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Oportunidade:  troca de experiências e informações mostraram a importância delas em cenário de crise.

III Café de Negócios reune uma 
centena de empresários

Alerta ao 
consumidor:

Marketing em 
rede:

Calçada cidadã. Donos de calçadas são notificados pelo Ministério Público.

III Café de Negócios
O evento reúne uma centena 

de empresários para 
network (pág. 3)

O uso do comércio eletrônico pode se transformar 
em “dor de cabeça”, quando não estamos atentos a 
detalhes do produto ou serviço oferecido (pág. 4)

Compreenda o que é network e aumente as 
possibilidades de relacionamentos, divulgação da 
sua empresa, produtos ou serviços (pág. 8)
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Tire essa cara de pobre
 Podemos herdar uma 
“cara de pobre” da infância 
e levá-la para a fase adulta.  
Podemos, também, estimulá-
la ou motivá-la. A expressão 
“cara de pobre” não está 
relacionada a dinheiro, mas 
à permissão ou crenças 
limitantes que nos fazem 
repetir comportamentos. É 
o nosso modelo mental, ou 
seja, mindset, que controla 
todo o nosso comportamento: 
como agimos, pensamos, 
crenças, valores e tomadas 
de decisões. Por xemplo: se 
durante toda a minha vida 
aprendi a comer lasanha, que 
me dá prazer, para mudar esse 
comportamento trocando-o 
por outro alimento, como 
o brócolis será necessária a 
desconstrução da “cara de 
pobre” e a construção de um 

para ele falar em público. 
 Criamos ao longo de nossa 
existência, nosso modelo 
mental e dentro dele definimos 
nosso “piloto automático”: 
como tomamos decisões e 
agimos inconscientemente, 
transformando em padrões de 
comportamento.
 Para a mudança é 
necessário passar por três 
etapas:
Autoconhecimento: saber 
como tomo decisão, qual é 
meu modelo mental, como 
ajo, o que motiva meu 
comportamento (busca da 
intenção positiva).
Autodesenvolv imento: 
trabalhar, desenvolver e 
treinar o que descobri de 
mim (buscar cursos, técnicas 
e outras ferramentas para o 
autodesenvolvimento). Neste 

Quero
FALAR

novo modelo mental.
 A “cara de pobre” 
está relacionada ao medo. 
Supomos que exista algo 
em mim que me motiva a 
ter medo, sentimento que 
me foi estimulado durante 
toda a vida. Desde a infância 
à fase adulta. Sempre me 
falaram para eu não tomar 
decisões, não acreditar, nada 
era possível. Assim, criei 
meu modelo mental, ou 
seja, minha “cara de pobre”, 
limitando minhas decisões. 
Agora o “mundo” me fala que 
eu preciso ter coragem, ousar, 
ser empreendedor e tomar 
decisões. Meu “sabotador” 
(que me impede de agir) fala 
mais alto. Da mesma forma 
o tímido, em seu processo de 
vida, ouviu falar que não era 
permitido, tornando difícil 

momento tenho que entender 
que preciso de um processo 
de mudança (não há mudança 
com leituras e palestras 
motivacionais), processo 
de melhoria com o foco, 
ação, feed back e evolução 
contínua.
Autorealização: momento 
de viver, sentir e vibrar 
concebendo o que estou 
conseguindo e alcançando, 
criando uma nova conexão, 
um novo corpo, nova 
mentalidade do estado 
desejado.
 Estes são os passos 
desejados para tirarmos a 
“cara de pobre” e alcançarmos 
resultados maravilhosos 
para a nossa vida pessoal, 
profissional, espiritual e 
intelectual.

contato@euamomeubairro.com

www.euAMOmeubairro.com

Sugira
PAUTA

Visite
nosso
PORTAL

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 uma plataforma de serviços de comunicação, publicidde 
e eventos e nosso objetivo é apresentar e contribuir com informações úteis, com matérias atualizadas. 
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O III Café de Negócios traz novidades e 
mais network para empresários
A parceria com a PAZZ Comunicação fortalece a empresa EAMB com sua nova identidade visual

O III Café de negó-
cios – Eu Amo 
Meu Bairro rece-

beu uma centena de empre-
sários no dia 12 de setem-
bro, na sede da ACACCI. 
O evento contou com pa-
lestras ministradas pela 
empresa de treinamentos 
Master Mind e Sebrae e 
comemorou-se seis anos de 
atividades da EAMB com 
o lançamento de sua nova 
identidade visual, criada 

pela PAZZ Comunicação.
    De acordo com Fausto 
Trugilho, sócio-proprie-
tário da agência, a nova 
marca foi idealizada com 
o objetivo de torná-la im-
pactante e robusta, favore-
cendo sua identificação e 
lembrança: “A nova identi-
dade visual pede, também, 
a renovação na progra-
mação gráfica para toda a 
rede EAMB, principalmen-
te para o jornal impresso, 

