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Discussão:  mais de 100 mudanças repercutirão de forma direta nas relações de trabalho

Reforma trabalhista: conheça 
as principais alterações

Atendimento 
clínico:

Gestão 
empresarial:

Rodadas EAMB. O evento de network reúne mais de 40 empresas para um intercâmbio comercial

III Café de Negócios
O evento reúne uma centena 

de empresários para 
network (pág. 3)

Psicologia e fonoaudiologia: Especialistas se unem 
para potencializar atendimento, aumentando a 
eficiência do tratamento clínico (pág. 5)

Conheça as 19 dificuldades na gestão que podem 
comprometer o desenvolvimento de micro e 
pequenas empresas (pág. 7)
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Aumente o “nós” em seu discurso e 
potencialize seus negócios
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no empresarial por exemplo, o 
“EU” é algo forte no discurso 
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parceiros, se destacar e ser 
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Quero
FALAR aumentar seu relacionamento 

é necessário que diminua 
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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 uma plataforma de serviços de comunicação, publicidde 
e eventos e nosso objetivo é apresentar e contribuir com informações úteis, com matérias atualizadas. 

- Impresso elaborado e produzido por Eu Amo Meu Bairro -

Ex
pe

di
en

te
:

Editorial 3EAMB - novembro/2017

Diretor Executivo e Editor chefe: Georgia Noronha (MTB3164-ES)
Revisão: Michelle Baptista
Comercial:  comercial@euamomeubairro.com - (27)99939-6748
Sugestão de pauta:  contato@euamomeubairro.com
Portal de notícias:  w w w . e u a m o m e u b a i r r o . c o m
Facebook:  fb.com/euamomeubairro Instagram:  euamomeubairro 
Twitter:  euamomeubairro1   issuu:  issuu.com/euamomeubairro1 

EAMB lança a I Rodada de Negócios
O evento reuniu cerca de 40 empresários com a fi nalidade de estimular o networking entre os participantes

Com o objetivo de 
fortalecer os ne-
gócios do bairro, 

realizar o intercâmbio 
comercial entre empre-
sários de Jardim Cam-
buri e outros bairros, 
aprimorar o processo 
de negociação e  multi-
plicar as oportunidades 
de cada empresa, geran-
do a produção de mui-
tas semanas em apenas 
um dia, a Eu Amo Meu 
Bairro lançou no dia 
31 de outubro de 2017 
a I Rodada EAMB, um 
evento no qual se rela-
cionam proprietários 

Networking

de diferentes segmen-
tos com a fi nalidade de 
se conhecer, fomentar 
laços, realizar negocia-
ções, montar projetos 
juntos, e realizar inter-
câmbio comercial.
      De acordo com a 
diretora executiva da 
EAMB, Georgia No-
ronha, o evento reuniu 
empresários para reali-
zar negociações, crian-
do entre eles uma rede 
de relacionamentos, tro-
ca informações, apre-
sentação de produtos e/
ou serviços, marketing 
boca a boca e vendas. 
      “A rodada de negó-

cios é um evento já pra-
ticado em muitas insti-
tuições internacionais e 
trouxemos esse modelo 
para o Jardim Cambu-
ri, pois percebemos que 
estamos em um momen-
to econômico crítico. 
Muitos empresários se 
queixam das difi culda-
des encontradas e nos 
pedem para que os aju-
dem realizando ações. 
Percebemos também, 
que é necessário que 
os empresários ‘saiam 
da zona de conforto’ e 
passem a criar relacio-
namentos entre eles, de 
forma a realizar o ne-

tworking para que seus 
negócios se tornem refe-
rência. Um passa a com-
prar com o outro, indica 
o serviço ou produto 
do outro e se fortalece. 
Queremos fortalecer o 
comércio de produtos 
e serviços do bairro e 
trazer empresas de fora 
para se relacionar com 
os negócios de Jardim 
Camburi, também. Pre-
cisamos ter mais movi-
mentação fi nanceira no 
bairro”, informa.
      O empresário Eduardo 
Alves, trabalha com ex-
pansão de microfranquias 
no Estado do Espírito 

