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Os casos de quedas de cabelos em mulheres tem aumentado a 
busca por profissionais especializados no assunto

3º Cinetalk: evento gratuito reúne 
moradores e visitantes no cinema 
do Shopping Norte Sul

Ja rd im Cambur i
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Sabores do Bairro

>  PÁG. 6

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

>  PÁG.8

>  PÁG.3

Mantenha-se 
saudável sem 
deixar de comer 
alimentos
calóricos

A queda capilar incomoda 
homens e mulheres

Conheça mitos e verdades sobre 
a endoscopia
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Agosto de 2015 marca o lançamento do jornal impresso euamomeubairro em comemoração 
aos  04 anos de existência do portal de notícias www.euamomeubairro.com, sendo mais uma 
ferramenta de utilidade pública disponível para moradores e transeuntes de Jardim Camburi, e 
para pessoas interessadas em assuntos do bairro.  Somos um negócio social e nosso objetivo é 
apresentar e contribuir com informações úteis com matérias atualizadas. 
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Quero 
falar

Fábio Flores 
é Master em Programação 

Neurolinguística,  Coach de 
Comunicação, Especialista em Formação 

de Professores
fabio@fabioflores.com.br
www.fabioflores.com.br 

Fábio Flores

A Culpa não era da Dilma

       Sim. É isso mesmo que você leu. A 
culpa não era da Dilma. Não é do Temer. 
Também não será do próximo presiden-
te, seja ele eleito ou interino. Em grande 
parte a culpa para o péssimo desempe-
nho das empresas nos últimos anos é da 
eterna busca de culpados. Quem busca 
culpados não encontra responsáveis. 
Quem deseja superar um desafio ocupa o 
tempo construindo estratégias e execu-
tando. Quem quer apenas um alívio para 
a “consciência” procura alguém ou algo 
para transferir responsabilidades.
       E você? Está procurando o que? 
Hà quanto tempo não investe em trei-
namentos? Quantos livros está lendo 
por mês? Faz parte de algum grupo de 
Master Mind? Participa ativamente dos 
eventos de sua entidade de classe¿ Como 
anda seu network?
       Com base nas respostas acima você 
pode com mais clareza responder se você 
está no grupo dos que fazem parte da so-
luçâo ou do problema. Na Era do Conhe-
cimento quem não constrói uma relação 
cotidiana com os saberes e fazeres, é na-
turalmente excluído do processo de cres-
cimento e desenvolvimento da história. 
Seleção Natural mostrando sua face nas 

relações corporativas.
       Avance! Não se permita a atrofia 
cognitiva. Assuma sua condição de auto-
responsabilidade. Treine sua mente para 
a proatividade e a resiliência. Treine sua 
equipe para agir na vida corporativa e 
pessoal com atitude vencedora. Não há 
mais lugar no mudo para os coitadinhos.
     Em plena crise econômica e política 
no Brasil diversas empresas estão cres-
cendo. Enquanto uns choram outros 
vendem lenços. Em Jardim Camburi te-
mos um excelente exemplo. O restauran-
te Ilha do Caranguejo no ápice da crise 
brasileira fez sua maior expanção abra-
çando um shopping de Vila Velha e in-
corporando nova decoração e cardápio. 
O resultado é o que todos do bairro já 
sabem. Sucesso!
    Não há sucesso sem trabalho. Trabalhe 
duro mas mantenha seu foco na meta a 
ser batida, não nos problemas que o cir-
cundam. Adversidades surgem quando 
tiramos nosso olhar do propósito. Quem 
tem clareza de propósito não tem pro-
blema, tem desafio. Desafio inspira e 
energiza. Desafine do coro dos descon-
tentes. Ouse cantar uma nova canção. 
Ouse cantar a sua canção.

Expediente:

SUGIRA 
PAUTA

FALECONOSCO@EUAMOMEUBAIRRO.COM

euamomeubairro.com

Editorial

Quem busca culpados não encontra responsáveis

 

euamomeubairro
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Muito se ouve falar 
que é comum a per-
da diária de fios de 

cabelo - acreditando-se que 
o número gira em torno de 
100 fios/dia -, sendo mais 
percebidos quando pen-
teamos, durante o banho, 
entre outros momentos. 
Podemos notar um volume 
anormal de fios no traves-
seiro, no chão da residên-
cia, no ralo do chuveiro e 
em outros locais. Além dis-
so, falhas no couro cabelu-
do podem ser perceptíveis, 
também. É algo que co-
meça a incomodar e pode 
acontecer com homens e 
mulheres. No entanto, os 
casos em mulheres tem au-
mentado a busca por pro-
fissionais mais especializa-
dos no assunto.
        De acordo com Dra. 
Marcela Rodrigues, Fi-
sioterapeuta Dermato-
-Funcional, as causas da 
perda de cabelos podem 
ser variadas, como a má 
alimentação/deficiência de 
nutrientes; pouca ingestão 
de alimentos ricos em pro-
teínas; excesso de oleosida-
de na raiz do cabelo; uso de 
determinados medicamen-
tos; predisposição genéti-
ca; alterações hormonais 
causadas pela tireoide; 
estresse; penteados, como 
tranças muito presas ao 
couro cabeludo; fazer mui-
ta escova pode enfraquecer 
o bulbo e a matriz capi-
lar; gravidez, pós-parto ou 
amamentação; após uma 
cirurgia, geralmente, devi-

