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	 Olá,	tudo	bem?
	 Nossa	 equipe	 está	 muito	 feliz	 com	 o	 sucesso	 da	
nossa	Revista.
	 Sim,	a	cada	dia	conseguimos	mais	e	mais	leitores	
e	isso	é	muito	importante.	Ter	o	seu	feedback	é	uma	ins-
piração	para	nós.
	 Estive	no	mês	de	Outubro	na	CONASEC	e	lá	con-
firmei	que	nossa	Revista	está	chegando	ao	público	alvo	
com	o	amor	e	carinho	que	dedicamos	a	esta	Revista.
	 Também	consegui	divulgar	um	pouquinho,	fazendo	
muito	networking.
	 Algumas	meninas	me	falaram	que	gostam	das	ma-
térias,	como	Moda	Trabalho,	os	artigos	e	as	informações	
sobre	o	Secretariado.
	 Estamos	no	caminho	certo.
	 Nesta	edição	temos	uma	novidade:	duas	Secretá-
rias	vão	começar	a	nos	ajudar	com	artigos	e	crônicas	so-
bre	a	área.
	 Elas	são:	Cora	Fernanda	de	Faria	Lima	e	Keli	Pe-
reira	dos	Anjos.
	 Meninas,	 sejam	 bem-vindas!	 Espero	 que	 gostem	
da	experiência	e	saibam	que	a	colaboração	de	vocês	é	
muito	importante	para	o	crescimento	deste	produto.
	 A	cada	dia	adorando	mais	e	mais	tudo	isso!
	 Espero	que	gostem	da	7ª	edição,	pois	foi	
feita	por	alguém	que	ama	muito	o	que	faz.
	 Boa	leitura!!!
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concursos?

Promoção Livro Concurso

Cora Fernanda de Faria Lima
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Aquisição de materiais e serviços
Compra: 

A compra é o processo de pedido e 
aquisição de materiais, serviços e 
equipamentos. Processo importante 

e necessário para todos os profissionais e em-
presas, às vezes mencionado como Suprimento 
- dependendo do ramo de atividade, pode ser 
chamado desta forma.

 Um dos principais objetivos é a aquisi-
ção ao menor custo possível, consistente com a 
qualidade e o serviço necessários.

 Também é garantir o fornecimento con-
tínuo dos materiais e serviços adquiridos que, 
em muitos casos, não serão úteis para um só 
momento, mas sim para um contrato longo a ser 
prestado.

 A função da compra é garantir que haja 
equilíbrio entre fornecimento de materiais e níveis 
de estoque para que a empresa possa manter 
suas operações e gerar lucro.

 A eficiência na compra se dá por uma ana-
lise prévia do produto ou serviço a ser fornecido.

 Por vezes, será necessária a análise de um 
especialista no produto a ser comprado.

 Fase também muito importante é a cotação: 
as empresas elaboram no mínimo 3 orçamentos 
para a avaliação.

 Os itens importantes para a cotação são:
 Cotações de preço | Especificações | Capa-
cidade de entrega | Fidelidade e confiabilidade do 
fornecedor | Reputação do fornecedor | Possibili-

dade de descontos por volume | Possibilidade de 
estabelecer relacionamento de longo prazo com o 
fornecedor | A seleção do fornecedor apropriado 
depende da importância do item comprado.

 A partir da contratação, negocia-se o preço 
justo e são emitidos a ordem de compra, o relató-
rio de recebimento e então solicita-se a aprovação 
da fatura.

 A linha de raciocínio apresentada é usada 
para grande parte de compra de materiais e ser-
viços, seja em pequenas, médias ou grandes em-
presas.

Serviços:

 Você vai estabelecer os procedimentos de 
aquisição dos serviços necessários para a empre-

sa ou profissional, em questão.
 A lista de necessidades é grande e 
será necessário analisar profundamente as 
solicitações de compra para conseguir con-
tratar ou selecionar o que é melhor para a 
empresa.

 Geralmente é pedido que você ape-
nas faça a primeira avaliação, deixando a 
decisão final para o responsável.

 Serviços terceirizados são, sem dúvi-
da, uma mão na roda para atingir a qualidade 
necessária, pois apresentam especialização, 
experiência no ramo e extensa gama de op-
ções.

“A eficiência na compra se 
dá por uma análise prévia do 
produto ou serviço a ser for-

necido.”
 Então, tenha em mãos os fornecedo-
res já pesquisados e utilizados anteriormen-
te. Indicações também são importantes; des-
ta forma, você não só tem a qualidade como 
também a certeza do bom serviço prestado.

 Existem na Internet muitas empresas 
fornecedoras a serem pesquisadas, além de 
manuais de procedimentos para contratação 
das mesmos.

Conclusão:

 Não deixe para fazer a pesquisa de 
fornecedores na última hora e saiba sempre 
quais são os procedimentos para aquisição.

 As empresas e profissionais necessi-
tam o tempo todo de soluções para aquisição 
de materiais e serviços e as Secretárias ne-
cessitam compreender muito bem este pro-
cesso, pois participam ativamente dele nas 
empresas.

Você sabia?

https://www.linkedin.com/in/sandra-tarallo
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Secretária Executiva 
Bilíngue

Profissão

Vamos falar nesta edição sobre a Se-
cretária Executiva Bilíngue, que presta 
assessoria dentro de empresas públi-
cas ou privadas e tem como principais 

características o planejamento, a organização 
e, claro, falam fluentemente mais de uma lín-
gua estrangeira.

 Esta profissional tem cargo de assesso-
ria direta, na maioria das vezes ao Presidente, 
Diretor ou Gerente.

 Ela é uma profissional graduada para 
assumir esta assessoria, além de ter atribuição 
de organizar a agenda do chefe, e cuida dos 
arquivos e a circulação de informações da alta 
cúpula da empresa.

 Pode ser responsável por coletar infor-

mações importantes para a tomada de decisões por parte de seus chefes imediatos.
 Além disso, cuida de e gerencia equipes de apoio dos escritórios. Sim, as Secretárias que exercem 
esta função têm domínio em softwares específicos e experiência em planejamento de operações, além de 
possuírem noções de contabilidade.
 Pode decidir sobre a rotina de departamentos e setores na empresa onde trabalha e fazer ponte 
para resoluções de problemas com outras áreas da empresa. É especialista em redigir documentos, seja 
em língua Portuguesa ou línguas estrangeiras, como Inglês e Espanhol principalmente.

“A Secretária precisa não só ter vontade de exercer 
a função; precisa ter amor à profissão e saber que é 

um cargo de alta responsabilidade.”
 Além de sua profunda experiência em assessoria, ela pode atuar como consultora, em alguns 
casos como autônoma, atendendo executivos e organizando suas agendas e encontros de negócios, 
seminários e palestras.
 Organizar é a palavra chave para esta profissional, desde uma agenda de trabalho ao arquivamen-
to correto dos documentos pessoais e profissionais, além de arquivos complexos de uma empresa e seus 
setores.

