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Esta 4ª edição vem com novidades: a parceria com
a CONASEC 2016. Nossa Revista foi convidada para participar da divulgação deste evento muito importante para
a área do Secretariado no Brasil.
Vamos entrevistar os palestrantes que irão participar e também estaremos lá nos dois dias do Evento mostrando tudo para vocês.
Ainda: vamos sortear convites para o Evento acima. O regulamento está nas páginas da Revista.
Estamos com mais uma novidade: um novo colunista, meu amigo Professor Augusto Roque. Ele tem ótimos
textos publicados em seu blog e, a partir desta edição, irá
abrilhantar nossa Revista.
E como sempre ainda temos: Moda Trabalho, Saúde, Beleza, Gastronomia, Informática, Anúncios Interativos e muitas coisas interessantes para vocês nossas leitoras.
Gostaria de fazer um pedido especial: saber sua
opinião sobre a Revista. Entre em contato para dizer o
que gostou, o que não gostou, o que está faltando, elogios e críticas; enfim, o que você está achando da Executiva News.
Email: executivanews@gmail.com
Espero que gostem, pois tudo foi feito
com muito carinho e amor!
Boa Leitura!

Sandra Tarallo
Diretora Geral

(11) 9-8548-7811
app/e.news

Você a Executiva News RD
+ One Consultoria SR juntas
na CONASEC 2016 |
Regulamento da Promoção

22

Promoção CONASEC 2016
10|11

(11) 9-8548-7811

02

Tutorial de Moda para você
ficar linda nos dias frios!

Palestrantes da CONASEC 2016

40|41
Anúncio
Interativo

Diretora Geral: Sandra Tarallo

Este Informativo será enviado apenas por email por
se tratar de contéudo exclusivo em modo digital. Se
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executivanews@gmail.com
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Você Sabia ?

Gerenciamento Diário de Tarefas
e Compromissos

D

elegar é necessário, mas só funciona quando a tarefa certa vai
para a pessoa certa.
A essência da delegação se faz
presente em grandes e pequenas empresas e na vida de grandes empresários e gestores.

maior atenção.

Você tem essa consciência, porém não sabe
por onde começar e entende que seu dia teria que
ter sido corretamente planejado desde ontem, semana passada ou às vezes desde o mês passado.
Tudo isso para que seu dia de hoje ocorresse da
melhor maneira possível e todos os compromisÉ muito provável que você nunca tenha sos fossem realizados.
parado para pensar sobre os prejuízos reais nas
empresas quando a delegação não está sendo
Muitas ferramentas utilizadas hoje em dia
feita corretamente.
podem te ajudar nesta organização, entre eles
o celular, nos quais operam aplicativos dos mais
Erros de delegação são, antes de tudo, simples aos mais complexos.
falhas na gestão dos recursos. Logo, evitá-los
deveria ser uma preocupação gerencial de
Mas mesmo assim você ainda se vê perdi04

“Ter uma Secretária parece a solução?
Sim, elas são
profissionais que têm o
conhecimento necessário para colocar
todas as agendas,
compromissos e tarefas
em ordem”

do e não consegue atender a todos, ou não sabe
por onde começar as tarefas do seu dia-a-dia.
Ter uma Secretária parece a solução? Sim,
elas são profissionais que têm o conhecimento necessário para colocar todas as agendas, compromissos e tarefas em ordem.
zada”

“Mas... Eu não tenho uma empresa formali-

A Secretária também pode te ajudar, no
caso uma Assessora. Sim, ela também pode organizar sua vida de forma a lhe auxiliar com seus
compromissos, agendas, pagamentos, entre outros.

Grandes empresas e empresários necessitam de Secretárias de confiança para
ajudá-los em todos os processos de negócio
e afazeres. Uma equipe competente pode ser
o que está faltando para você.
Tente organizar o mínimo possível e
deixe que alguém com conhecimento faça
todo o resto. Certamente você conseguirá
melhores resultados.
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 Agosto 2016
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Profissão
“Outros cursos e conhecimentos
são importantes. Acredite: a Internet pode te ajudar e muito como
forma de adquirir conhecimento”

