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Prevenção e tratamento:  evitar o stress e cuidar do cérebro são alternativas (pág. 3)

Alzheimer: o tratamento 
melhora o défict da memória

IV Café de 
Negócios:

Bloco Kustelão. Foliões se divertem na Avenida Norte Sul.  (pág.5)

Ginástica Cerebral
Exercitar o cérebro pode ser uma alternativa para 

minimizar o problema da perda da memória (pág. 3)

A quarta edição do café de negócios vem com 
novidades para proprietários de empresas 
(pág. 6)

Além das questões ambientais e sustentáveis 
emissora também exibe assuntos sobre o 
comportamento humano, comunidades, cultura, 
história e economia (pág.8)
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Ter amigos no trabalho pode nos tornar 
profi ssionais mais realizados
 O ambiente de tra-
balho, inevitavelmen-
te, tem potencial para 
relações pessoais. Tra-
balhar em um meio de 
amigos é algo que faz 
com que o ser humano 
consiga ter melhor qua-
lidade em sua produção.  
O bom profi ssional e 
amigo é aquele que sabe 
separar as questões pes-
soais das profi ssionais, 
ele consegue contornar 
as situações evitando 
transtornos na empresa 
e na amizade. 

ba de entrar na equipe 
Eu Amo Meu Bairro 
e, além de estarmos 
resgatando uma gran-
de amizade, trazemos 
para o meio uma ex-
celente profissinal da 
área da administração, 
que já está abraçando 
as causas da comuni-
dade de Jardim Cam-
buri e das empresas do 
bairro e entorno.
 Assim como nós, 
sugerimos aos execu-
tivos que desejam ser 
bem sucedidos no que 

Quero
FALAR

 Amizade é sinônimo 
de simpatia, afi nidade e 
afeição. Quando fala-
mos de amizade, pensa-
mos em pessoas que se 
respeitam, confi am, são 
leais e, ao mesmo tem-
po torcem pelo sucesso 
umas das outras. 
 Resgatar uma ou 
mais amizades é algo 
de muita valia e tem 
extrema importância 
em nossas vidas. Um 
exemplo disso é uma 
grande amiga, a Patrí-
cia de Carli. Ela aca-

fazem, que resgatem 
e/ou cultivem amiza-
des, pois elas podem 
fazer a diferença na 
vida pessoal e profis-
sional de todos. 
 É importante in-
centivar a socialização 
entre os profi ssionais, 
pois um ambiente de 
trabalho com relações 
de amizade pode pro-
porcionar o alcance de 
metas e potencializar 
os resultados de forma    
satisfatória.

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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Saúde

A Ginástica cerebral auxilia o tratamento da doença

Entenda sobre o que é a doença 
de Alzheimer e seus sintomas 

Segundo a  Associação 
Brasileira de  Alzhei-
mer, a doença de Al-

zheimer é uma enfermida-
de incurável que se agrava 
ao longo do tempo, mas 
que pode e deve ser tra-
tada. Quase todas as suas 
vítimas são pessoas ido-
sas. A doença se apresenta 
como demência, ou perda 
de funções cognitivas (me-
mória, orientação, atenção 
e linguagem), causada pela 
morte de células cerebrais. 
Quando diagnosticada no 
início, é possível retardar 
o seu avanço e ter mais 
controle sobre os sintomas, 

garantindo melhor quali-
dade de vida ao paciente 
e à família. (fonte: http://
abraz.org.br/sobre-alzhei-
mer/o-que-e-alzheimer)
       O Doutor Jorge Luiz de 
Miranda, especialista em 
Medicina Psicossomática 
e Psicologia Junguiana diz 
que a Alzheimr faz parte 
das doenças degenerativas 
do sistema nervoso carac-
terizada por atrofia cerebral 
(perda da massa cinzen-
ta do cérebro), é depósito 
de substâncias amilóides 
(proteínas deformadas) e 
se apresenta como uma de-
mência ou perda das fun-