do à anestesia; menopausa 
na mulher ou andropausa 
no homem.
        Marcela  afirma  que 
as doenças mais comuns 
são a alopecia androgêni-
ca (a calvície hereditária) 
e a alopécia areata (doença 
inflamatória que provoca a 
queda de cabelo). 
      “Na alopecia androgê-
nica os fios da linha da testa 
são preservados e a mulher 
não ganha entradas, mas 
o cabelo da parte de trás e 
no alto da cabeça fica mais 
ralo. Já as causas da alopé-
cia areata são desconheci-
das, mas essa doença parece 
estar ligada a fatores gené-
ticos e doenças autoimunes, 
como vitiligo. É uma doen-
ça caracterizada por uma 
queda de cabelo rápida, 
que normalmente ocorre na 
cabeça, mas que também 
pode acontecer em outras 
regiões do corpo que tenham 
pelos, como sobrancelha, 
barba, pernas e braços. Em 
relação a quedas de cabelos, 
em geral, existem os fatores 
metabólicos e o hormonais”, 
informa.
      Segundo    Marcela, 
caso a pessoa note grande 
quantidade de fios de cabe-
los pela casa, e principal-
mente no travesseiro deve 
ficar atento. 
        “Um teste simples, que 
pode se feito, é passar a mão 
pelos cabelos e contar quan-
tos fios ficaram presos nos 
dedos. Até 5 fios é considera-
do normal. Se o resultado for 
maior que 5, procure ajuda 

profissional. O que define a 
quantidade de fios são fa-
tores genéticos e cada etnia 
possui suas características. 
Os orientais, por exemplo, 
costumam ter uma maior 
densidade capilar do que os 
brancos. Ou seja, nascem 
com mais fios por centíme-
tro quadrado no couro cabe-
ludo. Já os brancos tendem a 
ter mais densidade capilar 
do que os negros”. 

Queda de cabelos é motivo de busca 
por serviços mais especializados
No mercado cosmético e farmacêutico existem inúmeras soluções para o problema. 
É importante buscar um profissional para indicar o melhor tratamento

“O mercado 
oferece vários 
tratamentos”

   Marcela destaca que é 
importante a realização 
de uma consulta com um 
profissional especializado 
na área, para avaliar o es-
tado de saúde do paciente, 
o histórico familiar, saber 
se o paciente é adepto a 
uma dieta restritiva, sua 
real necessidade e objetivo. 
Segundo a fisioterapeuta, 
o mercado oferece vários 
tratamentos. No entanto, 
mediante o quadro clínico 
de cada paciente pode-se 
ter bons resultados com su-
plementação sem restrição 
de um produto encontrado 
em farmácia, por exem-
plo, ou o uso de tônicos e 
shampoos para queda. Ela 
alerta que muitas pesso-
as utilizam produtos sem 
restrição podendo ocorrer 
frustração por não obter o 
resultado desejado.

     “Quando a queda está re-
lacionada com o excesso de 
oleosidade no couro cabelu-
do, tratando a oleosidade e/
ou caspa pode ser percebi-
da a diminuição da queda. 
É importante consultar um 
profissional, pois é através 
da avaliação que poderá 
ser indicado o melhor trata-
mento. No meu caso, trato 
pacientes de forma com-
pleta, consistindo em téc-
nicas associadas somadas 
os fitoterápicos, shampoos 
e dermocosméticos para 
serem utilizados em casa. 
No mercado existem trata-
mentos tópicos e atópicos, 
shampoos, tônicos e remé-
dios, sendo que alguns que 
precisam de indicações mé-
dicas e suplementação. Por 
desconhecimento, algumas 
pessoas utilizam produtos 
de uso veterinário com o 
intuito de crescimento dos 
cabelos, uma vez que esses 
produtos foram formulados 
desenvolvidos para uso ani-
mal e não existe indicação 
profissional e pelo fabri-
cante para uso humano. A 
queda de cabelos era um 
problema comumente mas-
culino e hoje atinge homens 
e mulheres. Tenho muitos 
relatos de pacientes que se 
queixam da queda e perce-
bemos que além da alimen-
tação restritiva, o stress, o 
fator hormonal e a genética 
são algumas das grandes 
causas. A quantidade de 
mulheres com problemas de 
queda de cabelo é grande”, 
afirma Marcela. 

Divulgação



4 euamomeubairro - julho/agosto -2017

Empresário fala sobre sua atuação 
empreendedora para ampliar seu 
rendimento financeiro 