Secretária Remota

06

T

oda profissão tem um certo momento de mudanças e reformulações,
novas tendências.
Pois é assim também com a profissão de Secretária.
No caso, estou falando sobre a nova
tendência hoje que é se tornar Secretária Remota.
Muitas Secretárias estão migrando
para essa função; eu mesma já fiz isso há algum tempo. Porém, no início de 2014, passei
por um longo período de aprendizagem e
pesquisa e coletei muitas informações sobre
esse novo jeito de secretariar.
Quando iniciei, havia apenas 3 no Bra-

sil. Eu era a 4ª e me sentia feliz por isso, pois
estava me envolvendo em algo diferente e muito moderno. Depois de um ano de muita pesquisa em sites internacionais, muita leitura e
estudo, resolvi fundar minha própria Empresa
como Secretária Remota. Chegar ao mercado é
bem difícil, pois muitas pessoas não conhecem
e não entendem do que se trata.
O trabalho com divulgação e contato é
grande mas satisfatório, porém é difícil conseguir chegar em Empresas e gestores para apresentar esta nova modalidade de trabalho.
Engana-se quem acha que o fato de eu não ter
patrão ou horários faz com que a função seja

mais fácil. Auto gerenciar-se é muito mais difícil
do que ter patrão.
Tenho em mente que algumas pessoas não
compreendem o que é trabalhar sozinha e em
silêncio, ficar em frente ao computador, não ter
com quem conversar ou tomar um café.
Algumas pessoas sentem falta desta convivência, de estar com outras pessoas no ambiente
de trabalho.
Ter seu home-office em casa também não
é tão fácil assim, pois todos em casa tem que saber a respeitar seu espaço, aquele local que você
usa para trabalhar, fazer suas ligações, entrar em
contato com Clientes e potenciais Clientes.

Você não poderá ser atrapalhada durante uma ligação, por exemplo.
Para se tornar uma Secretária Remota, primeiramente terá que ter formação na área,
o que é imprescindível para exercer a função
com conhecimento.
Outros cursos e conhecimentos são
importantes. Acredite, a Internet pode te
ajudar e muito, especialmente se forem utilizadas fontes confiáveis.
E o mais importante: acredite no seu
potencial.

Colaboração: One Consultoria Secretária Remota
@secretariaremotaone
email: oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com
Executiva News Revista Digital l Agosto 2016
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One Consultoria Secretária Remota
“ A Secretária do Futuro “

Site: oneconsultoriasecretariaremota.wordpress.com
Email: oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com
(11) 9-8548-7811

Trabalho Eficiente com Rapidez
Conheça nossos serviços:
-
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Organização de Agenda Pessoal
Organização de Agenda Profissional
Gestão Administrativa
Finanças
Compras
Eventos e Viagens
Recursos Humanos
Comunicação Interna e Externa
Email Marketing
Informativos e Boletins
Marketing Digital

ENTREVISTA COM OS PALESTRANTES DA CONASEC

ENTREVISTA COM OS PALESTRANTES DA CONASEC
Stefi Maerker
Diretora da SEC Talentos Humanos

Julio Diniz Jr.
Economista e empresário

Apresentação:
- Diretora/Presidente da SEC Talentos Humanos;
- Reúne mais de 25 anos de experiência na Assessoria
de Executivos do primeiro escalão organizacional de
empresas multinacionais;
- Empresária, consultora, gestora de pessoas, conferencista e palestrante em eventos mundiais como “30º
Congresso Mundial de Treinamento e Desenvolvimento”, “Cuarta Conferencia Internacional Para Secretarias Ejecutivas Y Asistentes de Dirección en Argentina”
(Buenos Aires), “Congreso Internacional de Asistentes
Gerenciales” (Lima, Peru) e Expo Management;
- Autora dos livros “Secretária - Uma Parceira de Sucesso”, 1999 e “Mulheres de Sucesso - Os segredos das
mulheres que fizeram história”, Editora Gente, 2000. Escritora de diversos artigos na área de gestão de carreira.

Apresentação:

- Economista;
- Pós-graduado em Finanças e Gestão Empresarial;
- Professor de Administração Financeira,
Matemática Financeira e Contabilidade Societária;
- Consultor empresarial;
- Coordenador de curso de pós-graduação;
- Atua no mercado financeiro há mais de 25 anos;
- Facilitador de 300 treinamentos empresariais.
Tema Palestra na CONASEC 2016
Os segredos para garantir sua estabilidade e
sucesso financeiro
Site: www.secth.com.br |
stefi@secth.com.br | (11) 9-8510-9751

Executiva News RD: A estabilidade financeira pode ser alcançada em qualquer idade?
Julio Diniz Jr.: Sim. Não tem idade definida para se alcançar a estabilidade. O que deve haver desde
cedo é a disciplina financeira, condição essencial para se alcançar a estabilidade financeira.
Executiva News RD: Você acredita que a pior fase da “crise” econômica atual já passou?
Julio Diniz Jr.: Não, ainda não. Estão se alinhavando condições para a saída da crise, mas é cedo para
se afirmar que o pior já passou. Mas estou confiante que 2017 pode ser o ano da reversão da crise.
Executiva News RD: Qual a melhor maneira para reduzir custos em uma Empresa?
Julio Diniz Jr.: Fazendo gestão financeira que significa antes de mais nada trabalhar com o planejamento financeiro. Enxergar previamente o futuro que a Empresa deve enfrentar, otimizar recursos em
todas as áreas e, principalmente, não incorrer em gastos que podem ser evitados.
Executiva News RD: Considerando que as Secretárias tem uma visão geral de uma Empresa, você
acredita que estas profissionais podem participar das decisões sobre custos?
Julio Diniz Jr.: Certamente sim. As Secretárias possuem a visão de todos os processos da Empresa e
podem contribuir fortemente para a redução de gastos.
Executiva News RD: Qual sua expectativa para a palestra que ministrará na CONASEC?
Julio Diniz Jr.: Melhor possível. Quero trabalhar em um clima de empatia e ministrar a palestra com
muita intensidade. Vou dar o meu melhor.
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Tema Palestra CONASEC 2016
Mulher, Mãe e Profissional - Como conciliar estes conceitos e ainda ter sucesso