Santo. Ele diz que achou 
o “Rodadas EAMB” um 
diferencial para seu ne-
gócio, pois conseguiu 
aumentar seu network, 
fazendo com que outras 
pessoas conheçam mais 
seu trabalho.
    “Participaram diver-
sos segmentos, empresa 
de advocacia, academia, 
banco, entre outros. 
Já estou aguardando o 
próximo. Saí da primei-
ra rodada de negócios 
pensando de que forma 
posso melhorar minha 
empresa e tenho certeza 
que o segundo encontro 
será melhor ainda. Foi 
uma troca de valores 
e de informações. Sem 
networking nenhuma 
empresa sobrevive. A 
rodada de negócios é 
uma excelente oportuni-
dade”, conta   Eduardo.
     O gerente de marke-
ting do Shopping Norte 
Sul afi rma que perce-
be em eventos como o 
Rodadas EAMB, que 

existem diversos aspec-
tos positivos, como unir 
empresários, favorecer 
e fomentar o empree-
dedorismo de Jardim 
Camburi, aproximar 
outros empresários do 
Shopping Norte Sul e 
proporcionar mais co-
nhecimento. 
   “O conhecimento pas-
sado adiante é muito 
mais valioso, coerente e 
faz com que os empresá-
rios sejam possibilitados 
de ter maior avanço e 
produção. Além de ofe-
recer serviços e produ-
tos de melhor qualidade 
para dentro do bairro e 
espelhar isso para todo 
o Espírito Santo”, afi r-
ma Leonardo. 
   Quem tiver interes-
se em participar da 
II Rodada EAMB, 
poderá realizar a ins-
crição de seleção de 
empresas através do 
endereço eletrônico:   
www.euamomeubair-
ro.com/rodadas.

O “Rodadas EAMB” é um evento no qual se relacionam proprietários de diferentes empresas com o objetivo de se 
conhecer, fomentar laços, realizar negociações, montar projetos juntos, e realizar intercâmbio comercial

Alguns serviços de participantes foram expostos para 
demonstração no evento Rodada EAMB
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Você é 
inteligente? 

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

Matemática nunca foi o seu forte? 
Eu tenho uma boa notícia para 
você efi ne suaor causa de meus 

pais.acassos, ele respondeu:  segredo de seu 
sucesso, ele respondeu: Foi tudo por causa 
de meus pais. efi ne suaor causa de meus 
pais.acassos, ele respondeu:  segredo de seu 
sucesso, ele respondeu: Foi tudo por causa 
de meus pais.: a inteligência acadêmica não 
defi ne a sua inteligência. Esta constatação 
foi feita pelo Dr. Howard Gardner, profes-
sor da Universidade de Harvard e autor da 
teoria das múltiplas inteligências. É eviden-
te que a capacidade racional de solução de 
problemas é importante para as pessoas e 
que, em nossa sociedade, o individuo que 
apresenta habilidades em cálculos e na es-
crita tem vantagens em relação aos demais. 
Isto faz parte de nossa cultura e vem desde 
a educação infantil: na escola somos avalia-
dos muito mais por nossas habilidades lin-
guísticas e lógicas do que pelas demais. No 
entanto, em sua teoria, Gardner sugere que 
a noção tradicional de inteligência, baseada 
no teste de QI, é muito limitada e, para com-
provar sua tese,  propôs oito inteligências. 
Entre as habilidades listadas pelo professor 
estão a inteligência interpessoal e a inteli-
gência intrapessoal. 
 Um executivo de uma empresa 
inscreveu seu nome várias vezes na lista 
de candidatos para tornar-se presidente 
da companhia, mas nunca foi o escolhido. 
Alegando injustiça, ele enviou seus desem-
penhos e seus conhecimentos técnicos à di-
reção. Entretanto, ele não estava preparado 
para tal cargo: faltava-lhe senso de humor, 
interesse pelo bem-estar dos colegas e em-
patia. Faltava a ele inteligência interpessoal. 
 A inteligência interpessoal é a 
capacidade de compreender e interagir com 
os outros. Está relacionada à liderança, co-
laboração, empatia, infl uência, persuasão e 

