final da tarde; como preferir.
Eu gosto de ver e-mails pela manhã; desta
forma, além de ter uma agenda pré-estabelecida com um dia de antecedência, posso
incluir novas atividades se necessário.
Ter um programa instalado no PC
para receber e-mails pode ser interessante
para quem utiliza muitas contas de e-mail.
Com ele, podemos ser avisados sobre novas mensagens através de sons, entre outras vantagens.
Comece vendo as mensagens mais
recentes; assim, você conseguirá resolver
os problemas de uma forma mais organizada.
Checar o remetente das mensagens
pode ser uma dica para saber qual deles
devem serem abertos em primeiro lugar.
Infelizmente, se sua caixa de entrada está
cheia demais ou se você recebe uma quantidade de e-mails grandes durante o dia,
você terá que estabelecer alguns critérios
para esta atividade.
Respostas curtas podem agilizar o
recebimento de respostas de seus clientes.
Se o questionamento for rápido de ser explicado, você poderá ser atendido rapidamente em questão de minutos. Então, use
a síntese.

Gestão de E-mails
O

gerenciamento de e-mails feito da forma correta em sua caixa de entrada
evita ações altamente improdutivas,
tais como:
1-Ver o mesmo e-mail várias vezes sem nenhuma ação sobre ele.
2-Perder tempo procurando e-mails passados.
3-Deixar de responder e-mails importantes.
Como melhorar isso? Utilizando as tarefas:
*responda
*deleta
*arquiva
*delega (ou encaminha)
Parece simples mas nunca é feito e, por
isso, sua caixa de entrada vive cheia e você
nunca consegue dar andamento a certos assuntos. Isso poderá deixar sua empresa trava04

da por conta dos compromissos que não foram
respondidos a tempo.
Ainda, seus assuntos pessoais podem
não estar sendo resolvidos pelo mesmo motivo.
Dicas:
Responda: cada dia mais rápido. Hoje
em dia, a comunicação tem o poder de ser simples. Então, se a resposta de um determinado
e-mail vai tomar pouco tempo, responda; assim,
você não vai precisar voltar a lê-lo e seu tempo
estará otimizado para outras tarefas.
Deleta: é necessário aprender a resolver
os assuntos tratados via e-mail rapidamente. Se
não vai ser útil, delete, pois acumular e-mails de
promoções e assuntos irrelevantes apenas irá
encher a caixa de entrada.
* apenas deixe na caixa de entrada aqueles e-

mails que precisam ser respondidos.
Arquiva: algumas comunicações via e-mail
não necessitam de respostas, apenas que você
tome conhecimento. Depois disso você precisará
apenas guardar este e-mail.
* crie pastas para organizar os e-mails.
Delegue: este e-mail necessita do seu conhecimento, mas o assunto não é de sua responsabilidade; então, encaminhe para a pessoa que
vai dar andamento à solução.

“responda | deleta |
arquiva | delega”
Outras dicas:
Reserve um horário do dia para responder
aos seus e-mails, como por exemplo no início da

“Comece vendo as mensagens
mais recentes, assim você conseguirá resolver os problemas de uma forma mais organizada”

E o mais importante: revise os emails antes e depois de enviá-los, OK! Se
o e-mail chegou ao destino com alguma
incorreção, envie uma “errata” - problemas
acontecem, e nada melhor que enviar um
pequeno pedido de desculpas ao seu destinatário com as informações corretas.
Estas são apenas algumas dicas e
lembretes para que você consiga se organizar melhor. Todos nós recebemos grandes
quantidade de e-mails, e o tempo para gerenciá-los é muito importante.
Sandra Tarallo l Secretariado Executivo l UNICID l
Secretária Remota l One Consultoria
Secretária Remota l
linkedin.com/in/sandratarallo
oneconsultoriasecretariaremota@
gmail.com
Executiva News Revista Digital l Outubro 2016

05

Profissão

Secretária ou
Administradora?
Capacidade de brilhar!

A

Secretária Executiva como administradora:
esta profissional tem tantas áreas de conhecimento que consegue atuar em várias
frentes dentro de uma empresa.

Em sua formação, adquire muitas competências, mas é na vivência, no dia-a-dia dentro da
rotina de grandes empresas, que ela consegue
mostrar todo o seu potencial.