Oportunidades

Vindo de uma família 
humilde de classe so-
cial baixa, onde não 

haviam oportunidades de 
prosseguir com seus estu-
dos, o empresário Eduar-
do Alves fala que em sua 
adolescência, trabalhou 
como garçom, ajudante de 
pedreiro, e posteriormen-
te passou a desempenhar 
outras funções que lhes 
foram oportunas no mer-
cado de trabalho tradicio-
nal. 
   Atualmente, Eduardo 
mantém um padrão de 
vida maior do que tinha 

quando era mais jovem. 
Ele é uma pessoa que acre-
dita no que faz e com tra-
balho e persistência conse-
guiu aumentar sua renda 
obtendo a tão sonhada li-
berdade financeira.
    “Tenho orgulho de ter 
atuado nessas profissões. 
No entanto, busco constan-
temente obter algo mais. 
Eu desejava ter um negócio 
próprio, algo que mudasse a 
situação em que me encon-
trava naquele momento, que 
transformasse minha vida. 
Há cinco anos, fiz diversos 
investimentos e não obtive 

sucesso, ficando endividado 
e em situação de falência. 
Foi nesse cenário de tristeza 
conheci um negócio que mu-
daria completamente minha 
vida, dando um novo roteiro 
à minha história”.
      Eduardo encontrou 
um novo mercado de tra-
balho, que está em grande 
expansão, mesmo nes-
te momento de crise. Ele 
conta que com muita gar-
ra e fé, desenvolveu seu 
negócio e constantemente 
vem transformando sua 
vida financeira de forma 
positiva. 

De garçom a empresário, Eduardo encontrou uma forma de criar grupos 
de pessoas e capacitá-las para que elas também consigam alcançar o 

resultados similares aos dele

    “A única pessoa que 
pode mudar sua história é 
você mesmo. Decidi mon-
tar um grupo de 5 pessoas 
para treinar, monitorar e 
capacitar de forma profis-
sional, buscando atingir o 
mesmo resultado que con-
quistei, uma renda residu-
al com valor acima de 10 
mil reais por mês. Quem 
desejar ter mais informa-
ções sobre o negócio, pode 
entrar em contato comigo 
através do telefone (27) 
99576-9428, ou através do 
site eduardoalvesoficial.
com.br”,  informa.

Ald Junior
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Jardim Camburi
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É possível manter o peso sem 
se privar de comer pizza e 
outros alimentos calóricos
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Sabores do bairro

com a Chef Cleide Moraes

COUVE,
Contém vitaminas A, B2 (riboflavina), C, E 
e K, além de minerais como ferro, cálcio, 
enxofre e fósforo.

Soluções

euamomeubairro - Julho/Agosto - 2017

Sabor Caseiro alia o preparo de pratos 
saborosos com a sustentabilidade 

LARANJAS
Escolha as mais pesadas. Elas têm muito 

mais suco. E, claro, procure sempre as 
mais frescas. Encomendas para 

cafeterias e outros serviços

Pão vegano
Pão vegetariano

Pão com triguilho
Pão com legumes

Apple Strudel (torta de maçã alemã)

Contato: (27) 3314-1377

Hoje em dia comer fora passou 
a ser prático ou até estraté-
gico. Mas você pode pensar: 

“Com a crise econômica no Brasil 
é mais barato preparar as refei-
ções em casa”. Cuidado! Às vezes 
o barato sai caro! 
      De acordo com o Departamen-
to Intersindical de Estatística e Es-

tudos Socioeconômicos (DIEESE), 
o valor da cesta básica em Vitória 
no mês de junho foi de R$404,54. 
Isso fora gás, energia elétrica e, 
claro, o que ainda não se calcu-
la, mas é peça fundamental para 
a confecção de uma refeição: o 
seu tempo. Há ainda outro ponto 
importante: o desperdício de ali-

Para que tudo dê certo, o restaurante conta com uma equipe qualificada e treinada, conforme as normas dos órgãos responsáveis

mento. De acordo com a World 
Resources Institute, o Brasil des-
perdiça 40 mil toneladas de ali-
mentos por dia. 
     Foi depois de analisar esses 
argumentos que a pedagoga Fer-
nanda Coutinho decidiu, junto 
com seu esposo, que comprariam 
marmitas para o almoço da fa-

mília – eles têm dois filhos. E o 
restaurante para essa responsabi-
lidade? Não pensaram duas vezes 
e escolheram o Restaurante Sabor 
Caseiro. 
      Eles já conheciam o local e 
como gostava muito dos pratos, 
não tiveram duvidas. “Você perce-
be que a comida no Sabor Caseiro 

não tem gosto de comida indus-
trializada e possui ótimo tempero. 
Além disso, a embalagem que se 
utiliza para armazenar a comida 
é excelente”. Segundo a pedagoga, 
a economia com alimentação foi 
cerca de R$300,00. 
      A qualidade e segurança na pro-
dução dos pratos são garantidos 
pela proprietária do Restaurante 
Sabor Caseiro, Fernanda Miranda.  
“Nós temos um cardápio diferente 
todos os dias e temos um diferen-
cial, como marmitas executivas ou 
fit, por exemplo. Também temos 
consciência sobre o desperdício de 
alimentos e buscamos no adaptar 
da melhor forma, reaproveitando 
o que é possível, mas tudo sempre 
garantido pelos órgãos responsá-
veis”, explica Fernanda, que conta 
com profissionais qualificados  e 
devidamente registrados. 
      É por acreditar que o Restau-
rante Sabor Caseiro zela pelos 
clientes de maneira sustentável  
que o casal Maria da Penha Lopes 
e Daniel Lopes optou pelo esta-
belecimento quando também de-
cidiu pelas marmitas no almoço. 
“Estamos muito satisfeitos com 
o Saber Caseiro! Não desperdiça-
mos mais comida e os pratos deles 
são deliciosos sem ter muita gor-
dura ou sal. E o melhor: as mar-
mitas chegam sempre no mesmo 
horário, não há atrasos,” comenta 
Maria da Penha. 
      Restaurante Sabor Caseiro 
se localiza na rua Alcino Pereira 
Netto, Jardim Camburi (próxi-
mo a Igreja Católica). Os pedidos 
podem ser feitos pelos telefones: 
(27)99915-0325 e (27)3337-5013 a 
partir das 9h de segunda a sábado.
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A personal trainer e nu-
tricionista Fernanda 
Salvador é capixaba e, 