Competências para uma liderança 
empreendedora são destacadas pela Master Mind

Durante o III Café de Negó-
cios, o diretor e instrutor da 
Master Mind, José Carlos Sá, 
mostrou as competências es-
senciais para uma liderança 
empreendedora. Na palestra 
foram realizadas dinâmicas 
interativas utilizadas nos trei-
namentos Master Mind.
 Os treinamentos de alta 
performance Master Mind 
partem do princípio de que a 
liderança não é desenvolvida 
apenas por conhecimentos, 
mas principalmente pelas ha-
bilidades e atitudes do profis-
sional. “O que o mercado e as 
empresas procuram são pes-
soas com autoconfiança, visão 
estratégica, entusiasmo e foco 
nos resultados. São esses pro-
fissionais que trarão maiores 
e melhores resultados para as 
empresas e consolidarão suas 
vantagens competitivas”, afir-
ma o diretor José Carlos Sá.

que terá leitura mais fluida 
e fácil. Além disso, o jornal 
ainda é um meio de comu-
nicação bastante tangível e 
os moradores buscam por 
ele. É bom algo que au-
mente essa proximidade e 
facilite sua identificação. 
O carinho e o apreço pelo 
bairro ficaram ainda mais 
evidenciados, com elemen-
tos que mostram onde está 
o ‘coração’ do morador 
de Jardim Camburi. Quem  Para a diretora executiva 

da JC Consultoria, Jaqueline 
Guerra, que esteve presente 
no evento e já fez o treina-
mento, a Master Mind ofere-
ce ferramentas para, além de 
atender um mercado cada vez 
mais competitivo, aplica-se 
amplamente em situações do 
dia a dia para o resto da vida. 
“Tudo que foi passado pelo 
instrutor nós realizamos no 
treinamento e estamos colo-
cando em prática no atendi-
mento junto aos nossos clien-
tes e os resultados estão sendo 
surpreendentes”, comenta.
 A Master Mind Escola de 
Executivos e Negócios atua 
em todo o Brasil e também 
nos países de língua portu-
guesa (Europa e África).

ainda não conhece toda a 
potencialidade do bairro, 
perceberá através do jor-
nal, que o bairro é maior 
que muitas cidades do Es-
pírito Santo possibilitando 
viver e trabalhar sem sair 
do bairro de forma bastan-
te eficaz”.
     O Café de Negócios se 
repete com o objetivo reu-
nir empresários para troca 
de experiências, fortalecer 
as empresas, favorecer a 
ampliação de contatos, 
descobrir possíveis parcei-
ros e disseminar informa-
ções úteis, para contribuir 
com o desenvolvimento 
pessoal e profissional de 
todos. 
    Jacqueline Barros da 
Koletivo Arquitetura, uma 
das empresas apoiadoras 
do Café de Negócios, diz 
que o modelo do evento é 
interessante porque provo-
ca, de fato, o network.
    “Nossa  empresa for-
mada por uma turma de 
arquitetas que executam 
projetos, pensando e mon-
tando estruturas ideais 
para atender as necessida-
des dos clientes e defende o 

A agência Pazz Comunicação apresentou a nova identidade visual da 
empresa Eu Amo Meu Bairro

Alessandro Skalzer

Samuel Vieira

Roberto Teixeira - teixeira.rb@gmail.com

slogan ‘pensar junto pro-
jetar para todos’. Apoia-
mos o ‘Café de Negócios’ 
porque o evento vai além 
de palestras elaboradas. A 
troca de cartões fortalece 
as relações pessoais, que é 
algo importantíssimo para 
nos aproximar de proprie-
tários de empresas gerando 
a oportunidade de conhe-
cer negócios que são pouco 
divulgados”.
    A empresária Georgia 
Noronha fala que após o 
evento é realizado um ba-
te-papo com  participantes 
para detectar as necessi-
dades de melhoria para os 
próximos cafés.
    “Nos preocupamos em 
gerar valor com temas im-

portantes. De acordo com 
cada evento estudamos me-
lhorias para a dinâmica do 
network, local, tempo das 
palestras e outros aspectos, 
para torná-lo ainda mais 
agradável e útil. Já temos 
o feed back de participan-
tes para planejar o próximo 
Café de Negócios”, afirma 
Georgia.
    O III Café de Negócios 
– Eu Amo Meu Bairro teve 
a parceria e apoio da PAZZ 
Comunicação, Master 
Mind Escola de Executi-
vos e Negócios, ACACCI, 
Koletivo Arquitetura, Beta 
Cake Doceria, JC Consul-
toria, Nhac Brigadeiros e 
Caixa Econômica Federal.