“Assim, ela já executa no atual
momento cargos de gestora de informações e processos e é líder dos colaboradores que se reportam a ela”
06

No começo, era apenas atendimento telefônico e algumas poucas
tarefas; depois, passou a cuidar de atividades relacionadas ao contato do
seu chefe com os demais colaboradores da empresa. Aos poucos, conquistando espaços, começa a ser reconhecida como uma profissional de
grande potencial.
Seu chefe já não mais a vê como uma simples colaboradora, mas
também uma possível e eminente candidata a outros cargos importantes
dentro das empresas. Tudo isso porque a profissional está em constante
aprendizado. Muitas Secretárias não se cansam de adquirir conhecimento
e competências, e sempre querem mais.
Entender sempre mais sobre a empresa para a qual colabora, cursar
especializações como pós-graduações e MBAs, participar de encontros e

trocas de informações em congressos e conferências, são apenas algumas das muitas formas de se estar em crescimento contínuo.
Em virtude das alterações advindas do cenário globalizado competitivo, onde
a troca de experiências e conhecimentos ocorre em ritmo acelerado, cada vez mais a
Secretária Executiva passa a exercer eficazmente suas habilidades gerenciais com
o intuito de responder satisfatoriamente às exigências das organizações.
Como dissemos, isso também faz com que seus parceiros de trabalho vejam
nela uma candidata a ocupar cargos mais elevados dentro da empresa. Sua experência em todas as áreas e o contato direto com os funcionários fazem dela cada vez
mais uma excelente aposta.
Tornou-se imprescindível ter uma visão estratégica de negócios para poder
atuar em parceria com seu executivo e equipe, justamente uma das funções que
esta profissional possui.
Prioriza atividades, gerencia informações, compreende os objetivos e metas
a serem alcançados e se compromete com a organização.
Esta Secretária com grandes habilidades gerenciais está em alta e faz com
que toda a classe se fortaleça.
Possui boa comunicação assertiva, ênfase no relacionamento interpessoal,
capacidade de lidar com conflitos, de trabalhar em equipe, coordenar tarefas, supervisionar seus subordinados, resolver problemas em geral, tomar decisões e melhorar
a qualidade e a produtividade do trabalho, entre outras capacidades.

“Entender sempre mais sobre a empresa para a qual colabora,
cursar especializações como pós-graduações e MBAs,
participar de encontros e trocas de informações em congressos e
conferências, são apenas algumas das muitas formas
de se estar em crescimento continuo.”
A Secretária Executiva atua hoje como multiprofissional, assumindo papéis
polivalentes que permitem a ela administrar o fluxo de informações com competência, conhecimento, criatividade, espírito empreendedor e eficácia, bem como gerenciar pessoas assertivamente, usando a inteligência emocional para enfrentar obstáculos e criar um ambiente de interação.
Com a tendência desse perfil mais empreendedor, as próprias Secretárias
buscam mudanças em sua formação, por meio da realização de cursos de administração que propiciem uma visão mais estratégica e empreendedora, bem como o
desenvolvimento das habilidades gerenciais e de liderança que a auxiliarão em sua
performance executiva.
Por estes e outros fatos, a Secretária é cada vez mais um elemento-chave
dentro da organização, sendo detentora de uma postura gerencial condizente com
as tendências do mercado atual.
Com a nova visão administradora, somando-se à habilidade de liderança, delegação de tarefas e capacidade de lidar com diferentes estilos de personalidade,
esta profissional é capaz de estar à vontade para realizar cada vez mais.

Colaboração: One Consultoria Secretária Remota |
Instagram: @secretariaremotaone |
Twitter: @oneconsultoria1|
site: oneconsultoriasr.com.br|
e-mail: contato@oneconsultoriasr.com.br
Executiva News Revista Digital l Outubro 2016
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Trabalho Eficiente com Rapidez
Conheça nossos serviços:

One Consultoria Secretária Remota

“ A Secretária do Futuro “

-

Organização de Agenda Pessoal
Organização de Agenda Profissional
Gestão Administrativa
Finanças
Compras
Eventos e Viagens
Recursos Humanos
Comunicação Interna e Externa
E-mail Marketing
Informativos e Boletins
Marketing Digital

entre em nosso site e conheça todos os nossos serviços...
Site: oneconsultoriasr.com.br
Blog: oneconsultoriasecretariaremota.wordpress.com
E-mail: contato@oneconsultoriasr.com.br
oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com
(11) 9-8548-7811

PALESTRANTES DA CONASEC 2016

Os segredos para garantir sua estabilidade
e sucesso financeiro
Julio Diniz Jr. | Economista e empresário

PALESTRANTES DA CONASEC 2016

Como aperfeiçoar a sua marca profissional e ganhar relevância no LinkedIn
Vânia Cagnassi | Executive Assistant e
Office Manager no LinkedIn

Mantendo a qualidade de vida no ambiente
de trabalho

Mulher, Mãe e Profissional - Como conciliar
estes conceitos e ainda ter sucesso

Dr. Paulo Roberto Leal | Diretor Técnico na Consultar - Consultoria e Serviços Médicos

Stefi Maerker | Diretora na SEC Talentos Humanos

Como o RH vê a função secretarial hoje
em dia
Silvia Zwi | Diretora de RH na Eaton

Conhecendo o negócio para ter uma trajetória de sucesso
Cleide Oliveira | Diretora de RH no Walmart.com

Painel: Pool - Tendência ou retrocesso?
Cathia Lima Petroni | Ellen Alves Camargo | Giedra Lopes Fontoura | Luana Lopes de
Oliveira | Docente do Curso de Automação de Escritório e Secretariado, Coord. do Curso
de Gestão Empresarial - EaD na FATEC | Secretária Executiva da Presidência na Kroton
Educacional | Assessora do Head de Corporate & Investment | Secretária Executiva na
E.Y.

Compliance na rotina dos profissionais de
secretariado
Nilton Santos | Diretor na Naskas Finanças

Case de sucesso: Coaching - o que é e
como se aplica à função secretarial
Ellen Alves Camargo | Secretária Executiva da Presidência na Kroton Educacional

A magia de encantar clientes, inspirado
no jeito Disney
Alexandre Espindola | Palestrante

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!
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Parceria |
Executiva News RD |
One Consultoria SR |
CONASEC 2016

REGULAMENTO
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) nos dias 28 e 29 de Outubro. 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 nas páginas 10 e 11 desta Revista, ou no site do evento: conasec.com.br/2016
Quer participar?
Vá em nossas páginas oficiais no Facebook: facebook/oneconsultoriasecretariaremota ou facebook/executivanewsrevistadigital. Se você não tiver
Facebook, pode participar pelo Instagram: @secretariaremotaone ou @executivanews. Curta o post da CONASEC 2016 e envie um e-mail para
executivanews@gmail.com ou oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com, com o título “Eu quero participar da CONASEC”. No corpo do e-mail,
informe seu nome, data de nascimento, e-mail, telefone e página do Facebook.
O sorteio será no dia 10/10/2016.
Os convites cortesias dão direito a participação nos dois dias do Evento | A cortesia inclui todo o material 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 23h00h) | Alameda Santos, 1123 (próprio hotel) - Valor: R$ 50,00
(período de 12 horas) | Av. Paulista,1009 - Valor: R$ 35,00 (até às 18:00h).
Responsáveis: Sandra Tarallo - Diretora Geral ENRD | Sócia Proprietária OCSR | Dênis Paschoalinoto - Redator Chefe ENRD

Viagens

Dicas: Manaus - Amazonas

Suíça
Dicas: Suíça
País mundialmente conhecido pelos chocolates excepcionais. Felizmente, eles não são encontrados apenas
em lojas caras e especiais. Qualquer marca mais barata comprada nos supermercados já vai ser muito boa!
1.Pegue o trem. É a forma mais prática, rápida, segura
e confortável de se viajar pelo país. As paisagens são
belíssimas.
2.As Centrais de Informação ao Turista (CIT) são suas
melhores amigas. Elas geralmente estão presentes nas
estações de trem (ou bem perto delas) e distribuem
mapas da cidade gratuitamente.
3.Caminhe em direção à água. A Suíça é um aglomerado de lagos. Ou, pelo menos, às vezes você tem
essa impressão. Você vai acabar notando que as cidades geralmente são construídas ao redor dos lagos.
4.17 horas é o limite. Tá, é um pouco de exagero…
Mas muito pouco. A maior parte do comércio fecha entre 17 e 18 horas.
5.A Suíça é um país único, dividido em três grandes
áreas: a Suíça alemã, a Suíça francesa e a Suíça italiana. Cada área fala sua própria língua (sim, todos estes
idiomas são oficiais).
Um dos lugares do mundo onde a qualidade de vida é
excelente, a Suíça tem muitos encantos.