comunicação. Já a inteligência intrapessoal 
refere-se à uma compreensão profunda de 
si mesmo, conhecendo seus pontos fracos 
e fortes. Está relacionada ao autoconheci-
mento, autocontrole, adaptação, resiliência e 
gestão das emoções. Certa vez, dois gêmeos 
compareceram ao 20º encontro de forman-
dos. Um deles tinha se tornado um grande 
executivo e o outro fracassou em todos os 
seus negócios. Quando um ex-colega per-
guntou ao executivo de sucesso qual era o 
seu segredo, ele respondeu: Foi tudo por cau-
sa de meus pais. Ao fazer a mesma pergunta 
ao gêmeo infeliz, ele respondeu: Foi tudo por 
causa de meus pais. Certamente, faltava-lhe 
inteligência intrapessoal. 
 Muitos profi ssionais de RH afi r-
mam que estes dois tipos de inteligências 
são hoje mais relevantes na hora da con-
tratação do que o próprio conhecimento 
intelectual. As duas correspondem à inteli-
gência emocional, proposta no livro Inteli-
gência Emocional de Daniel Goleman. As 
dependências normalmente são causadas 
pela falta dela. Quando frustrada, amedron-
tada ou irritada, uma pessoa pode comer, 
beber, fumar ou comprar excessivamente 
para se sentir melhor. A boa notícia é que 
o quociente emocional pode ser adquirido 
e aprimorado, assim como o intelectual e 
pode fazer maravilhas a qualquer pessoa e 
até mesmo aos seus negócios. Uma empresa 
emocionalmente inteligente terá funcioná-
rios mais motivados, efi cientes, recompen-
sados, agradecidos, agradáveis e focados em 
seus objetivos. Desenvolva sua inteligência 
intrapessoal e interpessoal com o Coaching 
e descubra a melhor versão de você mesmo!

O estúdio dança 
do ventre e te-
rapias orientais 

Bianca Campagnoli, 
está oferecendo aulas 
diferenciadas misturan-
do exercícios de yoga 
com dança do ventre 
para quem busca uma 
atividade física e tera-
pêutica.
      A pioneira em Dan-
ça  do Ventre no Esta-
do do Espírito Santo, 
bailarina Bianca Cam-
pagnoli, está a 24 anos 
envolvida com a dan-
ça. Ela oferece aulas 
em Jardim Camburi 
utilizando um toque 
diferenciado: mistura. 
exercícios de yoga com 
a dança.
    “Além das aulas de 
dança do ventre tra-
dicionais, onde insiro 
exercícios de yoga e en-
volvo as terapias da dan-
ça circular (remete aos 
ritos antigos com aulas 
no formato ritualísti-
co, em círculo, onde as 
alunas se olham, dão as 
mãos como uma grande 
irmandade e gera a ener-
gia do calor maternal, 
aumentando o desejo 
delas de permanecerem 
ali num momento agra-
dável) e cromoterapia 

do relaxamento. As au-
las de dança do ventre 
têm carga horária de 
uma hora e meia é vol-
tada para terapia, para 
pessoas que querem en-
gravidar, eliminar cistos 
nos ovários e realiza ou-
tros benefícios. É uma 
aula meditativa mais 
dinâmica. Oferecemos, 

Professora faz junção de 
yoga com dança do ventre

também a modalidade 
Tribal Fusion, que é a 
fusão de outras danças 
étnicas com aprofun-
damento na dança do 
ventre. O aprendiz terá 
o conhecimento da base 
de cinco outras danças 
étnicas: indiana, afro ci-
gana fl amenco e contem-
porânea”, informa.
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e aprimorado, assim como o intelectual e 
pode fazer maravilhas a qualquer pessoa e 
até mesmo aos seus negócios. Uma empresa 
emocionalmente inteligente terá funcioná-
rios mais motivados, efi cientes, recompen-
sados, agradecidos, agradáveis e focados em 
seus objetivos. Desenvolva sua inteligência 
intrapessoal e interpessoal com o Coaching 
e descubra a melhor versão de você mesmo!