Jardim Camburi
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O segredo de um 
casamento feliz 

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

Como recém-casado tenho, me 
esforçado para manter o rela-
cionamento harmonioso e feliz, 

mas como sabemos, nem sempre é uma 
tarefa tão fácil. Exige um esforço diá-
rio. Tudo isso porque quando casamos, 
levamos conosco, uma espécie de mo-
chila invisível, e dentro dela, as manias, 
traumas e medos, que costumam ser 
forças destrutivas em um casamento, 
porque na maioria das vezes estão no 
centro dos piores desentendimentos. 
Além disso, no início do relacionamen-
to, colocamos o nosso foco no quanto o 
parceiro é maravilhoso e não impomos 
regras. Mas, ao longo do tempo, come-
çamos a construir crenças de como eles 
devem agir, pensar e até mesmo sentir. 
 Para lidar com tudo isso é pre-
ciso sobretudo, ter inteligência emocio-
nal, que nada tem a ver em ter um alto 
QI ou alto nível de inteligência. Inte-
ligência emocional é a capacidade de 
reconhecer e avaliar os nossos próprios 
sentimentos e os dos outros, assim como 
a capacidade de lidar com eles. Enten-
der como nossas emoções funcionam é 
importante para todo ser humano, mas 
a inteligência emocional torna-se uma 
ferramenta particularmente importante 
no casamento porque as emoções são 
forças poderosas que dão o tom para um 
casamento, bom ou ruim. Os casais fe-
lizes usam a inteligência emocional no 
dia a dia, eles se escutam, discutem os 
problemas de forma cortês e expressam 
admiração e respeito uns pelos outros. 
Mas é claro que administrar as próprias 
emoções não é exatamente a tarefa mais 

simples do mundo, pra isso é preciso 
desenvolver o autoconhecimento. Co-
nhecer-se melhor pode ajudar a tomar 
decisões que nos façam realmente cres-
cer. E para adquirir autoconhecimento é 
preciso fazer as perguntas certas.
 Segundo o Coach Anthony 
Robbins, o sucesso do relacionamento 
depende da qualidade das perguntas que 
você faz para si mesmo. Ele explica que 
se quiser recuperar o romance no seu ca-
samento, é preciso mudar o foco e amar 
o parceiro pelo que ele é – que é por 
quem você se apaixonou, e dar um passo 
atrás e perguntar a si mesmo: “O que eu 
adoro em meu parceiro?” 
 Enquanto eu escrevia esse tex-
to, me fiz as mesmas perguntas e ras-
cunhei em um pedaço de papel, sobre 
a minha mesa de trabalho. As respos-
tas para elas: Uma das coisas que mais 
adoro na minha esposa é o jeito como 
acorda, como ela sorri, como me abra-
ça, me beija e da forma como me conta 
suas histórias sempre cheias de detalhes. 
Adoro sua inteligência, sua dedicação, 
seu comprometimento e a maneira como 
cuida da gente. Por que as perguntas fun-
cionam? Segundo Robbins, elas mudam 
imediatamente o que focalizamos e, em 
consequência o que sentimos. Podemos 
mudar como nos sentimos num instante, 
pela simples mudança de foco. Mas será 
que funciona? Faça o teste e descubra 
agora mesmo! 

    Esta é a proposta do Ko-
letivo Arquitetura para 
atender as demandas de 
pessoas que necessitam de 
informações de arquitetura 
e interiores, tanto para resi-
dências como para espaços 
comerciais, como  lojas, es-
critórios, consultórios, entre 
outras empresas.  
     O objetivo da consulta 
é realizar um diagnóstico 
do espaço, com soluções 
focadas, com criatividade e 
adequadas ao potencial de 
investimento do cliente.