1.Hotéis de Selva – Para dizer que conheceu a Floresta
Amazônica (pelo menos um pouco), você precisa ir a um
hotel de selva passar pelo menos 2 ou 3 dias.
2.Encontro das Águas – O rio Amazonas é o maior do
Mundo, tanto em volume de água quanto em comprimento. É formado pelo encontro do barrento Rio Solimões
com o escuro Rio Negro, que percorrem 6 quilômetros
juntos sem se misturar. É fascinante! Se o turista tiver
sorte, pode avistar golfinhos e botos no Encontro.
3.Os passeios de barco saem do Porto Flutuante, na costa oeste do Rio Negro. Aproveite para vê-lo a tempo, pois
a nível do Rio pode subir mais de 30 metros no período
das cheias. Durante os passeios dos pequenos barcos
(que comportam cerca de 12 pessoas) pelos igarapés,
muitos animais como macacos, araras e tucanos podem
ser vistos. Vilas flutuantes são visitadas no passeio, onde
os turistas podem tirar fotos com animais silvestres e saborear iguarias da região.
4.City tour – Os ônibus vermelhos de 2 andares também
estão presentes em Manaus, administrados pela Tucunaré Turismo.
5.INPA: Bosque da Ciência, Museu de Ciências Naturais
– é um lugar imperdível! No Bosque da Ciência há 4 espécies de macacos em vida livre (como o saium-de-coleira e
mico-de-cheiro), dezenas de aves, tanques de peixe-boi
em recuperação, tartarugas, peixes, jacarés, centenas de
árvores (como a local andiroba) e muita natureza em 13
hectares.
6.A região é bastante úmida (umidade média do ar de
85%) e quente (temperatura média de 30º C) durante o
ano todo.
Fontes: Internet / Dênis Paschoalinoto

Manaus

Fonte: Internet
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A IMPORTÂNCIA
DE UM BOM MESTRE

a nossa vida, em cada etapa, diversos mestres nos
são apresentados e têm um papel crucial na nossa
formação. Logo ao nascer, os nossos pais e avós
assumem o papel orientador, nos incentivando a
dar os primeiros passos e a balbuciar as primeiras palavras.
Eles orientam a nossa vida, nosso caráter e estipulam o “modus
operandi” de uma casa e uma família. Além disso, precisamos ter
novas visões e entram em cena
novos mestres: o melhor amigo,
que aconselha sobre algumas
decisões importantes que tomaremos; o professor do futebol,
que estimula o trabalho em equipe, a disciplina e o comprometimento coletivo com o resultado;
os professores da escola, que
nos dão a base fundamental do
saber; são exemplos de mestres
que se fazem presentes na nossa formação.
Porém, poucos valorizam os mestres organizacionais, que são
aqueles que te motivam, incentivam e orientam em busca do
crescimento contínuo e do atingimento das metas empresariais. Esses mestres, geralmente chefes, líderes, gerentes, são
fundamentais para a nossa formação técnica. Sem eles, por
muito, pularemos de empresa em empresa, sem um objetivo
claro definido, aceitando qualquer papel, sem ter algo em troca
que valha realmente a pena.
Na minha vida profissional, tive alguns mestres organizacionais
que me inspiraram e ajudaram a formar o jeito como eu iria
18