Executiva News RD: As mulheres ainda hoje são re- com os compromissos, se não, não vai funcionar. Não
jeitadas pelas Empresas por terem filhos pequenos.
Como lidar com essa situação?
Stefi Maerker Não há como lidar – é a nossa vida.
Acho que devemos desconsiderar a Empresa que age
assim. Ter filhos é um direito de qualquer família. Claro também que isto envolve o comprometimento com
a empresa. Acontece que muitas mulheres, quando se
tornam mães deixam a desejar no quesito pontualidade, presença, realização de objetivos com a desculpa
de ter filhos. Acho que o parceiro deve ser envolvido
e dividir as obrigações.

Executiva News RD: As profissionais mulheres,

é fácil, ainda mais se tiver crianças pequenas. A residência se torna parte integrante da vida corporativa e acho que deveria haver diferença entre uma e a
outra. O escritório, mesmo que esteja em residência,
tem que ser o escritório e não residência. Cada coisa
no seu lugar, tanto os compromissos sociais como os
corporativos. Precisa ser forte e organizada...

Executiva News RD: “Os filhos de mães que traba-

lham fora são mais independentes”. Você concorda
com essa afirmação?
Stefi Maerker: Não necessariamente, depende da
educação que receberam. Se os pais são bem preparados e maduros vão ensinar os filhos a serem independentes no que se pode ou não pode fazer, devem
cumprir com os deveres e obrigações. Saber o que é
certo e o que está errado.

mesmo em grandes Empresas, continuam a ganhar
menos do que os homens ainda nos dias de hoje. Em
sua opinião, trata-se de preconceito?
Stefi Maerker: Acho imoral este preconceito. Não
há ou não deveria haver diferença alguma por ser homem ou mulher. A excelência é medida por resultado Executiva News RD: Qual sua expectativa para a
e não por sexo.
palestra que ministrará na CONASEC?
Stefi Maerker: Troca de experiências – sempre. EsExecutiva News RD: Muitos profissionais conse- pero passar para os participantes alguma coisa que
guem trabalhar em home-office, como as Secretárias. possam utilizar na sua carreira assim como na vida
pessoal. Espero que todos os participantes saiam diQual sua visão sobre esta forma de secretariar?
Stefi Maerker: É preciso se estruturar e ser firme ferentes do que quando entraram!!!!
Executiva News Revista Digital l Agosto 2016
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Viagens

Escócia

A

Informações e Curiosidades!!!

Escócia (em escocês: Scotland; em
gaélico escocês: Alba) é um dos países do Reino Unido e cobre o terço
norte da ilha da Grã-Bretanha.
Ela compartilha uma fronteira com
a Inglaterra ao sul e outra, formada pelo Oceano Atlântico, com o Mar do Norte a
leste e com o Canal do Norte e o Mar da Irlanda a
sudeste.
Além do continente, o país é composto por mais
de 790 ilhas, incluindo as Ilhas do Norte e as Hébridas.
Um dos países mais bonitos e interessantes da Europa, um país rico em história e cultura, também
conhecido como a terra do whisky e do golf.
O país já chegou a ter 3.000 castelos. Muitos ainda
estão de pé, o que atrai muitos turistas.
Sabe onde fica o campo de golf mais antigo do
mundo? Acertou... Na Escócia! Chama-se Royal
Golf Club.
Edimbrugo foi o local onde a escritora J. K. Rowling,
autora de “Harry Potter”, escolheu para escrever
boa parte da saga. Ela se inspirou nas belas paisagens do país para escrever este grande sucesso.
As principais cidades da Escócia são Glasgow, Edimburgo e Aberdeen. Glasgow, a maior cidade, tem
cerca de 600 mil habitantes.
Durante o verão, a cidade de Edimburgo promove
um dos mais importantes festivais culturais da Europa: o Festival de Edimburgo. Não se trata de um
único festival, mas de uma imensa série de eventos
de teatro, dança, cinema, música, literatura e até
de bandas militares. São mais de 2.500 eventos.
Capital: Edimburgo
Moeda: Libra esterlina
População: 5,295 milhões (2011)
Animal nacional: Unicórnio
Língua oficial: Língua inglesa
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Rio de Janeiro Informática
Estamos no mês das Olimpíadas de 2016, que serão
no Brasil na cidade do Rio de Janeiro.
Vamos às dicas de Turismo na Cidade Maravilhosa?
1 – Pedalar pela orla da Zona Sul
2 – Andar de bondinho no bairro de Santa Teresa
3 – Passeio de Barco da Marinha pela Baía de Guanabara
4 – Visitar o Mirante da Paz (no Cantagalo)
5 – Chorinho na Praça
6 – Feira do Rio Antigo
7 – Visitar o Forte de Copacabana
8 – Caminhar pela Pista Cláudio Coutinho
9 – Visitar o Parque Lage
10 – Dar ao menos um giro pela noite na Lapa
E, claro, a cidade está repleta de outras atividades por
conta das Olimpíadas.
Divirta-se!!!