       Caso  exista um proble-
ma pontual, pode não haver a 
necessidade de contratar um 
projeto e a consulta trará re-
sultado imediato com dicas 
e sugestões para um deter-
minado problema relaciona-
do a decoração, arquitetura, 
reforma ou design de inte-
riores, bem como, vistoria 
para recebimento e entrega 
de imóveis.  E, muitas vezes, 
uma alteração que a prórpria 
pessoa pode fazer, com orien-
tação, podendo trazer resulta-
dos surpreendentes. 
         As vendas da sua empre-

Que tal uma consulta de arquitetura com 
sugestões e resultados imediatos?

sa poderão aumentar quando 
definido o melhor lugar de 
exposição para valorizar 
seu produto, a cor adequa-
da para melhorar a produ-
tividade dos empregados, o 
melhor layout para favorecer 
a circulação dos clientes; 
Sua qualidade de vida pode 
melhorar com uma repagi-
nada na ambientação de um 
ambiente, novo layout de 
um espaço, na troca de uma 
cortina, um papel de parede, 
um revestimento que vai tra-
zer uma nova energia para 
sua casa.

     Além disso, você pode se 
atualizar com as novas tec-
nologias, com práticas sus-
tentáveis,  disponíveis para 
reduzir o consumo de água, 
de energia, melhorar a segu-
rança, entre outros.
     O tempo da consulta é de 
acordo com a demanda e é 
cobrada por hora, para rea-
lizar o diagnóstico e propor 
soluções adequadas, com ex-
celente custo/benefício. 
       Agende uma visita. En-
tre em contato através dos 
telefones:  (27) 999601851 / 
(27) 30201023.

      Estamos vivendo uma 
histórica revolução tecno-
lógica no mundo, cada dia 
mais globalizado, com rela-
ções de consumo modernas, 
especialmente pela utiliza-
ção da internet e das redes 
sociais como ferramenta 
para utilização consciente.
      Saber o que se compra 
é cada dia mais fundamen-
tal. Ainda hoje, nos meios 
de publicidade tradicio-
nais, quando se realiza a 
propaganda de um produto 
ou de um serviço desco-
nhecemos detalhes do que 
está sendo ofertado.
      O advogado, Cássio 
Drumond  Magalhães, 
Presidente da Comissão 
de Direito do Consumidor 
da OAB ES orienta o con-
sumidor a buscar maiores 
informações sobre o pro-
duto ou serviço desejado e 
também de quem os pres-

ta, antes de fechar qual-
quer negócio.
    Segundo Cássio, a 
orientação é para que o 
consumidor evite arma-
dilhas.
       “O consumidor mo-
derno é altamente infor-
mado e usa a internet de 
seu smartphone para rea-
lizar pesquisas e comparar 
preços em diversos sites e 
estabelecimentos. Ele usa, 
também, as redes sociais e 
através delas pode saber 
de outros usuários o que 
sabem sobre o produto ou 
serviço desejado, receben-
do dicas e sugestões, de 
forma rápida, sobre o for-
necedor ou prestador de 
serviços, conforme o caso, 
informa.
        Cássio complementa 
dizendo que o Facebook e 
o Instagram têm gerado, 
ainda, a possibilidade de 

Esteja alerta a detalhes de 
compras pela internet

acesso a ofertas de produ-
tos e serviços com preços 
muito atraentes. Por isso, 
o consumidor será sempre 
mais sensível aos preços, 
deixando de comprar na 
primeira oportunidade, 
checando nos grupos e si-
tes de compras coletivas se 
o mesmo produto ou servi-
ço pode ser adquirido por 
um preço melhor.
     “A adoção dos cuida-
dos acima tem gerado um 
ambiente mais seguro para 
o consumidor. Se mesmo 
assim ocorrer alguma le-
são ao seu direito, procu-
re o SAC do fornecedor, 
registre as ligações e os 
seus protocolos e guarde 
os e-mails trocados com a 
empresa, pois, persistindo 
o problema, esses dados 
serão úteis na busca do seu 
direito” finaliza.
        Mais informações: 
cassiodmadv@gmail.com.

Divulgação Facebook
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O segredo de um 
casamento feliz 

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

Como recém-casado tenho, me 
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cionamento harmonioso e feliz, 
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tarefa tão fácil. Exige um esforço diá-
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simples do mundo, pra isso é preciso 
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comerciais, como  lojas, es-
critórios, consultórios, entre 
outras empresas.  
     O objetivo da consulta 
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Divulgação Facebook

Saúde em Grãos: alimentos 
naturais com qualidade 

Ação  Saúde
Saúde em grãos realizou 
ação com parceiros que 

levaram produtos feitos com 
ingredientes da loja para 

degustação.

Saboresdobairro
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nonnanovelina

Massas pré-cozidas congeladas.

