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Invista em novas atitudes
Andar de bicicleta é investir em melhor qualidade de vida
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Patrulha da Comunidade reúne mensalmente 
moradores para discutir segurança 
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Coworking: nova 
tendência de 
compartilhamento 
de escritórios

Ceia saudável

Cuidados com a 
alimentação nas 
festas de fim de 
ano.

Sabores do Bairro

>  PÁG.5

Vitiligo: conheça 
a doença e 

acabe com o 
preconceito

Michael Jackson, Luiza Brunet, Rappin Hood são nomes famosos 
de portadores do vitiligo. No Brasil, mais de dois milhões de 
pessoas sofrem com a doença e com preconceito.

>  PÁG.9

>  PÁG.10
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Espaço empreendedor

Quero 
falar

Diane Bahiense atua 
na área de Marketing, 

Publicidade e 
Propaganda

dianebahiense@gmail.com

Diane 
Bahiense

Gerando valor e obtendo sucesso
 O ano de 2016 marca 
com tristezas profissionais ou 
lucratividade? Os lucros con-
quistados são suficientes ou 
está na hora de mudar de ca-
minho? E 2017 promete me-
lhores resultados? Devemos 
buscar novas conquistas, ino-
vação, contratar funcionários, 
lançar produtos, ou será ape-
nas mais um ano com perdas 
e ganhos?  Nosso sucesso está 
relacionado com o significado 
da palavra VALOR, para cada 
um de nós e para os que parti-
cipam de nosso meio. 
 O  site  “significados.
com”  informa que valor é o 
conjunto de características de 
uma determinada pessoa ou 
organização, que estabelece 
a forma como ambos se com-
portam e interagem com ou-
tros indivíduos e com o meio 
ambiente. A palavra valor 
pode significar, também, me-
recimento, talento, reputação, 
coragem e valentia.
 Após  um  ano cheio 
de surpresas como o de 2016, 
falar em coragem e valentia  
pode parecer loucura para 
muitas pessoas. No entanto, 
o ano já está se finalizando  e  

estamos “dando a volta por 
cima”.
 Você sabe o valor da 
sua empresa, da sua marca e 
do seu suor?  A palavra valor 
remete  a preço, por isso, para 
se ter valor é necessário pa-
gar um preço. Quanto melhor 
a qualidade do produto ou 
serviço, maior o custo, maior 
o valor. Você está disposto a 
pagar o preço?
 Preço é importan-
te, mas é preciso planejar, 
pensar, inovar, automatizar, 
trabalhar o todo, se preparar 
para aproveitar os momentos 
bons e utilizar os não favorá-
veis como aprendizado. 
 A maior dúvida 
não pode ser o quanto se 
cobrar, mas o quanto está 
disposto a pagar. Desta 
forma, você saberá cobrar de 
seus funcionários e de seus 
clientes. Não é o preço que 
faz uma empresa grande, mas 
o valor que ela possui e gera.
 Em um mundo cada 
vez mais competitivo, diver-
sas técnicas de marketing são 
adotadas, porém sem emba-
samento real e verdadeiro 
por parte da marca que resol-

ve trabalhar uma estratégia. 
O trabalho não será contínuo, 
pois não está aliado à real es-
sência desta marca. Quando 
pensamos em marcas, volun-
tariamente, nos associamos 
àquelas que nos trazem mais 
valor, mesmo que seja de for-
ma indireta (como uma mar-
ca de grife), ou quando este 
valor nos fornece a consci-
ência de ter feito algo maior 
(como por exemplo, comprar 
um tênis de uma grande mar-
ca feito com plástico retirado 
do oceano). Valores vão mui-
to além de marcas.
 Você possui uma 
causa? O que a sua empresa 
pode oferecer ao mundo ou a 
sua comunidade? Qual foi a 
última vez que você parou e 
pensou o quanto sua empresa 
pode proporcionar às pesso-
as? Quem é você na cabeça 
do seu público? Você pode ser 
muito mais do que imagina.
 A vertente social, 
econômica e financeira de 
uma marca é algo bom, mas e 
a essência? Estamos nos pla-
nejando para ser melhores? A 
resposta pode ser sim, basta 
respirar fundo, pegar uma ca-

neta e começar a escrever to-
dos os pontos que acredita  te 
fazer sair do foco. Pense em 
como você sempre planjou 
atender seu cliente e de que 
forma sonha trabalhar. Pro-
ponha para si mesmo solu-
ções aliadas ao seu principal 
valor: ser verdadeiro para si e 
para seu público.
 Busque nas com-
petências essenciais de sua 
marca soluções que são vitais 
à sua sobrevivência. Pense, 
escreva, revise, ouse, arris-
que, busque profissionais, se 
especialize. Cresça, não só 
no tamanho, mas amplie seus 
valores com estratégias mais 
pertinentes. Acredite que 
2017 será excelente. 
 Boas festas.
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A ideia de compartilhar es-
critórios surgiu nos Esta-
dos Unidos e não demorou 

para se consolidar pelo mun-
do, inclusive no Brasil. Já faz 
alguns anos que o coworking, 
como também são conhecidos 
os escritórios compartilhados, 
fisgou a preferência de muitos 
empreendedores e empresá-
rios brasileiros. Segundo a Or-
ganização Coworking Brasil, 
esse mercado cresceu 52% em 
2016. Atualmente são mais de 
400 espaços especializados em 
coworking em nosso país.
   Foi nessa tendência que o 
empresário Fábio Rocha, de 
36 anos, resolveu apostar, ao 
trazer para Jardim Camburi 
a WorkClub Coworking. “...
além de ser morador do bairro 

há quase 20 anos, resolvi mon-
tar o empreendimento em Jardim 
Camburi por ser um bairro bem 
estruturado e estrategicamente 
situado na região metropolita-
na. Nessa região existem mui-
tos profissionais e empresários 
que precisam realizar grandes 
deslocamentos para seus escritó-
rios e perdem parte de suas vi-
das no trânsito de nossa cidade. 
Não obstante, o bairro concentra 
grande número de recém-forma-
dos e jovens casais que estão es-
truturando suas vidas e famílias 
que, visto os altos custos e a bu-
rocracia para se alugar uma sala 
comercial e montar um escritó-
rio, começam seu próprio negócio 
trabalhando em casa.”, comenta 
Fábio Rocha, fundador e CEO 
da rede especializada no seg-

mento de escritórios comparti-
lhados, WorkClub Coworking.
    Paulo Torres, presidente da 
Cooperling – Coop. dos Profes-
sores de Línguas do ES, foi o 
primeiro cliente da WorkClub 
Coworking de Jardim Cambu-
ri. “Antes de aderir ao escritó-
rio compartilhado, a coopera-
tiva arcava com vários custos 
para ter uma sala comercial. 
Além disso, as correspondên-
cias não eram recebidas tem-
pestivamente, pois não tinha 
funcionário. Hoje, com a Work-
Club Coworking, usufruímos 
de uma estrutura corporativa 
completa, inclusive com recep-
cionista, por menos da metade 
dos custos anteriores. Nossa di-
retoria é avisada por e-mail no 
momento em que uma corres-

