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Concurso:  foram 2.093 obras inscritas, sendo 65 selecionadas (pág. 3)

Moradora vence concurso de 
desenho promovido pelo Ifes

Transplante 
e hepatite:

Morar no exterior. Capixabas contam suas experiências sobre viver fora do Brasil  (pág.8)

III Café de Negócios
O evento reúne uma centena 

de empresários para 
network (pág. 3)

A Associação Pró-Vidas Transplantes e Hepatites realiza 
eventos para divulgar a causa e aumentar doações de 
órgãos (pág. 6)

Plataforma Eu Amo Meu Bairro promete novidades 
nas versões do Café de Negócios e Rodadas 
EAMB reunindo empresários para obterem mais 
conhecimento e realizar negociações.  (pág. 4 e 6)

Reunião de 
empresários
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Leonardo Picinati é estudante 
de Mestrado, possui MBA em 
Liderança e Desenvolvimento 

Humano e Graduação em 
Comunicação Social. Proprietário 
da agência Vermelho Design pelo 

qual é gestor de marketing no 
Shopping Norte Sul.

leopicinati@icloud.com

Leonardo 
Picinati

O feedback é a arena
 Unir pessoas nunca foi 
uma tarefa fácil. Parafra-
seando nosso cotidiano, 
podemos destacar dois 
pontos fortes que propor-
cionam a união de indi-
víduos em favor de uma 
causa: a obrigatoriedade 
e a afinidade. O primeiro 
ponto, por exemplo, está 
presente no ato de votar 
nas eleições de 2018 e, o 
segundo pode ser exem-
plificado na união entre 
distintos grupos sociais. 
Exemplo? Cito o legado 
de Nelson Mandela que 
uniu e uni povos por uma 
causa - o Apartheid - a 
igualdade.
 No dia a dia, a apren-
dizagem ocorre informal-
mente. Quando a criança 
brinca, acompanha e ob-

esperam deles, do seu tra-
balho e resultados dentro 
da organização. Na arena 
das linguagens, todos têm 
o papel de proporcionar 
feedbacks identificando 
caminhos, corrigindo erros 
e potencializar acertos.
 Quase que em uma 
dança entre o tempo e o 
espaço, as palavras se for-
mam, construindo um âm-
bito saudável e produtivo 
para líderes, colaborados, 
empresa, vida pessoal e o 
social. Notamos a impor-
tância da comunicação no 
nosso crescimento e de-
senvolvimento como pes-
soa, quando nas relações 
interpessoais, dispomo-
-nos a ouvir o outro e, em 
troca, recebemos e damos 
a empatia e a confiança e 

Quero
FALAR

serva os adultos, vai, en-
tre o falar e o saber ouvir, 
compreendendo os moti-
vos e apropriando-se dos 
significados pelos quais 
as tarefas cotidianas são 
realizadas, ao mesmo tem-
po que assimila, produz e 
reproduz conhecimentos 
para serem utilizados em 
determinadas situações.
 No contexto organi-
zacional atual, ao ingres-
sarmos no mercado de 
trabalho, tanto como fun-
cionário, como empreen-
dedor e/ou como padrão, 
o prisma de um bom líder 
deverá ser suas habilida-
des em se comunicar de 
forma clara e compreensi-
va. Os colaboradores pre-
cisam compreender o que 
exatamente seus mentores 

assim, iniciamos a cons-
trução dos nossos propósi-
tos.
 Os feedbacks podem 
ser uma ferramenta im-
portante para acelerar o 
aprendizado, de modo que 
aumenta a performance e 
resultados, eleva a motiva-
ção, a proatividade e a res-
ponsabilidade. Por meio 
deles, a partir de diálogos 
construtivos e permanen-
tes, criamos um ambiente 
gerador de significativas 
trocas de conhecimento.
 Seja bem-vindo(a) e 
boa leitura no Jornal Eu 
Amo Meu Bairro. Afinal, 
a arena está montada e 
as palavras são as cartas. 
Ótimo jogo.

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. 

- Impresso elaborado e produzido por Eu Amo Meu Bairro -
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Moradora vence concurso de desenho
O desenho da estudante Nadine Pompermaier concorreu com trabalhos de pessoas de vários estados brasileiros

A adolescente Na-
dine Pomper-
maiyer, 12 anos,  

é moradora de Jardim 
Camburi e foi uma das 

Arte/Cultura

ganhadoras do Concurso 
de desenhos “Arte de Ca-
derno”, com tema livre, 
idealizado pelo Instituto 
Federal Sul de Minas. Ela 

está no 6º ano do ensino 
fundamental e de acordo 
com sua mãe, a artista 
plástica Jaqueline Pom-
permaiyer, foi incenti-