atuar nas organizações. O primeiro deles, vejam só, coincidiu
justamente no meu primeiro emprego, numa pequena loja de
discos e CDs de bairro. O aprendizado com o casal de donos
foi tão grande e aconteceu de uma forma tão serena e comprometida, que acabei, muito por conta deste momento, prestando
meu vestibular e escolhendo fazer Administração de Empresas.
Já formado, pude trabalhar numa
Consultoria, onde aprendi com o
seu principal sócio a importância de
fazer com qualidade, comprometimento e, acima de tudo, aprender
sempre. A cada novo cliente, um
novo aprendizado, uma nova experiência.
Além destes, os mestres de casa,
professores, mostraram-me que
sair da mesmice, com conteúdo, é
fundamental para se destacar numa
vida acadêmica. Além deles, vários
Foto: Michelle Salles
outros mestres que cruzaram o meu
caminho influenciaram meu estilo de
ser, de lecionar e de conviver com os alunos.
Assim, a cada etapa da sua vida, valorize o seu mestre, aquela
pessoa que te inspira a ser uma pessoa melhor.
Um forte abraço e até a próxima.
Prof. Augusto Roque
Consultor, Coaching e Professor
www.augustoroque.com.br

Secretária de Projetos

P

articipo de Projetos de TI em empresas de médio e grande porte há mais de vinte anos. Nestes Projetos, é comum haver Secretárias(os) e Assistentes para execução
das funções de “backoffice”. Entre as principais funções
exercidas por estas(es) profissionais, destaco as seguintes:
•Agenda da Gestão: controle da agenda dos Gestores do Projeto.
•Controle financeiro: reembolsos e pagamento de despesas, etc.
•Compra e recebimento de produtos e serviços: refeições, suprimentos de escritório, etc.
•Coordenação de serviços: Motoboys, Office-Boys, Copeiros, Correios, etc.
•Controle de viagens: planejamento de viagens, compra de passagens aéreas e estadias em hotéis, etc.
•Agenda de eventos: almoços e jantares comemorativos, especialmente para “milestones” do Projeto, tais como início, mudanças de
fase, finalização e eventos em geral.
•Emissão de comunicados: comunicação centralizada (via e-mail e
outros meios de comunicação) aos membros do Projeto, informando eventos, regras, decisões dos Gestores, datas especiais, etc.
•Controle, facilitação e suporte técnico a recursos: material de escritório, datashow, salas de reunião, computadores, impressoras,
etc.
•Mobilização/Desmobilização dos participantes do Projeto: integração e saída de pessoas.
•Primeiro contato: atendimento telefônico e recepção.
São muitas tarefas, não? Somente para citar algumas... Certamente, é necessário ter um perfil multidisciplinar para exercer a
profissão.
30 de Setembro, Dia da Secretária – parabéns!

Dica

A dica de hoje é o Educação Ativa,
que mantém um canal gratuito no YouTube
com aulas de vários idiomas.
Recomendo o pacote de aulas de
Espanhol, que começa do básico (alfabeto,
números, ordinais, etc.), ensina a conjugação
dos principais verbos e mostra situações do
dia-a-dia.
www.youtube.com/watch?v=8F7Wm5ajpFA&li
st=PL4522A1CF5E79AC16&index=1
Sem dúvida, a educação formal e a
prática diária são os melhores caminhos para
a aprendizagem de idiomas, mas estes vídeos
podem ajudar bastante!
Bons estudos!!!
El alfabeto
español
a (á)
b (bê)
c (cê)
d (dê)
e (ê)
f (eéfe)
g (rhê- rhgê)
h (átche)
i (í)
j (rhôta)
k (ká)
l (éele)
m (ême)
n (êne)
ñ (ênhe)
o (ô)
p (pê)
q (kú)
r (êrre - êre)
s (êsse)
t (tê)
u (ú)
v (úbve)
w (dôble úbve)
x (êquis)
y (iê - antiga í griêga)
z (ssêta)
Dênis Paschoalinoto
MBA Controladoria e Finanças |
Universidade Cruzeiro do Sul |
Senior SAP Consultant |
linkedin.com/in/denispaschoalinoto
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Moda Trabalho

Nesta edição vamos mostrar, como sempre, algumas inspirações de looks
trabalho.
Aproveite!!!

* Vestido sempre cai
bem, ainda mais em dias
um pouco frios. Esse de
manga é uma excelente
opção.

Macacão+Roxo+bolsa

vestido+elegante+lindo

Pensa neste
vestido?
Quero hoje!!!

Macacão sempre é um linda
combinação

* Um macacão elegante
para o trabalho e aquele dia que você terá um
Happy-Hour no final do
dia. A bolsa pode ser
assim pequena só para
compor o look.