pondência é recebida e somos 
servidos com cafezinho e água 
em nossas reuniões”, comentou 
sorridente. 
     Andressa Spagnol, reno-
-mada corretora de imóveis 
da Grande Vitória, cliente da 
WorkClub Coworking, relem-
bra: “Quando trabalhava em 
casa ficava mais suscetível à per-
da de foco e concentração, o que 
acarretava baixa produtividade. 
Além disso, precisava recorrer à 
cafeterias e praças de alimenta-
ção para fazer reuniões com seus 
clientes, o que não favorecia uma 
conversa restrita e produtiva, 
muitas vezes prejudicando mi-
nhas negociações”.
   “Estudos recentes demonstram 
que a economia gerada ao se op-
tar por trabalhar em um escritó-
rio compartilhado pode passar 
dos 70% em relação aos custos 
de um escritório próprio. Além 
disso, em um escritório compar-
tilhado, o empreendedor passa a 
se concentrar muito mais na sua 
atividade-fim, aumentando a sa-
tisfação de seus clientes, pois não 
precisa mais se preocupar com 
coisas secundárias como limpeza 

e conservação do escritório, repo-
sição de materiais, recepcionista 
e atendimento telefônico, visto 
que toda essa infraestrutura está 
disponível”, destaca a sócia e 
diretora de relacionamento da 
WorkClub Coworking, Lilian 
Santos.
    O CEO da WorkClub con-
cluiu: “A WorkClub Coworking 
é muito mais que um escritório 
compartilhado de primeira linha, 
pois buscamos ser parceiros dos 
nossos clientes. Além de inves-
tirmos pesado na qualidade da 
estrutura que disponibilizamos, 
buscamos incentivar e manter o 
empreendedorismo oferecendo 
cursos, palestras e workshops 
gratuitos aos nossos “coworkers”. 
Além disso acreditamos que so-
mos o único espaço de coworking 
do Estado, que por meio de uma 
parceria com um grande escri-
tório de Contabilidade e Consul-
toria empresarial, subsidiamos 
parte dos custos para formaliza-
ção das empresas, assessoria con-
tábil, registro de marcas no INPI, 
entre outros. Acredito que esse di-
ferencial é que faz estarmos com 
poucas vagas disponíveis.”

Tendência de escritórios compartilhados 
chega ao bairro em grande estilo
Estrutura empresarial completa e inovadora, com baixo custo, promete surpreender empreendedores e empresários da região

Aldomar Júnior

Aldomar Júnior

Empreendedorismo
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 O ano de 2016 marca 
com tristezas profissionais ou 
lucratividade? Os lucros con-
quistados são suficientes ou 
está na hora de mudar de ca-
minho? E 2017 promete me-
lhores resultados? Devemos 
buscar novas conquistas, ino-
vação, contratar funcionários, 
lançar produtos, ou será ape-
nas mais um ano com perdas 
e ganhos?  Nosso sucesso está 
relacionado com o significado 
da palavra VALOR, para cada 
um de nós e para os que parti-
cipam de nosso meio. 
 O  site  “significados.
com”  informa que valor é o 
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uma determinada pessoa ou 
organização, que estabelece 
a forma como ambos se com-
portam e interagem com ou-
tros indivíduos e com o meio 
ambiente. A palavra valor 
pode significar, também, me-
recimento, talento, reputação, 
coragem e valentia.
 Após  um  ano cheio 
de surpresas como o de 2016, 
falar em coragem e valentia  
pode parecer loucura para 
muitas pessoas. No entanto, 
o ano já está se finalizando  e  

estamos “dando a volta por 
cima”.
 Você sabe o valor da 
sua empresa, da sua marca e 
do seu suor?  A palavra valor 
remete  a preço, por isso, para 
se ter valor é necessário pa-
gar um preço. Quanto melhor 
a qualidade do produto ou 
serviço, maior o custo, maior 
o valor. Você está disposto a 
pagar o preço?
 Preço é importan-
te, mas é preciso planejar, 
pensar, inovar, automatizar, 
trabalhar o todo, se preparar 
para aproveitar os momentos 
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veis como aprendizado. 
 A maior dúvida 
não pode ser o quanto se 
cobrar, mas o quanto está 
disposto a pagar. Desta 
forma, você saberá cobrar de 
seus funcionários e de seus 
clientes. Não é o preço que 
faz uma empresa grande, mas 
o valor que ela possui e gera.
 Em um mundo cada 
vez mais competitivo, diver-
sas técnicas de marketing são 
adotadas, porém sem emba-
samento real e verdadeiro 
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ve trabalhar uma estratégia. 
O trabalho não será contínuo, 
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tariamente, nos associamos 
àquelas que nos trazem mais 
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muito mais do que imagina.
 A vertente social, 
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a essência? Estamos nos pla-
nejando para ser melhores? A 
resposta pode ser sim, basta 
respirar fundo, pegar uma ca-

neta e começar a escrever to-
dos os pontos que acredita  te 
fazer sair do foco. Pense em 
como você sempre planjou 
atender seu cliente e de que 
forma sonha trabalhar. Pro-
ponha para si mesmo solu-
ções aliadas ao seu principal 
valor: ser verdadeiro para si e 
para seu público.
 Busque nas com-
petências essenciais de sua 
marca soluções que são vitais 
à sua sobrevivência. Pense, 
escreva, revise, ouse, arris-
que, busque profissionais, se 
especialize. Cresça, não só 
no tamanho, mas amplie seus 
valores com estratégias mais 
pertinentes. Acredite que 
2017 será excelente. 
 Boas festas.
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e conservação do escritório, repo-
sição de materiais, recepcionista 
e atendimento telefônico, visto 
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disponível”, destaca a sócia e 
diretora de relacionamento da 
WorkClub Coworking, Lilian 
Santos.
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é muito mais que um escritório 
compartilhado de primeira linha, 
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A atleta Valesca Rocha retorna do Mundial 
de Levantamento de Peso com novo recorde
“Foi preciso passar alguns dias à base de saladas para conseguir a premiação”

Aldom
ar Junior

A atleta de Powerlifting (Levanta-
mento de Peso) Valesca Rocha, aca-
ba de retornar dos Estados Unidos 