 Atende aos profissionais de sua empresa e o 
público, como profissionais de empresas parceiras em 
visita ao seu local de trabalho ou fornecedores.

 Gerenciar administrativamente é também uma 
parte importante da sua formação, pois ela tem expe-
riência em gerenciar processos de vários setores da 
empresa, participando do controle de qualidade des-
tes processos, além de estar presente na comunica-
ção interna e externa da empresa.

 É a terceira profissão que mais cresce no mun-
do. Depois de passar por um período de descrédito, 
a Secretária tem se mostrado uma profissional com 
qualificações indispensáveis.

 No Brasil, muitos profissionais e empresas não 
conseguem se ver sem a profissional do Secretariado, 
pois ela está sempre se renovando com relação ao 
conhecimento das novas técnicas e tecnologias dis-
poníveis no mercado, que é exigente com todos os 
profissionais - e não é diferente com a Secretária.

 Não esquecendo que, para assessorar a alta 
gerência, é preciso que a profissional domine bem 
conhecimentos como organização de eventos, elabo-
ração de planilhas de custo, redação e tradução de 
documentos.

 Conhecer o ramo do negócio da empresa é 
sempre um diferencial, pois nunca é demais se apro-
fundar no conhecimento dos produtos e serviços que 
são entregues aos clientes.

 Com estas qualificações, o Secretário Execu-
tivo Bilíngue torna-se um parceiro de seu superior: a 
Secretária sempre é vista como os braços direito e es-
querdo de seu chefe.

 Este profissional atua junto às lideranças nas 
execuções de metas e objetivos das organizações, 
sendo responsável pelo apoio direto aos dirigentes 
administrativos e acionistas.

 A Secretária precisa não só ter vontade de 
exercer a função; precisa ter amor à profissão e saber 
que é um cargo de alta responsabilidade.

 Sem dúvida, é uma das profissões mais lindas 
na área administrativa, não é?

https://www.facebook.com/oneconsultoriasecretariaremota
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Conheça nossos serviços:

- 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... 

http://oneconsultoriasr.com.br


Especial CONASEC

Nesta edição, vamos fazer um espe-
cial sobre a CONASEC 2016, evento 
ocorrido nos dias 28 e 29 de Outubro 
no Hotel Intercontinental em São Pau-

lo-SP e realizado com muito competência pelas 
empresas SEC Talentos Humanos e Minder.
 Os representantes destas Empresas, 
Stefi Maerker, Thais Cabral e Thiago Cortizo, 
estão de parabéns, pois proporcionaram dois 
dias perfeitos aos participantes, com muita or-
ganização e excelente conteúdo.
 Por conta de minha vivência profissional, 
já tive a oportunidade de participar de e orga-
nizar grandes eventos, e este não deixa nada 
a desejar a nenhum outro voltado ao setor de 
treinamento.
 A recepção estava perfeita, o hotel é lin-
díssimo e seus funcionários são muito educa-
dos e cordiais.
 Já na recepção do evento, em seu local 
reservado, o credenciamento foi rápido e sim-
pático. Já na primeira visão do espaço de ne-
tworking e negócios, avistei mesas super bem 
dispostas com seus produtos de exposição e 
tive a oportunidade de passar por todas as me-
sas e ver o quão simpáticos e atenciosos eram 
os expositores, com os quais obtive informações 
importantes sobre viagens, cursos, produtos e 
hotéis, entre outros.
 Na sala reservada para o evento, estava 
tudo minuciosamente em seu lugar: assentos 
confortáveis, lugares suficientes para todos e 
uma maletinha rosa ou lilás para cada partici-
pante, contendo um guia das palestras, informa-
ções diversas e materiais de consumo, além de 
brindes lindos!
 As palestras foram muito interessantes, 
com temas atuais e informações relevantes para 
um treinamento tão importante para o setor (vou 
falar de cada palestra e palestrante na próxima 
página).
 Logo no começo da manhã, um intervalo 
com um café super bem preparado, com sucos, 
café, leite, chocolate, salgados, bolos e outras 
delícias.
 Voltamos para a sala de reuniões e as 
palestras foram reiniciadas e, no horário reser-
vado ao almoço, os participantes se dirigiram ao 
hotel ou à área de seu entorno, onde existem 
dezenas de restaurantes. Fomos a um deles, 

próximo ao hotel, onde encontramos boa comi-
da e preço justo: eu (Sandra), Dênis e Patrícia, 
uma das ganhadoras do sorteio da Revista, 
que não conhecia São Paulo e veio de Brasília 
exclusivamente para participar do evento - um 
bom papo na hora do almoço!
 Ao voltar para a sala reservada, houve 
um belo evento musical e mais palestras inte-
ressantes. Depois, outro intervalo com um café 
novamente impecável, mais palestras e assim 
terminou o primeiro dia.
 No dia seguinte (Sábado), acordamos 
cedo e voltamos ao local de treinamento, com 
outro dia de muitas informações, cafés, ne-
tworking e palestras tão interessantes quanto 
as do dia anterior.
 Na hora do almoço, conhecemos um res-
taurante ainda melhor do que o da Sexta-Feira, 
que ficará na minha listinha de preferidos em 
São Paulo na região da Paulista e, ao voltarmos 
ao hotel, percebemos que faltava pouco tempo 
para terminar o evento!
 Ainda tive a chance de ganhar um pre-
sente especial dado pela Sra. Stefi, por conta 
dos mais de 300 cartões de visitas que eu havia 
levado comigo...
 Chegamos ao final do evento com uma 
palestra empolgante e digna de quero mais...
 Posso dizer que talvez tenha gostado 
tanto do evento que queria que tivesse havido 
um terceiro dia!
 Impecável e maravilhoso evento.
 Parabéns aos organizadores!!!

 Sandra Tarallo
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Os segredos para garantir sua estabilidade
e sucesso financeiro

Julio Diniz Jr. | Economista e empresário

Mantendo a qualidade de vida no ambiente 
de trabalho

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

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
 

Como aperfeiçoar a sua marca profissional e ga-
nhar relevância no LinkedIn

Vânia Cagnassi | Executive Assistant e 
Office Manager no LinkedIn

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

Stefi Maerker | Diretora na SEC Talentos Humanos
 

Case de sucesso: Coaching - o que é e como 
se aplica à função secretarial

Ellen Alves Camargo | Secretária Executiva da 
Presidência na Kroton Educacional

 

Especial CONASEC Especial CONASEC

Interessante palestra sobre finanças com dicas, in-
formações para o trabalho e o orçamento doméstico. 
Importante conteúdo para todos os presentes, com 
destaque à ênfase na educação financeira.