ções cognitivas (memória, 
orientação, atenção e lin-
guagem) causada pela mor-
te das células cerebrais.
        De acordo com Jorge, o 
sintoma que mais chama a 
atenção é a perda progres-
siva da memória para fa-
tos recentes, inicialmente. 
Ele diz que com o tempo 
há desorientação, falhas 
na atenção e dificuldades 
na linguagem. 
       “Não se sabe exata-
mente as causas da Alzhei-
mer, mas alguns fatores 
de riscos como o stress, o 
sedentarismo e o abuso de 
açúcares podem contribuir 

com o aparecimento da do-
ença. Alguns autores cha-
mam de diabetes cerebral. 
No Brasil, existem cerca de 
15 milhões de pessoas com 
mais de 60 anos de idade. 
Seis por cento delas têm a 
doença de Alzheimer, se-
gundo dados da Associa-
ção Brasileira de Alzhei-
mer (Abraz)”.
      Jorge diz que o tra-
tamento é dirigido para 
tentar melhorar o déficit 
de memória, corrigindo o 
desequilíbrio químico do 
cérebro e acrescenta que 
drogas como a rivastig-
mina, donepezil (Eranz), 
galantamina (Reminyl), 
entre outras, podem fun-
cionar melhor no início da 
doença, até a fase interme-
diária. Porém, seu efeito 
pode ser temporário, pois a 
doença de Alzheimer con-
tinua progredindo.
       “Estudos recentes 
apontam que a intoxicação 
por alumínio possa estar 
relacionado a origem da 
doença. O uso crônico de 
ansiolíticos está relacio-
nado a perda da memória 
já que as emoções são im-
portantes no registro das 
informações. Fatos que 
nos emocionam são mais 
facilmente gravados em 
nossa memória. A memó-
ria sofre influência de uma 
lei natural conhecida como 
lei do uso e desuso. Aquilo 
que não é usado é  perdido. 
O uso de nosso cérebro, ou 
seja, mantê-lo ativo é im-
portante na prevenção da 
doença”, finaliza.

“ Em todo o mundo, 15 milhões de pessoas têm a doença que é incurável acompanhada de graves 
transtornos às suas vítimas” (Jorge Luiz Miranda).

Divulgação

      Segundo Nena Si-
mões, diretora do Ins-
tituto Revigora, a pes-
soa que tem a doença 
de Alzheimer conse-
gue realizar atividades 
de neuróbica (ginás-
tica para o cérebro), 
dependendo da gravi-
dade da doença.      
       “Neste caso, a 

indicação é para que 
a doença diminua sua 
progressão, retardando 
o processo de evolução. 
Se a pessoa continuar 
praticando os exercícios 
em sua rotina diária 
(como os exercícios fí-
sicos), a tendência é que 
o avanço da doença seja 
lento”, informa.

“Cuidar de um doente de Alzheimer só é difícil 
quando não está sendo medicado”

     A enfermeira Rose-
li Ferreira Silva, sócia 
proprietária da Casa de 
Repouso Recanto das 
Orquídeas fala que cui-
dar da pessoa doente de 
Alzheimer só é difícil 
quando não está sendo 
medicada, pois pode se 
tornar agressiva, agitada, 
esquecida e, muitas ve-
zes, irritada por não lem-
brar de certas situações. 
     “O doente pode ficar 
agressivo com a própria 
família, acreditando que 
está contra ele. Estando 
ele medicado, se torna 
uma pessoa mais amá-
vel e bastante inteligente, 
mesmo tendo momentos 
de esquecimento. Sem-
pre tem resposta para 
tudo. Embora, mesmo 
com a medicação, pode 
implicar com alguém, 
acreditando não gostar 

dele. O doente não se 
sente com Alzheimer. 
Falar da doença para 
ele é como se referir a 
uma outra pessoa. Me-
dicados, eles são pessoas 
queridas, fáceis de lidar 
em alguns momentos e 
difíceis em outros. No 
entanto, não deixam de 
ter suas características 
peculiares. Os pacífi-
cos se tornam um pou-
co agressivos. Perdem 
a razão e  o limite. As 
mulheres submissas aos 
maridos, por exemplo, 
com a Alzheimer se li-
bertam. Em meu traba-
lho ‘esquecemos’ que os 
pacientes têm Alzhei-
mer, pois sabemos que 
a pessoa precisa de cari-
nho e compreensão. En-
tão, cuidamos do doente 
com muita atenção”, 
afirma Roseli.
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Como gerar vendas 
pelo Instagram? 