atualmente, mora nos Esta-
dos Unidos. Ela é adepta a 
alimentação saudável, mas 
isso não é motivo para que 
deixe de comer algo que 
está com vontade, como 
uma pizza ou outro alimen-
to calórico. Além da boa 
alimentação pratica ativi-
dade física regularmente 

e afirma que nos finais  de 
semana, caso sinta von-
tade, consome alimentos     
que não fazem parte da sua 
rotina. 
     “Comer pizza não pre-
judica a dieta, o segredo é a 
consistência. Se eu comer pi-
zza, chocolate e outras gos-
tosuras o tempo todo, é claro 
que aumentarei meu peso e 
gordura corporal, mas se eu 
for para a pizzaria somen-

te em um dia da semana, 
como o domingo, por exem-
plo, isso não me engordará. 
Procuro fazer escolhas inte-
ligentes, optando por uma 
pizza onde a massa é menos 
grossa e integral, pois con-
tém mais fibra. Busco ter a 
certeza que minha comida 
tem proteína e fibra porque 
é o tipo de alimento que ele-
va menos a insulina.  Com a 
insulina alta, o corpo passa 
a armazenar gordura”. 
    Fernanda afirma que co-
mer alimentos com carboi-
dratos refinados e açúcares 
numa única refeição são 
práticas raras. No caso da 
pizza, ela troca a que con-
tém recheios gordurosos por 
uma com vegetais ou frango. 
Desta forma, evita que sua 
insulina eleve tanto.  Ela diz 
que o tamanho da porção 
também é algo que deve ser 
levado em consideração, e se 
permite comer uma ou duas 
fatias de pizza apenas. Para 
acompanhar a comilança, 
procura beber somente refri-
gerante diet que tem menor 
quantidade de açúcar. De-
pois da comilança retoma a 
semana com uma boa dieta, 
mantendo a alimentação de 
forma saudável. 
    “O negócio é contraba-
lancear as calorias durante 
o dia, para não haver exces-
sos”, afirma.
   Fernanda fala que os 
atletas bodybuilders que 
participam de competições 
nos Estados Unidos, tiram 
um dia da semana  para o 
“garbage day” (dia do lixo), 
onde consomem aquilo que 
desejam. Ela frisa que o dia 
do lixo não fará com que os 
atletas engordem, por te-

A capixaba  Fernanda Salvador mostra que a alimentação saudável e a rotina de atividade 
física são indispensáveis para se manter sua saúde e boa forma

É possível manter-se saudável e comer pizza e 
outros alimentos calóricos de vez em quando

rem metabolismo elevado 
e acrescenta que durante a 
semana, eles retornam à ro-
tina de academia ‘pesada’ e 
à alimentação regrada. 
       “Quem busca se alimen-
tar de forma mais equilibra-
da pode comer sobremesa de 
vez em quando, sem exces-
sos. A maioria das pessoas 
que desejam perder peso têm 
preocupação excessiva com 
a balança. O peso do nosso 
corpo oscila, não represen-
tando ganho de gordura 
corporal. O aumento do peso 
pode ser causado por vários 
fatores. Quando começamos 
a fazer musculação podemos 
aumentar nosso peso na ba-
lança, porque músculo pesa 
mais que gordura. Portanto, 
o aumento de peso na ba-
lança pode ser causado por 
músculo e não de gordura. A 
retenção de líquido também 
é outra causa do aumento 
de peso. O músculo deixa o 
corpo mais afinado, bonito, 
com menos gordura, firme e 
definido. Correr e caminhar, 
não formam músculos. O 
melhor exercício para isso é 
a musculação, porque quan-
to mais massa muscular, o 
processo metabólico passa 
a ser mais elevado. Muscu-
lação é o exercício mais im-
portante para aumentar os 
músculos, fortalecer o corpo 
e auxiliar na perda de peso. 
As pessoas não estão cien-
tes que o corpo perde massa 
muscular quando estão enve-
lhecendo. Reclamam dizendo 
que o metabolismo corporal 
está diminuindo. Isso quer 
dizer que os alimentos que 
comiam quando tinham 30 
anos de idade e não engor-
davam, agora com 40 ou 50 

anos passam a ganhar peso, 
apesar de comer os mesmos 
alimentos, mesmo em menor 
quantidade. A musculação 
ajudará o processo metabóli-
co, diminuindo a quantidade 
de gordura corporal.  Além 

 Aos 47 anos, 
Fernanda tem 

mais massa 
muscular que 

quando era 
mais jovem por 

causa da sua 
alimentação 

saudável e 
a prática da 
musculação

disso, dará maior definição 
ao corpo, combatendo a fla-
cidez. A flacidez passa a ser 
somente um processo natural 
de envelhecimento do corpo. 
Quanto menor a massa mus-
cular, maior será a flacidez.
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Anuncie seu negócio para 
Jardim Camburi e região.