Importantes informações sobre a qualidade de vida no 
trabalho.

Tema bem discutido e pertinente, pois os ambientes de 
trabalho têm se tornado cada vez mais estressantes.

Foram abordadas técnicas e informações sobre como 
lidar com essas situações.

Gestora na área de RH, trouxe informações sobre o 
processo de contratação e como é vista a área de 
Secretariado em grandes empresas.
Abordou também a questão da postura profissional.

Falou sobre sua trajetória, grandes 
negócios e os processos de negócio 

realizados pelo Walmart.

Prêmio Profissional de Secretariado 
do Ano.

As vencedoras do Prêmio Profis-
sional de Secretariado do Ano, pelo 
voto popular, foram Walkiria Almeida 
e Bete D’Elia (“Curso Preparatório 
para Docência em Secretariado”).

A vencedora pelo Júri Técnico foi 
Ana Patricia (“Código de Ética e 
Conduta Corporativa”).

Abordou principalmente o LinkedIn, uma das 
ferramentas mais utilizadas na Internet, e a única 

voltada à área profissional.
Apresentadou dicas sobre o perfil profissional na 

ferramenta, e falou sobre a busca de profissionais 
no mercado.

Stefi falou brevemente sobre sua 
carreira e os aspectos relaciona-
dos a cuidar da família, filhos e 
empresa ao mesmo tempo.

Ellen é uma secretária de sucesso e com 
uma carreira consolidada.

Em sua linha do tempo, demonstrou seu 
processo de evolução, verdadeira inspiração 

para todos os presentes.



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.

A magia de encantar clientes, inspirado no jeito 
Disney

Alexandre Espindola | Palestrante

Compliance na rotina dos profissionais de 
Secretariado

Nilton Santos | Diretor na Naskas Finanças

O que é um Pool de Secretárias? Esta 
era a pergunta que aparecia no painel no 
início desta palestra.
No final, todos pudemos conhecer um 
pouco melhor como este método de traba-
lho é implantado e realizado em algumas 
empresas: em resumo, várias Secretárias 
trabalhando como recursos compartilha-
dos, utilizando suas habilidades em prol 
dos processos de negócio da empresa.

Os processos de compliance, ou seja, cumprimen-
to de normas legais, regulamentares, políticas e 

diretrizes de uma empresa, podem ser complica-
dos em um primeiro momento. Porém, quando 

bem conduzidos por equipes especializadas, 
levam as empresas a atingir seus objetivos estra-

tégicos. Lição dada por Nilton.

Para finalizar o evento, uma grande palestra com 
Alexandre Espindola, que nos contou sobre os 
encantos proporcionados pela empresa de entre-
tenimento Disney aos seus visitantes.
Informações que nunca teríamos apenas no pas-
seio em si.
Perfeito, contagiante!

No intervalo do primeiro dia do evento, tivemos uma 
ótima surpresa ao voltar do almoço: uma linda apresen-

tação musical, momento de descontração para todos 
os presentes, com a simpática e competente dupla Ana 
Deriggi e Kuki Stolarski, que pode ser contratada atra-

vés do site “allbands”
(https://www.allbands.com.br/attractions/ana-e-kuki).

Especial CONASECEspecial CONASEC

Ganhadoras do Sorteio: “EU QUERO IR PARA A CONASEC 2016” 
A nossa leitora Patrícia Alves de Souza foi a ga-
nhadora de nosso sorteio na Executiva News 
Revista Digital com o seguinte texto:

Brasília, 17 de Outubro de 2016.

PAIXÃO PELA PROFISSÃO E SEUS DESA-
FIOS.

 Minha paixão pela profissão de Secreta-
riado Executivo é algo incrível. Não é segredo 
para as pessoas ao meu redor que eu exer-
ço gratamente essa profissão com dedicação, 
amor, alegria, motivação e orgulho.
 Foram anos e anos de estudo até che-
gar à formatura e ao meu primeiro emprego na 
área. Foi um grande desafio, ou melhor, ainda é 
um desafio a ser vivido a cada dia. Sei que não 
posso parar por aqui, tenho um caminho árduo e longo para trilhar, 
relacionado a essa profissão que eu tanto admiro e escolhi exer-
cer.
 Trabalho há nove anos em uma empresa privada, atuando 
como Secretária Executiva da Presidência e da Superintendência. 
Entrei como Estagiária na época e, aos poucos, fui conquistando 
meu espaço. Hoje tenho uma rotina bem agitada, organizo agenda, 
viagem e eventos, atendimento ao público e telefônico, arquiva-
mento, controle de documentos, correspondências, congressos e 
outros.
 Toda profissão tem seu lado ruim. Com o Secretariado Executivo não é diferente. Neste 
caminho há desafios a serem enfrentados. Nossa profissão já evoluiu muito, e não à toa que é con-
siderada a terceira profissão que mais cresce em todo mundo, segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Precisamos quebrar esse tabu que ainda a sociedade impõe sobre nós Secretárias, 
‘que só fazemos o básico’. Podemos fazer muito mais e ser muito mais que uma simples Secretária, 
podemos SIM, vencer cada desafio colocado para nós.
 O mundo muda e precisamos acompanhá-lo. Quando me deparo com uma situação dessas, 
sinto-me motivada e pronta para dar continuidade a projetos e cursos, investindo sempre no meu 
crescimento profissional e pessoal.
 Apesar de cada desafio enfrentado, sinto-me lisonjeada e privilegiada por fazer parte desse 
universo que me encanta todos os dias.

Ganhadoras do Sorteio pela One Consultoria Secretária Remota 
Tive o prazer de conhecer duas ga-
nhadoras: a Patrícia Alves de Souza 
e a Edilaine dos Santos Chudzy. In-
felizmente, não consegui encontrar a 
Elisabeth Bergens.
Adorei o feedback de vocês sobre o 
evento!
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Especial CONASEC Sorteio

Sorteio!!!

Você quer ganhar os livros da Fernanda Ma-
chado sobre Secretariado para concursos?