Aldomar Junior
supereconsultoria.com.br
aldomar@supereconsultoria.com.br

      Você deseja expandir o alcan-
ce de sua marca e ainda gerar mais 
vendas? O Instagram é um excelente 
recurso, que qualquer empresa pode 
usar e é uma das melhores maneiras 
para os clientes se conectarem às 
marcas em um nível mais pessoal. 
À primeira vista, o instagram pare-
ce ser apenas mais uma rede social, 
mas, nem só de selfi es ele vive. As-
sim como você, o seu negócio pre-
cisa ter um perfi l bem estabelecido 
e, de preferência, boas parcerias. O 
primeiro passo para uma estratégia 
de sucesso no Instagram é defi nir o 
público-alvo: a parcela  da sociedade 
que você quer atender e encantar. De-
pois de ter defi nido seu público-alvo, 
aperfeiçoe seu conteúdo. De acordo 
com Vitor Peçanha, autor do livro 
“Obrigado pelo Marketing”, marke-
ting de conteúdo é uma “maneira de 
engajar o público-alvo de sua empre-
sa e fazer crescer sua rede de clientes 
e potenciais clientes através da cria-
ção de conteúdo relevante e valioso”. 
Como muitas pessoas apontam, não 
há nada de novo no conceito de usar 
conteúdo para atrair clientes, mas as 
estratégias de marketing de conte-
údo estão em constante evolução e 
mudança. Os principais objetivos do 
marketing de conteúdo são: envolver 
os clientes, aumentar a consciência 
da marca e impulsionar vendas. Mas, 
há muito conteúdo por aí, e muita 
concorrência, portanto, você precisa 
ser bom para se destacar. Assim, mi-
nhas principais recomendações são:

1. Seja original. Essa é a única ma-
neira de se destacar.
2. Sempre seja consistente com sua 
estratégia de marketing de conteúdo.
3. Monitore os seus concorrentes para 

melhorar e ajustar o seu conteúdo.
    Além do conteúdo, ultimamen-
te tenho indicado aos meus clientes 
uma estratégia que está passando a 
ser bastante utilizada por empresas 
para divulgar seus produtos e servi-
ços pelo instagram: parcerias com 
infl uenciadores digitais ou digital 
infl uencers. Existem algumas manei-
ras de estabelecer uma parceria com 
esses infl uenciadores. As duas mais 
comuns são: iniciar naturalmente 
apresentando/enviando seu produto 
para que o infl uenciador possa co-
nhece-lo e utiliza-lo ou por meio de 
publieditoriais, ou seja, posts pagos 
nas redes sociais para citar sua mar-
ca. Mas, será que é um bom investi-
mento? Muitas pesquisas cientifi cas 
indicam que os consumidores comu-
mente procuram familiares, amigos 
ou conhecidos para receber opiniões 
sobre produtos e serviços. Este trans-
missor de opiniões é conhecido no 
processo da comunicação direta por 
líder ou formador de opinião. Cerca 
de 10% de todos os consumidores 
são formadores de opinião, geram 
três vezes mais mensagens de boca 
a boca, e têm quatro vezes mais im-
pacto sobre as decisões de compras 
em relação aos demais consumidores. 
Os infl uenciadores digitais utilizam 
a internet para publicar suas avalia-
ções do pós-venda com determinada 
marca, reclamando, elogiando e es-
palhando para milhares de pessoas 
suas opiniões, sejam elas positivas ou 
negativas, sobre produtos e serviços 
consumidos. A dica que sempre dou 
é de avaliar um infl uenciador não so-
mente pelo número total de seguido-
res, mas pelo engajamento (interações 
e envolvimento dos fãs).