Alcance mais de 50.000 pessoas

www.euamomeubairro.com
comercial@euamomeubairro.com

Anuncie no impresso,  e ganhe veiculação em cinco mídias: 
instagram, facebook, twitter, issuu e portal de notícias euamomeubairro. 99939-6748
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Com mais de 100 turmas 
realizadas em formação 
em Professional & Life 

Coaching por todo o Brasil, 
o Instituto Performance che-
ga em Vitória trazendo sua 
metodologia mundialmente 
reconhecida e aprovada por 
instituições como Toyota, 
Vodafone, Mercedes-Benz, 
Motorola, Nextel, American 
Express, GE, Ernst Young, 
Pfizer , Citibank, Walt Dis-
ney World, entre outros.
     O Presidente do Instituto, 
Paulo Bento, diz que trouxe 
o curso para a cidade de Vi-
tória por acreditar que trará 
grandes benefícios, trans-
formando a vida dos parti-
cipantes. O lançamento do 

Instituto Performance chega em Vitória com 
o Curso Professional & Life Coaching
O curso habilita e profissionaliza pessoas transformando-as em coaches (instrutores), onde através de sessões e 
ferramentas poderão auxiliar seus coachees (clientes) a atingirem o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal

programa Professional & 
Life Coaching acontecerá 
no dia 10 de Agosto de 2017, 
em Jardim Camburi. 
   “Por um lado trabalhamos 
sistemas, métodos, ferramen-
tas, conceitos, disciplinas fun-
damentais e especializadas. 
Por outro realizamos o desen-
volvimento de novos líderes 
para seu crescimento pessoal e 
profissional. Os participantes 
do curso aprenderão como al-
cançar seus objetivos pessoais 
e profissionais, desenvolvendo 
suas melhores capacidades”, 
afirma Paulo Bento.
    Master Coach com for-
mação Internacional pelo 
Behavioral Coaching Ins-
titute - BCI em Singapura, 
Formação Internacional em 
Linguagem Ericksoriana 
para Coaches - Institute For 
Trauma, Certificação Inter-
nacional em Líder Coach 
(USA) pelo ACT - Institute 
For Trauma, Master Prac-
tictioner em Programação 
Neurolinguística, Trainer 
com especialização em Co-
aching, Administrador de 
Empresas, Especialista em 
Gestão de Pessoas, Marke-
ting, Docência no Ensino 
Superior são algumas das 
especialidades do presiden-
te do instituto Performance, 
que estará a frente do curso 

Paulo Bento é presidente do 
Instituto Performance

Acontece

em Vitória.
 A psicóloga e Master Coa-
ch, Aline Alves é a gestora 
do instituto e parceira no 
Estado do Espírito Santo. 
Aline atua como palestran-
te, consultora empresarial 
e com atendimentos nacio-
nais e internacionais. Se-
gundo ela, o público-alvo do 
curso é qualquer pessoa que 
queira trabalhar aspectos 
da vida. “Buscamos pessoas 
que querem desenvolver suas 
vidas com autoconhecimento, 
atingimento de metas e objeti-
vos claros”, diz.
     Melhorar o desempenho 
profissional; desenvolver 
maior confiança, assertivi-
dade e autoeficácia; obter 
mais clareza em objetivos 
e valores; aprimorar as to-
madas de decisões; ser mais 
comprometido com a em-
presa; melhorar a adminis-

tração do tempo; desenvol-
ver o empreendedorismo, 
ousadia e criatividade, são 

alguns dos benefícios do 
curso, que tem carga horá-
ria de 126h, distribuídas em  

2 módulos de 4 dias cada. 
Contato: (27) 3029-2230/ 
(27)99985-1206

      Jardim Camburi con-
ta comum time de futebol 
de várzea que existe há 
pouco tempo mas que já 
está fazendo história. É o 
Jardim Camburi Futebol 
Clube, um time organiza-
do por um grupo de ami-
gos, que prezam a união, 
gostam de jogar futebol, 
se encontrar e se divertir 
com responsabilidade. 
      De acordo com Vaniely 
Magnago, assistente de 
comunicação do time, o 
Jardim Camburi Futebol 
Clube existe há cerca de 
um ano, fundado em 11 
de junho de 2016, sendo 
iniciado a partir de um 
grupo de amigos, mora-

dores do bairro, de forma 
descontraída, com o obje-
tivo de criar uma história 
entre si e seus familiares. 
    “Inicialmente, o time foi 
chamado Camburi United 
e com apenas seis meses de 
atividade participou do pri-
meiro campeonato, a Copa 
Central, onde foram elimi-
nados nas quartas de finais. 
Atualmente, participam 
do segundo campeonato, 
o ‘BOM TIME’ - apelidado 
pelos participantes de ‘Bra-
sileirão da Várzea’-, onde 
se mantém entre os quatro 
primeiros colocados desde 
o início. Esse é o começo 
de uma linda história e um 
belo legado que deixaremos 

em nossa comunidade e na 
cidade de Vitória. Precisa-
mos do apoio da comunida-
de, das famílias, das empre-
sas e do comércio em geral 
para que este projeto possa 
crescer”.
    Vaniely informa que o 
próximo campeonato que 
a turma participará será 
a Copa da Paz, que acon-
tecerá em setembro, na 
Grande Vitória.
     O time conta com uma 
página no facebook (Jar-
dimCamburiFutebolClu-
be) e convida a toda a  co-
munidade para visitá-la, 
aumentando sua visuali-
zação, para garantir mais 
apoio ao projeto.