Vamos sortear 2 livros em Dezembro. Para 
participar, basta enviar um e-mail com o título 
”Eu quero ganhar o livro da Fernanda Macha-
do” para:

executivanews@gmail.com
ou
oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com

Imagens: Minder | Sandra Tarallo | Dênis Paschoalinoto



Milão
	 Dicas: Milão - Itália 

 Vamos conhecer um pouquinho de Milão? 
 A capital da moda é também um dos grandes 
motores da economia europeia. Você vai conhecer 
uma cidade linda, moderna e com boa qualidade de 
vida.
 Como conhecer Milão?
 Transporte: o transporte público é a melhor pe-
dida. Já dentro do aeroporto, existe o metrô que te leva 
a qualquer parte da cidade. Compre os bilhetes nos 
postos perto dos pontos turísticos.
 Se você quer se divertir e conhecer a cidade, 
não alugue carros: você terá problemas para estacionar 
e perderá muito tempo cuidando do veículo enquanto 
poderia estar passeando.
 O que vou ver em Milão?
 História e lugares não faltam.
 Os principais pontos turísticos para se visitar 
são:
 Duomo di Milano | Museo del Duomo | Museo del 
Novecento | Palazzo Reale | Galleria Vittorio Emanuele 
II | Castello Sforzesco | Parco Sempione | I Navigli.
 Dica: Catedral (Duomo) - toda cidade grande 
possui uma catedral, e a grande maioria delas é im-
perdível até para ateus, pois não são lugares somente 
religiosos.
 Museo del Novecento - sua proposta é um pou-
co mais moderna e abriga a história artística do século 
XX. Também é imperdível e possui o ano inteiro a ex-
posição de obras de arte de artistas importantes como 
Picasso, Morandi e Boccioni.
 O Palazzo Reale é outra das referências no que 
se refere à arte em Milão. O edifício hospeda mostras 
de diferentes formas expressivas: são pinturas, escul-
turas, fotografias e até audiovisuais.
 Parco Sempione - um parque verde com aproxi-
madamente 180 metros de largura, com quatro torres 
angulares.
 Centro de Milão - se você deseja conhecer o 
lado mais animado, com agito e diversão, não pode 
deixar de dar uma passada por essa região durante a 
noite, pois há ofertas gastronômicas e discotecas ines-
quecíveis.

Aparecida do
Norte

Dicas: Aparecida do Norte - SP

 A cidade é linda e a emoção de estar neste lugar 
é única.
 Dicas de pontos turísticos em Aparecida: 
 Santuário Nacional - segunda maior basílica e 
maior santuário mariano do mundo, a igreja foi cons-
truída em 1955, em estilo neoclássico, para abrigar a 
imagem de Nossa Senhora Aparecida.
 Morro do Cruzeiro - ponto de peregrinação do 
município, marcado por esculturas que representam as 
estações da Via Sacra. Um dos mais belos atrativos da 
cidade, de onde se tem uma magnífica vista do Santu-
ário Nacional.
 Centro de Apoio ao Romeiro - foi projetado para 
oferecer comodidade e conforto às compras e lazer dos 
romeiros, possui uma grande praça de alimentação e 
mais de 380 lojas, onde se podem comprar todos os 
tipos de lembranças. Está localizado dentro do estacio-
namento do Santuário Nacional.
 Passarela da Fé - com seus 389 metros de com-
primento e 35 de altura, a passarela que une a Matriz 
Basílica e o Santuário Nacional é um marco de Apare-
cida. Inaugurada em 1972, é ponto de visitação obriga-
tório na cidade.
 Feira Livre - localizada nos arredores do San-
tuário Nacional, a Feira de Aparecida é um atrativo à 
parte, onde se pode encontrar de tudo um pouco, de 
artigos religiosos a lembranças da cidade.

Fonte: site aparecida.sp.gov.br

Viagem
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Consultor, Coaching e Professor

www.augustoroque.com.br

Certo dia, no caminho para o trabalho, 
me deparei com uma cena que me 
fez refletir: um senhor já idoso, jogan-
do basquete em uma destas quadras 

abertas, arremessando bolas e mais bolas. Sem 
acertar a cesta, por uns 10 minutos observei-o, 
neste período so-
mente um acerto em 
quase 50 bolas arre-
messadas.
 Parei, olhei. 
Vi a ternura do seu 
olhar (parafrasean-
do Roberto Carlos) 
e o cumprimentei in-
centivando-o a con-
tinuar tentando. Ele 
sorriu, agradeceu e 
voltou ao seu exer-
cício.
 Se fizermos 
uma comparação 
com o mundo em-
presarial, quan-
tas vezes temos a 
chance de continuar 
tentando? Na atual 
conjuntura de um 
mundo cada vez mais imediatista, a primeira 
coisa que acontece é a bronca e o desestímulo 
para se continuar tentando. Paciência. Precisa-
mos muito dela hoje em dia.
 Tudo bem que a conectividade faz com 
que estejamos mais informados e, por conse-

quência, com mais possibilidades de rápido 
aprendizado. Mas será que efetivamente pre-
cisamos ser tão imediatistas assim? 
 Não, não precisamos. O que precisamos 
é buscar, cada vez mais, novos conhecimentos 
e novas aplicabilidades para desenvolvermos 

as nossas ativi-
dades. Mais do 
que isso, preci-
samos ter per-
sistência para 
continuarmos 
acreditando no 
nosso poten-
cial. 
 Sim, vamos 
e devemos er-
rar muito. Po-
rém, não de-
vemos deixar 
de continuar 
a c r e d i t a n d o 
nos nossos so-
nhos, buscan-
do melhorar 
nosso poten-
cial e termos 

persistência para atingir o que desejamos! 

 Um forte abraço e até a próxi-
ma,

Persistência

Crônica

One Solutions 
Soluções em TI

Site | onesolutionsti.com.br

http://onesolutionsti.com.br
http://augustoroque.blogspot.com.br/


Frequentemente sou questionado so-
bre quais são as atividades de um(a) 
Consultor(a) Funcional SAP e como 
ingressar na profissão. Assim, decidi 

escrever este artigo. Antes, porém, gostaria de 
pontuar alguns assuntos relacionados ao tema.

ERPs (1)
 Há muitas empresas que desenvolvem 
e comercializam software, como ERPs e outras 
aplicações. No que diz respeito aos ERPs, as 
empresas SAP, IBM, Oracle e TOTVS estão en-
tre os fornecedores de software mais conheci-
dos e conceituados.
 Os ERPs, entre outros valores agrega-
dos, auxiliam as empresas a operacionalizar 
seus processos de negócios (através das en-
tradas e saídas de informações com eficácia), 
atender à Legislação (apuração de impostos e 
valores contábeis, etc.) e auxiliar os gestores a 
tomar decisões (com base nos registros históri-
cos gravados, orçamentos, projeções, etc.).

SAP ERP
 Expondo de forma simplificada, o SAP 
ERP (também denominado SAP Business Sui-
te ou SAP S/4HANA em sua versão mais re-
cente) possui diversos componentes de apli-

cação: FI=Financial Accounting, SD=Sales 
and Distribution, MM=Materials Management, 
PP=Production Planning e outros (2).
 Estes componentes e suas integrações, 
quando operados pelas empresas, registram 
sistemicamente as informações resultantes 
dos diversos processos de negócios: compras, 
estoques, produção, vendas, contas a pagar/
receber, escrituração contábil/fiscal, etc.