vada pela professora de 
artes Giovana, que lecio-
na no EMEF “Adevalni 
Sysesmundo Ferreira de 
Azevedo” – “ASFA. 
 “O concurso foi 
aberto a todos os alunos 
de escolas públicas do 
país. Nadine ama dese-
nhar e tem se destacado 
na escola por suas cria-
ções. Ela foi incentivada 
pela família, amigos e es-
cola. Os alunos puderam 
se inscrever com cinco 
desenhos e a comissão 
organizadora selecio-
nou um trabalho de cada 
participante. Foi um total 
de 2.093 obras inscritas, 
sendo 65 classificadas. 
Nadine foi a primeira co-
locada da categoria ‘Nin-
ja’, estabelecida pelo con-
curso. Me senti surpresa 
por ela desejar participar. 
Não por seu talento, pois 
desenha desde pequena, 
mas pelo fato de não ser 
competitiva. Ficamos feli-
zes quando soubemos da 
classificação e trabalha-
mos por votos/curtidas, 
que era a regra do con-
curso. A família se dedi-
cou, os amigos se empe-
nharam, recebemos votos 
de vários lugares do país 
e até do exterior. Por isso,  
agradecemos a todos. Ela 
amou tirar o primeiro lu-
gar. No entanto, não se 
deslumbrou. Acreditamos 
que foi ótimo para sua au-
toestima, dando a ela mais 
confiança e determina-
ção”, informa Jaqueline. 

 Segundo Jaque-
line o desenho de Nadine 
expressa a visão através 
de uma câmera de filmar, 
caracterizada pelo “rec” 
no rodapé e nas “limi-
tações” destacadas nos 
quatro cantos da imagem, 
demonstrando o campo 
de visão da câmera. “A 
câmera está tentando fil-
mar, à noite, um monstro 
na floresta” diz.
 O site do Ifes 
Sul de Minas informa 
que as obras vencedo-
ras receberão todos os 
produtos do Arte de 
Caderno: camisetas, 
bonés, canecas, agen-
das, mochilas, dentre 
outros. Os professo-
res indicados na ficha 
de inscrição das obras 
mais curtidas, também 
serão premiados. Todas 
as obras farão parte das 
imagens que estampa-
rão os diversos artigos 
do Arte de Caderno, que 

integrarão a premiação 
da edição de 2017. 
 “O evento é uma 
ação educativa em for-
mato de concurso, que 
resgata desenhos feitos 
de forma espontânea ge-
ralmente nas últimas pá-
ginas de cadernos, agen-
da, provas, dentre outros. 
Com essa ação, além de 
resgatar e valorizar essa 
forma de arte, pretende-se 
fomentar a preservação 
do patrimônio público, in-
centivando a produção de 
desenhos no suporte cor-
reto e não em carteiras, 
paredes e portas. Dessa 
forma, um dos intuitos é 
o de diminuir os danos 
ao espaço físico e, con-
sequentemente, a necessi-
dade de reparos e sobre-
carga dos profissionais 
da limpeza. O ‘Arte de 
Caderno’ não possui fins 
lucrativos, somente edu-
cacionais”. (Fonte: http://
bit.ly/2nxvy5n)

Visão através de uma câmera de filmar, caracterizada 
pelo “rec” no rodapé e nas “limitações”

Divulgação
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Características 
para o sucesso

Aldomar Junior
supereconsultoria.com.br
contato@supereconsultoria.com.br

 Recentemente li a adaptação do 
livro A lei do triunfo, de Napoleon Hill, 
baseado em entrevistas de 500 grandes 
lideres de sucesso como Thomaz Edison 
e Henry Ford. A releitura, As 16 leis do 
sucesso, de Jacob Petry, traz lições prá-
ticas que resumo a seguir. A 1ª caracte-
rística que Hill encontrou nos homens 
de sucesso se resultou na primeira lição: 
Criar um propósito. Toda pessoa que 
busca o sucesso deve ter claro o que 
quer da vida e para isso cria um pro-
pósito bem definido, elabora um plano 
para atingi-lo e dedica atenção, foco e 
energia na execução deste. A 2ª lição é 
conhecida como a Mente Mestra. Uma 
vez que tiver definido seu propósito, 
você precisa de aliados. A mente mes-
tra é a coordenação de conhecimento e 
esforço entre duas ou mais pessoas. A 
3ª lição é sobre a autoconfiança: a pes-
soa que deseja sucesso precisa acreditar 
em si e ter convicção de que pode tomar 
decisões em qualquer circunstância. A 
4ª lição é sobre desenvolver o hábito da 
economia. Sem economizar não é possí-
vel vencer na vida e isto é positivo não 
só pelo dinheiro que você guarda, mas 
também pelo estado mental que o fato 
de ter reservas produz. A 5ª lição é sobre 
iniciativa e liderança: o sucesso não tem 
atalhos. O caminho precisa ser trilhado 
passo-a-passo, e cada um deles requer 
iniciativa. Para desenvolve-la, o primei-
ro passo é combater a procrastinação. 6ª 
lição: explore sua imaginação. Toda e 
qualquer coisa que já foi criada pelo ser 
humano teve sua origem na imaginação. 
Quer sucesso? Imagine-o primeiro. A 
próxima lição é sobre entusiasmo: O ca-
minho do sucesso sempre começa com 
um estado de entusiasmo. Ele é a força 
que cria a ação. A pessoa entusiasmada 
curte o que tem, mas nunca para de so-
nhar com seus objetivos. Isso me remete 
à uma frase do palestrante Gabriel Goffi: 
“Sempre contente, mas nunca satisfeito”. 