O time foi criado por amigos, conta com a comunidade para o 
crescimento do projeto e deseja fazer história no bairro

Jardim Camburi ganha time de futebol de 
várzea e já se destaca em campeonatos

Aline 
Alves é 
gestora do 
instituto 
no Estado 
do Espírito
Santo
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Quem comeu o 
bombom que 
estava aqui?

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

      Os gêmeos Carlos e Ana estuda-
ram juntos, na mesma sala de aula, 
até a Ana reprovar na 5ª série do En-
sino Fundamental. Carlos era magro, 
não comia doces fora de hora e não 
gostava de refrigerantes. Era exce-
lente aluno e fazia as lições logo que 
chegava em casa. Gostava de guardar 
toda a mesada que ganhava dos pais 
no cofrinho do quarto. Foi aprovado 
entre os melhores no vestibular e hoje 
é gerente de uma multinacional. Já a 
Ana, que sempre teve uns quilinhos 
a mais, constantemente encontrava 
um motivo para sair da dieta, con-
sumindo regularmente doces, balas, 
biscoitos e refrigerantes. Na época da 
escola, deixava as lições para a últi-
ma hora e algumas vezes nem conse-
guia terminar a tempo. Costumava 
gastar, rapidamente, toda a mesada 
que ganhava dos pais. Entrou para a 
faculdade, mas desistiu do curso no 
2º semestre e até hoje não sabe o que 
quer profissionalmente. O Carlos e a 
Ana são dois irmãos que tiveram as 
mesmas oportunidades, mas por que 
seguiram caminhos diferentes? A “te-
oria do bombom” explica. 
       Segundo o livro “O motorista e 
o milionário” de Joaquim Posada & 
Ellen Singer, o experimento do mar-
shmallow ou “teoria do bombom”- 
uma série de estudos sobre recompen-
sa retardada, aborda o princípio mais 
importante para o sucesso: A habili-
dade de postergar a gratificação, que 
traz à tona por que algumas pessoas 
são bem sucedidas enquanto outras 
não conseguem alcançar seu propó-
sito de vida. Basicamente, o experi-
mento tratava-se do seguinte: crian-
ças foram deixadas sozinhas em uma 
sala, sentadas em uma mesa, diante 
de um bombom. Um adulto dizia que 
precisava sair por 15 minutos e avisa-

va que, se a criança não comesse o 
doce enquanto estava fora, ganharia 
mais um bombom na sua volta. Al-

gumas das crianças resistiram, outras 
não. Anos depois, os pesquisadores 
encontraram as mesmas crianças, já 
adultas, e descobriram que as pessoas 
mais bem sucedidas na vida eram jus-
tamente aquelas que não comeram o 
bombom quando mais jovens. 
        A gratificação imediata explica 
o fato das pessoas não resistirem a um 
sorvete quando se está de dieta, tro-
carem de carro, comprarem roupas, 
eletroeletrônicos, ou mesmo aquele 
recém-lançado smartphone em vez de 
acumularem reservas. Resistir à tenta-
ção de comprar por impulso nem sem-
pre é tarefa fácil. É realmente uma ba-
talha o que acontece entre a vontade de 
sentir prazer imediato contra o esforço 
de adiá-lo. Então, qual é o segredo das 
pessoas que conseguem? Autocontrole. 
Também conhecida como determina-
ção ou força de vontade, esta caracte-
rística útil é uma grande habilidade de-
senvolvida ao longo da vida. Se vamos 
ceder às vontades ou não, depende do 
nosso autocontrole. Os benefícios do 
autocontrole são claros e também já fo-
ram testados, mas como podemos apli-
car esse conceito em nosso dia a dia? 
     De acordo com pesquisas da Uni-
versidade Estadual da Flórida há seis 
estratégias que ajudam a aumentar o 
autocontrole: Meditar diariamente por 
apenas cinco minutos; alimentar-se 
de forma saudável à base de alimen-
tos com absorção mais lenta como, por 
exemplo, os integrais; praticar exercí-
cios físicos regularmente; ter um sono 
de qualidade durante a noite; encarar 
o desejo e esperar pelo menos dez mi-
nutos para ceder às tentações (normal-
mente depois desse tempo o impulso 
fica mais fraco) e se perdoar caso fra-
casse, mantendo o foco para não falhar 
na próxima vez. E você, anda comendo 
muitos bombons por aí?