trazendo para a Capital mais medalhas 
e troféus. Durante 2016, foi preciso foco 
e um bom planejamento para que ela 
conseguisse excelente colocação nos 
campeonatos brasileiro e mundial de 
Powerlifting. A preparação da atleta 
para os campeonatos iniciou no final de 
2015 e finalizou em novembro de 2016, 
com treinos de duração de duas horas, 
de segunda a sexta-feira, marcando sua 
participação no mundial e batendo seu 
próprio recorde.
    Além do treinador, Valesca tem a as-
sessoria de diversos profissionais para 
conseguir excelente performance nos 
campeonatos. Ela segue acompanhada 
por nutricionista e realiza oito refeições 
diárias, ricas em carboidratos e proteí-
nas, de duas em duas horas. O acompa-
nhamento de um nutrólogo, também é 
algo que não fica de fora da preparação 
da atleta. O profissional a auxilia verifi-
cando se há necessidade de complemen-
tação com vitaminas e aminoácidos. 
Valesca é assessorada por um fisiotera-
peuta que a ajuda a cuidar da articula-
ção, ossos e tendões, se prevenindo de 
lesões, pois segundo ela, em véspera 
de competições os treinos são intensos, 
com cargas altas e aumenta o stress. 
    Valesca conta que durante o ano sua 
rotina tem sido extensa. Ela trabalha 
oito horas diárias, com um intervalo 
que utiliza para almoçar e treinar. Seu 
meio de transporte é a bicicleta e diaria-
mente ela se desloca de Jardim Camburi 
para Jardim da Penha, para chegar até 
seu local de trabalho.
    “Tenho que me esforçar bastante para 
conseguir trabalhar e treinar”, comenta.
    Participar  do  mundial, trouxe à         
Valesca a certeza de ter muitos amigos e 
o carinho de grande número de fãs que 
a apoiaram na conquista de fundos para 
pagar suas despesas de viagem. 
    “O ano de 2016 trouxe muitas dificul-
dades para todos. No entanto, fiquei im-
pressionada com a sensibilidade de meus 
fãs que perceberam a minha dificuldade 
de viajar para o mundial e fizeram rifas 
para conseguir investimento para minha 
viagem. Tive apoio de um restaurante que 
ofereceu alimentação ‘fit’ para eu rifar, 
um amigo fez uma campanha na internet 
para conseguir doação em dinheiro. Outro 
amigo me ofereceu um kit de sua empresa 
automotiva para sortear. Muitas pessoas 
se envolveram nesse processo e meus pa-
trocinadores também me ajudaram a con-
seguir realizar meu sonho”, diz. 
     Nas vésperas de suas viagens para 
participar de campeonatos fora do Bra-
sil, habitualmente, Valesca aumenta um 
quilo acima de seu peso corporal, pois 

costuma emagrecer por conta da via-
gem. Porém, na competição de 2016 foi 
pega de surpresa: seu peso não baixava. 
Então, seu técnico a orientou a comer 
somente salada até o dia da pesagem, 
para baixar o peso.
    “Ver as pessoas podendo comer à vonta-
de e eu ter que me alimentar só de salada, 
foi um verdadeiro sacrifício. No último 
dia nos Estados Unidos, eu acreditava que 
o recorde não viria. Creio muito em Deus, 
por isso pedi orientação a Ele. Uma atleta 
que dividia o quarto comigo, me enviou 
uma mensagem no whatsapp com uma 
música bastante marcante. Dizia o se-
guinte: ‘coloque as mãos para o céu, por-
que hoje Deus fará o milagre’. Fiquei bas-
tante emocionada. Quando fui verificar 
meu peso novamente, estava satisfatório. 
Eu pesava menos”. conta.
Valesca foi campeã pela quinta vez e 
conseguiu bater dois recordes no mes-
mo dia.

    O ano de 2017 marcará 
como o último para Vales-
ca na categoria até 46 anos, 
por isso, seu desejo é bater 
uma marca ainda maior. Em 
2018 ela passará para a categoria 
de 47 a 50 anos, e segundo a atleta, 
está determinada a iniciar a nova cate-
goria batendo o recorde.
    “O que me faz ser uma campeã é mi-
nha determinação. Sou guerreira, tenho 

garra e busco escutar somente conselhos 
positivos, faço o que gosto. Estou feliz, in-
dependente de qualquer coisa, tenho foco 
e vou em frente. O começo é sempre muito 
difícil, dá vontade de desistir. No entanto, 

vencendo a fase inicial, conseguimos 
brilhar mais na frente. Quando está 
muito difícil é porque está perto de me-
lhorar.  Com determinação consegui-
mos vencer”, encerra.

Esporte
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Aldom
ar Junior
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É preciso estar atento à escolha da alimentação, evitando o consumo 
de quantidades exageradas de alimentos, bebidas e doces.

Ceia saudável é opção 
para festas de fim de ano
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Sabores do bairro

Torta de maçã conhecida como 
Apfel Strudel é servida em algumas 
cafeterias de Jardim Camburi

com Cleide Moraes

PARA AS NOZES
saírem inteiras das 

cascas deixe-as durante 
uma noite no freezer.

PARA DERRETER 
O CHOCOLATE
Pique-os e 
derreta-os em 
banho-maria 
em temperatura 
baixa.

Soluções

Além da Apfel Strudel, a chef de cozinha Cleide Moraes oferece mini panetones, pão vegano 
e vegetariano para os amantes da boa culinária.

euamomeubairro - dezembro/2016

    PARA TIRAR O SAL DO BACALHAU
Coloque na água um pedaço de pão 

que ele absorverá o sal 
com maior rapidez.

Cleide Moraes é uma chef 
de cozinha especialista 
em comidas de diversos 

países. Ela nos conta que todo o 

seu aprendizado sobre a culiná-
ria alemã aconteceu em Santa 
Catarina através de uma vizi-
nha nascida na Alemanha. Com 

ela, aprendeu a preparar a deli-
ciosa torta de maçã, Apfel Stru-
del, entre outros pratos.
       Preparada com uma mas-
sa extremamente fina, a Apfel 
Strudel é uma torta originária 
de países como Áustria e Ale-
manha, recheada com nozes tri-
turadas, uvas-passas brancas e 
pretas e pedaços de maçã. 
        “Na Alemanha e Santa Ca-
tarina, essa torta é uma das mais 
antigas da Europa e é tipicamen-
te servida no lanche da tarde. 
Aqui em Vitória, é consumida 
como sobremesa.”, comenta. 
         Cleide levou a Apfel Strudel 
para algumas das cafeterias 
de Jardim Camburi e também 
outras de suas delícias como o 
mini panetone, o pão vegano e 
o vegetariano. 
      “Forneço encomendas duran-
te todo o ano, e agora no fim de 
ano estou recebendo mais pedi-
dos para as festas de Natal e Ano 
Novo”.
      Os mini panetones são al-
gumas das sugestões que a chef 
prepara sob encomenda. “Os 
mini panetones são deliciosos. 

Eles podem ser colocados em 
uma cesta, envolvê-la no papel 
celofane e amarrá-la com uma 
fita para dar de presente de na-
tal.  O pão vegano e vegetariano 
são preparados com farinha inte-

gral e assados na forma de bolo 
inglês”.
       A chef prepara essas e ou-
tras delícias, podendo ser enco-
mendadas através do telefone: 
3314-1377.

Os mini panetones são algumas das sugestões da chef para 
presentear a família no Natal
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Cuidado com a alimentação nas 
festas de fim de ano
As confraternizações de fim de ano requerem atenção e cuidados para evitar abusos. Investir na alimentação saudável é excelente opção 