O estúdio dança 
do ventre e te-
rapias orientais 

Bianca Campagnoli, 
está oferecendo aulas 
diferenciadas misturan-
do exercícios de yoga 
com dança do ventre 
para quem busca uma 
atividade física e tera-
pêutica.
      A pioneira em Dan-
ça  do Ventre no Esta-
do do Espírito Santo, 
bailarina Bianca Cam-
pagnoli, está a 24 anos 
envolvida com a dan-
ça. Ela oferece aulas 
em Jardim Camburi 
utilizando um toque 
diferenciado: mistura. 
exercícios de yoga com 
a dança.
    “Além das aulas de 
dança do ventre tra-
dicionais, onde insiro 
exercícios de yoga e en-
volvo as terapias da dan-
ça circular (remete aos 
ritos antigos com aulas 
no formato ritualísti-
co, em círculo, onde as 
alunas se olham, dão as 
mãos como uma grande 
irmandade e gera a ener-
gia do calor maternal, 
aumentando o desejo 
delas de permanecerem 
ali num momento agra-
dável) e cromoterapia 

do relaxamento. As au-
las de dança do ventre 
têm carga horária de 
uma hora e meia é vol-
tada para terapia, para 
pessoas que querem en-
gravidar, eliminar cistos 
nos ovários e realiza ou-
tros benefícios. É uma 
aula meditativa mais 
dinâmica. Oferecemos, 

Professora faz junção de 
yoga com dança do ventre

também a modalidade 
Tribal Fusion, que é a 
fusão de outras danças 
étnicas com aprofun-
damento na dança do 
ventre. O aprendiz terá 
o conhecimento da base 
de cinco outras danças 
étnicas: indiana, afro ci-
gana fl amenco e contem-
porânea”, informa.

Empresa oferece cardápio 
diferenciado e personalizado 

para eventos diversos

Gastronomia:
A Matula Delicatessen 
Delivery oferece desde 
alimentos tradicionais  à 
veganos, low carb , e 
outros, para quem faz dietas 
restritivas
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Receita: cookie americano
Ingredientes:

- 125 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
- 3/4 xícara de açúcar
- 1/2 xícara de açúcar mascavo
- 1 ovo
- 1 e 3/4 xícara de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- 300 g de chocolate meio amargo picado
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- para fazer cookie de chocolate acrescentar 1/4 xícara de chocolate em pó

Modo de preparo:
Misture a manteiga, açúcar mascavo, açúcar, essência de baunilha (e chocolate em 
pó, se for fazer cookies com base de chocolate)
Adicione o ovo batido aos poucos e misture bem. Acrescente a farinha aos poucos 
e misture bem (pode ser na mão ou na batedeira planetária).
Por último, adicione o fermento e misture só para incorporá-lo à massa.
Depois da massa bem misturada, adicione o chocolate picado.
Forme bolinhas pequenas e asse em forno preaquecido, sobre papel manteiga, por 
aproximadamente 15 a 20 minutos (250° C).
(Fonte: www.tudogostoso.com.br)

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

Coloque um ramo de 
salsinha no tempero 
e depois retire-o. Ele 
absorve o excesso de 
alho.

Usou alho 
demais? Seu cozimento deve 

durar 30 minutos.

Polvo

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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Empresa gastronômica cria cardápio 
personalizado para cada evento

Diversos tipos de pães são utilizados para sanduíches, com recheios da preferência do cliente

Sabores do Bairro

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

A empresa oferece jantares para grandes eventos corporativos e 
pequenos eventos residenciais

Com vasta expe-
riência na área 
da gastrono-

mia, Rossana Souza, 
sócia-proprietária da 
Matula Delicatessen 
Delivery, iniciou suas 
atividades  gastronô-
micas em 2012 e a em-
presa passou a oferecer 
aos seus clientes um 
delicioso cardápio, que 
pode ser adaptado con-
forme a necessidade de 
cada um, independente 
da ocasião.

 A empresa é alta-
mente capacitada e 
executa serviços de 
coffe break, coque-
tel, almoços, jantares, 
eventos corporativos, 
além de delivery com 
encomendas para fes-
tas, fornecendo bolos, 
salgados, doces e ou-
tras delícias.
 “Estamos setor gas-
tronômico aqui em Vi-
tória, preparados para 
realizar eventos como 
confraternizações, se-

minários, workshop’s, 
treinamentos, cursos e 
outros. Nosso serviço é 
personalizado em cima 
do custo que a empresa 
pode investir. Adequa-
mos o cardápio ao ob-
jetivo da empresa e ao 
perfil do profissional que 
vai receber o alimento. 
Atendemos eventos mais 
simples e mais sofisti-
cados. No cardápio po-
demos servir alimentos 
veganos, low carb, sem 
glútem ou tradicionais. 