Especialista esclarece 
mitos e verdades sobre 
a endoscopia

    A Endoscopia é um mé-
todo de investigação de 
doenças do sistema diges-
tivo complementar ao exa-
me clínico realizado pelo 
médico. Muitos pacientes 
ainda acreditam no mito 
de que é algo perigoso ou 
que causa dor. 
     O cirurgião do aparelho 
digestivo e endoscopista 
Paulo Henrique Mansur 
vem desmitificar o assun-
to. Ele diz que a endosco-
pia é um exame rápido, 
indolor e de pouco risco, 
chamado de minimamente 
invasivo – não agride o or-
ganismo.
   “Pacientes com comorbi-
dades, como pressão alta, 
bronquite, asma, Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crô-
nica – DPOC (provocada 
em fumantes excessivos), 
efizema e outras, podem 
contar com a segurança de 
um anestesista que acom-
panha o procedimento para 
fazer uma sedação (sedação 
consciente)- que é diferente 
da anestesia geral -, caso 
seja necessário. Em crian-
ças, adolescentes e idosos, 

também pode-se contar com 
o anestesista que permanece 
atento para intercorrência, 
estando ele preparado para 
o atendimento. Vale ressal-
tar que algumas clínicas 
como a Skopia oferece anes-
tesista para todos os pacien-
tes, não havendo restrição”, 
informa. 
  Mansur conta que pro-
blemas podem ser evitados 
quando o paciente busca 
ser atendido em clínicas 
especializadas e afirma 
que a endoscopia é um pro-
cedimento seguro, quando 
realizado em clínicas reco-
nhecidas e que se preocu-
pam com a segurança da 
pessoa a ser assistida. 
    “Realizar o exame em uma 
clínica despreparada pode se 
tornar algo perigoso”.
    De acordo com Dr. Pau-
lo, as indicações da en-
doscopia são variadas. 
No entanto, é utilizado, 
principalmente, para com-
plementar o diagnóstico 
quando há suspeita de 
doenças que possam sur-
gir do esôfago, estômago 
ou duodeno, melhorando 

a eficiência da identifi-
cação do problema e do 
tratamento. Além disso, 
é indicada para prevenir 
o câncer gástrico e outras 
doenças.
    “É importante a consulta 
com o médico especialista 
antes de realizar o procedi-
mento para que conheça o 
histórico familiar e do pró-
prio paciente”.
    Paulo acrescenta que a 
endoscopia, também, é in-
dicada no caso de pacien-
tes que realizam exames 
para alguns procedimen-
tos pré operatórios, como 
a colocação de balão intra-
gástrico para o emagreci-
mento e a cirurgia bariá-
trica. 
    “As clínicas Endoscópicas 
deveriam seguir protocolos 
rígidos de segurança e qua-
lidade, levando o mínimo de 
risco para o paciente. Não 
só a presença do anestesis-
ta, mas todo um aparato de 
segurança e higiene. Assim 
como é feito em países mais 
desenvolvidos como Estados 
Unidos e Japão”, afirma o 
médico. 

Samuel Vieira

O procedimento é 
indolor e seguro

Entenda para que serve o serviço de consultoria de empresas
       Para muitos, o serviço de 
consultoria é a salvação de uma 
empresa. O profissional consultor 
acaba sendo mais lembrado quan-
do os problemas ou o fracasso em-
presarial começam a se destacar. 
O consultor Vitor Mota, afirma 
que o valor do profissional está 
muito além de resolver as ques-
tões dos momentos ruins de uma 
empresa. 
     “Ter uma consultoria quando o 
negócio vai muito bem é importan-
te, principalmente quando surge a 
necessidade de economia. O serviço 

de um bom ‘conselheiro’ profissio-
nal e especializado faz toda a di-
ferença, principalmente, quando a 
empresa necessita tomar grandes 
decisões, como por exemplo, abrir 
uma filial, lançar novos produtos, 
ampliar os negócios ou buscar em-
préstimos para sair do vermelho”, 
diz.
     Mota informa que a consul-
toria acontece em etapas com o 
processo do diagnóstico, análi-
se, planejamento e aplicação de 
uma estratégia e que o papel do 
consultor é propôr soluções ao 

negócio, seja qual for o desafio 
que poderá enfrentar.
    “No processo de consultoria fi-
nanceira são analisadas e coleta-
das informações importantes para 
estruturar um fluxo de caixa, ana-
lisar contas a pagar e a receber, 
analisar custos com fornecedores 
(bancos), propôr soluções para 
diminuir saldo devedor da empre-
sa melhorando a performance de 
rentabilidade do negócio. O valor 
do investimento para o serviço é 
de acordo com a necessidade de 
cada empresa”, finaliza.
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O Cinetalk é um Projeto  
que tem como objeti-
vo  disseminar conhe-

cimentos em diversas áre-
as, sob forma de palestras 
breves, mas de impacto 

(cerca de 22 minutos), com 
assuntos interessantes ou 
inovadores.
    De acordo com o idea-
lizador do projeto, Anto-
nio Brito, presidente da 

Escola Brasileira de Co-
aching (Ebra), o objetivo 
do Cinetalk é trazer entre-
tenimento, novas ideias, 
reflexões, inspirar novos 
projetos, despertar sen-

3º Cinetalk  é destaque em Jardim Camburi
O evento acontece no cinema do shopping Norte Sul com palestras 
gratuitas de impacto e tem a parceria da empresa Eu Amo Meu Bairro

timentos de valorização, 
motivação, persistência, 
determinação e, sobretudo, 
levar às pessoas conheci-
mentos em diversas áreas 
de abrangência global. 
      “Oportunizamos pales-
trantes de diversas áreas se 
apresentarem para um pú-
blico seleto. O evento aconte-
ce no cinema (Cinemag) lo-
calizado no Shopping Norte 
Sul e a próxima edição acon-
tecerá no dia 05 de agosto de 
2017, a partir das 8h15min. 
Qualquer pessoa pode par-
ticipar bastando realizar 
a inscrição no site www.
cinetalk.com.br.  As pales-
tras são filmadas e disponi-
bilizadas no site. Com isso, 
apoiamos os palestrantes 
a se projetarem com maior 
ênfase em suas carreiras. O 
nosso propósito é que, uma 
vez por mês, um grupo de 
interessados e palestrantes 
se reúnam em um cinema de 
uma determinada cidade do 
nosso estado, para ouvirem 
ideias inovadoras e vence-