Porções individuais, 500g (massa e molho).  *Produtos naturais, sem conservantes, produzidos artesanalmente.

Preparo rápido e fácil! Em apenas 5 minutos!

Porções a partir de Rondelli 
Cannelloni
So�oli
Nhoque
Raviolli e outras

Tradicional -
Funcional -

Trigo branco comum.

Fibras, sementes de linhaça, chia, etc.

Com uso de produtos agroecológicos*

R$2000

APENAS DELIVERY

Sabores do Bairro

Receita: Panqueca americana doce
Ingredientes:

- 1 e 1/4 de xícara de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 1/2 colher (sobremesa) de sal
- 1 ovo batido
- 1 e 1/4 xícara de leite (ou leite de soja)
- 1 colher (sopa) de óleo

Modo de preparo:

Peneire os os ingredientes secos e reser-
ve-os. Misture o ovo, o leite e o óleo aos 
ingredientes secos mexendo apenas o 
suficiente para umedecer a farinha.
A massa deverá ficar grossa e um pouco 
empelotada.
Despeje a massa na frigideira quente e 
untada com um fio de óleo.
Ao colocar a mistura na frigideira, es-
pere que as bolhas formadas estourem e 
vire a massa.
Sirva com mel, geleia, manteiga e acres-
cente frutas picadas ao seu gosto.
(Fonte: www.tudogostoso.com.br)

Soluções com a chef
Cleide Moraes
Contato: (27)3314-1377

Coloque a garrafa numa 
vasilha com gelo, sal e 
um pouco de álcool. 

Para gelar mais 
rápido o  vinho Para tirar cheiro, pingue 

algumas gotas de limão 
antes de lavá-lo.

Copo com cheiro

Encomendas para 
cafeterias e outros 

serviços

Pão vegano
Pão vegetariano

Pão com triguilho
Pão com legumes

Aplle strudel (torta de maçã)

Contato: (27) 3314-1377
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Saúde em Grãos: Uma opção para 
quem deseja obter produtos saudáveis
A empresa realizou recentemente a Ação Saúde, com objetivo de reunir parceiros e pessoas em busca de alimentação saudável e mais qualidade de vida

A empresa trouxe a facilidade de compra de produtos naturais de qualidade para Jardim Camburi

Divulgação

Sabores do Bairro

Na loja podemos encontrar diversos produtos como frutas 
desidratadas, sementes, temperos, farinhas e outros 

O evento Ação Saúde reuniu parceiros e um momento de degusta-
ção de produtos saudáveis

Quem busca itens sem 
glúten e lactose, vega-
nos, integrais, grãos e 

sementes, frutas desidratadas, 
oleaginosas, temperos e con-
dimentos, farinhas e cereais, 
produtos funcionais, entre ou-
tros que favoreçam o bem-es-
tar e melhor qualidade de vida, 
encontrará na loja Saúde em 
Grãos, que fica localizada na 
rua Italina Pereira Motta, 194 
– loja 5, próxima ao Banestes.
 A empresa realizou em 
agosto de 2017 a ‘Ação Saú-
de’ reunindo parceiros e pes-
soas que optam por um estilo 

de vida mais saudável. Ofe-
receu sorteios, degustação de 
bolos, pães, chás, queijos e 
outras delícias, e contou com 
a presença de um educador 
físico que tirou dúvidas dos 
participantes. 
 Segundo Claudia A. Sil-
va, sócia-proprietária da Saú-
de em Grãos, a ‘Ação Saúde’ 
foi uma iniciativa que teve 
a finalidade de reunir ati-
vidades afins para troca de 
experiências, promovendo a 
saúde e o bem-estar das pes-
soas através da informação e 
conscientização. 

 A loja Saúde em Grãos 
trouxe para dentro do bairro, 
produtos que os consumidores 
adquirem geralmente na Vila 
Rubim, Centro de Vitória.
 “Sendo consumidores de 
produtos naturais, sentimos 
a necessidade de ter esse tipo 
de comércio aqui no bairro. 
A proximidade acaba por es-
timular o consumo. Essa é a 
idéia. Mesmo com a facilida-
de de acesso à informação, as 
pessoas encontram dificulda-
des de compreender a neces-
sidade e as diversas maneiras 
de consumir tais produtos. Te-