Confraternizações, happy 
hours, férias, ceias de Na-
tal e de Réveillon. As úl-

timas semanas de dezembro 
reservam muita diversão entre 
amigos e familiares, com con-
sequente excesso de calorias à 
mesa. Mas o período também 
requer atenção e cuidado, para 
evitar abusos que podem trazer 
prejuízos à saúde.
      “A maioria fez dieta para 
chegar ao verão com o corpo que 
gostaria de estar. Nas férias e 
confraternizações as pessoas se 
dão de presente, como uma re-
compensa, usufruir desses car-
dápios”, avalia a nutricionista 
Anna Carolina Freitas.
      Segundo a nutricionista, é 
possível participar das ativida-

des e consumir o cardápio de 
tais eventos sem muita culpa.
     “Oriento meus pacientes para 
que façam escolha do seu ali-
mento preferido, carne ou acom-
panhamentos. Caso não queiram 
escolher, que coloquem pouca 
quantidade no prato. As refeições 
acontecerem à noite e, por isso, 
não devemos colocar grandes 
quantidades. Explico aos meus 
pacientes que seria como encher 
um carro com combustível e de-
pois guardar na garagem”, con-
tou.
     Anna disse ainda que tem 
constatado entre seus pacientes 
a preocupação com tais eventos 
e a consequência do cardápio 
calórico sobre o trabalho feito 
ao longo do ano.
     “Todos estão com essa preocu-

pação de fim de ano. A orientação 
que faço é que sejam moderadas 
as quantidades, evitando doces e 
rabanadas, além de bebida alco-
ólica em excesso”, lembrou.
     Ela  disse ainda que para 
quem ainda quer resultado em 
relação à dieta e exercícios físi-
cos, os festejos natalinos podem 
ser prejudiciais, já que todos 
costumam se dar folga da aca-
demia neste período.
     “Como opção para uma re-
feição saudável, sugiro uma ave 
assada, arroz integral substituin-
do o branco na receita de arroz 
à grega, usar creme de ricota na 
receita do salpicão e uma sobre-
mesa mesa de frutas”, opinou. 
    Anna Carolina atua há 13 
anos como nutricionista, fazen-
do avaliação completa, prescri-

ção de dietas personalizadas e 
acompanhamento nutricional. 
Atende em média 30 até 50 pa-
cientes mensalmente em Jardim 
Camburi.
     “Educação alimentar é pra 
vida toda, é sempre bom não es-

perar um motivo para procurar 
o profissional”, finalizou.
 
Serviço:
Anna Carolina Freitas – Nutri-
cionista - Rua armando Duarte 
Rabelo, loja 5, Jardim Camburi.

Evitar doces ajuda a minimizar o ganho de calorias nas festas.

Maria Morena
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Como contratar um site para a sua empresa
Após a decisão da criação de um site para sua empresa, é necessário saber quanto custa e como 
contratar o serviço, para não haver problemas de ter que tirá-lo do ar

A 
internet oferece di-
versos tipos de sites 
gratuitos ou com 

orçamentos exagerados. 
Pensando nisso, conver-
samos com a Analista 
de sistemas e Web Deve-
loper, Roziane Ataydes 
Freitas, sócia proprietária 
da RN Desenvolvimento 
Web, que orienta a me-
lhor forma de contrata-
ção do serviço.
   Segundo Roziane, quan-
do realizamos buscas na 
internet encontramos di-
versas plataformas que 
oferecem sites gratuitos, 
onde o próprio usuário 
prepara seu ambiente 
web. Esses sites, costu-
mam ter muitas limita-
ções e não possuem varie-
dade de recursos, além de 
impossibilitar a migração 
para outras plataformas 
(quando o site precisa ser 

atualizado com novo lay-
-out por um profissional, 
possivelmente as infor-
mações e banco de dados 
não poderão ser reutiliza-
dos, gerando retrabalho).
     “Esses sites gratuitos, 
geralmente, limitam a 
quantidade de imagens 
publicadas, disponibilizam 
modelos predeterminados, 
impossibilitando o usuário 
de personalizá-lo. O usuá-
rio esquece que o site tem 
que ser ‘alimentado’ com 
informações atualizadas. 
O domínio não é próprio e 
o site não terá um endere-
ço de e-mail personalizado 
com o nome da empresa. 
O correto é compreender a 
proposta do cliente e orien-
tá-lo sobre todo o funcio-
namento do site, como será 
a manutenção, a hospeda-
gem e o domínio, além de 
dar o treinamento para ele 

gerenciar o conteúdo de seu 
site”, informa.
      Roziane frisa que 
quem cobra um serviço 
muito barato, pode 
estar vendendo um 
trabalho com execução 
incompleta. 
       “Na hora de  con-
tratar alguém para criar 
o site de uma empresa é 
necessário ter referên-
cias do profissional, pois 
não é apenas mostran-
do um trabalho bonito 
e bem apresentado, que 
o cliente terá a certe-
za de satisfação plena. 
Por trás da beleza de um 
site, existe a funciona-
lidade: é necessário ter 
mão-de-obra para reali-
zar a manutenção, para 
que o site nunca saia do 
ar; é preciso que alguém 
faça as atualizações das 
informações com textos 

e imagens; o site poderá 
ter a necessidade de no-
vas funcionalidades, ge-
rando manutenção, entre 
outros serviços. Devemos 
estar cientes de todos os 
detalhes para não correr 
o risco de contratar um 
serviço que possa gerar 
prejuízos, como a per-
da do valor e do tempo 
investido, fazendo com 
que seu site fique pouco 
tempo no ar. Exija uma 
proposta detalha-
da, e peça ao de-
senvolvedor que 
explique bem 
como as coisas 
f u nc ion a rão 
para que não 
seja necessá-
ria a contra-
tação de ou-
tros serviços. 
O bom é ter 
um pacote de 

serviços deta-
lhados”, fi-
naliza.

Serviçoeuamomeubairro - Dezembro/2016
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Jardim Camburi e bairros 
vizinhos ganham mais uma 
opção na área da saúde

Samuel Vieira

Com preço bastante acessível, a franquia Clínica Dr. Família é uma unidade 
popular com oferta de mais de 20 especialidades médicas e variedade de exames

Moradores e bairros vizinhos 
de Jardim Camburi ganharam 
mais uma opção de atendimento 

à saúde com a instalação da Clínica 
Dr. Família,  uma clínica popular  
que oferece atendimento com preços 
mais acessíveis direcionado e atende, 
principalmente, às pessoas que não 
possuem convênios médicos. 
     Recentemente, a franquia foi ins-
talada na Rua Tiradentes 111 - Parque 
Residencial Laranjeiras, no município 
de Serra, e tem como objetivo atender 
a toda a população que necessita de 
atendimento médico de qualidade.
    A advogada Carolina Giacomin 
Barros, sócia proprietária da franquia, 
informa que a clínica possui mais de 20 
especialidades, onde o atendimento é 
feito em consultórios individuais, com 
toda a privacidade, respeito e atenção 
que o paciente merece. “Além do 
atendimento clínico realizamos diversos 
exames, alguns em nossa unidade e 
outros em clínicas parceiras, com preço 
bastante diferenciado e, de acordo com o 
valor, poderá ser parcelado. Atendemos 
pacientes de Serra, Vitória, Cariacica e 
outros municípios”, informa. 
    Percebendo grande  demanda  da  
população que não tem convênio 

médico, que necessita de atendimento 
de forma humanizada, com agilidade, 
eficiência e preços justos, além de  
estrutura adequada, a Clínica Dr. 
Família foi idealizada e inaugurada 
pelo pediatra e oncologista, Cristiano 
Gomes, na Zona Leste de São Paulo, 
e teve excelente repcitividade da 
população. Posteriormente, o negócio 
foi ampliado com franquias distribuí-
das em outros Estados. 
  De  acordo com Cristiano, a 
clínica possui sistema integrado de 
agendamento e gestão entre todas as 
unidades. 
    “O médico que atende na unidade de 
Laranjeiras tem acesso às informações do 
atendimento em outra unidade da rede 
Dr Família. Desta forma, o profissional 
poderá dar continuidade ao atendimento, 
acompanhando o histórico médico do 
paciente, pois possuímos prontuário 
online, certificado, chancelado e auditado 
pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM), ajudando a manter a integração 
do histórico do paciente”,  conta.
      Segundo Cristiano, a franquia tem 
o selo da ABF (Associação Brasileira 
de Franchising) e o preço das consultas 
varia de R$ 90,00 a 120,00, de acordo 
com cada especialidade. 

