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Maria Silvia Bastos Marques sempre acreditou que poderia
traçar o próprio destino. Com sua vontade inabalável,
conseguiu.
Foi pioneira em todas as áreas por que passou. A expressão
"primeira mulher" acompanhou a maioria de seus cargos:
diretora e presidente do BNDES, secretária municipal de
Fazenda do Rio, presidente da siderúrgica CSN, da
seguradora Icatu Seguros e, atualmente, do banco de
investimentos Goldman Sachs.
Chegar lá não foi fácil. Nascida no interior do estado do Rio,
única menina entre três irmãos, precisou vencer a resistência
do pai à sua mania de inventar novos caminhos. Não queria
que sua vida se resumisse a tocar piano, ser professora, casar
e ter filhos. Fez tudo isso e muito mais.
Sonhou grande e foi estudar na capital. Formada em
administração, com mestrado e doutorado em economia,
estava preparada para enfrentar os desafios que teria pela frente. Construiu sua trajetória enquanto
o Brasil fazia história.
Nesse livro, Maria Silvia conta como sua forma de trabalhar evoluiu, trata da formação e motivação
de equipes e fala abertamente de seus fracassos e vitórias.
"Uma guerreira do bem, corajosa e positiva, engajada em temas do Rio e do Brasil. Nesses
tempos nublados, o país precisa de exemplos como o dela, mulher e líder, sempre disposta
a encarar um novo desafio. Vem em boa hora esse livro!" – Arminio Fraga Neto, expresidente do Banco Central e sócio-fundador da Gávea Investimentos
"Primeira mulher em todas as importantes posições que ocupou ao longo de sua vida de
extraordinário sucesso profissional, Maria Silvia é um fenômeno e um exemplo. Quem
duvidar que leia esse belo livro, que mostra, entre muitas outras coisas, a importância do
sonho – quando combinado com esforço, ousadia, foco e talento capazes de transformá-lo
em realidade. O Brasil precisa de mais pessoas com a mesma garra, determinação e
espírito público. Principalmente agora." – Pedro Malan, ex-presidente do Banco Central e
ex-ministro da Fazenda

título

:

Vontade inabalável

Autor

:

MARIA SILVIA

Categoria

:

Carreiras

Publicado

:

05/11/2018

Editora

:

Primeira Pessoa

PDF File: Vontade inabalável

Ler ou baixar Online Vontade inabalável PDF, ePub, Mobi MARIA SILVIA Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Maria Silvia Bastos Marques sempre acreditou que poderia traçar o...

Vendedor

:

DLD Distribuidora de Livros Digitais

Páginas impressas

:

320 páginas

Size

:

8.29MB

Baixar Vontade inabalável (PDF, ePub, Mobi) MARIA SILVIA GRATIS

PDF File: Vontade inabalável

Ler ou baixar Online Vontade inabalável PDF, ePub, Mobi MARIA SILVIA Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Maria Silvia Bastos Marques sempre acreditou que poderia traçar o...

Baixar Vontade inabalável (PDF, ePub, Mobi)
MARIA SILVIA GRATIS
Baixar Vontade inabalável (PDF, ePub, Mobi) MARIA SILVIA GRATIS
VONTADE INABALáVEL PDF - Are you looking for eBook Vontade inabalável PDF? You will be
glad to know that right now Vontade inabalável PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Vontade inabalável or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Vontade inabalável PDF may not make exciting reading, but Vontade inabalável is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Vontade inabalável PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Vontade
inabalável PDF. To get started finding Vontade inabalável, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

PDF File: Vontade inabalável

Ler ou baixar Online Vontade inabalável PDF, ePub, Mobi MARIA SILVIA Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Maria Silvia Bastos Marques sempre acreditou que poderia traçar o...
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A tríade do tempo
http://media.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...

[PDF]

O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Um marido de faz de conta
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http://media.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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Comunicação não-violenta
http://media.beebok.info/br-1048241045/comunicacao-nao-violenta.html

Manual prático e didático que apresenta metodologia criada pelo autor, voltada para
aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. Aplicável
em centenas de situações que exigem clareza na comunicação: em...
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Uma dama fora dos padrões
http://media.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...
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O poder da autorresponsabilidade
http://media.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...
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