Saia branca e preta+camisa branca

Essa saia é linda!

* Camisa branca, saia
branca e preta, bolsa de
mão branca e um salto em cor amarela para
destacar no look.

vestido+blazer+bolsa

Chique e
discreta

*Vestido cinza, blazer
preto, salto e uma bolsa
linda.
Precisa de mais alguma
coisa?
Digo: não, você está
perfeita.

Tudo rosa
e
chique!

* Saia lápis, blazer e
camisa, bolsa carteira;
tudo em tons de rosa.
Perfeito para as profissionais que trabalham
diretamente com Diretores e CEOs.

Vestido tubinho+bolsa

Saia+blazer+camisa+rosa

Vestido
tubinho é tão
lindo!

* Vestido tubinho branco com listra verde, uma
bolsa marrom linda e
muita atitude: assim se
faz um estilo.

Branco e
bege:
estou apaixonada!!!

* Vestido branco, salto,
bolsa alça de corrente e
sobretudo.
Para os dias com friozinho de manhã e tardes
de sol.
Chique e elegante.

Calça+blusa listrada

Vestido branco+sobretudo

Pensa na calça
da moda?
Eu quero uma!

* Calça da moda é uma
boa opção para os dias
mais quentes, com uma
blusa listrada, salto e
bolsa.
Perfeito para todos os
dias.

Saia preta+blusa colorida+cinto

Calça+camiseta+colete
* Camiseta, colete, calça,
salto e bolsa.
Bijuterias para completar
o look.
Bons para dias menos
formais.

Colete
da moda
combina com
tudo!

Arrisca no
cinto, olha
que lindo!!!

* Saia preta com blusa
colorida puxando para o
vermelho, salto da mesma cor do cinto. Mas
que cinto lindo...
Você vai arrasar no seu
look trabalho.

* A combinação calça
jeans e camiseta parece simples, não é? Mas
aqui ficou tão linda, pois
a bolsa, o coque no cabelo e o quimono dão
um toque tão chique
que cabe, sim, ir trabalhar com ela.

Saia rosa+camisa branca

Camisa branca+Jeans

Amo jeans e
assim ficou
tão bem!!!

Simples e
linda!!!

* Saia rosa e camisa
branca: porque não pensei nisso antes? A combinação ficou perfeita e,
de quebra, um tom de
rosa claro no saltão.
Linda, não é?

Terno azul+camisa azul

Bege+Marrom+Marrom+Bege

Sobretudo
é um arraso,
não é?

* Não tão formal, porque
a saia é um tanto quanto
curta, mas extremamente
linda pois as combinações
de estilos e tecidos compõem um look perfeito.

* Calça, blazer, camiseta e sapato.
Tudo em vários tons de
azul.
Perfeito para quem não
gosta de usar só preto.

Tudo azul
estiloso!

Beleza

Olhos
Olhos bem maquiados
podem ajudar a mudar
um look.

Cabelo
Ótima opção para cabelos compridos, fácil,
prático e bem elegante.

Ação Social

M

etodologia de gestão em escolas, organizações sociais e movimento de avanço social em nossa região.

Turma mínima: 30 estudantes, docentes e
colaboradores 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 perceber, em um só olhar, as conexões
entre as partes, as partes desconectadas 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 eventos, sejam eles pessoais sociais ou profissionais,
precisam ter significado para as pessoas e podem
causar conforto ou desconforto.
Cada evento tem um “código genético” que
faz com que o seu significado atenda às inerências
e as expectativas das pessoas 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
36
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inconsistências tendem a se reproduzir nos mais
diversos 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 comunidades produtivas.
Com perguntas específicas, cada pessoa
pode começar a enxergar as lacunas e as oportunidades nos eventos à sua volta, gerando compreensão das prioridades e das complexidades
e 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 habilitam a mapear
as lacunas de um sistema e reduzir os desconfortos.
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 porte e em projetos de baixa ou alta complexidade.
O TEvEP se adapta a situações tão diferentes exatamente porque permite uma releitura
sobre o que enxergamos como processos lineares que passam a ser vistos como eventos dinâmicos e entrelaçados. Os “gabaritos” provocados
pelo TEvEP direcionam modularmente os pensamentos divergentes para os eixos de conforto das
conexões entre diferentes eventos.
http://www.tevep.net/o-tevep/
Análise do método por Deepak
Chopra: https://youtu.be/TjjcrKG81I
Pablo Santos Lira
www.facebook.com/neoxgroup
Pablo@neo-xgroup.org