mos a impressão que a grande 
maioria não conhece mais os 
alimentos ‘in natura’, somente 
os industrializados”, diz.
 O educador físico Daniel 
Barbosa esteve no evento 
incentivando a prática de ati-
vidades físicas. Segundo ele 
é perceptível a associação da 
prática com a boa saúde. 
 Tatiana Lemos consome 
produtos da Saúde em Grãos, 
ela comenta que é celíaca 
(doença autoimune caracteri-
zando-se pela intolerância ao 
glúten) e intolerante a lactose. 
O problema a dificultava de se 

alimentar fora de casa. Então, 
passou a preparar e vender 
bolos, quiches, cookies e ou-
tros alimentos para pessoas 
que tem esse tipo de restrição. 
Ela participou da Ação Saúde 
com a degustação de bolos 
sem lactose e glúten, alimen-
tos lowcarb e zero de açúcar.
 Já o garçon Fernando 
Barroso levou para a Ação, 
biscoitos artesanais de gengi-
bre, canela e amendoim com 
cobertura de chocolate meio 
amargo.
 A comerciante Cinara Ca-
etano achou a ação importante 

por ser uma oportunidade de 
fazer amizades, trocar ideias, 
receitas, informações relacio-
nadas a saúde e melhorar a 
socialização no bairro. 
 A Jolie Flores foi uma 
das empresas parceiras com 
a exposição de mudas de al-
gumas ervas. “A ação foi in-
teressante, precisamos desse 
network. O incentivo à ações 
de saúde é extremamen-
te positivo. É importante a 
mobilização da comunidade 
para estimular esse tipo de 
atividade”. (Irine Regina de 
Matos, comerciante).
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É hora de iniciar os cuidados com 
o corpo para o verão

Emagrecendo com saúde: tire suas 
dúvidas sobre o Balão Intra-gástrico

Faltam poucos meses 
para o fim do ano e já 
é possível ver muitas 

pessoas tentando perder 
aqueles quilinhos extras 
indesejáveis antes do ve-
rão chegar. Muitos apelam 
para dietas mirabolantes e 
excesso de exercícios físi-
cos, o que pode prejudicar 
a saúde.
     Mas  existem  outros 
métodos de perda de peso 
saudáveis. Um deles é a 
implantação do Balão in-
tra-gástrico que é colocado 
no estômago e tem como 

     Para quem deseja ob-
ter um corpo mais mode-
lado para o verão, agora é 
o momento de iniciar suas 
atividades. Desta forma 
conseguirá realizar um 
planejamento e alcançar 
seu objetivo.
      De acordo com o educa-
dor físico, o personal trai-
ner Yan Amaral Passama-
ni é necessário se planejar 
para conseguir o objetivo 
de melhorar a forma físi-
ca, para o período deseja-

Saúde

Com a implantação do balão, o paciente pode perder de 10% a 
25% do seu peso.

objetivo ajudar o paciente a 
comer menos.
        Segundo o médico gas-
tro-cirurgião e endoscopis-
ta, Paulo Henrique Nicoli 
Mansur, o balão intra-gás-
trico é indicado para aque-
las pessoas que lutam a um 
tempo contra a balança. “O 
balão é indicado para todos 
os casos em que o paciente 
precise realmente perder 
peso e ainda não conseguiu 
com métodos clínicos - mé-
todos não medicamentosos 
e não cirúrgicos”.
     De acordo com o dou-
tor, para realizar o proce-
dimento, primeiro é neces-
sário descobrir o seu Índice 
de Massa Corpórea (IMC) 

do. Segundo o educador, 
o prazo mínimo é de três 
meses para haver mudan-
ça na estrutura do corpo 
e para que tenha resultado 
significativo.
     Yan orienta a procura 
de um bom profissional e a 
busca por algo que goste de 
fazer ou se adapte melhor.
    “Orientamos às pessoas 
se matricularem em acade-
mias próximas de suas resi-
dências para que não ocor-
ra o desanimo. No entanto, 

antes de iniciar é preciso 
planejar. O exercício, des-
canso e alimentação são 
os três fatores mais impor-
tantes para se chegar ao 
objetivo de alcançar a for-
ma desejada. É importante 
buscar um bom profissio-
nal para acompanhamento 
dos exercícios. O personal 
trainer é o ‘padrão ouro’ 
porque orientará a um 
bom planejamento para o 
alcance das metas”, infor-
ma Yan.