Especialidades médicas: acumputura, cirurgia 
geral, cirurgia  plástica, cirurgia  vascular, clínico 
geral, dermatologia, dor crônica, fisioterapia, 
fonoaudiologia, gastroenterolia, ginecologia, medicina 
do trabalho, neuropsicologia, nutrição, nutrologia, 
obstetrícia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, 
proctologia, psicologia, psiquiatria, reumatologia, 
terapia ocupacional

Rua Tiradentes 111 - Parque 
Residencial Laranjeiras 

(esquina com a Rua José Bonifácio) 
3065-7777 / 3065-8888 / 997588133
contato.serra@clinicadrfamilia.com.br

Exames: audiometria, colposcopia/papanicolau, 
dermatoscopia, biópsias, doppler de carótidas e 
vertebrais, ecodoppleer colorido, eletrocardiograma, 
impedanciometria, raios x, ressonância magnética, 
sangue, urina e fezes, teste da orelhinha, teste de pa-
ternidade (DNA), tomografia computadorizada, ultras-
sonografia, vectonistagmografia, videolaringoscopia.

Pode cumprimentar 
vitiligo não pega
Quem ainda não se deparou com 

uma pessoa que tem manchas 
brancas na pele? O vitiligo é uma 

doença autoimune caracterizada pela 
perda gradual da coloração da pele e 
não é contagiosa. 
     De acordo com o portal da sociedade 
Brasileira de Dermatologia, a maioria 
dos pacientes de vitiligo não manifesta 
qualquer sintoma além do surgimento 
de manchas brancas na pele. Entretan-
to, em alguns casos, os pacientes rela-
tam sentir sensibilidade e dor na área 
afetada.
    Muitas  pessoas com vitiligo sentem 
dificuldades de viver socialmente, pois 
a sociedade não tem acesso à informa-
ção sobre o assunto, isso é um dos fato-
res que acarretam na manifestação do 
preconceito com a doença.
   A gerente comercial Wilma Dalva de 
Oliveira tem vitiligo conta que morou 
na Inglaterra durante oito anos e retor-
nou ao Brasil há dois anos. O período 
em que esteve fora do país, fez com que 
o problema se agravasse pela ausência 
do sol, que tem papel fundamental no 
apoio ao tratamento da doença.
    “A palavra que define vitiligo é incômodo. 
A doença atrapalha a vida, porque somos 
rejeitados, principalmente por pessoas de 
classe média baixa, que zombam e ques-
tionam se o vitiligo é contagioso. Quando 
entramos em lojas, alguns vendedores se 
afastam com medo de ser contaminados. 
Quem tem vitiligo tenta esconder as mãos 
para não sofrer com o preconceito. Eu não 
frequento bares ou restaurantes, porque 
me incomoda quando as pessoas olham 
para minhas mãos. Aqui, o preconceito é 
maior que outros estados brasileiros. Falta 
informação”, lamenta.
     Para Wilma, o vitiligo transporta 
o doente para situações extremas. Ela 
diz que ora se desliga da doença, ora se 
sente incomodada. 
     “Quanto mais nos preocupamos, mais 
as manchas aumentam de tamanho, 
porque desestabiliza nosso emocional, 
por isso, tentamos fazer de conta que não 
temos nada”, afirma.
     De acordo com Wilma, quem tem 
vitiligo necessita ter algumas restrições 
com a alimentação, devendo evitar in-
gerir embutidos, condimentos e outros 
alimentos, principalmente quando o 
paciente está fazendo uso de medica-
mentos, pois pode atrapalhar o efeito 
do remédio. Além disso, o paciente deve 
evitar o sol forte para não correr o risco 
de ter queimaduras.
    “Quanto retornei ao Brasil tive quei-
madura de segundo grau nas mãos, mes-
mo usando o filtro solar. Fui caminhar na 
praia, não havia sol, e apesar de nublado, 
o tempo estava quente. Agora já sei como 
devo me comportar evitando me expôr ao 
sol. Devemos ficar pouco tempo no sol e 
somente antes das 10 horas e após as 16 
horas. Às vezes precisamos usar luvas.”
    O vitiligo afeta a vida emocional de 
quem têm a doença por isso, é necessá-
rio buscar ajuda de um psicólogo para 
acompanhar o tratamento.
    Wilma conta que em determinado 
momento de sua vida não queria mais 
sair de casa por se sentir incomodada 
com a forma que é tratada. Ela rela-

ta que quando entra em coletivos, por 
exemplo, as pessoas a olham de forma 
preconceituosa e não querem tocar no 
mesmo local onde ela coloca suas mãos. 
    “Ficamos muito desestabilizados e in-
crédulos, porque encontramos muitas bar-
reiras que nos impedem de viver de forma 
satisfatória. Geralmente o tratamento do 
vitiligo é feito através da associação de um 
dermatologista com um psicólogo, fazendo 
com que o  resultado seja mais eficaz”.
    Entenda um pouco mais sobre a do-
ença:
    Segundo o médico do trabalho Jorge 
Luiz de Miranda, especialista em Me-
dicina Psicossomática e Psicologia Jun-
guiana, vitiligo é uma doença caracte-
rizada pela perda do pigmento natural 
da pele (melanina). A causa é atribuída 
a distúrbio imunológico que destrói os 
melanócitos (células que produzem me-
lanina).
    “A forma mais comum do vitiligo é se 
apresentar como manchas brancas bilate-
ralmente pelo corpo, mas, a mais simples 
é a segmentar. O diagnóstico é clínico que 
pode ser confirmado por biópsia (exame 
histopatológico)”, informa.
    Jorge diz que o tratamento do vitiligo 
consiste em medicamentos que atuem 
na resposta imunológica, semelhante 
ao que acontece nas alergias. 
   “Essa doença é de um grupo de distúrbios 
denominados de autoagressão, como se 
organismo atacasse o próprio tecido do 
paciente. É um tratamento prolongado 
que pode durar mais de ano. O vitiligo 
exige um aconselhamento psicológico pois 
pode interferir na autoestima do paciente. 
Não é contagioso. É recomendado evitar 
exposição solar. O stress emocional pode 
ser um fator de desencadeamento ou 
agravamento do problema. O vitiligo 
faz parte dessas doenças que o sistema 
imunológico está superativo. O tratamento 
é com imunossupressores”, finaliza.

Apesar de ser antiga, a doença não é 
muito conhecida. 
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tem poderes para aumentar o efetivo 
policial no bairro e que essa demanda 
deve ser encaminhada à Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social (Sesp). 
  Informou ainda que o Comando de 
Policiamento Ostensivo Metropolitano 
(Copom) designou o aumento voltado à 
realização de blitzes em ônibus, a fim 
de coibir ocorrências nestes espaços. 