XVII EASET - FECAP
No último dia 28/09/2016 eu estive na FECAP, a convite da Professora Luciana Luciani.
Foi um lindo evento na semana que comemora o Profissional de Secretariado.
O evento foi realizado pelas alunas do 4º semestre de
Secretariado Executivo Trilíngue da FECAP.
Linda recepção, desde a entrada até o final. Tudo foi
perfeito, começando por ser um evento engajado através de
uma campanha de arrecadação de alimentos.
Logo na entrada, algumas alunas nos atendiam com
um grande sorriso no rosto, encaminhando-nos para uma simpática recepção com bebidas, salgados e doces.
Em seguida, fomos encaminhados para o teatro FECAP, onde houve uma apresentação musical de piano e voz
- uma encantadora recepção.
Todas as futuras secretárias estavam vestidas de azul,
sorridentes e simpáticas e nos orientando o tempo todo.
O painel tinha como tema o empreendedorismo. A mediadora, Profa. Dra. Cláudia Alvarenga, acompanhada de Ana
Paula Marinho, Bianca B. Rosário e Márica Dolores, promoveram uma conversa sobre o assunto, com troca informações e
experiências.
A palestra magna da noite foi realizada por Luiza Helena Trajano, dona do Magazine Luiza. Ela ficou por quase 1
hora e meia contando sobre sua experiência empreendedora
de vida com simpatia e alegria contagiantes. Foi uma oportunidade de ouro ver uma mulher de sucesso contar um pouco
sobre sua vida.
No final do evento, houve um sorteio de vários brindes
e tive a sorte de levar um kit beleza para casa.
Foi lindo ver e participar deste grande evento.
Agradeço o convite e parabenizo os organizadores.
Sandra Tarallo

Esporte

Decoração
Simples e chique!
Você tem um espaço no seu escritório ou em sua casa para uma
bela estante?
Que tal esse modelo, simples e bem funcional, para decoração
com objetos ou livros?
Tenho certeza que ficará linda em seu ambiente.

Imagens
Jogos Paralímpicos
2016

blog: mulheramaesporte.blogspot.com.br

Saúde

Escolha Treinar

O

lá!
Outubro é
o mês das
crianças.
Vamos pensar em
atividades para elas?
Sabemos
que
com todo o avanço tecnológico, as crianças têm
contato com celulares, tablets e computadores cada
vez mais cedo. Com isso, sobra pouco tempo e motivação para a realização de alguma atividade física.
Porém, isso pode acarretar a obesidade infantil, que
gera algumas complicações na saúde como pressão
alta, diabetes, colesterol alterado, entre outras doenças.
Com o aumento dessa doença em crianças,
existe uma grande preocupação com os hábitos alimentares e com o incentivo à prática de atividade
física.
É comprovado que a atividade física diminui o
índice de obesidade, aumenta as massas muscular
e óssea, além de melhorar a autoestima e combater
doenças inflamatórias.
Para a realização de atividade física com
crianças, é necessário levar em consideração a faixa
etária, saber as habilidades que a criança já possui e
identificar quais são os desafios a serem superados.
É sabido que crianças de todas as idades são
beneficiadas com a prática de atividades físicas
supervisionadas por um professor de educação
física. Conheça alguns dos benefícios:
- Desenvolve a concentração;