O cliente diz o que de-
seja e  monta o cardápio 
de acordo com o valor 
que deseja investir”, in-
forma Rossana. 
 A Matula Delicates-
sen Delivery realiza, 
também, eventos para 
recepções particulares 
com cardápios perso-
nalizados e atendimen-
to em domicílio, para 
atender convidados. 
 “Dentro dos serviços 
que oferecemos, temos 
os atendimentos cor-

porativos e as grandes 
reuniões, onde levamos 
toda a comida ou lan-
ches prontos. Oferece-
mos também, produção 
de alimentos para res-
taurantes e outras ins-
tituições, fornecendo 
apenas a mão de obra. 
Preparamos com o ma-
terial e equipamento do 
cliente. A empresa ini-
ciou em Jardim da Pe-
nha e, posteriormente, 
nos instalamos no bair-
ro Maria Ortiz”. 

 Dentre os clientes 
da Matula Delicatessen 
Delivery estão a Rede 
Salesiano, BR Avia-
tion, grupo Água Bran-
ca, Banco Itaú, Banco 
do Estado do Espírito 
Santo - Banestes, Rede 
Farmes, Milenium, Pro-
farma, Autogrlass entre 
outras empresas.
 A Matula Delicates-
sen Delivery atende no 
telefone: (27) 98111-
5948 e e-mail: rossa-
na@matulaes.com

Doces, bolos e salgados para festas de formatura, casamento, 
aniversário e outros eventos

Doces e salgados refinados para coffe breaks e outras recepções
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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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União de especialidades ajuda a 
potencializar tratamentos clínicos

Com a finalidade 
de potencializar 
o atendimento na 

área da fonoaudiologia 
e psicologia, as profis-
sionais Rosana Vieira 
(fonoaudióloga) e Mari-
na Sforza (psicóloga) se 
associaram em um es-
paço, para atendimento 
das duas especialidades. 
Elas podem detectar a 
necessidade de encami-
nhar pacientes uma para 
a outra e realizar atendi-
mentos em conjunto.
      Segundo Rosana, 
apesar de cada pro-
fissional realizar seus 

Saúde/Comportamento

A Fonoaudióloga Rosana Vieira e psicóloga Marina Sforza realizam atendimentos individuais e de forma 
coletiva, aumentando a eficiência do tratamento de pacientes

Vinte anos trabalhando 
com o canto e a fala

 De acordo com Ro-
sana Vieira, a fonoau-
diologia entrou em sua 
vida através da música. 
Cantora desde os 20 
anos, Rosana iniciou 
seus estudos na músi-
ca e passou a dar aulas 
particulares de canto e 
musicalização infantil. 
Ela conta que começou 
a perceber alunas que 
se queixavam de proble-
mas patológicos como: 
pólipos (pregas vocais), 
nódulos e fendas e a pe-

diam ajuda para resol-
ver tais questões. Foi 
quando viu seu caminho 
profissional se ampliar 
e estudou fonoaudiolo-
gia em uma faculdade.
 Seus pacientes são 
cantores, professores e 
outros profissionais que 
utilizam a voz. Além de 
e crianças e adultos com 
problemas de Motricida-
de Orofacial, onde tra-
balha com as funções de 
respirar, mastigar, falar, 
engolir. Ainda, dentro da 
motricidade, é possível 

Mais saúde mental e superação de confl itos

Divulgação

 Com oito anos de ex-
periência na profi ssão, a 
psicóloga Marina Sforza  
atuou em hospitais, traba-
lhou com saúde mental e 
recursos humanos. Seu ob-
jetivo é ajudar pessoas que 
necessitam de tratamento 
psicológico e auxiliar na 
superação de confl itos, 
dentre outras difi culdades.
 De acordo com Marina, 
suas experiências profi s-
sionais a possibilitam ob-
servar melhor o tamanho 
do impacto do adoecimen-
to mental das pessoas, as 
barreiras que enfrentam 
em suas rotinas, auxilian-
do na realização de um tra-
balho que contribua para a 
superação destes quadros. 
Para ela, o preconceito e 
falta de informação ron-
dam a profi ssão. No entan-
to, nos últimos anos, com 

atendimentos de forma 
independente, em al-
guns casos, discutem, 
planejam e executam 
atividades juntas, pois 
a parceria auxilia na 
percepção do paciente 
de forma mais comple-
ta, tornando o trabalho 
mais amplo e aumenta 
sua eficiência, de acor-
do com a necessidade de 
cada um. 
    “Atendemos adultos 
e crianças. No caso da 
criança, trabalhamos 
também com a escola 
(professor e pedagogo) 
e a família”, diz Marina. 