Aldomar JuniorAldomar Junior
supereconsultoria.com.brsupereconsultoria.com.br
aldomar@supereconsultoria.com.braldomar@supereconsultoria.com.br

 A história do Ritz não pode 
ser contada com todas as cores de 
uma história qualquer; é o sonho de 
um homem, é a concretização do so-
nho de outros; é a realidade de quem 
viveu entre suas paredes, Jardins, 
corredores, se sentiu nas nuvens sa-
boreando sua fantástica comida, cir-
culando pelos aposentos, repletos de 
cores e obras de arte como se tudo 
fosse um mundo irreal. Os serviços, 
silenciosos, sempre prontos para 
toda e qualquer solicitação por me-
nor que fosse.
 Pisar o tapete vermelho de 
sua entrada era entrar em um mundo 
de prazer gastronômico. Os seus vi-
nhos sendo tirados de suas famosas 
adegas e preparados para saboreados 
nos cristais como em um casamento 
de muito amor.
 Seus quietos jardins foram 
cúmplices de histórias fantásticas, 
junto com suas mesas cobertas por to-
alhas até o chão onde todo o esplendor 
era natural, como se ali não existisse 
nada, era e é como uma magia. Você 
não se livra tão fácilmente, você não 
passa impunemente por seus corre-
dores, senta no Bar Hemingway, sem 
imaginar ele próprio tomando seus 
famosos porres; ou Proust, exigente 
gourmet, com seus desejos sendo sa-

tisfeitos; ou a fantástica Me Chanel, 
com toda sua elegância e classe, im-
pondo na sua amada Paris o estilo que 
não desaparecerá nunca. Para Hemin-
gway, Paris e o Ritz eram o próprio 
sangue que corre em suas veias. Hoje 
quando penso que nem a Segunda 
Guerra, nem a invasão de Paris desa-
celerou o ritmo que existiu e existirá 
dentro do Ritz, com toda sua magia...
 Isso foi o que eu senti circu-
lando por seus corredores, olhando 
os seus Jardins cobertos de folhas 
secas neste outono em Paris, ou aca-
riciando suas cortinas, suas cadeiras, 
e sentindo o calor de um chá servido 
com petit fours. O perfume que exa-
la dos imensos vasos espalhados pe-
los salões é como um campo florido 
na primavera.
 Neste outono, no mês de ou-
tubro, quando se comemora mais um 
ano sem Cesar Ritz, homenagem será 
nada menos que o mesmo cardápio 
de sua inauguração do ano no ano de 
1898, feito pelas mãos mágicas do 
grande “Chef de Cuisine Escoffi er”.
 Instalado eternamente na pla-
ce com seu famoso obelisco feito com 
canhões capturados por Napoleão. 
Para mim foi um sonho tornando real 
e por inteiro. “Paris é uma festa”, e o 
Ritz é um sonho.

Hino de amor ao Ritz
Por Cleide de Moraes



Nhac Chocolates apresenta 
novidades para a páscoa

Novidades
Ovos de páscoa, barras 

de chocolate e brigadeiros 
preparados com produtos e 

técnicas diferenciadas
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Mariscada
Ingredientes:

• 200 g de sururu
• 200 g de ostra sem casca
• 200 g de camarão fresco e sem 

casca
• 200 g de polvo lavado e limpo 

em cubos
• 200 g de marisco branco
• 100 ml de azeite de dendê
• 200 ml de leite de coco
• 1 tomate grande em rodelas
• 1 cebola grande em rodelas
• 1 pimentão grande em rodelas
• 2 dentes de alho machucado
• Suco de 1 limão grande
• Coentro a gosto
• Sal a gosto

Soluções com a chef
Cleide Moraes
Contato: (27)3314-1377 
Encomendas para cafeterias e outros serviços: pão vegano, vegetariano, com 
triguilho, com legumes, apple strudel (torta de maçã)