- Trabalha a lateralidade;
- Aumenta a força muscular;
- Promove o crescimento;
- Desenvolve habilidades motoras;
- Melhora a postura;
- Trabalha a coordenação motora fina.
As crianças precisam de aproximadamente
1 hora de atividade física por dia. Não é indicado
ficarem por mais de 2 horas diárias utilizando aparelhos eletrônicos.
As atividades recomendadas para as crianças podem ser as específicas, com os treinos funcionais: saltar, correr, pular, trabalhos de equilíbrio,
coordenação e lateralidade, ou por meio da prática de esportes; natação, ballet, futebol, basquete,
entre outros.
Saia da rotina! Apresente brincadeiras e
reinvente os momentos de lazer. Que tal um paseio diferente no parque ou numa praça? Convide
seus filhos, sobrinhos ou afilhados para um piquenique, pular amarelinha, corda, brincar de pegapega, queimada, empinar pipa... Solte a imaginação e deixe livre a criança que existe em você!
#escolhatreinar
Junior Requena
Contatos:
Instagram: @personal_juniorequena
E-mail: juniorequena@gmail.com
Celular: (11) 9-4732-8183
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Facebook: Quel Bertacco Doces
Instagram: Raquel Bertacco
Contato: raquel.bertacco@gmail.com
(11) 9-7244-3007

F

eliz Dia das Crianças! E se o mês é das crianças, então
essa matéria será dedicada a elas.
Agora que elas já treinaram, já fizeram suas atividades
físicas, sua aula de esporte, brincadeiras no parque, deu
fome, né? Mas não adianta nada elas se exercitarem para ter
uma infância saudável e se alimentarem de produtos altamente
calóricos, ricos em gorduras e açúcares. Vamos levar as crianças
para a cozinha e preparar um lanche saudável, bonito, colorido
e muito divertido.
Primeiro, devemos preparar um suco natural, pois as
atividades físicas desidratam, dão sede e nada melhor e mais
saboroso do que se hidratar com um suco natural de frutas.
Lembram a dica do mês passado? Então, basta bater no liquidificador as frutas congeladas com água e se possível nenhum ou
pouco açúcar.
E o lanche deve conter uma proteína magra (recomendação dos profissionais da saúde para a alimentação após atividade física), podendo ser uma fatia de peito de peru, frango cozido desfiado ou presunto light. Para trazer mais frescor
e enriquecer o lanche, é preciso acrescentar uma salada. Como
sugestão, é possível utilizar cenoura ralada, tomate cereja, alface,
folhas de rúcula, agrião e temperar com um fio de azeite, pouco
sal e também ervas frescas como hortelã e manjericão. E o pão
não precisa ser o tradicional pão francês: ele pode ser substituído
por duas fatias de pão de forma integral, bisnaguinha integral,
wrap ou pão sírio. Agora que já definiu o sabor do lanche, começa a diversão, pois os lanches não precisam ser normais: pelo
contrário, eles podem ter formatos variados de animais e personagens, utilizando cortadores e muita criatividade. Essa é uma
forma divertida de incentivar as crianças a se alimentarem de
maneira saudável e também prepararem seu próprio alimento,
descobrindo que o que é saudável também é saboroso e pode ser
muito divertido.
Mas, depois do lanche e do suco, com certeza elas vão
querer uma sobremesa, e isso é ótimo, pois temos mais uma
forma de oferecer alimentos nutritivos: as frutas são ótimas opções, mas o charme está em como iremos oferecê-las para que
chamem a atenção e abram o apetite. Podem ser picadas na casquinha de sorvete com iogurte natural ou espetadas no palito,
de forma bem colorida.
Dedique este mês às crianças e descubra que é possível
se unirem nas atividades esportivas e também na cozinha. Repita todos os meses. Família unida e saudável.
Caprichem! E até a próxima!
Dica
Instagram: @macarons.au.caprice
Facebook: Macarons au Caprice
E-mail: macarons.au.caprice@gmail.com
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Frutas
Frescas

Frutas no
Palito

Sucos de
Frutas

Lanches 1

Lanches 2

Lanches 3

Anúncios

Interativos

Clique na Imagem

Anúncios

Interativos

Clique na Imagem
Todos os produtos com 20% de desconto
Endereço: Praça da Sé, 96, 4º andar, sala 413
Fone: (11) 9-7582-2708

Lindas Películas de Gel para suas unhas

Anuncie!
Executiva
News
Revista
Digital

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
Donzela Dourada ou
Cromada
para fluido ou vela

New Chic Bazar Online

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

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

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

AT

LK Moda
Whats: (11) 9-8251-6663
Insta: @lkmodaeacessorios
Face: facebook.com/compreidakely

AT - Serralheria
Manutenção em Geral
(desde 1981)

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

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

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
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