doras e, também, conteúdos 
envolventes, tudo isso em 
um ambiente aconchegante, 
para que a troca de infor-
mações seja mais proveitosa 
e eficaz”, informa Brito.
     O evento terá seis pales-
trantes abordando assun-
tos diversos e de impacto, 
tal como “o perfil do líder 
capixaba”, “A superação 
através da força física e 
mental”, “uma história de 
sucesso e credibilidade” 
entre outros assuntos.
     Os palestrantes convi-
dados serão: Júlio Pompeu, 
Secretário de Estado de 
Direitos Humanos; Ricar-
do Cruz, Consultor Social 
e Master Coach; Georgia 
Noronha, Diretora Execu-
tiva da Empresa Eu Amo 
Meu bairro; Vania Gou-
lart, Personal e Professio-
nal Coach; Valesca Rocha, 
atleta de esporte powerlif-
ting; e Alzira Boissois.
    A diretora da empresa Eu 
Amo Meu Bairro,     Geor-
gia Noronha, diz que apos-

ta no evento por trazer aos 
moradores e visitantes de 
Jardim Camburi mais co-
nhecimento e a oportuni-
dade de ampliar suas redes 
de contato.
     “Nós e nossos parce-iros da 
agência PAZZ Comunicação 
abraçamos a ideia do 
Antônio Brito nesta terceira 
edição por acreditar no 
projeto. Será a oportunidade 
de contar aos participantes a 
história da empresa Eu Amo 
Meu Bairro, desde quando 
ainda éramos somente um 
portal de notícias até o 
alcance da credibilidade dos 
em-presários”, comenta.

Você vai 
se superar.
05 de agosto as 08h. Cinemagic Shopping Norte Sul

Realização: Apoio: Organização e divulgação:33
cinetalk.com.br

3º Cinetalk - Dissemi-
nando conhecimentos
Data: 05/08/2017 
           (sábado)
Local: Cinemagic - Sho-
pping Norte Sul
Horário: 8 horas
Inscrição gratuita: no 
site www.cinetalk.com.br

De acordo com o publici-
tário Fausto Trugilho, só-
cio-proprietário da agência 
PAZZ Comunicação, é im-
portante que as empresas 
tenham uma identidade 
para que sejam reconheci-
das mais facilmente pelo 
público. Ele diz que a pala-
vra logomarca é uma forma 
incorreta de se referir, em-
bora já se use até no meio 
acadêmico, sendo logotipo 
a maneira mais utilizada. 
No entanto, particularmen-
te prefere chamar de logo.
     “Existem empresas com 
produtos e serviços de qua-
lidade superior aos seus 
concorrentes, contudo não 
possuem uma boa apresenta-
ção, deixando de ter um bom 
posicionamento em relação 
ao mercado. O logo precisa 
ser bem construído levando-

-se em conta a forma que a 
empresa deseja ser percebida 
pelo consumidor. Se não es-
tiver alinhada à identidade 
do negócio, será apenas um 
‘glifo’ (informação) ou um de-
senho bacana, sem qualquer 
fundamento. Quanto mais 
simples, melhor. No entanto, 
para se chegar a determina-
dos níveis é preciso percor-
rer um caminho de bastante 
estudo, pois é necessário re-
sumir uma mensagem muito 
mais complexa, conceitual. 
Por exemplo, a Nike, que tem 
uma identidade estilizada e 
reconhecida mundialmente e 
que já passa a mensagem so-
bre o que é o que está sendo 
falado: esporte, lazer, quali-
dade de vida. Outro exemplo 
é a Apple, que virou sinônimo 
de qualidade e desejo”.
     Ele cita que o logo deve 

ser desenvolvido em cima 
de como o cliente quer que 
sua empresa seja percebi-
da. Para isso é necessário 
realizar um estudo sobre o 
comportamento do consu-
midor. Ele considera que, 
para cada tipo de mercado 
e público, é necessário um 
certo nível de diferencia-
ção no desenvolvimento.
     “Deve se pensar no fa-
tor econômico, como o tipo 
de público A, B, C ou D, no 
comportamento do consu-
midor de cada uma dessas 
classes para que não se ven-
da uma mensagem errada”.
     Segundo Fausto, as em-
presas capacitadas para a 
criação de uma boa marca 
são as agências de publi-
cidade que já possuem a 
expertise sobre o compor-
tamento do público-alvo. 
Há escritórios de bran-
ding, especializados em 
identidade visual e logoti-
pia, mas antes de começar 
a criar, é essencial que se 
leve em consideração os 
meios nas quais ela será 
utilizada.
     “O logo precisa ser pen-
sado para os meios digital e 
impresso. Tudo deve ser ali-
nhado, desde o planejamen-
to à forma de interação com 
o público, que deverá ser 
condizente com aquilo que a 
empresa se propõe”.

Para que serve e como podemos nos chamar a imagem que se refere à nossa empresa?

Marca, logo, logotipo ou logomarca?