Segurançaeuamomeubairro - Dezembro/2016

Comunidade cobra o aumento no 
efetivo que faz a ronda no bairro

Patrulha  realiza 
reuniões mensais 
com moradores

Maria Morena

Moradores de Jardim Camburi 
podem acompanhar as ações da 
Patrulha da Comunidade, em 

reuniões mensais organizadas pelos 
membros da unidade de polícia local. 
Nos encontros, é possível discutir te-
mas pertinentes à segurança na comu-
nidade e apresentar sugestões em rela-
ção ao trabalho desenvolvido na região. 
A próxima reunião da Patrulha está 
marcada para o dia 19 de dezembro, na 
Unidade de Polícia de Jardim Camburi, 
ao lado do Shopping Norte Sul.
       A mais recente reunião da Patru-
lha junto à comunidade ocorreu no dia 
22/11 e contou com a presença de 50 
moradores. Eles cobraram aumento no 
efetivo policial que faz a ronda no bair-
ro; reforço na segurança das entradas 
e saídas de Jardim Camburi, entre 6h e 
8h, das 17 às 19h e às 22h. Outros mo-
radores apontaram a insegurança e o 
suposto tráfico de drogas em locais mo-
vimentados de Jardim Camburi, como 
a praça nas proximidades da Igreja Ca-
tólica. 
    Responsável pelas ações da 4ª Com-
panhia do 1º Batalhão da Polícia Mi-
litar do Espírito Santo, Capitão Vitor, 
presente na reunião, respondeu às 
demandas dos participantes. Prome-
teu reforçar o policiamento em locais 
e horários solicitados; patrulhar a re-
gião apontada como possível local de 
tráfico. Entretanto, ponderou que não 

      De acordo com dados divulgados 
durante a reunião, aproximadamente 
30 policiais fazem o policiamento em 
Jardim Camburi. Eles transitam a pé, 
de bicicleta, moto, carro, triciclo, Kom-
bi e, eventualmente, montados a cava-
lo. Do total, 26 PMs atuam entre 8h e 
22h. Outros quatro são responsáveis 
pela ronda noturna, entre 22h e 8h. 
       Segundo informações da asses-
soria de imprensa da Sesp, que emitiu 
nota à reportagem, o itinerário do po-
liciamento é realizado de acordo com o 
mapa do crime, em locais onde se con-
centram maior número de ocorrências, 
por isso a importância do registro de 
todos os casos. 
       “A PM lembra que a Guarda Munici-
pal também atua na região auxiliando as 
ações de combate ao crime e que no bair-
ro há guarnições da Polícia Militar que 
patrulham a região 24h e em horários 
estratégicos há o reforço do Patrulha da 
Comunidade. Além disso, diariamen-te 
acontecem abordagens em pontos estraté-
gicos do bairro”. 

Efetivo

Samuel Vieira
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Entrevista com Fabio Freire

Cultura

O jornal euamomeu-
-bairro entrevista o 
poeta Fabio Freire, 

que está lançando seu 
segundo livro de poesia   
com o título “Clarifica-
do i ficar o lado alado”,  
estreando com o nome 
Luiz Monteiro. Segundo 
o autor a obra é uma mis-
tura de gêneros textuais.

    Leia entrevista com-
pleta.

EAMB >>Qual o seu 
nome completo, profis-
são e idade?
— Fabio Luiz Monteiro 
Freire, poeta, 52 anos
O que você escreve?
— poesia
Qual o título do livro e 

em que se inspirou?
— “Clarificado i ficar o 
lado alado” com nome 
de autor Luiz Monteiro. 
Novamente é uma mis-
tura de gêneros textuais, 
acrescentando uma nova 
visão em criação de poe-
mas formais com explo-
rações matemáticas, ana-
gramáticas entre métrica, 

rítmica, rimas simétricas 
tentando o voo musical 
com as ideias universais.
Como foi o processo 
de criação, desenvolvi-
mento do livro?
— Trata-se de um segun-
do apanhado de textos 
recentes entre outros dis-
tantes, anteriores ao meu 
primeiro lançamento, 

poesia, com nome poeta 
Fabio Freire. A reunião 
dos textos, já com propó-
sito de edição de livro, foi 
pensada para seleção em 
edital de patrocínio de 
publicação do conjunto 
da obra, via lei de incen-
tivo cultural. 
Quando será o lança-
mento e onde?
— O lançamento do livro 
acontece durante o Fes-
tival Capixaba de Litera-
tura, num esforço em in-
centivo do departamento 
de Literatura do Centro 
Cultural SESC Glória, lo-
calizad no Centro Histó-
rico da cidade de Vitória. 
O Festival acontece entre 
os dias 06 e 11 de De-
zembro de 2016. Divido 
a atenção do público na 
noite do dia nove, para o 
lançamento do meu livro.
Quanto tempo levou 
para compor a obra?
— A obra ainda é uma tra-
jetória de minha carreira 
poeta. Ainda estreando 
com nome poeta inédito, 
meus textos neste “clari-
ficado”, ainda são a soma 
de minha trajetória com 
novas experiências em 
fórmulas pretéritas de 
jogos formais. Somando, 
ainda, artimanhas com 
método anagramático de 
composição de versos, 
explorando, com alguma 
imitação, concepção poé-
tica de invenção do poeta 
Waldo Motta.
Qual a mensagem do 
livro?
— Leiam poesia, bebam 
poesia, comam poesia, 
fumem poesia, relacio-
nem-se com a poesia; ela 
é quem me salva “da gue-
la do abismo”, como can-
ta Waldo Motta em um de 
seus poemas, na obra.
Quando foi que você 
reconheceu o destino 
poeta?
— Esse destino foi selado 
no Centro da Cidade de 
Vitória. Foi quando me 
dei conta de que ser poeta 
já é ser tudo o que preten-
di ser, hoje. Desta peque-
na palavra já ouso dizer 
ser e saber de alguma 
coisa. Debruçado sobre 
livros de meu pequeno e 
rico acervo, encontro e 
faço relação de meu nome 
com meu destino poeta, e 
até no Hebraico.
Qual o autor que te ins-
pira?
— Bernadette Lyra, Wal-
do Motta e Marcos Tava-
res, poetas vivos e con-
temporâneos e amigos de 

estrada. Aprendi muito 
com a direção que me 
apontam. Sou-lhes eter-
namente grato. 
Você teve apoio para a 
publicação do livro?
— Sim. De outra manei-
ra não seria possível. O 
patrocínio é da Lei Ru-
bem Braga. O apoio é do 
Grupo VSG de Seguran-
ça, que abraçou a minha 
causa e me possibilitou a 
realização do livro, com 
a troca do bônus, via in-
centivo fiscal/cultural, 
projeto pleiteado nesta lei 
de edital da Prefeitura de 
Vitória.
Onde pode ser encon-
trado e como adquiri-
-lo?
— Em minhas andanças 
por Jardim Camburi por 
bares nas noites que ofe-
reço meu trabalho, em 
oferta e produção de lei-
tura, como uma contra 
partida social do projeto 
que me abriga a produção 
poeta, Lei Rubem Braga. 
Tenho sido muito bem 
recebido pelo público em 
minhas andanças, onde 
me proporcionam além 
de vendas de exemplares, 
farto e fraterno bate papo 
sobre poesia e projetos 
culturais e leis de incenti-
vo, acrescentando outras 
oportunidades de traba-
lhos. Também em página 
no Facebook: Poeta Fabio 
Freire. O exemplar de 
Clarificado i ficar o lado 
alado, pode ser encomen-
dado, pagando de forma 
simples e com envio via 
correios para outras regi-
ões do Brasil. Para o exte-
rior, o pagamento tem ba-
ses de calculo nas custas 
do envio.
Diga algo que queira 
acrescentar.
— Quero agradecer a 
todas as pessoas que 
encontro por minhas 
andanças nas noites de 
Jardim Camburi e que me 
proporcionam um bre-
ve e deleitoso momento 
poeta em contribuição 
fraternal. Quero agrade-
cer formalmente ao EU 
AMO MEU BAIRRO. Sei 
que temos história nesta 
nossa trajetória, em Vitó-
ria. Fui o primeiro poeta 
entrevistado por essa edi-
ção, que é um fato poeta 
do jornal, onde devemos 
reconhecer um feito em 
realização empreendedo-
ra, como no conceito ve-
lado nesta palavra em sua 
origem grega; que nos no-
meia. Parabéns!