Ter Autocontrole é a 8ª lição. Quem tem 
autocontrole não se entrega ao ódio, inve-
ja, ciúme ou qualquer emoção destrutiva. 
Todas as pessoas felizes e satisfeitas são 
dotadas de disciplina e autocontrole. Fa-
zer sempre mais do que o exigido é a 9ª 
lição e esta é uma lei que deve ser segui-
da por qualquer pessoa que busca obter 
o sucesso. A 10ª lei é sobre desenvolver 
uma personalidade agradável. Você não 
terá sucesso duradouro sendo arrogante, 
prepotente, desleal. A  11ª lição é sobre 
pensar com precisão: Tudo que deseja 
que se torne realidade, crie primeiro em 
sua mente. E por isso é importante ter 
uma imagem clara daquilo que quere-
mos e pensar nisso constantemente. A 
concentração é a 12ª lei: para criar a re-
alidade que você deseja, não é suficiente 
apenas pensar nela. É preciso desejá-la 
tão fortemente que não consiga pensar 
em outra coisa. A 13ª lei é a da coopera-
ção. O universo é regido por uma mente 
universal, a inteligência infinita. Se você 
tiver um propósito bem definido e focar 
sua atenção nele, esse pensamento criará 
uma ação forte sobre a inteligência infi-
nita, esse poder faz  com que o universo 
coloque à sua disposição tudo o que for 
necessário para a concretização do seu 
propósito. A 14ª lição é sobre aprender a 
tirar proveito dos fracassos. No caminho 
do sucesso, quedas e derrotas temporá-
rias são inevitáveis e também importan-
tes para o processo. A tolerância é a 15ª 
lei: você pode ser uma pessoa brilhante 
no que faz, mas, se não souber lidar com 
outras pessoas, seu talento não o levará ao 
sucesso. E a última lição e regra de ouro: 
tudo o que quereis que os outros façam, 
faça também. Não pode haver sucesso 
sem felicidade e ninguém pode ser feliz 
sem promover a felicidade também para 
os outros. Porque o que quer que façamos 
aos outros, fazemos também a nós mes-
mos. Compreendendo essas leis, atingire-
mos o sucesso, seja ele o que for.

Por algum momento na vida, 
você já se perguntou o que re-
almente te impede de ser feliz, 

ter saúde e ser bem-sucedido?
 O Thetahealing®, técnica de 
cura desenvolvida por Vianna Stibal, 
combina ciência, mente e espiritua-
lidade para identificar e transformar 
crenças limitantes do subconsciente.
 Através do ThetaHealing 
podemos acessar os filamentos do 
DNA que se encontram inativos den-
tro das células, essa ativação altera 
nossa genética auxiliando o desper-
tar para a nossa verdadeira essência.
 Difundido em mais de 40 
países, proporcionando uma melhor 
qualidade de Vida.
 Conheça alguns 13 benefí-
cios que a técnica do Thetahealing 
proporciona:

Transforme a sua realidade 
com o Thetahealing®

1. Alcançar um nível excelente de 
saúde e bem-estar;

 O universo ouve tudo. Por-
tanto, é importante garantir que seus 
pensamentos estejam cheios de emo-
ções positivas, como alegria, grati-
dão e felicidade.
 Seja um cocriador consciente 
da própria realidade, junte-se a nós 
nessa jornada com o Thetahealing®.

2. Curar doenças físicas;
3. Resolver traumas, questões emo-

cionais e liberar medos e fobias;
4. Libertar-se de compulsões;
5. Criar prosperidade e abundância;
6. Descobrir seu propósito de vida;
7. Desbloquear a sua criatividade;
8. Aumentar a confiança e autoestima;
9. Desenvolver relacionamentos har-

moniosos;
10. Alcançar a liberdade pessoal;
11. Manifestar seus sonhos;
12. Desenvolver suas habilidades psí-

quicas e intuitivas;
13. Aprofundar a sua conexão 

espiritual.

Próxima Turma de DNA Básico - Vila Velha/Espírito Santo.
Data: 19, 20 e 21 e janeiro de 2018

Local: Marzen - Centro de Qualidade de Vida
Contato: Darliane Fiorin (27) 99636.2241 e Juliana Caran (27) 99261.5120

Tania Rainha
contato@thetahealingconexao.com.br

Evento gratuito: novidades para 
o IV Café de Negócios

 O IV Café de Negócios - 
EAMB, evento gratuito que reune do-
nos de empresas de Jardim Camburi 
e outros bairros para fomentar o em-
preendedorismo acontecerá em 2018 e 
estão sendo planejadas algumas novi-
dades para a nova edição. 
 Palestras com tempo reduzido 
e mais tempo para networking é o que 
promete a Diretora  Executiva da Pla-
taforma de serviços de comunicação, 
divulgação e eventos, Eu Amo Meu 
Bairro, Georgia Noronha. 
 “O próximo Café de Negó-

cios, continuará com palestras apre-
sentadas por convidados. No entanto, 
a duração será mais curta para que 
ganhemos tempo para mais network 
e para que os empresários não fiquem 
tanto tempo longe de seus compro-
missos. Além disso, faremos sorteios 
de brindes entre os participantes. Será 
uma forma de divulgar produtos e ser-
viços de apoiadores do evento.
 O café de negócios está mar-
cado para fevereiro e as inscrições são 
gratuitas.  Para participar é necessário 
ter CNPJ e realizar o cadastro no site: 
www.euamomeubairro.com/eventos.