Recomendações básicas quando estiver em público

• Não sentar ao lado do outro. Não conversar alto. É olhar 
que funciona.
• Não se beijar e outras demonstrações íntimas.
• Não entrar de mãos dadas, no braço ou no ombro da com-
panheira, a mulher irá na frente.
• Não estender a mão para o conhecido que está sentado e com 
as mãos limpas. Faça uma referência, fale pouco e se retire.
• Limpe os lábios somente antes de usar os copos, as man-

chas de baton fi cam desagradáveis nas bordas.
• Quando terminar a refeição chame o garçon para que os 
pratos sejam removidos.
• Não corte o macarrão.
• Não corte o peixe.
• Não corte a carne toda, faça isso de cada vez.
• Não fi que segurando os talheres todo o tempo. Repouse 
no prato a cada degustação.

Quando a refeição for em self-service:

• Não encher o prato com tudo, troque-o a cada ele-
mento que for degustar: saladas e molhos;  carnes e 
acompanhamentos; frios e acompanhamentos; massas.

Isso lhe ajudará a comer mais devagar, e sentir o sabor 
de cada prato escolhido. Não se sinta constrangido, os 
pratos estão ali para seu uso. O seu comportamento esta-
rá sendo agradável para as outras pessoas educadas que 
estarão no seu convívio.

Etiqueta na mesa não é frescura. É educação e cultura

Modo de preparar: 

    Em uma frigideira grande coloque os 
frutos do mar já limpos e lavados.
     Em outra vasilha machuque o alho, 
o coentro e o sal, junte aos frutos do 
mar.
    Em seguida cubra com o tomate, a 
cebola e o pimentão, regue tudo com o 
leite de coco, suco do limão e o dendê.
      Deixe ferver em fogo médio por cer-
ca de 15 minutos depois da fervura, se 
necessário pode colocar um pouquinho 
de água, dependendo da consistência 
do caldo. (Fonte: tudogostoso.com.br)

Foto ilustrativa
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Chocolateria busca capacitação e lança 
produtos diferenciados para a páscoa

Alessandro Scalzer é chocolatier responsável pela marca 
Nhac Chocolates. 

Sabores do Bairro

Lançamento: ovo colorido com manteiga de cacau

A Nhac Chocola-
tes participa de 
curso para aper-

feiçoamento de téc-
nicas, para o preparo 
de chocolates, em São 
Paulo, e traz novidades 
gastronômicas para o 
Espírito Santo.

 De acordo com Ales-
sandro Scalzer, respon-
sável pela Nhac Cho-
colates, a empresa está 
oferecendo ovos de pás-
coa, barras de chocolate 
e brigadeiros deliciosos 
e com propriedades iné-
ditas em Vitória.

 “Investimos em ca-
pacitação e nos pro-
fi ssionalizamos como 
chocolatier em uma das 
maiores referências de 
chocolate do Brasil, lo-
calizada em São Paulo, 
para aperfeiçoar ain-
da mais nosso trabalho 
e oferecer aos clientes 
o melhor chocolate de 
Vitória. Aprendemos a 
reverter situações que 
o chocolate impõe no 
manuseio e execução do 
trabalho. Encontramos 
muitas novidades, como 
métodos de administra-
çao e manipulação, além 
de variadas formas, 
onde o chocolate pode 
ser utilizado”, informa. 
 

Segundo Alessando, o 
diferencial dos chocola-
tes que a Nhac está ofe-
recendo aos clientes é o 
nacional premium, com 
100% de manteiga de 
cacau,  produtos e tecni-
cas não encontradas na 
cidade de Vitória.
 “O que mais me en-
canta nesta área é a mági-
ca do chocolate que con-
segue encontrar infi nitas 
combinações de sabores, 
cores e texturas”, diz. 
 A Nhac Chocolates 
está lançando algumas 
novidades em ovos de 
páscoa para comercia-