para saber se está de sobre-
peso. O IMC é medido atra-
vés de uma conta simples: 
ele é igual ao peso dividido 
pela altura e depois pela al-
tura novamente.
     Os IMCs cujos resul-
tados sejam de 25 a 29,9, 
significam sobrepeso. Já 
entre 30 e 34,9, significa 
obesidade grau 1. IMC de 
35 a 39,9, é obesidade grau 
2. Já os resultados entre 40 
e 49,9 estão na categoria de 
obesidade grau 3. O IMC 
acima de 50 é considerado 
superobesidade.
     “Os melhores resultados 
da implantação do Balão 
intra-gástrico são percebi-
dos em pacientes com IMC 
de 25 a 34,9, mas cada 

caso é estudado de forma 
isolada”, afirmou o doutor.
    Com a implantação do 
Balão, segundo Paulo Man-
sur, o paciente pode perder 
de 10% a 25% do seu peso. 
Atualmente existem no 
mercado dois tipos de ba-
lões. “O balão de 6 meses 
enche até 700 ml e é mais 
indicado para paciente que 
precisem perder menos 
peso. O balão de 12 meses 
enche até 1000 ml e tem a 
vantagem da tecnologia de 
ser ajustável”, lembrou o 
doutor.
    Os riscos da colocação 
do Balão intra-gástrico são 
quase nulos, de acordo com 
o médico. Ele afirmou ain-
da que, enquanto está com 

o Balão, o paciente é acom-
panhado por nutricionistas 
e psicólogos para propor-
cionar uma reeducação 
alimentar. O doutor Paulo 

Henrique Mansur atende 
na clínica Skopia que fica 
no Shopping Norte Sul. 
O telefone para contato é 
3024-3925 ou 99953-7105.

Para conseguir o corpo desejado é necessário buscar a ajuda de um 
profissional qualificado e se planejar para alcançar bons resultados

Samuel Vieira

Ald Junior

Mariana Moraes Spelta - 
mariana.spelta@gmail.com
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pazzcomunicacao

Associação Brasileira 
das Agências de Publicidade (ABAP)  - 12/2013

(27) 3068-8212

“Você pode fechar um 
grande negócio sem 

uma boa propaganda.

O seu.”
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mercado dois tipos de ba-
lões. “O balão de 6 meses 
enche até 700 ml e é mais 
indicado para paciente que 
precisem perder menos 
peso. O balão de 12 meses 
enche até 1000 ml e tem a 
vantagem da tecnologia de 
ser ajustável”, lembrou o 
doutor.
    Os riscos da colocação 
do Balão intra-gástrico são 
quase nulos, de acordo com 
o médico. Ele afirmou ain-
da que, enquanto está com 

o Balão, o paciente é acom-
panhado por nutricionistas 
e psicólogos para propor-
cionar uma reeducação 
alimentar. O doutor Paulo 

Henrique Mansur atende 
na clínica Skopia que fica 
no Shopping Norte Sul. 
O telefone para contato é 
3024-3925 ou 99953-7105.

Para conseguir o corpo desejado é necessário buscar a ajuda de um 
profissional qualificado e se planejar para alcançar bons resultados

Samuel Vieira

Ald Junior

Mariana Moraes Spelta - 
mariana.spelta@gmail.com
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A A Associação Capixaba 
Contra o Câncer Infantil 
(Acacci) realiza, no dia 25 de 

outubro (quarta-feira), o Chá Bazar 
da instituição, que terá início às 17 
horas, no Villa Cypreste Cerimo-
nial, em Jardim da Penha, Vitória.
    O Chá Bazar da Acacci é anu-
al e destina-se à exposição e ven-
da de trabalhos manuais confec-
cionados por mães de pacientes 
e por voluntárias da Associação. 
Entre essas voluntárias está o 
grupo Abelhinhas da Acacci.
   Os convites para o Chá cus-
tam R$ 40,00 por pessoa e estão 
à venda na Associação. Durante 
o evento, os participantes pode-
rão se deliciar com um cardápio 
variado de quitutes e participar de 
sorteio de brindes e bingo.
  A renda obtida com o Chá 
Bazar, entre a venda de ingres-
sos e de produtos artesanais, será 
investida nas ações sociais reali-
zadas pela Acacci. Mais informa-
ções sobre o evento pelo telefone 
(27) 2125.2978.