Restaurante oferece pratos 
tradicionais com um toque do 

tempero da vovó

Ceia de natal:
O restaurante Sabor 
Caseiro segue a tendência 
do movimento Comfort 
Food, que busca despertar 
emoções através da comida

Saboresdobairro
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Pudim sem ovo
Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado
- 2 latas de leite (a mesma medida da lata de leite condensado)
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de leite em pó
- 3 colheres (sopa) de amido de milho
- açúcar para a calda

Modo de preparo:
Coloque o açúcar em uma panela de fundo grosso e leve em fogo baixo até derreter 
e começar a caramelizar. 
Enquanto isso, prepare o pudim: bata todos os ingredientes no liquidificador até 
obter uma mistura homogênea. Reserve.
Assim que a calda estiver pronta, despeje-a em uma forma de furo central. Deixe-a 
secar por alguns minutos e, em seguida, despeje o líquido do pudim.

Asse o pudim em banho-maria, no forno alto preaquecido até que, espetando um 
palito, ele saia limpo. Esse tempo pode variar de forno para forno, mas costuma 
demorar cerca de 1 hora.

Quando estiver pronto, leve para gelar por 4 horas e depois desenforme.

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

Coloque uma pitada de 
sal e um ramo de ervas, 
tomilho manjericão ou 
alecrim.

Para evitar 
espirros na hora 
da fritura

Depois de esvaziá-la, 
salpique farinha de trigo, 
que absorverá o grosso e 
facilitará a limpeza.

Para facilitar a 
limpeza da peça 
de fritar

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

Faça-o em banho-maria

Para aquecer 
com qualidade 
o arroz – pronto 
ou congelado
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Restaurante Sabor Caseiro recebe 
encomendas para Ceia de Natal

O estabelecimento fica ao lado da Igreja Católica, na mesma calçada do restaurante Ilha do Caranguejo e funciona para almoço de segundas-feiras aos sábados, oferecendo marmitex diferenciadas e pratos feitos

Sabores do Bairro

Sempre que falamos 
de Natal, também 
lembramos de fa-

mília reunida, presentes 
e comida boa. Cada um 
tem o seu prato preferido 
e, com a chegada dessa 
época, todos pensam nas 
delicias que irão comer 
na farta ceia do dia 24. 

 Porém, para arrasar 
no jantar de Natal, não 
é preciso mais ficar o 
dia inteiro na frente do 
fogão. O restaurante 
Sabor Caseiro, que fica 
na rua Alcino Pereira 
Netto, em Jardim Cam-
buri, está disponibili-
zando pratos tradicio-
nais com um toque do 
tempero da vovó. 
 As encomendas po-
dem ser feitas até o dia 

21 de dezembro nos te-
lefones 27 3337-5013, 
27 99915-0325 (What-
saap) ou no aplicativo 
próprio, que pode ser 
baixado pela play store 
. Para os pratos prin-
cipais, os interessados 
podem escolher entre 
quatro opções: Peru (3,5 
Kg) R$ 250,00; Chester 
(3,5 Kg) 230,00; Pernil 
(2 Kg) R$ 230,00; e Ba-
calhau com Natas (2Kg) 

380,00. Todas os pratos 
acompanham um quilo 
de farofa natalina e um 
quilo de arroz branco ou 
com brócolis e servem 
até seis pessoas. No caso 
do bacalhau a farofa é 
substituída por um es-
condidinho de camarão. 
 A retirada das ceias 
poderão ser realizadas 
no dia 24 de dezembro 
até o meio-dia. O clien-
te deverá pagar 50% do 

valor do prato no mo-
mento da confirmação 
do pedido e 50% no dia 
da entrega. 
 O restaurante Sabor 
Caseiro segue a ten-
dência do movimen-
to Comfort Food, que 
busca despertar emo-
ções através da comi-
da. “Fazemos tudo com 
muito amor e capricho. 
Queremos levar o sabor 
de casa para a casa dos 

nossos clientes”, expli-
cou a proprietária do 
estabelecimento, Fer-
nanda Miranda. 
 O estabelecimen-
to fica ao lado da Igre-
ja Católica, na mesma 
calçada do restaurante 
Ilha do Caranguejo e 
funciona para almoço 
de segundas-feiras aos 
sábados, oferecendo 
marmitex diferenciadas 
e pratos feitos. 

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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Bronzeado que dura o ano todo
Beleza/Estética

A proprietária do espaço, Saionara Ventura, caprichou na decoração do espaço para receber suas 
clientes. A sessão pode ser agendada nos telefones (27) 99573-9766 ou (27)99311-4774

Mariana Moraes Spelta
mariana.spelta@gmail.com

Uma técnica já 
conhecida por 
várias famosas 

chegou agora na região 
de Solar do Porto, em 
Porto Canoa, na Serra. É 
o bronzeamento natural 

com fitas, oferecido pelo 
Spa do Bronze, que pro-
mete um bronzeado que 
pode durar o ano inteiro. 
 De acordo com 
a proprietária do local, 
que foi inaugurado no 
dia 18 de novembro, a 
técnica é ideal para mu-
lheres que não tem tem-

Ald Junior

po de ficar horas no sol. 
“A cliente fica cerca de 
1h30 exposta ao sol em 
um horário apropriado. 
O sol não é apenas um 
vilão. Ele oferece vitami-
na D, diminui o estresse 
e melhora a autoestima”, 
afirmou a empresária 
Saionora Ventura.  