lização, no entanto, o 
cliente também pode 
encomendar o produto 
com, no mínimo,  três 
dias de antecedência.
 Entre as novidades 
está o ovo Cookies N’ 
Cream, que tem duas 
camadas de chocolate e 
cookies, recheado com 
bombons rústicos de 
cookies e nutella; o ovo 
Pop, que é  preparado 
com chocolate ao lei-
te 38% cacau, colorido 
com manteiga de cacau 
e com quatro brigadei-
ros “BOMB”, com re-
cheio líquido; o ovo de 
colher  feito com choco-
late meio amargo, 52% 
cacau, recheado com 
brownie e ganache de 
doce de leite, com ras-
pas de limão. Além dis-
so, ofecere mini ovos de 
chocolate ao leite, 38% 
cacau, recheados com 
brigadeiro gourmet”. 
 

 “A partir de meados 
de março a Nhac lança-
rá a bombom de trufas, 
fudges (espécie de ca-
ramelo) de chocolate e 
caramelo, barras reche-
adas, e um bolo especial 
muito saboroso. Para 
solicitar ou encomendar 
nossos produtos, atende-
mos pelo WhatsApp (27) 
99622-5908”, informa 
Alessandro Scalzer. 

Chocolate nacional 
premium com 100% de 

manteiga de cacau

A Nhac lançará mais 
novidades em meados 

de março

Lançamento: ovo Coockies N Cream
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Páscoa: sugestão de tipo de vinho para 
servir com peixes e frutos do mar 

No período da Se-
mana Santa, tra-
d ic iona lmente, 

é bastante comum que 
as pessoas substituam a 
carne por peixes e outros 
mariscos. É um hábito 
antigo difundido pela 
Igreja Católica. 
 A tradição da popu-
lação do Espírito Santo é 
comer uma deliciosa mo-
queca Capixaba ou a tra-
dicional Torta Capixaba 
preparada com diversos 
mariscos e temperos de 
sabor acentuado. 
 Assim como os vi-

A regra “peixe com vinho branco” é uma boa pedida, no entanto, os rosées também podem combinar

nhos brancos, os frutos 
do mar são diferentes 
entre si. Classificamos 
como frutos do mar os 
peixes, moluscos, crus-
táceos e todos os seres 
aquáticos. Quando pen-
samos em qual o vinho 
devemos combinar, além 
do tipo de fruto do mar 
que será servido é pre-
ciso considerar a in-
tensidade dos temperos 
utilizados e forma de 
preparo, para fazer uma 
boa harmonização.
 Antes de escolher 
qual vinho será degusta-

do durante o almoço ou 
jantar é preciso ter em 
mente qual prato será 
servido. Depois disso, 
pense na harmonização 
dos sabores.
 A sugestão é que 
quanto mais intenso o 
prato, mais forte deve ser 
o vinho. Pratos delicados 
pedem vinhos leves; pra-
tos bastante temperado 
e com molhos ricos, pe-
dem vinhos estruturados. 
A acidez pode neutrali-
zar a gordura, então, para 
pratos mais gordurosos, 
o ideal é degustar vinhos 

mais ácidos.
 As carnes delicadas, 
como os peixes bran-
cos, pedem um vinho 
branco leve, poden-
do ser um Sauvignon 
Blanc ou um espuman-
te bem estruturado.
 Vinhos rosés, podem 
ser uma boa opção para 
as mariscadas de verão. 
Opte pelos mais secos, 
para acompanhar ma-
riscos preparados com 
molhos.  
 Na hora de harmoni-
zar um bom vinho com 
lulas, polvos e mexilhões 

aposte, também,  nos 
brancos leves. 
 O risoto de lagosta  é 
um prato bastante sofis-
ticado que pede vinhos 
brancos mais encorpados.
 Os peixes grelhados 
combinam bem com os 
vinhos rosées.
 O peixes de carne es-
cura e com temperos for-
tes, combinam bem com 
o vinho Merlot, que con-
tém pouco tanino (subs-
tância presente na casca 
da uva).
 A escolha correta do 
vinho para acompanhar 

o prato precisa ser equili-
brada. Desta forma agre-
gará valor aos sabores. 
O mais importante é ter 
em mente que um item 
jamais pode anular o ou-
tro.
 De acordo com a Chef 
Cleide Moraes, os vinhos 
verdes portugueses são 
os melhores do mundo 
para acompanhar frutos 
do mar. 
 “O vinho verde é a 
bebida mais deliciosa 
que existe para servir 
com peixes e mariscos”, 
afirma Cleide”.
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Kustelão: bloco  muda trajeto 
para a Avenida Norte Sul