Com lançamento previsto para dezembro, o morador Fabio Freire apresenta seu segundo livro de poesia
Samuel Vieira
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Direito

O Coach e palestrante Tony Rob-
bins disse certa vez: “São suas 
decisões e não suas condições 

que determinam seu destino”. O que 
isso significa? Para mim significa que 
temos o poder de mudar as nossas vi-
das com as nossas decisões, o que nos 
leva ao conceito de auto responsabi-
lidade. Auto responsabilidade é ter 
a certeza de que somos responsáveis 
pela vida que temos e, portanto, os 
únicos a poder mudá-la. 
 Então, o que   está  sempre  
nos  impedindo?
 Othon  Gama,  autor do livro 
“O Código da Mudança”, afirma que é 
possível que comedores compulsivos 
se tornem saudáveis, devedores al-
cancem prosperidade e empresas com 
dificuldades se transformem em bem 
sucedidas. O autor ainda explica que 
a motivação é importante para iniciar 
esse processo de mudança, mas só no-
vos hábitos o tornam sustentável.
 Em  minhas  palestras algu-
mas pessoas relatam: “Eu sei que eu 
devo me exercitar, comer menos, que 
eu devo parar de procrastinar, perder 
menos tempo nas redes sociais e ler 
mais livros. Mas eu não consigo”. Ou 
seja, não é a falta de consciência do 
que fazer que nos impede de começar. 
O que nos impede de agir é o medo. 
Muitas vezes temos medo do fracas-
so ou da rejeição e isso nos leva, em 
diversos casos, a um processo de au-
tossabotagem, que é a insegurança em 
tomar atitudes por puro receio dos ris-

cos e das responsabilidades da vida.
 O medo é um sentimento indis-
pensável ao homem para garantir 
a sua sobrevivência. No entanto, 
ele pode limitar o crescimento 
das pessoas. O medo é o primei-
ro e talvez o maior dos inimigos 
que temos que enfrentar todos 
os dias.  O medo é um casulo 
que garante uma falsa sensa-
ção de segurança, é traiçoeiro 
e nos impede de pensar e agir 

com clareza. Por isso, saiba que tudo 
que você deseja está do outro lado do 
medo, assim é preciso vence-lo para dar 
o primeiro passo e disciplina para con-
tinuar mudando. Acredite: você é mui-
to mais forte do que imagina.
 Recentemente assisti ao filme 
“Poder Além da Vida” (disponível no 
Youtube), história de um jovem atle-
ta de ginástica olímpica que sofre um 
grave acidente que o faz enfrentar suas 
limitações. Após o acidente o jovem é 
auxiliado por um “Coach” que o ajuda 
a se reerguer depois de se tornar uma 
pessoa quase inválida. Em um trecho do 
filme um amigo desse jovem não enten-
de como ele conseguiu e pede para pas-
sar para ele um pouco dessa mágica. O 
atleta responde fazendo uma alusão ao 
aparelho de ginastica, explicando que 
não existe mágica nenhuma, apenas que 
é preciso se concentrar no agora, pensar 
somente nas barras e esquecer que exis-
te a medalha, vivendo 100% no presente. 
O que podemos tirar de lição disso, por-
tanto, é que precisamos esvaziar a nossa 
mente e jogar fora tudo que nos  impede 
de ver o que realmente importa.
 Assim, praticando  o poder do 
agora, os problemas criados por nos-
sas mentes se dissolvem; descobrimos 
que podemos estar livres das amarras 
e angústias do passado e da ansiedade 
do futuro. Não viva com medo do fra-
casso, seja corajoso, acredite mais em 
você e assuma riscos, porque segundo o 
escritor Augusto Cury “quem vence sem 
riscos é coroado sem glória”. 

Assuma riscos e 
seja um vencedor

Aldomar Junior Coach
www.supereseuslimites.com - coach@supereseuslimites.com

     Em 2015 uma Lei Complementar veio 
disciplinar o contrato de trabalho do-
méstico, a chamada PEC DOS DOMÉS-
TICOS, e, se por um lado trouxe vários 
direitos trabalhistas para esta classe de 
trabalhadores, por outro lado tornou 
mais caro para o empregador manter o 
empregado doméstico em seu lar.
     Quando a norma entrou em vigor 
o impacto na sociedade foi grande, e 
muitas famílias optaram por desligar o 
empregado doméstico que já tinham em 
casa, com medo do aumento dos custos, 
sem pensar nos riscos que a nova con-
tratação escolhida poderia lhe trazer, 
qual seja, a de diaristas, já que, apesar 
da diarista não receber encargos e direi-
tos do empregado doméstico, os requisi-
tos de sua contratação são rigorosos, e 
se não forem observados geram a confi-
guração do vínculo de emprego e paga-
mento de todos os direitos retroativos e 
que tinham  sido  “sonegados”.
     Passado mais de um ano, observa-
mos que a situação permanece com o 
aumento da contratação de diaristas, 
o que nos parece contraditório, pois a 
norma legal, que veio para assegurar 
maior tranquilidade para uma catego-
ria historicamente discriminada, de 
certo modo acabou servindo para a fi-
nalidade diversa, em que pese existir 
soluções possíveis e previstas na PEC 
DOS DOMÉSTICOS para equilibrar os 
direitos e interesses dos envolvidos na 
relação, como, exemplo, podemos citar 
a contratação de empregado em regime 
de tempo parcial, com o pagamento de 
salário proporcional ao tempo de ser-
viço e consequente redução dos custos 
dispensados.
     É certo que tal contratação diferen-
ciada deveria ter sido mais difundida 
para que o intuito da norma fosse alcan-
çado, mas não o foi, e, resumidamente, 
podemos destacar que o trabalho em 
regime de tempo parcial é aquele cuja 

duração não seja superior a 25 ho-
ras semanais, e o salário a ser pago 
ao empregado doméstico poderá ser 
proporcional à respectiva jornada, 
em comparação aos empregados 
que, trabalhando na mesma função, 
cumpram jornada integral de 44 ho-
ras por semana. 
   Além disso, essa proporcionalida-
de de jornada também resultará em 
salário mensal inferior ao salário 
mínimo legal ou ao piso proporcio-
nal da categoria, já que o pagamento 
do salário mínimo integral se refere 
ao empregado que cumpre a jorna-
da integral, e para os que cumprem 
a jornada parcial, será devido a pro-
porcionalidade das horas trabalha-
das, respeitando, evidentemente, o 
valor do salário-mínimo/hora.
   Lembrando que o computo das fé-
rias, a contribuição previdenciária e 
o recolhimento ao Fundo de Garan-
tia ao Trabalhador devem ser calcu-
lados com base no valor do salário 
efetivamente pago. Contudo, existe 
restrição ao trabalho em horas ex-
traordinárias e o contrato escrito 
deve ser formalizado pelas partes.