 Saionora expli-
cou que, a primeira etapa 
do bronzeamento natural 
é a montagem do biquíni 
de fita adesiva no corpo 
da cliente. Em seguida é 
feita a exposição ao sol. 
“Sempre usamos filtro 
solar para proteger o ros-
to da cliente”, lembrou.

 Depois, é feito 
um banho de lua, para 
descolorir os pelos, uma 
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Efeito de uma sessão de bronzeamento

População tem orientação gratuita 
para exercícios físicos
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máximo de idade.
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Divulgação Spa do Bronze
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Empresários ganham oportunidade de se 
reunir para divulgar produtos e serviços
EAMB lançará a segunda rodada em janeiro, onde cada empresário terá um minuto para falar sobre seu negócio

Participantes da I Rodada EAMB. O evento reuniu cerca de 40 empresários.

Com a crise, muitos 
empresários bus-
cam alternativas 

e melhores formas de 
aumentar o faturamento 
de suas empresas. Já ou-

tros permanecem em sua 
“zona de conforto” aguar-
dando a situação melho-
rar. Sem esforço sabemos 
que a empresa fica nas 
mãos da crise. Por isso, a 

plataforma de comunica-
ção, divulgação e even-
tos Eu Amo Meu Bairro 
(EAMB) lançou a Rodada 
EAMB, um evento com 
diferenciais exclusivos, 

aprimorando o proces-
so de negociação, com o 
objetivo de reunir pro-
prietários de empresas de 
diferentes segmentos para 
fazer negócios.
 A Diretora Executiva 
da JC Consultoria - em-
presa especializada em 
gestão de negócios-, Ja-
cqueline Guerra diz que 
teve a oportunidade de 
participar da primeira 
rodada de negócios orga-
nizada pela Eu Amo Meu 
Bairro, no dia 31/10/2017, 
onde reuniu um pequeno 
grupo de participantes, no 
shopping Norte Sul. Para 
ela, o evento realizou um 
networking diferenciado. 
 “Foi possível comparti-
lhar e conhecer novos negó-
cios. Estamos ansiosos para a 
segunda rodada”, comenta.
 A diretora executiva 

da Eu Amo Meu Bairro, 
Georgia Noronha, infor-
ma que a rodada é mais 
uma oportunidade criada 
para auxiliar  os donos de 
empresa na divulgação de 
seus produtos e serviços, 
e uma forma de criar rela-
cionamento entre eles for-
talecendo os negócios do 
bairro e criando intercâm-
bio comercial com empre-
sas de outros bairros.
 “A próxima rodada 
está prevista para janei-
ro e quem tiver interesse 
em participar deve se ca-
dastrar no site euamo-
meubairro.com/rodadas, 
pois selecionaremos empre-
sas de diferentes segmentos. 
Vamos multiplicar as opor-
tunidades de cada empresá-
rio gerando a produção de 
muitas semanas em apenas 
um dia”, afirma. 

 Georgia diz que um 
dos maiores desafios da 
EAMB  para 2018 é am-
pliar o networking dos 
lojistas e prestadores de 
serviços, pois acredita ser 
uma fantástica solução 
para os problemas relacio-
nados com a crise. 
 “Percebemos a ne-
cessidade de ampliar o 
networking empresarial, 
para criar relacionamento 
entre os participantes, fa-
zendo com que cada um se 
torne referência no meio. 
Então, trouxemos uma 
forma inteligente e eficaz, 
praticada por instituições 
internacionais, para con-
seguir resultados rápidos, 
onde cada um fala sobre 
seu negócio para um gru-
po de empresas e assiste 
a explicação de todos da 
mesa”, informa. 

 A Associação Pró-
-Vidas Transplantes e 
Hepatites – Associação 
de Pacientes da Fila de 
Transplantantes e Trans-
plantados do Espírito San-
to – é uma organização 
sem fins lucrativos, criada 
em 2007, por um grupo 
de pacientes, tendo como 
objetivos contribuir para 
o aumento das doações de 
órgãos e tecidos no Espíri-
to Santo; melhorar o aten-
dimento a esses pacientes 
e incentivar a prevenção, 
o diagnóstico precoce e o 
tratamento dos fatores de 
risco que levam pessoas 
às filas de transplantes.
 O presidente da insti-
tuição, Adauto Vieira de 
Almeida, informa que o 
trabalho  da associação é 
levar à população informa-
ções sobre o que é e como 
se faz com segurança os 
transplantes, no intuito 
de reduzir as negativas 
de doações pelas famí-
lias de pessoas com morte 