Consultor Funcional

 O Consultor Funcional SAP ERP pode 
atuar em um ou mais componentes de aplica-
ção e processos de negócios.
 Para atuar como Consultor Funcional, é 
necessário possuir perfil técnico e de negócios. 
Isto significa ter habilitação (3) para operar e 
configurar o sistema e também ter conheci-
mento sobre os processos de negócios relacio-
nados. Idiomas, como Inglês e Espanhol, não 
são apenas mais um diferencial.
 Assim como em qualquer outra pro-
fissão, as oportunidades (empregabilidade) 
em Projetos (4) para um Consultor Funcional 
aumentam à medida em que ele possui mais 
competências.
 Uma das principais atribuições de um 

Consultor Funcional SAP ERP é promover a 
aderência das funções do sistema SAP ERP 
aos processos de negócios de uma empresa de 
acordo com as necessidades do cliente.
 Para isso, o Consultor planeja e executa 
as ações sistêmicas e operacionais necessárias 
e testa-as junto ao cliente com sucesso.
 A senioridade do Consultor Funcional é 
geralmente dividida em Júnior, Pleno, Sênior e 
Especialista.
 Além do Consultor Funcional, há profis-
sionais com diversos perfis atuando em Projetos 
envolvendo o SAP ERP: Programadores ABAP, 
Administradores BASIS, Consultores NetWea-
ver, Consultores BI e Gerentes de Projeto, so-
mente para citar alguns.
 Com relação à iniciação na profissão, te-
nho observado Consultores Funcionais SAP que 
anteriormente atuavam em áreas de negócios, 
em TI ou em ambos – este último, meu caso em 
particular: atuei em TI como Programador e Ana-
lista de Sistemas e também nas áreas de Con-
tas a Pagar e Controladoria.

Conclusão
 Este pequeno artigo não pretende apre-
sentar respostas definitivas e nem encerrar o as-
sunto, mas sim apresentar noções, orientações 

Dênis Paschoalinoto
MBA Controladoria e Finanças |

Universidade Cruzeiro do Sul | 
Senior SAP Consultant |

linkedin.com/in/denispaschoalinoto |
denisp@uol.com.br |

denis.paschoalinoto@onesolutionsti.com.br

e pontos de vista particulares, além de iniciar 
debates e trocas de ideias sobre a profissão.
 Estou sempre à disposição para contato 
através dos e-mails abaixo, escrevam!
 Um abraço,
 Dênis Paschoalinoto

Referências:
1.ERP-Wikipedia
ht tps: / /p t .w ik ipedia .org /wik i /S is tema_integrado_de_
gest%C3%A3o_empresarial

2.SAP Help
http://help.sap.com/erp2005_ehp_08/helpdata/en/4d/d4d4539818
4308e10000000a174cb4/frameset.htm
https://uacp.hana.ondemand.com/http.svc/rc/PRODUCTION/
pdfaabf2756696fc44ee10000000a44147b/1610%20000/en-US/
START_OP1610.pdf

3.SAP Brasil - Treinamentos, certificações e Help-Center.
https://training.sap.com/br/pt/courses-and-curricula/enterprise-
resource-planning
https://training.sap.com/shop/help-center

4.PASCHOALINOTO, Dênis. Projetos de TI. Executiva News Re-
vista Digital, São Paulo, Ed. 2, jun, 2016. P. 22-23. Disponível em: 
<https://pt.calameo.com/read/00474931433a5007b440e>. Acesso 
em: 04 novembro 2016.
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Inspiração e dicas para 
o dia-a-dia do seu look 

trabalho!
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* Macacão preto, sobre-
tudo bege, salto preto e 
bolsa preta verniz, com-
binando com o cinto, é 
claro, para os dias onde 
você tem compromissos 
importantes e, no final 

do dia, um encontro 
especial.
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* Tudo claro para não 
chamar a atenção, ou 

talvez chamar? 
Calça e blusa na cor 
bege, com sapato e bol-
sa em tons de marrom. 
Lindo, não é? Sim, mas 
ainda tem o maxi colar 

para fechar o look.

O que é esse 
maxi colar, 

quero agora!

Chique e linda 
para os dias 

de atitude

Moda Trabalho
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Amei a bolsa, 
onde vende?

* Blazer branco, camisa 
jeans, saia preta, salto 
preto e bolsa de onça.
Que tal, não fecha o look 

poderoso?
Claro, complete ainda  
com aqueles óculos es-
curos igualmente pode-

rosos.
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* Vestido listrado em 
azul marinho, com man-
gas e acessórios na cor 

ouro.
Podem ser perfeitos para 

dias não tão formais.
Que tal?

Quero as pul-
seiras que são 

lindassss!!!
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* Saia listrada, blusa 
preta, sapatilha e bolsa. 
O maxi colar ajuda a 
compor um visual um 
pouco mais descontraí-

do.
Lindo e perfeito para 

alegrar seu dia.

A saia é lin-
da e combina 
com tudo!!!
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Essa saia é
MARAVILHO-

SA!

* Saia lápis preta e bran-
ca, camisa branca e sal-
to vermelho fazem uma 

combinação perfeita.
Poucos acessórios neste 
look, apenas um brinco 

lindo.
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* Vestido preto, clássico 
e lindo para os dias

formais e importantes, 
como reuniões e 

recepções.

Clássico,
lindo e 

perfeito.
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* Vestido tubinho bege 
com sapato marrom.

Lindo para o dia-a-dia 
no escritório.

Vestido lindo, 
não é não?
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* Calça branca, blusa 
preta, bolsa marrom e 
salto prata. Isso mes-
mo, prata. Está super na 
moda para o dia e para 

a noite.
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* Por que inventar? Calça 
preta, camisa listrada e 

salto preto.
Lindo, simples e perfeito.

Pensa em uma 
coisa que que-

ro muito?

Salto prata.
Pireiiii!!!
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* Calça xadrez preta e 
branca, blusa branca, 
casaco amarelo com 

bolsa e sapato preto.
Muito lindo para o tra-
balho ou para sair com 

as amigas.

Casaco ama-
relo... Nun-
ca pensei e 

é lindo!
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* Saia lápis, blusa bege 
e bota bege com denti-

nhos à mostra.
Linda combinação, tudo 

em tons de bege.

Saia lápis es-
tampada, olha 
que lindaaa!
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* Vestido lindo, todo co-
lorido, com um super so-
bretudo preto e bolsa car-
teira e cinto em tons de 
marrom e sandália bege.
Acessórios: óculos, colar 

e atitude.