Acacci promove Chá Bazar
O evento é destinado à exposição e venda de trabalhos manuais confeccionados por mães de pacientes e por voluntárias da Associação
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Ministério Público notifica proprietários de 
calçadas que desobedecem à fiscalização

Comunidade

O Ministério Público do 
Estado do Espírito San-
to (MPES) vai notificar 

os moradores ou empresas que 
resistem, mesmo após ações 
fiscais da Prefeitura de Vitória, 
em implantar a calçada cidadã. 
A ação é fruto de uma parceria 
com o município para garantir a 
acessibilidade na capital.
 O MPES já iniciou o trabalho 
de notificação para os proprietá-
rios realizarem a obra. Quem 
não obedecer poderá responder 
a processos judiciais. Ao todo, 
mais de 60 edificações passaram 
por todo processo de fiscaliza-
ção e, mesmo após intimações e 
multas do Núcleo de Calçada Ci-
dadã da Secretaria de Desenvol-
vimento da Cidade (Sedec), não 
fizeram as intervenções. Elas es-
tão localizadas em 21 avenidas e 
ruas da cidade.
 A lista foi enviada ao Mi-

nistério Público para dar anda-
mento à cobrança. O prazo para 
conclusão da obra é de 45 dias, 
após o recebimento da reco-
mendação. Caso nada seja feito, 
o MPES irá adotar as medidas 
judiciais cabíveis.
 “Essa parceria, fruto do di-
álogo com o promotor Marcelo 
Zenkner, é muito positiva para 
o município. Trabalharemos 
juntos para garantir a acessi-
bilidade nos casos em que os 
responsáveis se recusam a obe-
decer à fiscalização. Queremos 
uma cidade melhor, com percur-
sos seguros, sobretudo para as 
pessoas com mobilidade reduzi-
da, como idosos, cadeirantes e 
grávidas. Nesse sentido, as cal-
çadas cidadãs são muito impor-
tantes para a mobilidade ativa”, 
afirmou a secretária de Desen-
volvimento da Cidade, Lenise 
Loureiro.
 Quem precisa de ajuda para 

fazer a obra pode procurar o 
Núcleo de Calçada Cidadã, que 
faz esse trabalho gratuitamente. 

Além de orientação de projeto, 
a equipe acompanha a reforma. 
Para agendar o serviço, basta 

entrar em contato pelo telefone 
(27) 3382-6370. (Fonte: www.
vitoria.es.gov.br).

André Sobral
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Se alguém te “conhe-
ce” apenas de ouvir 
falar, certamente 

não sabe das coisas que 
você gosta, quais são os 
seus valores, como você 
vive, quais os lugares 
que frequenta, o que 
gosta de comer, como se 
diverte, como é sua vida, 
e outras características 
que te definem. Conhe-
cer é saber quem a outra 
pessoa é. Ouvir falar não 
traz a oportunidade de 
uma pessoa se relacionar 
com a outra.
 Com a ampliação 
das redes sociais, mui-
tos acreditam ter um 
grande network com o 
Instagram, Linkedim 
ou Facebook superlo-
tado de pessoas adicio-
nadas. Pensando assim, 
o conceito de network 
pode estar distorcido. 
Network é se relacionar, 
entrar em contato, con-
versar, trocar informa-
ções, se apresentar, falar 
do seu negócio. É marke-
ting boca a boca.
 A palavra network é 
antiga e, ao mesmo tem-
po, atual. O termo que 
vem do inglês (“net” é 
rede e “work” é traba-
lho) e significa rede de 

relacionamentos ou rede 
de contatos. Uma rede 
de pessoas que trocam 
informações e conhe-
cimentos entre si e que 
pode ser muito mais po-
derosa do que podemos 
imaginar.
 De acordo com a Di-
retora da empresa Eu 
Amo Meu Bairro, Geor-
gia Noronha, é possível 
criar network partici-
pando de eventos como 
cafés com empresários, 
fóruns de discussão, 
cursos, treinamentos e 
outras situações que pro-
porcionam a interação 
com novas pessoas.
 “Os bate-papos po-
dem ser oportunidades 
para expansão da rede 
de relacionamentos.
 No entanto, quanti-
dade não significa qua-
lidade, pois se a pessoa 
tem uma rede com dois 
mil amigos, por exemplo, 
pode ser que não esteja 
fazendo um networking 
apropriado. Contatos 
sem relacionamento, são 
apenas uma lista de pes-
soas. São apenas conta-
tos”,  diz Georgia.

Network: conhecer para se relacionar
Eu te conheço? Entenda o que é network e aumenta as possibilidades de divulgação da sua empresa, produtos ou serviços

É possível fazer networking utilizando as mídias sociais, participando reuniões, exposições, treinamentos e outros eventos

Ald Junior

Empreendedorismo

Uma palestra é, também, excelente oportunidade de network

Oportunidade de network: Empresários participando do “Comércio 
Total” , curso oferecido pelo Sebrae com o apoio da empresa EAMB

Samuel Vieira