encefálica, que poderiam 
ser potenciais doadores. 
 “Realizamos palestras 
sobre doação e trans-
plante de órgãos e sobre 
as hepatites A, B e C em 
escolas, faculdades, uni-
versidades e empresas.
Além disso, realizamos 
simpósios e congressos 
nacionais para médicos 
e profissionais de saúde, 
com o objetivo de atua-
lizá-los sobre as novas 
técnicas existentes para 
transplante. Ações con-
tínuas de prevenções, 
como testagens rápidas 
de hepatite “Anti-H-
CV”, são realizadas em 
todo o Espírito Santo.
Tudo isso com o propó-
sito de renovar a cora-
gem e a esperança de 
pessoas que necessitam 
enfrentar este momento 
em suas vidas”, informa.
 Para mais informações 
sobre a instituições e par-
cerias, acesse: http://pro-
-vidastransplantes.org.br

Doação de órgãos
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Doação de órgãos
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Capitão Contém: Loja se destaca 
com arquitetura diferenciada
A empresa oferece Itens para pequenas e grandes obras, além de serviços 

de mão de obra para pequenos reparos, reformas e construções

Área interna da Capitão Contém: itens para pequenas e 
grandes obras

Quem passa pela rua 
Carlos Martins, em 
Jardim Camburi, já 

reparou que uma nova cons-
trução vem se destacando dos 
outros prédios do local pelo 
seu design arrojado e moder-
no. Á primeira vista, a estru-
tura de 400 metros quadrados 
formada por oito containers de 
40 pés cada, parece mais uma 
galeria de arte.
 No entanto, uma visita já 
revela a verdadeira identidade 
do local: uma loja de material 
de construção. Funcionando 
há menos de um mês no bairro, 
a Capitão Contém, não se dife-
rencia apenas pela arquitetura 
da loja. 
 De acordo com o proprie-
tário do estabelecimento, o 
empresário Rodrigo Serafim 
dos Anjos, o objetivo é trazer 
para Jardim Camburi uma loja 
onde os clientes poderão en-
contrar produtos de qualidade 

com preços justos. “Trabalho 
há muito tempo com reformas 
e obras e decidi expor na loja 
apenas materiais que eu já tes-
tei e recomendo”, afirmou. 
 No local é possível com-
prar todos os itens necessá-
rios para pequenas e grandes 
obras como revestimentos, 
tintas, pincéis, canos e até 
mesmo chuveiros. Além dis-
so, também é oferecido na 
loja serviços de mão de obra 
para pequenos reparos, refor-
mas e construções. “Temos 

equipes especializadas para 
realizar diversos tipos de ser-
viços”, acrescentou Rodrigo. 
 A Capitão Contém fun-
ciona de segundas-feiras às 
sextas-feiras de 8 até às 18 
horas e também as sábados 
de 8 às 12 horas. O local ain-
da conta com estacionamen-
to privativo para os clientes. 
Para saber mais sobre a loja, 
basta seguir a Capitão Con-
tém no Facebook e também 
no Instagram. O telefone do 
local é: 3376-7110.

Encontro de Food’s Truck realizado na entrada da loja Capitão Contém

Samuel Vieita

Mariana Moraes Spelta
mariana.spelta@gmail.com

Samuel Vieita
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Capixabas falam sobre suas 
experiências fora do Brasil

 A turismóloga Lo-
raine Ferreira mora há sete 
anos fora do Brasil e conta que 
atuou durante cinco anos em 
uma agência de viagem, em 
Dublin, na Irlanda. Atualmen-
te, se prepara para se formar 
na profissão de Técnico em 
Nutrição e Personal Trainer. 
 Loraine é uma 
mulher solteira e fala que os 
irlandeses são tímidos e fe-
chados, porém receptivos e 
amigáveis. Além disso, diz 
que a barreira cultural pode 
ser um muro entre os casais 
formados por brasileiros e ir-
landeses, os quais precisam 
de tempo e dedicação para se 
ajustarem. O valor da família 
ainda é muito forte na socie-
dade Irlandesa e casamentos à 
moda antiga são bem comuns. 
 “Vim para a Irlanda 
a passeio e decidi permanecer 
aqui. Os problemas e costu-
mes do Brasil me aborrecem 
e esses são alguns dos fatores 
que me levaram a permane-
cer na Irlanda. Os irlandeses 
são pessoas honestas e você 
percebe que é possível formar 
uma sociedade mais justa e 
ética. Isso me mantém no país, 
porque não tenho condição 
de estar no Brasil assistin-
do os telejornais com notí-
cias de crimes e corrupção”. 
 Segundo Loraine, 
outro ponto positivo da Irlan-
da é a ausência de julgamento 