Não estou, saí 
para comprar 
este vestido!!!
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* Calça e blusa azul com 
a cor que mais combina 
com tudo isso: o mar-
rom no sapato e no cin-

to.

Tudo azul
 estiloso!



Cabelo
Trança sempre fez a cabeça 
das mulheres, porém algu-
mas acham que é penteado 

de criança. Não é não!
Existem muitos penteados 

lindos e práticos para o 
dia-a-dia das 

mulheres de negócio.

Olhos 
Os olhos compõem um look; 

invista sempre no olhar.

Beleza
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Prazer! Minha esposa é Secretária

Houve um momento em que falar sobre 
nossa profissão era diferente e com um 
criticismo acentuado. Após nos apre-
sentarmos na sociedade como Secre-

tárias, recebíamos a devolutiva: mas você pensa 
em ficar até quando como Secretária? 

 E em seguida, languidamente, assumía-
mos aquele papel, que um leigo de nossas com-
petências apontava em nossa direção.

 Não é regra: há uma forte movimentação 
em relação ao profissional de Secretariado, de 
forma a identificá-lo como um gestor-facilitador e 
suas inúmeras capacidades e habilidades. 

 O Assistente Executivo tem se portado, 
por vezes, em decorrência da mescla de com-
petências que o cerca, além das absorvidas em 
sala de aula: psicologia, pedagogia, marketing, 
finanças, gastronomia... Ou seja, esta “aba” mul-
ticonhecimento que nos é peculiar. A capacidade 
de nos envolver e resolver todas as situações é 
inerente à função, mas nem sempre explícita no 
momento da contratação.

 De acordo com esta nova dinâmica, há 
também outra personalidade atuando diretamen-
te com as Secretárias Executivas e que, em mui-
tas situações, as Assistentes estão sendo auxi-
liadas e amparadas por aqueles.

 Em um dos eventos que gerenciei para 
Secretárias, na empresa que atuo, entrávamos 
parte da madrugada, de acordo com o molde 
que seguíamos. Das confirmações, que foram 
muitas, algumas profissionais indagaram: posso 
levar meu marido? Ele pode ficar me esperando 
no carro? Ele pode assistir uma das palestras? 
Enfim, questionamentos que me levaram ao pen-
samento (aqueles que não me deixam nunca!!).

 Maridos de Secretárias, além de estarem 
continuamente incentivando nosso profissional, 
apoiando e dando suporte quando necessário, 
por vezes se integram ao meio em que nós vi-
vemos, acreditando em nosso potencial e deli-
berando orgulho onde passa: “Minha esposa é 
assistente do Sr. X”; “Minha esposa atende 5 
executivos”; “Minha esposa trabalha na empresa 
XY e atende o senhor Z”. Eles estão se tornando 
nossos maiores bajuladores e incentivadores na 
área.

 Acreditam em um desenvolvimento ge-
ral da profissão, olhando para um diferencial 
das profissionais que outros nem sempre se 
importam. Acreditam na evolução desta pro-
fissão e categoria. Participam, conversam, tro-
cam experiências, são atuantes em eventos 
-  alguns palestrantes têm Secretárias como 
esposas. Esta rotação vai de encontro e total-
mente a favor do que é o perfil do Assistente 
neste momento novo.
 E quando o marido vira assessor da se-
cretária? Quem foi que disse que uma Assis-
tente não precisa de um Assistente?

 Quem de nós nunca escutou de algum 
familiar: “Nossa, mas você é sempre assim, 
planejada, organizada, com rotina...” ou “Aqui 
fora você não precisa ser Secretária!”. Ou seja, 
se conseguirmos deixar essa nossa caracte-
rística, respaldada por um parceiro, ajuda e 
muito! Ter com quem contar e não levar esta 
“fama” (que ao meu ver é muito boa!).

 Eles ajudam na informática-eletro-eletrô-
nica de casa, passam no hortifruti “rapidinho”, 
levam o pão, buscam as crianças na escola, 
vão até o pet, despacham a sogra no aeropor-
to... Tudo isso enquanto fazemos quase o mes-
mo, com nossos executivos. Incoerente? Sim, 
ou não!!! Homens estão atuando mais eficaz-
mente em relação às suas esposas e a casa, 
enquanto sociedade.

 Conforme o portal G1, “Quando	 o	 as-
sunto	é	dividir	as	 tarefas	domésticas,	a	gran-
de	maioria	dos	homens	e	das	mulheres,	80%,	
concordaram	que	elas	devem	ser	compartilha-
das”	(Jul/2009).
 Onde vivemos hoje, sempre precisare-
mos um da ajuda do outro. Estamos continua-
mente em busca de reconhecimento e nos in-
dagamos quando não temos. Mas esta ajuda, 
este assessoramento feito por nossos compa-
nheiros, não é um reconhecimento?

 Sim, vejamos o quanto eles estão nos 
suportando (de suporte e não de aturar...) en-
quanto estamos ascendendo na nossa mais 
admirável batalha: a de servir!

Cora Fernanda de Faria Lima
Assistente Executiva 

e-mail: cfarialima@hotmail.com



Lugar para ler e trabalhar

A simplicidade de um lugar tranquilo para ler ou trabalhar.
Com algumas poucas coisas é possível fazer com que um peque-
no lugar em sua casa possa se tornar o seu cantinho.
Que tal mesa e cadeira claras, com flores, luz, alguns quadrinhos 
e um organizador de canetas e lápis?
Perfeito para você que gosta de ter um lugar para chamar de 
seu!!!!blog: mulheramaesporte.blogspot.com.br

DecoraçãoEsporte

Neymar pode estar chegando perto de se tornar o melhor jogador do mundo!

Ele tem feito ótimas apresentações em seu time, o clube espanhol Barcelona F. C., e 
na Seleção Brasileira, e tem se tornado uma referência principalmente nessa nova fase 
com o técnico Tite.

Será que chegou a vez dele?

Tudo indica que está bem perto de Neymar e o Brasil terem de novo o melhor jogador 
do mundo. Vamos torcer!!!



Pablo Santos Lira
www.facebook.com/neoxgroup

                                  Pablo@neo-xgroup.org

A Secretária nos dias de hoje

Ação social

Olá, 
A Executiva News Revista Digital e 
a One Consultoria Secretária Remo-
ta estão juntas com a Neo X-Group 

e Pablo Lira para a divulgação da Palestra de 
Nick Vujicic.

 Nascido sem os braços e as pernas, Nick 
Vujicic sentiu desde cedo as dificuldades para 
realizar as ações mais simples. Sofreu bullying 
e precisou provar, por exemplo, que não tinha 
nenhuma deficiência mental para conseguir in-
gressar em uma escola regular. Cansado da 
discriminação e das dificuldades, superou to-
das as circunstâncias ao descobrir sua missão 
e propósito na vida:

“Inspirar multidões com a sua atitude positiva 
diante da superação de obstáculos.”