AT
AT - Serralheria
Manutenção em Geral
(desde 1981)

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

TI Home-Office

A

modalidade de trabalho na qual os profissionais de TI (e de muitas outras áreas)
executam suas atividades em qualquer
local físico, em tempo integral ou parcial,
chama-se home-office.
De acordo com a Revista Exame de Dezembro de
2015, 60% dos profissionais brasileiros trabalham
fora do escritório pelo menos 2 dias e meio por semana. No mundo, a média é de 50%, e todas as tendências apontam para o aumento destes números
no futuro.
Atualmente, a tecnologia
– especialmente
as redes de comunicação e a Internet – permite o
compartilhamento global e instantâneo de todo o
material necessário às equipes de
trabalho: textos,
áudios, vídeos,
apresentações,
cronogramas,
projetos de construção civil, etc.
Um sistema de
computador pode
ser acessado de
qualquer parte do mundo, pessoas podem ser reunidas através de “video-conferences”... Nenhuma distância é mais obstáculo.
O home-office é viável quando a ausência física do profissional no “site” do Cliente ou da Empresa é admissível. Um exemplo é o Suporte em TI
(tema da edição nº 3): através de um acesso remoto,
o profissional de Suporte pode avaliar o ambiente do
Cliente e resolver problemas, da mesma forma que
se o fizesse presencialmente.
Pode haver conflitos de conceito entre o
home-office e os regimes de contratação onde a
remuneração é proporcional às horas trabalhadas,
como por exemplo, o “Time & Material”. Nesses casos, é importante haver uma relação de confiança
entre contratante e contratado, pois não há uma
supervisão do tempo trabalhado em tempo integral.
Porém, a gestão das atividades é feita de outra forma, avaliando-se o resultado dos trabalhos dentro
dos prazos acordados. Além disso, instrumentos

como Contratos de Prestação de Serviços e Termos de Acessibilidade garantem, entre outros, as
regras para a execução das atividades e o sigilo
das informações do Cliente perante a Lei.
Considerando que todas as Empresas precisam ser mais competitivas reduzindo custos, e que
todos os profissionais desejam uma melhor qualidade de vida tendo mais tempo para si e para suas
famílias, faz todo o sentido utilizar a tecnologia para
evitar horas de trânsito, gastos com transporte e
com refeições fora de casa.
Pessoalmente, considero meu trabalho em
home-office bastante eficiente, tanto pela economia
de tempo e dinheiro como pela possibilidade de aumentar o foco nas atividades que realizo.
Minha conduta é:
1.Manter contato
constante com a equipe de trabalho.
2.Gerenciar
o
tempo com a mesma
responsabilidade que
nos ambientes coletivos de trabalho, cumprindo os horários das
refeições, início e fim
da jornada de trabalho, etc.
3.Vestir-se
de
forma adequada.
4.Evitar
distrações.
Uma
pequena
história sobre o tema... Estive em um conhecido
Cliente e solicitei suporte internacional ao fabricante do software para resolver alguns problemas.
Quase todos os contatos telefônicos foram feitos
com o mesmo profissional e, especialmente à noite, ouvíamos o belo som de um piano. Depois de
“varar” algumas madrugadas, já com tudo resolvido, perguntei-lhe se ele havia ouvido “algo” durante
os dias anteriores. Meio sem jeito, contou-me ser
um imigrante chinês e residir nos Estados Unidos
há alguns anos com a esposa, uma estudante de
piano clássico – que praticava em casa à noite durante o plantão do marido. Pois é, se não houvesse
o home-office, este caso não teria sido tão interessante...
Dênis Paschoalinoto l Managerial
Processes UNICID l Business Administration PUC l
Senior SAP Consultant
linkedin.com/in/denispaschoalinoto
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Parceria |
Executiva News RD|
One Consultoria SR|
CONASEC 2016