euamomeubairro - Dezembro/2016
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parcial  com  salário  proporcional

Colunas

Aretusa Pollianna Araújo - Advogada 
Sócia da SO.M.AR Advocacia e 
Assessoria Jurídica, inscrita na OAB/ES 
sob o nº10.163. Especialista em Direito 
do Trabalho e Processual do Trabalho. 
contato@somaradvocacia.com.br

Direito

O Coach e palestrante Tony Rob-
bins disse certa vez: “São suas 
decisões e não suas condições 

que determinam seu destino”. O que 
isso significa? Para mim significa que 
temos o poder de mudar as nossas vi-
das com as nossas decisões, o que nos 
leva ao conceito de auto responsabi-
lidade. Auto responsabilidade é ter 
a certeza de que somos responsáveis 
pela vida que temos e, portanto, os 
únicos a poder mudá-la. 
 Então, o que   está  sempre  
nos  impedindo?
 Othon  Gama,  autor do livro 
“O Código da Mudança”, afirma que é 
possível que comedores compulsivos 
se tornem saudáveis, devedores al-
cancem prosperidade e empresas com 
dificuldades se transformem em bem 
sucedidas. O autor ainda explica que 
a motivação é importante para iniciar 
esse processo de mudança, mas só no-
vos hábitos o tornam sustentável.
 Em  minhas  palestras algu-
mas pessoas relatam: “Eu sei que eu 
devo me exercitar, comer menos, que 
eu devo parar de procrastinar, perder 
menos tempo nas redes sociais e ler 
mais livros. Mas eu não consigo”. Ou 
seja, não é a falta de consciência do 
que fazer que nos impede de começar. 
O que nos impede de agir é o medo. 
Muitas vezes temos medo do fracas-
so ou da rejeição e isso nos leva, em 
diversos casos, a um processo de au-
tossabotagem, que é a insegurança em 
tomar atitudes por puro receio dos ris-

cos e das responsabilidades da vida.
 O medo é um sentimento indis-
pensável ao homem para garantir 
a sua sobrevivência. No entanto, 
ele pode limitar o crescimento 
das pessoas. O medo é o primei-
ro e talvez o maior dos inimigos 
que temos que enfrentar todos 
os dias.  O medo é um casulo 
que garante uma falsa sensa-
ção de segurança, é traiçoeiro 
e nos impede de pensar e agir 

com clareza. Por isso, saiba que tudo 
que você deseja está do outro lado do 
medo, assim é preciso vence-lo para dar 
o primeiro passo e disciplina para con-
tinuar mudando. Acredite: você é mui-
to mais forte do que imagina.
 Recentemente assisti ao filme 
“Poder Além da Vida” (disponível no 
Youtube), história de um jovem atle-
ta de ginástica olímpica que sofre um 
grave acidente que o faz enfrentar suas 
limitações. Após o acidente o jovem é 
auxiliado por um “Coach” que o ajuda 
a se reerguer depois de se tornar uma 
pessoa quase inválida. Em um trecho do 
filme um amigo desse jovem não enten-
de como ele conseguiu e pede para pas-
sar para ele um pouco dessa mágica. O 
atleta responde fazendo uma alusão ao 
aparelho de ginastica, explicando que 
não existe mágica nenhuma, apenas que 
é preciso se concentrar no agora, pensar 
somente nas barras e esquecer que exis-
te a medalha, vivendo 100% no presente. 
O que podemos tirar de lição disso, por-
tanto, é que precisamos esvaziar a nossa 
mente e jogar fora tudo que nos  impede 
de ver o que realmente importa.
 Assim, praticando  o poder do 
agora, os problemas criados por nos-
sas mentes se dissolvem; descobrimos 
que podemos estar livres das amarras 
e angústias do passado e da ansiedade 
do futuro. Não viva com medo do fra-
casso, seja corajoso, acredite mais em 
você e assuma riscos, porque segundo o 
escritor Augusto Cury “quem vence sem 
riscos é coroado sem glória”. 

Assuma riscos e 
seja um vencedor

Aldomar Junior Coach
www.supereseuslimites.com - coach@supereseuslimites.com

     Em 2015 uma Lei Complementar veio 
disciplinar o contrato de trabalho do-
méstico, a chamada PEC DOS DOMÉS-
TICOS, e, se por um lado trouxe vários 
direitos trabalhistas para esta classe de 
trabalhadores, por outro lado tornou 
mais caro para o empregador manter o 
empregado doméstico em seu lar.
     Quando a norma entrou em vigor 
o impacto na sociedade foi grande, e 
muitas famílias optaram por desligar o 
empregado doméstico que já tinham em 
casa, com medo do aumento dos custos, 
sem pensar nos riscos que a nova con-
tratação escolhida poderia lhe trazer, 
qual seja, a de diaristas, já que, apesar 
da diarista não receber encargos e direi-
tos do empregado doméstico, os requisi-
tos de sua contratação são rigorosos, e 
se não forem observados geram a confi-
guração do vínculo de emprego e paga-
mento de todos os direitos retroativos e 
que tinham  sido  “sonegados”.
     Passado mais de um ano, observa-
mos que a situação permanece com o 
aumento da contratação de diaristas, 
o que nos parece contraditório, pois a 
norma legal, que veio para assegurar 
maior tranquilidade para uma catego-
ria historicamente discriminada, de 
certo modo acabou servindo para a fi-
nalidade diversa, em que pese existir 
soluções possíveis e previstas na PEC 
DOS DOMÉSTICOS para equilibrar os 
direitos e interesses dos envolvidos na 
relação, como, exemplo, podemos citar 
a contratação de empregado em regime 
de tempo parcial, com o pagamento de 
salário proporcional ao tempo de ser-
viço e consequente redução dos custos 
dispensados.
     É certo que tal contratação diferen-
ciada deveria ter sido mais difundida 
para que o intuito da norma fosse alcan-
çado, mas não o foi, e, resumidamente, 
podemos destacar que o trabalho em 
regime de tempo parcial é aquele cuja 

duração não seja superior a 25 ho-
ras semanais, e o salário a ser pago 
ao empregado doméstico poderá ser 
proporcional à respectiva jornada, 
em comparação aos empregados 
que, trabalhando na mesma função, 
cumpram jornada integral de 44 ho-
ras por semana. 
   Além disso, essa proporcionalida-
de de jornada também resultará em 
salário mensal inferior ao salário 
mínimo legal ou ao piso proporcio-
nal da categoria, já que o pagamento 
do salário mínimo integral se refere 
ao empregado que cumpre a jorna-
da integral, e para os que cumprem 
a jornada parcial, será devido a pro-
porcionalidade das horas trabalha-
das, respeitando, evidentemente, o 
valor do salário-mínimo/hora.
   Lembrando que o computo das fé-
rias, a contribuição previdenciária e 
o recolhimento ao Fundo de Garan-
tia ao Trabalhador devem ser calcu-
lados com base no valor do salário 
efetivamente pago. Contudo, existe 
restrição ao trabalho em horas ex-
traordinárias e o contrato escrito 
deve ser formalizado pelas partes.
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