maior publicidade a res-
peito da prática, esta bar-
reira tem diminuído e mais 
pessoas buscam a clínica 
psicológica como um meio 
de conseguirem melhorar a 
saúde e obter bem-estar.
 “A psicologia me permi-
te, através da troca e da es-
cuta, ajudar outras pesso-
as. As barreiras da falta de 
informação e a difi culdade 
das pessoas colocarem a 
saúde em primeiro plano, 
levam a dedicar-me na 
prática profi ssional e a aju-
dar os pacientes a encon-
trarem sua capacidade de 
lidar com confl itos, medos, 
dores da vida e outros pro-
blemas. Com a psicologia 
clínica atendi desde crian-
ças com difi culdades esco-
lares a adultos vivenciando 
confl itos, adoecimentos 
psíquicos e aqueles que 

buscam mudança de vida. 
A psicologia atua tanto no 
tratamento de doenças psí-
quicas como a depressão, 
ansiedade, bipolaridade, 
defi cit de atenção e hipera-
tividade (TDAH), autismo 
e asperge, dentre outras, 
como na superação de si-
tuações de luto, trabalho 
para mudanças de compor-
tamento, superação de difi -
culdades e  confl itos pesso-
ais ou de relacionamentos. 
O sujeito tem a oportuni-
dade de se conhecer me-
lhor, entender suas forças 
e fraquezas e superar as 
difi culdades inerentes a 
vida. Quando conheci Ro-
sana, encontrei nela uma 
profi ssional aberta à troca. 
Juntas buscamos observar 
nossos pacientes e prestar 
um serviço mais completo 
visando o seu bem-estar”.

As profissionais atendem nos telefones: (27) 99231-6262 (Rosana) e (27) 99268-2384 (Marina)

tratar o envelhecimento 
com atividades que tra-
balham a musculatura 
da face. Além de todos 
os benefícios, os exercí-
cios auxiliam na melho-
ra da estética facial.“No 
campo da linguagem, 
meu trabalho tem sido 
nas áreas de transtornos 
e dificuldades de apren-
dizagem, dislexia, trans-
tornos e déficit de aten-

ção (TDA), transtorno e 
déficit de atenção com 
hiperatividade (TDAH), 
gagueira e outras. O 
trabalho do fonoaudió-

logo, geralmente, está li-
gado a outros profissio-
nais da área da saúde. É 
interessante quando en-
contramos profissionais 

que gostam e se interes-
sam em trabalhar juntos 
a fim de ajudar na evo-
lução e tratamento de 
um mesmo paciente”.
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Desmistificando a reforma trabalhista
As advogadas Aretusa e Mayra apresentam quadros comparativos com as principais alterações sobre as novas regras

Entrará em vigor no 
dia 11 de novem-
bro de 2017 a Lei 

nº13.467/17, mais conhecida 
como “Reforma Trabalhis-
ta”, a maior atualização so-
frida pela legislação do tra-
balho, desde a promulgação 
da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) em 1943. 
A reforma traz mais de 100 
mudanças que repercutirão 
de forma direta nas relações 
de trabalho e vem sendo 
alvo de duras críticas pela 
sua tramitação relâmpago 
no Congresso, e ausência 
de publicidade prévia para 
a população acerca das mu-
danças propostas.
 De acordo com Aretusa 
Pollianna Araújo, Advogada 
Sócia da SO.M.AR Advo-
cacia e Assessoria Jurídica, 
Especialista em Direito do 
Trabalho e Processual do Tra-
balho, assim como a Reforma 
da Previdência, a Reforma 
Trabalhista é defendida pelo 
governo como uma priori-
dade, sob a alegação de que 
é indispensável para que as 
contas públicas fiquem em 
ordem, alegando ainda ser ela 
uma das principais soluções 
para o desemprego que asso-
la o país. Contudo, segundo 
a advogada, os críticos da re-
forma afirmam que ela pode 
levar à perda de direitos dos 
trabalhadores, à precarização 
das relações de trabalho e ao 
aumento da crise no Brasil.
 “Os defensores da Re-
forma alegam que os direitos 
adquiridos não serão reduzi-
dos, pois a reforma respeitou 
integralmente a Constituição 
Federal, e que suas inova-
ções garantem mais autono-
mia aos trabalhadores nas 
negociações coletivas, bem 