 Hoje, Nick Vujicic é autor best-seller do 
The New York Times, palestrante motivacional, 
presidente e fundador da Life Without Limbs, 
uma organização que ajuda a difundir a sua 
mensagem de esperança pelo mundo afora.

 Nick Vujicic leva sua mensagem inspi-

radora aos quatro cantos do mundo. Agora, im-
pactará a vida de milhares de pessoas por todo o 
Brasil no evento Experiência sem Limites.

Acesse os links e adquira seu ingresso:

https://www.experienciadesucesso.com.vc/inscri-
cao-webinario/videos-nick?token=bF%2bASkQn
WS4zQAlsNgF5Vw%3d%3d

https://www.experienciadesucesso.com.br/nick

ASecretária tornou-se uma função estra-
tégica, por isso somos o braço direito do 
chefe, somos co-autoras das tarefas di-
árias.

 Hoje o perfil mudou: a Secretária se envol-
ve em todas as áreas da empresa, visando sem-
pre ajudar e fazer melhorias.
 O profissional de Secretariado tem que es-
tar melhor adaptado às novas tendências do mer-
cado, tem que estar atualizado com as notícias, 
com as tecnologias.

 Fazer parcerias de serviço, troca, ou “com-
bos” de serviços. Exemplo: a Secretária que é 
prestadora de serviço, que trabalha em casa na 
modalidade home-office, pode trocar o serviço 
dela por algum outro tipo de serviço.

 Prestadoras de serviços, ser o braço direito 
do gestor, precisamos atingir resultados. A Secre-
tária tem que fazer planejamento e sempre estar à 
frente de tudo, pois é nela que é depositada a total 
confiança do executivo.
 Temos que alimentar o gestor com infor-
mações atualizadas, ir além do esperado, ficar de 
olho em todas as notícias.
 Ser um ícone, ser a protagonista e não 
apenas coadjuvante, ser admirada(o).

 Empreendedorismo: ter a autonomia de um 
empreendedor, acompanhar metas, fazer apre-
sentações, buscar sempre mais conhecimento.
 Qualidade no trabalho: buscar a excelência 
no seu trabalho; tudo o que fizer, fazer bem feito; 
ir além das expectativas.
 Administrar melhor o tempo: isso é algo no 
qual muitas pessoas enfrentam dificuldades. Exis-
tem inúmeras dicas mas, em primeiro lugar, você 
precisa organizar o seu dia, listar suas tarefas e 
executá-las, dar prioridade e saber delegar.
 Qual a minha marca pessoal?
 Deixar a minha marca pessoal, ser lembra-
do, limite de autonomia, ter coragem para assumir 
riscos. Use tudo isso ao seu favor. Devemos ca-
var oportunidades e nos preparar para a carreira. 
Busque o novo, seja o novo, mas nunca perca a 
essência, nunca deixe de ser você e nunca deixe 
de sonhar e correr atrás dos seus sonhos! Ide-
alize-os e realize-os, não os deixem apenas no 

papel.
 Desde 2010 ouvimos falar em “Empode-
ramento Feminino”, ou seja, a igualdade entre 
os gêneros, homens e mulheres trabalhando na 
mesma função e recebendo o mesmo salário, 
sem discriminação nem diferenças que, sabe-
mos, ainda existem muitas no mercado de tra-
balho.
 Quando você decide se transferir para 
outra atividade, você precisa muito do apoio 
dos familiares, por exemplo; você é Secretária 
e decide escrever um livro, ser palestrante. Isso 
exige muito tempo e disposição, ou seja, menos 
tempo com a família; por isso, precisa do apoio 
de todos, porque depois a recompensa é mara-
vilhosa, “o reconhecimento”.

 Faça um mapeamento de si próprio, lis-
tando os pontos fracos e os pontos fortes.
 Mantenha sua rede de relacionamentos 
ativa, seu networking, porque quando trabalha-
mos por muito tempo em uma determinada em-
presa, nós nos apresentamos pelo nome e em 
seguida com o nome da empresa e perdemos 
a nossa identidade; então, para que isso não 
aconteça, você precisa manter sua rede de re-
lacionamentos sempre ativa, para que não te 
conheçam apenas por uma empresa, ou local.

 Sempre tenha em mente um plano B, C, 
D ou até mesmo E, nunca devemos ficar estag-
nados naquele emprego, naquela função: tenha 
sempre um plano B, seja um coaching, ou um 
professor ou até mesmo abra o seu próprio ne-
gócio; conheça todas as áreas da empresa.

 Você pode tudo o que quiser!!! Se prepa-
re!!! Seja protagonista da sua vida, assuma os 
riscos, vá além, seja sempre você!!!!

 Crie, invente e reinvente, essa é a mis-
são que eu deixo para vocês!!!

Artigo

Keli Pereira dos Anjos
Formada em Secretariado 

Executivo Bilíngue e 
Pós-graduanda em Docência do 

Ensino Superior (cursando)
34 anos, mãe, casada

celular: (11) 9-6703-8424
kelipereira1982@yahoo.com.br
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Facebook - Quel Bertacco Doces
Instagram - Raquel Bertacco

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

Caprichem! E até a próxima!

Dica
Instagram: @macarons.au.caprice

Facebook: Macarons au Caprice
E-mail: macarons.au.caprice@gmail.com

Culinária

Vamos receber em casa! Eba-
aa, adoro! Vamos Caprichar 
no cardápio e preparar uns 
lanches, petiscos, um jantar 

delicioso ou pedir uma pizza...    
HUUMM, mas e as bebidas?
 Preparei algumas dicas e ideias de drinks 
e refrescos para servir aos convidados, que da-
rão um charme todo especial à sua recepção. Tem 
drinks alcoólicos e refrescos sem álcool para as 
crianças e também para quem não gosta de bebi-
da alcoólica. 
 Se você tem um convidado criativo, chame 
para a brincadeira e Capriche, separe copos, be-
bidas, frutas e acessórios decorativos e deixe a 
criatividade dos convidados aflorar. Cada um pode 
criar sua bebida de acordo com seu gosto. Você e 
seus convidados terão uma noite divertida e deli-
ciosa, com toda a certeza. 
 Ah, preparei dois drinks simples e muito sa-
borosos, um verde “Bolhas de Jade” e um vermelho 
“Tubinho Vermelho” que você pode preparar para 
o brinde da noite de Natal. As cores e a elegância 
vão encantar os convidados para sua ceia.  