Inscrições até 01 de Outubro | Resultado dia 20 de Outubro

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). 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 na página 09 desta Revista,
ou no site do evento: conasec.com.br/2016
Quer participar?
1) Você vai enviar um email para executivanews@gmail.com ou oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com. No título do
email, informe “Eu quero participar da CONASEC”. No corpo do e-mail, informe seu nome, data de nascimento, email, telefone e página do Facebook.
2) Você vai seguir nossas fanpages facebook/executivanewsrevistadigital e facebook/oneconsultoriasecretariaremota. Peça
para seus amigos seguirem nossas páginas também.
3) Você fará um post sobre a Profissão de Secretária. Vale ser criativo, usar informações, dicas... Você pode usar as ferramentas que quiser. Esse post será disponibilizado em nossas fanpages. Essa é a primeira etapa: o número de curtidas valerá
de 10 a 50 pontos.
4) Você mandará um texto para executivanews@gmail.com ou oneconsultoriasecretariaremota@gmail.com que virará um
artigo e será publicado em nossa Revista, que valerá de 10 a 50 pontos. Título do e-mail: “Promoção CONASEC 2016”.
5) A primeira e a segunda colocadas ganharão um convite cada uma para participar da CONASEC 2016. As inscrições são
até o dia 1º de Outubro, e o resultado será divulgado em 20 de outubro.
Informações especiais: | 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 23h00) | Alameda Santos, 1123 (próprio hotel) - Valor: R$ 50,00 (período de
12 horas) | Av.Paulista,1009 - Valor R$ 35,00 (até as 18h00).
Responsáveis: Sandra Tarallo - Diretora Geral ENRD | Sócia Proprietária OCSR | Dênis Paschoalinoto - Redator Chefe ENRD

Saúde

REPENSE A SUA VIDA!

Q

uantas vezes você já se pegou reclamando da vida, do trabalho, do trânsito maluco de uma cidade
grande? Você já pensou que tudo isso pode ser estresse causado pelo modus operandi que levamos?
Sim, devemos batalhar por um lugar ao sol. Trabalhar, trabalhar e trabalhar virou lema de uma geração que não teve tempo de viver... E esse geração formou filhos dependentes, que viam na rotina dos pais o
melhor jeito para se levar a vida.
E lá fomos nós, cantarolando felizes e contentes: “preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro...”. E, sugados por este espírito, achamos tudo isso normal. Mas chega uma hora que é preciso dar um basta nisso tudo
e repensar a vida!
Deixar de lado tudo aquilo que nos deixa infelizes e partir em busca de novos rumos se faz necessário
quando entendemos que não precisamos viver só para ganharmos dinheiro, mas sim ganhar dinheiro com
aquilo que nos deixa feliz e que nos motiva.
Afinal, quem não quer conciliar trabalho e prazer? E ainda, ganhar dinheiro fazendo aquilo que ama?
Deixar de lado o viver pelo trabalho, para viver em plenitude com o eu interior é o começo da transformação. Conhecer-se efetivamente, por meio de uma análise SWOT da sua vida, entendendo seus pontos
fortes e fracos e, ao mesmo tempo, buscar oportunidades e identificar ameaças à sua felicidade, é um ótimo
ponto de partida para isso.
Seja diferente do modelo padrão. Porém, sei que tudo isso, nos dias atuais, pode parecer utopia. Mas,
se deixarmos de pensar apenas no capitalismo das coisas e vivermos pelo capitalismo do eu, nossa vida se
transformará.
Isso aconteceu comigo. E pode acontecer com você. Conecte-se com você, reflita sobre
suas atitudes e repense a sua vida para ser feliz!
Até a próxima!
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Exercícios para fazer no Escritório

principal tipo de exercício para prevenir lesões causadas pelo uso contínuo do computador
é o alongamento. Ele permite que os músculos e tendões relaxem e saiam do estado de
tensão ao qual se sujeitam durante a digitação ou ao permanecer sentado em uma posição
errada.
Tiramos algumas fotos de um de nossos funcionários realizando exercícios que fazemos todos
os dias em nossa ginástica laboral, algo que deve ser adotado em qualquer ambiente onde os funcionários realizam algum tipo de esforço repetitivo.
Atividade física vale para todas as pessoas, de todas as idades. Não é preciso esperar indicação médica ou sentir dores para procurar algum tipo de exercício que faça você se sentir melhor. O
ideal é a prevenção, para atrasar ou evitar problemas no futuro.
Alongue-se.
- Se você passa muitas horas sentado, procure caminhar, de 2 a 3 minutos. Também reserve
uns minutos para fazer alongamentos. Tente se alongar mais de uma vez por dia e procure levantar
a cada uma hora.
- Se você passa horas em pé, deve sentar por alguns minutos a cada hora. Também procure
fazer alongamentos, no mínimo, duas vezes ao longo do dia.