como uma maior oportunida-
de de tratar diretamente com 
o empregador, e, por via de 
consequência, haveria uma 
ampliação na geração de em-
pregos. Os críticos alegam 
que a possibilidade de acor-
dos trabalhistas terem força 
de lei, pode permitir a redu-
ção de direitos assegurados 
nas leis trabalhistas vigente 
até 10/11/2017”, afirma.
 A advogada Mayra Re-
getz Monteiro, também Ad-
vogada Sócia da SO.M.AR 
Advocacia e Assessoria 
Jurídica, Especialista em 
Direito e Processo do Tra-
balho, esclarece que a 
SO.M.AR não tem a inten-
ção de promover discussões 
político-ideológicas, mas 
sim, almeja destacar alguns 
pontos tidos como principais 
na alteração advinda com a 
Reforma, apresentando a se-
guir quadros comparativos e 
didáticos com as principais 
alterações legislativas.
 “Percebe-se que optamos 
por uma abordagem relacio-
nada com o cotidiano das 
relações de trabalho, salien-
tando que há inúmeras outras 
inovações na legislação que 
precisam ser observadas e 
que não citamos aqui”, com-
plementa Mayra.
 As advogadas enfatizam 
que existem muitos pontos 
controvertidos e que ainda 
estão em discussão.
    “Cabe a nós, operado-
res do direito, proceder com 
cautela na orientação dos 
clientes,  sejam empresas ou 
empregados, pois a Reforma 
ainda gerará muito debate 
no Legislativo e no judiciá-
rio, o que  poderá acarretar 
novas alterações  no texto de 
Lei que entrará  em vigor dia 
11/11/2017”,  informa Aretusa.

Aretusa Pollianna Araújo e Mayra Regetz Monteiro   
SO.M.AR Advocacia e Assessoria Jurídica - contato@

somaradvocacia.com.br - (27) 3237 2857
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19 difi culdades encontradas na gestão 
das micro e pequenas empresas

Empreendedorismo

No Brasil, são conside-
radas microempresas 
aquelas que registram 

em cada ano calendário uma re-
ceita bruta de até R$ 360 mil. 
Já as empresas de pequeno por-
te são aquelas com receita bruta 
anual superior a R$ 360 mil e até
R$ 3,6 milhões. Segundo o Se-
brae Nacional, no Brasil existem 
6,4 milhões de estabelecimen-
tos. Desse total, 99% são micro 
e pequenas empresas (MPEs).
 De acordo com Jaqueline 
Guerra, empresária da JC Con-
sultoria, as MPEs respondem por 
52% dos empregos com carteira 
assinada no setor privado.
 Jaqueline informa que ela e 
sua equipe foram a campo ve-
rificar quais eram as maiores 
dificuldades que as empresas 
enfrentam no dia a dia, em suas 
atividades. 
 “Observamos que a recessão 
em que o país vive contribuiu 
muito para a mortalidade das Mi-
cro e Pequenas Empresas, porém 

não é o principal fator. Percebe-
mos que a falta de planejamento, 
o descontrole financeiro e a mão 
de obra desqualificada, têm bas-
tante contribuição no fechamento 
de empresas”, diz.
 Através de pesquisa,  che-
garam a uma lista de 19 difi-
culdades encontradas na gestão 
das empresas e que contribuem 
diretamente no fechamento das 
Micro e Pequenas Empresas. 
São elas:

Divulgação Facebook

Gestão Administrativa

Gestão Financeira

Gestão de RH 

Jaqueline Guerra é administradora, especialista em gerenciamento de pequenos e 
médios negócios, consultora organizacional, diretora executiva da JC Consultoria em 
Gestão de Negócios, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora e Escola de Você

1. Ausência de um Planeja-
mento Estratégico;

2. Ausência de parâmetros para 
atingir as metas;

3. Ausência de foco e direcionamento;
4. Ausência de clientes para 

a concorrência devido ao 
mau atendimento;