Coquetel Mar Azul
Ingredientes
1/3 de taça de champagne
1/3 de taça de gim
1/3 de taça de Curaçao blue
Frutas para decorar

Modo de Preparo

 Misture tudo em um recipiente. Mexa bem 
e despeje na taça. Enfeite com as frutas de sua 
preferência e sirva em seguida.

Coquetel Sabor Brasil
Ingredientes
¼ copo de requeijão de suco de la-
ranja
¼ copo de requeijão de leite con-
densado
½ copo de requeijão de suco de 
abacaxi
01 colher de chá de açúcar
01 colher de sopa de groselha
Gelo a gosto
Modo de Preparo
Bata tudo muito bem e sirva em seguida. Enfeite 
a gosto.

Tubinho Vermelho
Ingredientes
50 ml de Cinzano (Vermouth 
Doce Tinto)
1 Pau de Canela
50 ml de Suco de Morango
Modo de Preparo
Colocar o suco de morango 
para gelar. Ferver o Cinzano 
com a canela. Colocar o líquido 
lentamente no copo. Acrescentar no copo o suco 
de morango bem gelado, colocar bem devagar 
para os líquidos não se misturarem por completo. 
Decorar com um pau de canela e servir.

Bolhas de Jade
Ingredientes
50 ml de Xarope de Maçã 
Verde
25 ml de St. Remy 
150 ml de Água com Gás
5 Gelos
Modo de Preparo
Colocar o St. Remy, o xarope de maçã verde e os 
gelos na coqueteleira. Bater para que os líquidos 
se misturem e fique uma mistura gelada. Adicio-
nar a água com gás na mistura. Servir a mistura 
lentamente nos copos para que o drink não perca 
o gás.

Refresco de Abacaxi
Ingredientes
500 ml de água
500 g de açúcar
500 ml de suco de abacaxi 
sem açúcar
250 ml de suco de limão
500 ml de club soda gelada
Rodelas finas de laranja e ramos de hortelã para 
servir
Modo de Preparo
Misture a água e o açúcar em uma panela. Es-
quente mexendo até o açúcar dissolver. Ferva. 
Diminua o fogo e cozinhe em fogo brando durante 
10 minutos. Deixe esfriar. Adicione o suco de aba-
caxi e o sumo de limão. Coloque em uma jarra 
grande e adicione a club soda. Mexa levemente. 
Sirva em copos grandes com cubos de gelo, 
decorados com rodelas de laranja e ramos de 
hortelã.

Explosão Tropical
Ingredientes
6 laranjas, 1 cortada em fatias e 

as outras picadas
2 mangas picadas
2 maracujás
1 xícara de chá de suco de maçã

Suco de limão
Modo de Preparo
Bata todos os ingredientes no li-
quidificador. Coe para remover as 
sementes e sirva em copos deco-
rados com as fatias de laranja.

Refresco Cítrico
Ingredientes
8 limões sicilianos
2 limões tahiti
6 laranjas
3 grapefruits
2 ½ xícaras de chá de água
1 xícara de chá de açúcar mascavo
Cubos de gelo
Modo de Preparo
Rale a casca de um limão, um limão siciliano e uma 
laranja. Coloque 1 colher de chá de cada uma em 
uma panela. Esprema todas as frutas, retirando o 
máximo de suco possível, e descarte as cascas. 
Despeje o suco na panela e acrescente a água e 
o açúcar. Aqueça em fogo baixo até o açúcar dis-
solver e ferva por 5 minutos. Retire do fogo, deixe 
esfriar e leve à geladeira por no mínimo 4 horas. 
Sirva com cubos de gelo se desejar.
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Junior Requena
Contatos: 

Instagram: @personal_juniorequena     
E-mail: juniorequena@gmail.com

Celular: (11) 9-4732-8183

 Olá!
 Espero que tenha aproveitado a última dica 
que dei.
 Já começou a fazer alguma atividade físi-
ca? Se sim, parabéns! Caso não, comece agora e 
não perca tempo.
 Esse mês o texto é especialmente para 
as grávidas. Descobriu que está grávida? Para-
béns! Seu corpo começará a ter novas curvas e 
algumas alterações fisiológicas para se adaptar a 
esta nova fase de sua vida. Provavelmente você 
sentirá algumas dores que não sentia, como, por 
exemplo, na região pélvica ou lombar. É hora de 
começar a fortalecer essa musculatura. 
 Mas grávida pode fazer atividade física? 
Não só pode como deve: será muito benéfica para 
você e seu bebê, exceto aquelas futuras mamães 
que apresentam algum risco na gravidez, como 
descolamento de placenta, entre outros. Por isso, 
é importante o acompanhamento médico.
 Vale lembrar que esse período requer uma 
atenção especial na alimentação e a realização  
de uma atividade com orientação.
 Uma das maiores preocupações das ges-
tantes em se tratando da prática de atividade física 
é o receio de prejudicar de alguma forma o bebê. 
Sobretudo, estudos mostram que a gestante que 
pratica atividade física regular ou moderada com 
a supervisão do médico e de um profissional de 
educação física tem muitos benefícios: controle 
do peso, prevenção da diabetes, auxílio na recu-
peração após o parto, entre outros.
 Podemos classificar os exercícios para 

Grávidas

Saúde

gestantes em 3 ní-
veis: baixo, médio 
ou alto risco. Os de baixo risco são exercícios 
como caminhadas, hidroginástica e bicicleta 
ergométrica. Musculação, ginástica e tênis, por 
exemplo, são classificados como moderados e 
devem ser orientados por um profissional, to-
mando o cuidado para não fazer exercícios que 
façam pressão na região abdominal, bem como 
na região lombar. É prudente não deitar de bar-
riga para baixo. Devem ser feitos exercícios 
para o fortalecimento da região pélvica, lombar 
e abdômen; isso ajudará a diminuir as dores 
e, na hora do parto, facilitará o nascimento do 
bebê.
 Esportes coletivos, de muito contato, 
como futebol, vôlei e lutas são considerados de 
alto risco; portanto, melhor evitá-los. Vale lem-
brar que a gestante não deve iniciar a prática 
de alguma atividade física de moderada ou alta 
intensidade caso já não a faça antes da gravi-
dez. Ah! Alongamentos são muito bem-vindos.

 #escolhatreinar
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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 diâmetro

Donzela Dourada ou 
Cromada 

para fluido ou vela

Clique na Imagem 

Dança de Salão

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

Aulas particulares e grupos fechados!
Ligue e marque sua aula

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

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

Insta: @lkmodaeacessorios
Face: facebook.com/compreidakely

Enviamos para todo o Brasil.

Parcelamos em até 12x (Juros 2,99%)

Pagamentos à vista: 5% de desconto.

Agende uma visita e vamos até você.

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

Fone: (11) 9-7582-2708
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