Prof. Augusto Roque
Consultor, Coaching e Professor
www.augustoroque.blogspot.com
Executiva News Revista Digital l Agosto 2016
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Beleza

Olhos
Dica de maquiagem para
os olhos para o trabalho e
passeio.

Lindas Películas de Gel para suas unhas

Cabelo
Dica de penteado prático para os dias onde
não há tempo.

Temos diversos modelos e temas
para todos os gostos e estilos,
fácil aplicação, alta qualidade de
impressão e durabilidade!!!
Temos disponíveis nos tamanhos: PP,P,M,G

facebook.com/arteriveraadesivos
WhatsApp: (11) 9-9919-5310
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Moda
O tempo parece maluco, estamos no inverno, mas tem dias que faz um calorão.
Você sai de casa sem blusa e no final do dia esfria muito.
Então, está difícil também para se arrumar para o trabalho. Aqui algumas dicas para você.

Blazer|Casco+Frio

Malha+Estilo

Malha colorida
combina muito!

Combinação
preto e branco.

Malha para os
dias frios!

* Camisa com malha,
com calça, salto.
Tudo simples e combinando muito com acessórios, colar e pulseira

Combinações
simples e fica
assim perfeito!

Lindo e
chique!

* Camisa, malha, calça
e salto.
A bolsa combina com os
tons usados, tudo clarinho e lindo.

* Não precisa ser tão
formal? Então: malha,
camisa, calça jeans, bolsa branca e um colar.
Você está pronta para o
dia de trabalho.

* Combinar várias coisas às vezes pode ser
um desastre.
Mas neste caso tudo ficou perfeito e
harmônico.
Blazer, camiseta, calça
preta e salto.

Tá frio.
Porque não uso
meu casaco?

* Casacos de cores fortes podem ser grandes
aliados para uma combinação perfeita.

* Preto e branco não
tem erro.
Casaco sobretudo, camisa, calça e salto sandália.
Muito bom para os dias
que ficam quentes de
dia e esfriam à noite.

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

22
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Vestido+frio

Bege+frio

Clássico
vestido envelope.

Bege, pele, saia.
Tudo perfeito!

Porque usar meia
fina e tão chique!

Vestido preto e
bolsa marrom é
ou não é muito
fashion?

*Combinações
vestido envelope preto com
mangas para os dias
frios, cabelo solto e bolsa na cor bege.
Fica muito bonito e
confortável.
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* Está pensando em ir
trabalhar e depois um
jantar ou um encontro
com os amigos à noite?
Então: vestido e blazer
claros com meia fina e
salto, bolsa estilo carteira.

* Você gosta de vestido
e pensa que no frio não
dá para usar? Engano
seu, existem vestidos
com mangas que são
lindos. Este preto básico, bolsa marrom e o
toque final: o colar
lindíssimo.

Simples e
perfeito!

Casaco lindo, e
a bolsa muito
fashion!

* Casaco e vestido, tudo
combinando, a bolsa é a
chave para um look perfeito.

* Blusa, saia longa, colete de pele super na
moda e bolsa e cores
entre bege e pastel.
Quem disse que não é
cor para o inverno?

* Vestido e blazer, simples, perfeito e muito
bom para várias
ocasiões.

Executiva News Revista Digital l Agosto 2016
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Calça e Salto+frio

Saia+frio
Pronta para o
dia e pronta para
a noite!

Blazer verde?
Quero um igual...

Saia em couro
linda, combina e
é estilosa!

* Camisa, saia de couro,
salto e bolsa.
Tudo com muita atitute, que vale muito para
compor um look.
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* Camisa rosa e saia
preta, com salto.
Boa combinação para os
dias de trabalho e depois um Happy Hour!

Pensa em um
blazer azul?
Onde vende?..

Reunião de
negócios!

* Aquela reunião marcada para um dia no inverno e você está com
frio.
Quer ficar bem chique e
não passar frio?
Aí está uma combinação
perfeita.

* O look está todo em
preto, mas o blazer verde e o salto estilo onça é
para finalizar da melhor
forma.

* Look em branco com
um blazer em tom azul e
uma bolsa marrom, tudo
lindo e de bom gosto.

Minha camisa
combina com
meu blazer
branco. Vou
usar...

* Blazer branco com
camiseta e calça preta
com salto. Agora, a bolsa é lindona, hein?

Executiva News Revista Digital l Agosto 2016
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Esporte

E

stamos em Agosto de 2016, ano Olímpico, e desta vez os
jogos serão realizados no Brasil.
Muitos têm opiniões prós e contras. A verdade é que o
Brasil não tem a menor condição para se candidatar para
eventos deste porte mas, por outro lado, é uma grande oportunidade para o País.