5. Ausência de Gestão de Es-
toque – Análise de Deman-
da e Curva ABC;

6. Perda de vendas por não buscar 
oportunidades de parcerias.

1. Descontrole do fl uxo de caixa e 
Capital de Giro insufi ciente;

2. Descapitalização fi nanceira, ou 
seja, gastar em uso próprio o ca-
pital de giro da empresa;

3. Inadimplência;
4. Pagar juros mais altos pela 

captação de recursos fi nancei-
ros imediatos;

5. Atrasos no pagamento de cola-
boradores e fornecedores;

6. Ausência de informações fi nan-
ceiras para tomadas de decisão.

1. Processo de seleção defi citário e 
falta de avaliação de perfi l ideal 
para contratação e promoção;

2. Falta de desenvolvimento 
da equipe;

3. Falta de avaliação desempenho e 
Pesquisa de Clima;

4. Falta de defi nição de responsa-
bilidades – Descritivo de posto 
– Organograma;

5. Falta de uma política salarial;
6. Ausência de Gestão dos Sócios;
7. Ausência de um Gestor com for-

mação em Administração.
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Você já ouviu falar sobre ThetaHealing?
A técnica de cura energética que ensina a identifi car e mudar crenças e outros padrões bloqueadores que limitam nosso crescimento e o alcance de objetivos

Turma do Curso de Formação Thetahealing - DNA Básico. 
Local: Marzen-Vila Velha/ES

Holística

O thetahealing é uma técnica 
de cura energética que pro-
move o bem-estar mental, 

físico, emocional e espiritual, atra-
vés de meditação, a qual combina 
ciência e espiritualidade e que per-
mite identifi car e transformar ins-

tantaneamente crenças negativas e 
limitantes ou traumas que podem 
estar profundamente armazenadas 
no inconsciente.  É um trabalho de 
cura energética que usa uma onda 
cerebral, a Theta. 
 Tania Rainha, instrutora certi-

fi cada como “Master and Science” 
(Mestrado e Ciência) no ThetaHe-
aling pelo THInK® - EUA, conta 
que o TethaHealing foi criado pela 
americana Vianna Stibal, uma in-
tuitiva naturopata e massagista, 
recebeu um diagnóstico de câncer 
sem nenhuma possibilidade apa-
rente de recuperação. Com três fi -
lhos e uma doença terminal, o pa-
norama era desolador. No entanto, 
ela não desistiu e decidiu trabalhar 
por sua recuperação. Vianna apren-
deu o processo para reduzir a fre-
quência cerebral de uma pessoa a 
4/7 ciclos por segundo, conectando 
com a Fonte capaz de proporcionar 
a cura instantânea. Sua recupera-
ção foi considerada um milagre 
médico. Interessada em compre-
ender como funciona o processo, 
Vianna pediu a ajuda de um físico 
e, com eletro encefalogramas, des-
cobre que a técnica utilizava ondas 
cerebrais Theta.
 De acordo com Tania, “o the-
tahealing é uma técnica, uma 
abordagem holística de desenvolvi-
mento pessoal que utiliza as ondas 
cerebrais Theta para criar uma mu-
dança positiva e poderosa. O ‘cria-
dor’ é a ‘fonte criadora de tudo que 
há’. Toda a criação veio a partir des-

ta fonte, de acordo com crença de 
cada um. Quando entramos na fre-
quência cerebral Theta realizamos 
uma meditação focada, onde con-
seguimos realizar transformações 
em nosso corpo, mente, sentimento, 
energia. É uma força divina ou um 
todo, já pesquisada pela ciência. O 
thetahealing liga a espiritualidade 
à ciência. Está relacionada à física 
quântica. Theta é o estado de espí-
rito onde acredita-se que você pode 
criar tudo e mudar a realidade ins-
tantaneamente”, afi rma. 

 Tania esteve no Espírito Santo, 
para ministrar o curso de Forma-
ção em ThetaHealing - DNA Bá-
sico, e retornará nos dias 01, 02 
e 03/12 para ministrar mais uma 
Formação em Thetahealing, po-
rém DNA Avançado, ambos tendo 
como local de realização: Marzen 
em Vila Velha-ES. 
 Mais informações sobre o 
curso, contato com as facilitado-
ras no Espírito Santo: Darliane 
Fiorin (27) 99636-2241 ou Julia-
na Caran (27) 99261-5120.

Arquivo: Mariana Reissinger