no que diz respeito às escolhas 
pessoais do indivíduo, como o 
tipo de roupa (marca e status), 
cor de cabelo, nível social, 
orientação sexual, entre ou-
tras. E, afirma que um traba-
lhador braçal e um executivo 
podem frequentar o mesmo 
ambiente, e roda de amigos 
e beberem a mesma cerveja.
 Loraine descreve 
também que a condição eco-
nômica na Irlanda é um fator 
que atrai imigrantes, pois 
conforme esclarece, mes-
mo quem ganha o salário-
-mínimo consegue ter uma 
vida íntegra, viajar, ter lazer 
regularmente e administrar 
equilibradamente suas des-
pesas mensais. “A matemá-
tica mostra que o saldo da 
qualidade de vida na Irlanda 
é bem melhor que no Brasil, 
devido aos fatores: poder ser 
quem eu sou, andar com se-
gurança nas ruas, ter o que 
eu preciso materialmente, não 
ter luxo, mas ter acessibilida-
de a uma vida tranquila, sem 
me privar do que é importan-
te pra mim. São os principais 
pontos positivos que ficam no 
topo da lista quando tenho 
que tomar a decisão de não 
voltar para meu país”, afirma.
 A maior limita-
ção encontrada por Loraine, 
inicialmente, foi a comuni-
cação. Ela diz que após ter 
o domínio da língua, a vida 

O passeio em Dublin trouxe a 
vontade de permanecer na cidade 

A crise econômica e 
ausência da sen-
sação de seguran-

ça no Brasil, são fatores 
que fazem com que mais 

A língua facilita o convívio em Portugal

 A brasileira Ana 
Maria Pereira foi para a 
Italia em 2001, em busca 
de estabilidade financeira. 
Na época, segundo ela, a 
sua situação financeira 
estava crítica porque era 
funcionária do Estado e 
seu salário estava com 
quatro meses de atraso.
 “Outro motivo 
que me levou partir para 
a Itália foi aprender a 
língua que sempre achei 
bonita e acreditava que 
a melhor forma de falar 
fluente era estando no 
país de origem do idio-
ma. A saudade da família 
e amigos fazem a gente 

Vida reconstruída e uma família na Itália

brasileiros sonhem deixar 
sua terra natal, em busca 
de uma melhor qualidade 
de vida no exterior.
 Ent rev istamos 

três capixabas que falam 
sobre como é viver fora do 
Brasil. Cada uma em um 
país difrente: Irlanda, Por-
tugal e Itália. 

ficou mais tranquila. Lorai-
ne reconhece que a distância 
da família e dos amigos é a 
parte mais difícil dessa es-
colha, e a baixa temperatura 
no inverno é algo incomoda.
 “Vivendo aqui não 
posso acompanhar de perto 
alguns momentos das pesso-
as importantes para mim, não 
vejo as crianças crescendo, 
meus amigos e familiares en-
velhecendo. A distância ma-
chuca bastante”, acrescenta.

 A capixaba Clau-
dia Machado vive há um 
ano na cidade de Lisboa, 
em Portugal, e diz que a 
diferença do fuso horário 
do Brasil é de duas horas, 
facilitando sua adaptação 
no país. Claudia trabalha 
em uma padaria executan-
do diversas atividades.
 “Meu filho pediu 
para estudar em Portugal, 
então, viemos para cá. No 
entanto, não nos planeja-
mos e percebemos que o 
planejamento é essencial, 
pois não temos certeza do 
que vamos encontrar fora 
do Brasil. As pessoas acima 

de 35 anos têm mais dificul-
dade de conseguir emprego. 
A ausência de segurança é 
um ponto que conta muito 
para sair do Brasil. O que 
facilita viver em Portugal é 
a língua, porque o idioma 
é bastante parecido com 
o nosso. Quem deseja vir 
para cá, é melhor já ter um 
emprego certo, um contrato 
de trabalho facilita muito. 
O salário-mínimo é bai-
xo. No entanto, o custo de 
vida não é alto.  O aluguel 
de uma casa é caro. Custa, 
no mínimo, uns 400 euros. 
O clima é mais frio que no 
Brasil e menos gelado que 

sentir vontade de voltar 
atrás. A adaptação é di-
fícil por causa do clima, 
da comida e do trabalho, 
que é intenso. É preciso 
arregaçar as mangas, ser 
decidida, dedicada e per-
sistente. Sinto muita falta 
do meu Brasil, imenso, 
lindo, maravilhoso, quen-
te, onde as pessoas são 
maravilhosas e acolhedo-
ras. Nosso povo é espe-
cial. Não voltaria a viver 
no Brasil, por causa da 
violência. Além disso for-
mei minha família, tenho 
marido e filha, casa pró-
pria, trabalho e uma vida 
bem estável e feliz”. 

em outros países da Euro-
pa. Estou adorando viver 
aqui. Nos últimos anos a 
legalização tem sido dificul-
tada por conta da ‘invasão’ 
de brasileiros, sem cidada-
nia é mais difícil. A diversi-
dade de cultura e naciona-
lidades é maravilhosa. Não 
sinto saudades do Brasil, 
apenas dos amigos, mas a 
facilidade do mundo virtual 
ajuda a encurtar a distân-
cia. Além disso, minha mãe 
mora aqui. E, para deixar 
a vida mais feliz ganhei a 
sorte grande: conheci um 
brasileiro maravilhoso e me 
casei aqui”, diz Claudia.

“Os portugueses se importam com cultura 
e história do país. As edificações antigas 

são preservadas e quando não conseguem 
recuperar toda a estrutura de um prédio 
trabalham na recuperação da fachada”.