Homem+frio

Como já era de se esperar, o Brasil não usou essa oportunidade a
seu favor nem na Copa e nem nas Olimpíadas.

Casaco bege
pode e fica
perfeito!

Mas vamos pensar na parte boa desta história toda. Qual seria a
oportunidade dos brasileiros de ver as Olimpíadas tão de perto?

A passagem da tocha olímpica pelas cidades e estados brasileiros
foi realmente muito bonita e mostrou que uma grande parte dos
brasileiros consegue ver algo de bom em tudo isso.

Realmente não acho que sem a Olimpíada o Brasil estaria melhor.
Nossos problemas são muitos e não estão diretamente relacionados com o Evento.
Por isso , divirta-se, participe e torça muito pelos nossos atletas!

Dança de Salão

Pronto para o
dia frio e para a
reunião de
negócios!
Malha vermelha
está combinando
e ficou chique!

* Casaco, malha, camisa, calça jeans e bota.
Tudo combinando com o
dia bem frio.
Claro, a pasta com os
documentos e o notebook.
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* Está muito frio, e você
não quer passar esse
frio todo.
Então: casaco, camisa,
gravata, malha, calça e
uma bota para completar o look para o dia de
trabalho.

blog: mulheramaesporte.blogspot.com.br

* O frio está demais!
Camisa, malha, calça e
sapato.
Aqui, a malha vermelha
combina com o sapato e
fica perfeito para um dia
de reuniões com o chefe.

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
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Construindo um ideal de igualdade social e democratização por meio da ciência, tecnologia e inovação para solução de
problemas sociais.
		
Vivemos em um mundo movido pela tecnologia mas, por não ter acesso a ela, grande parte de nossos jovens e adultos é
colocada à margem da sociedade. Você sabia que somente 15% de todas as soluções criadas chegam até as pessoas que
realmente precisam? Soluções para aliviar o sofrimento humano, como alimentos mais nutritivos, como ser mais feliz, como
construir casas melhores e mais baratas, e outras.
		
Hoje, os grandes problemas do mundo estão agrupados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
que são uma agenda mundial com 17 objetivos e 169 metas definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
De acordo com os objetivos e metas, são previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança 			
alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, 			
padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos 		
oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros.
Os temas podem ser divididos em quatro dimensões principais:
• Social: relacionado às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida, justiça.
• Ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão da reversão do desmatamento,
proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a
adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas.
• Econômica: aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, produção de resíduos, consumo de energia, entre outros.
• Institucional: diz respeito às capacidades para colocar em prática os ODS.
Para cada uma das dimensões dos ODS, existem pessoas inovadoras, inventores, pesquisadores, empresas, universidades,
inovações comunitárias, encontrando soluções para os problemas. Mas como essas informações chegarão até as pessoas e
romper aquilo que chamamos de abismo da informação? Como usar essa informação como ferramenta social e impactar a
realidade local?

Apostamos no poder conjunto da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento, articulando os três setores sociais.
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Após 3 anos de pesquisas e reunir um banco de dados com mais de 61.000 soluções de todas as partes do mundo e que
cresce dia a dia, estamos preparando a segunda fase do movimento.
Nas pesquisas sobre os problemas na cidade de Campinas, encontramos um déficit habitacional de mais de 40.000
casas e relacionamos algumas tecnologias que permitirão construir casas sustentáveis de 70m2 a baixo custo ao valor
de R$ 25.000,00, menos que um carro. Para tanto, estamos articulando uma cooperativa da região com 1.650
cooperados, uma fábrica de tijolos e empresas de sustentabilidade que resolverão a questão da energia com placas
solares, água, tratamento de resíduos orgânicos das casas, e produção de gás de cozinha com restos de alimentos. Todos
juntos pela superação de um problema local.

www.facebook.com/neoxgroup
Pablo@neo-xgroup.org

/HJHQGD
 2ÀFLQDGH6FUDWFK
 $WLYLGDGHDUWtVWLFD
 $WLYLGDGHFXOWXUDO
 2ÀFLQDGHUREyWLFD
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Facebook - Quel Bertacco Doces
Instagram - Raquel Bertacco
Contato - raquel.bertacco@gmail.com
(11)97244-3007