Divulgação Facebook

Divulgação Facebook

Divulgação Facebook
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conforme esclarece, mes-
mo quem ganha o salário-
-mínimo consegue ter uma 
vida íntegra, viajar, ter lazer 
regularmente e administrar 
equilibradamente suas des-
pesas mensais. “A matemá-
tica mostra que o saldo da 
qualidade de vida na Irlanda 
é bem melhor que no Brasil, 
devido aos fatores: poder ser 
quem eu sou, andar com se-
gurança nas ruas, ter o que 
eu preciso materialmente, não 
ter luxo, mas ter acessibilida-
de a uma vida tranquila, sem 
me privar do que é importan-
te pra mim. São os principais 
pontos positivos que ficam no 
topo da lista quando tenho 
que tomar a decisão de não 
voltar para meu país”, afirma.
 A maior limita-
ção encontrada por Loraine, 
inicialmente, foi a comuni-
cação. Ela diz que após ter 
o domínio da língua, a vida 

O passeio em Dublin trouxe a 
vontade de permanecer na cidade 

A crise econômica e 
ausência da sen-
sação de seguran-

ça no Brasil, são fatores 
que fazem com que mais 

A língua facilita o convívio em Portugal

 A brasileira Ana 
Maria Pereira foi para a 
Italia em 2001, em busca 
de estabilidade financeira. 
Na época, segundo ela, a 
sua situação financeira 
estava crítica porque era 
funcionária do Estado e 
seu salário estava com 
quatro meses de atraso.
 “Outro motivo 
que me levou partir para 
a Itália foi aprender a 
língua que sempre achei 
bonita e acreditava que 
a melhor forma de falar 
fluente era estando no 
país de origem do idio-
ma. A saudade da família 
e amigos fazem a gente 

Vida reconstruída e uma família na Itália

brasileiros sonhem deixar 
sua terra natal, em busca 
de uma melhor qualidade 
de vida no exterior.
 Ent rev istamos 

três capixabas que falam 
sobre como é viver fora do 
Brasil. Cada uma em um 
país difrente: Irlanda, Por-
tugal e Itália. 

ficou mais tranquila. Lorai-
ne reconhece que a distância 
da família e dos amigos é a 
parte mais difícil dessa es-
colha, e a baixa temperatura 
no inverno é algo incomoda.
 “Vivendo aqui não 
posso acompanhar de perto 
alguns momentos das pesso-
as importantes para mim, não 
vejo as crianças crescendo, 
meus amigos e familiares en-
velhecendo. A distância ma-
chuca bastante”, acrescenta.

 A capixaba Clau-
dia Machado vive há um 
ano na cidade de Lisboa, 
em Portugal, e diz que a 
diferença do fuso horário 
do Brasil é de duas horas, 
facilitando sua adaptação 
no país. Claudia trabalha 
em uma padaria executan-
do diversas atividades.
 “Meu filho pediu 
para estudar em Portugal, 
então, viemos para cá. No 
entanto, não nos planeja-
mos e percebemos que o 
planejamento é essencial, 
pois não temos certeza do 
que vamos encontrar fora 
do Brasil. As pessoas acima 

de 35 anos têm mais dificul-
dade de conseguir emprego. 
A ausência de segurança é 
um ponto que conta muito 
para sair do Brasil. O que 
facilita viver em Portugal é 
a língua, porque o idioma 
é bastante parecido com 
o nosso. Quem deseja vir 
para cá, é melhor já ter um 
emprego certo, um contrato 
de trabalho facilita muito. 
O salário-mínimo é bai-
xo. No entanto, o custo de 
vida não é alto.  O aluguel 
de uma casa é caro. Custa, 
no mínimo, uns 400 euros. 
O clima é mais frio que no 
Brasil e menos gelado que 

sentir vontade de voltar 
atrás. A adaptação é di-
fícil por causa do clima, 
da comida e do trabalho, 
que é intenso. É preciso 
arregaçar as mangas, ser 
decidida, dedicada e per-
sistente. Sinto muita falta 
do meu Brasil, imenso, 
lindo, maravilhoso, quen-
te, onde as pessoas são 
maravilhosas e acolhedo-
ras. Nosso povo é espe-
cial. Não voltaria a viver 
no Brasil, por causa da 
violência. Além disso for-
mei minha família, tenho 
marido e filha, casa pró-
pria, trabalho e uma vida 
bem estável e feliz”. 

em outros países da Euro-
pa. Estou adorando viver 
aqui. Nos últimos anos a 
legalização tem sido dificul-
tada por conta da ‘invasão’ 
de brasileiros, sem cidada-
nia é mais difícil. A diversi-
dade de cultura e naciona-
lidades é maravilhosa. Não 
sinto saudades do Brasil, 
apenas dos amigos, mas a 
facilidade do mundo virtual 
ajuda a encurtar a distân-
cia. Além disso, minha mãe 
mora aqui. E, para deixar 
a vida mais feliz ganhei a 
sorte grande: conheci um 
brasileiro maravilhoso e me 
casei aqui”, diz Claudia.

“Os portugueses se importam com cultura 
e história do país. As edificações antigas 

são preservadas e quando não conseguem 
recuperar toda a estrutura de um prédio 
trabalham na recuperação da fachada”.
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