Dia dos Pais chegando e você deve estar pensando no presente, no cartão... Mas e o almoço, quem vai preparar?
Você, lógico. Seu Pai vai adorar se deliciar com um almoço especialmente preparado pra ele, em uma mesa elegantemente montada. Ele vai se sentir mais importante do que já é. Então, vamos às dicas para você Caprichar
na Cozinha.
A receita é de um Bacalhau Cremoso que você vai servir como prato principal. Para acompanhar, pode preparar
um arroz branco simples e uma salada de folhas ou alguns legumes na manteiga. A mesa você pode montar utilizando acessórios lindíssimos como: jogos americanos, sousplats, guardanapos de tecido em porta guardanapos
da “Mesa no Requinte” - eles tem modelos lindíssimos, escolha um que combine com seu Pai, com a cor preferida
dele. Capriche compondo a mesa com sua melhor louça, taças e talheres.
BACALHAU CREMOSO
INGREDIENTES
01 kg de bacalhau
1 e ½ kg de batata
02 latas de creme de leite
02 xícaras de chá de queijo parmesão
ralado
01 xícara de chá de azeite
01 cebola grande picada
08 dentes de alho bem picados
Sal a gosto
MODO DE PREPARO
Para retirar o excesso de sal, deixe o bacalhau de molho na geladeira por 02 dias, com bastante água.
Troque a água pelo menos seis vezes, a cada 08 horas. Depois, cozinhe (em uma panela com água) e
desfie-o (utilizando a ponta dos dedos, não utilize processador). Cozinhe também as batatas (em uma
panela com água) amassando-as como um purê. Em outra panela, refogue a cebola e o alho no azeite,
acrescente o bacalhau, a batata e aos poucos o creme de leite e 01 xícara e meia de chá de queijo ralado. Misture bem. Se necessário, tempere com sal. Unte uma travessa de vidro com azeite, polvilhe-a
com queijo ralado e coloque o creme de bacalhau. Sobre ela, polvilhe o queijo ralado restante e leve-a
ao forno até dourar. Rende 08 porções.
CURIOSIDADE EXTRA – Queijo Parmesão
Queijo do tipo “grana”, pois apresenta uma estrutura granular,
duro e seco. Normalmente são queijos de longa maturação,
formato cilíndrico, cor amarelo palha, sabor forte característico
e salgado.
Mesa no Requinte
Acessórios para decoração/
montagem de mesas requintadas.
Entrega em todo Brasil.
Renata (11) 9-6179-7865
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Caprichem! E até a próxima!


Você na Executiva News

Eu Indico

Você já pensou em fazer cursos online?

l Locais l Páginas l Sites l

Algumas faculdades disponibilizam
cursos gratuitos para acesso online.

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

São várias áreas de conhecimento.
Você poderá colocar esses cursos em seu CV.
www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
-----------------------------------------------------

O YouTube também é um local para estudo.

Você usa o YouTube só para escutar música?
Está perdendo tempo, pois pode conhecer vários
cursos interessantes. Faça uma pesquisa por suas
áreas preferidas e com certeza irá encontrar muitas oportunidades de estudo.

Teatro Gamaro
(Antigo Teatro da Universidade Anhembi Morumbi)
Um local muito aconchegante, organizado, de fácil acesso e amplo estacionamento.
Sempre com ótimos espetáculos!
www.teatrogamaro.com.br

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

Decoração

Ideias inspiradoras para usar em casa!

Inspiração

Caixa de Madeira
Lindo, não é?
Caixas de madeira, aquelas
usadas para embalar frutas,
geralmente descartadas
após o uso.
Podem ser usadas em
vários locais em sua casa e
também no escritório.

Cômoda
Que tal reformar aquela
sua cômoda?
Sim, pintar e depois aplicar papel auto-adesivo de
cores diferentes. Fica linda
e você pode usar em um
cantinho da casa bem neutro para destacar as cores
usadas nela.

“Nunca
saberemos
o quão
fortes
somos até que ser
forte seja a
única escolha. ”

Anúncios

Interativos

Clique na Imagem

Anúncios

Interativos

Clique na Imagem
Todos os produtos com 20% 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 98251 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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A Executiva News Revista Digital é a primeira revista em formato digital voltada
para as mulheres que trabalham como Secretárias, Assessoras, Assistentes Administrativas, entre outras. Esse é o principal foco, mas se estende a todas as mulheres e homens
também por ter matérias em diversas áreas.
Nosso ponto forte é a qualidade do conteúdo editorial e falarmos sobre temas como:
Profissões, Viagens, Moda Trabalho, Beleza, Decoração, entre outros. Além disso,
colunistas especiais dão dicas importantes para o nosso dia-a-dia.
Distribuição Gratuita, enviada por email, redes sociais, email marketing e LinkedIn.
LinkedIn 7000+
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com Divulgação da Executiva News Revista Digital
Visualizações na Plataforma Online da Revista
+500 mês
Visualização no Site
+500 mês

Anuncie na Executiva News Revista Digital
Entre em contato:

Executiva News
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Os números são atualizados diariamente, pois sempre estamos
trabalhando para divulgar nossa
Revista para o maior número possível de pessoas.

Baixe nossas edições anteriores
em formato e-book

https://executivanewsrevistadigital.wordpress.com/revistae-book/

Executiva News Revista Digital
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