Comunidade

O mês de fevereiro marcou o 
15º aniversário do tradicional 
Bloco Kustelão que se 

apresenta anualmente no bairro 
Jardim Camburi. 
 Há 14 anos percorrendo o 
bairro com um grande número de se-
guidores, o bloco não se apresentou  
no ano passado devido a greve da 
Polícia Militar. Em 2018, o Kustelão 
volta a conquistar os corações de ad-
miradores e de novos adeptos. 
 De acordo com o Empreen-
dedor Social Eduardo Moura, um 
dos diretores e co-fundadores do 
Kustelão, desta vez o bloco modifi-
cou seu percurso para não incomo-

dar os moradores de Jardim Camburi 
e levou sua apresentação para a rua 
Gelu Vervloet dos Santos (Avenida 
Norte Sul). 
 Eduardo fala que os morado-
res do bairro e  pessoas da vizinhan-
ça passaram  a tarde curtindo um 
bom samba-reggae,  estilo musical 
marcado pela Banda Movimento, que 
vem se apresentando durante todos os 
anos no Kustelão.
 “Ao se aproximarem do blo-
co, as pessoas entravam no clima da 
festa. A turma demonstrava alegria 
ao ouvir o som de repiques e tambo-
res. Todos dançavam curtindo o per-
curso na  Avenida Norte Sul. O evento 

Leiliane Bessa

foi marcado pela paz, amor e respeito 
mutuo. Haviam muitas famílias com 
crianças prestigiando a festa do início 
ao fim, além do apoio robusto e exce-
lente da Polícia Militar e Guarda Mu-
nicipal de Vitória. As canções rega-
ram o desfile com letras e mensagens 
positivas. A palavra “positivo” foi 
frisada pela banda Movimento, para 
fortalecer a festa, onde todos estavam 
realmente envolvidos pelas vibrações 
de afeto, visíveis nos semblantes dos 
participantes. O tema desse ano foi a 
música “TUM TUM TUM do Kuste-
lão” do artista Phelipe Cabral, mora-
dor de Jardim Camburi, que fala so-
bre convidar os amigos para passar a 

tarde na avenida com alegria, humor 
e amor, e também da possibilidade de 
encontrar suas “caras-metade”. O di-
ferencial desse ano, foi realizar o des-
file após o carnaval. E, é importante 
que os diretores do bloco recebam 
o “feeback” da população, para sa-
ber se devem manter o desfile após o 
carnaval nacional ou se retornam as 
apresentações para acontecerem an-
tes dos desfiles das escolas de samba 
de Vitória”. Informa Eduardo
 Para entrar em contato, obter 
informações e novidades do bloco, 
basta acessar as midias sociais: ht-
tps://www.instagram.com/kustelao e 
https://www.facebook.com/kustelao.

O Bloco Kustelão que antes circulava nas ruas de Jardim Camburi passou a transitar somente na Avenida Norte 
Sul, sendo acompanhado por centanas de foliões. A festa foi tranquila e animada ao som da banda Movimento
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Encontros empresariais ampliam redes 
de contatos e fortalecem parcerias 
O IV Café de Negócios vem com novidades para os proprietários de empresas e acontece no dia 21 de março

Há cada ano os em-
preendedores en-
frentam novos de-

safios que, se não houver 
uma forma de ampliar a 
troca de experiência com 
outros empresários, possi-
bilitando ser ajudado para 
minimizar suas dificulda-
des, podem se tornar gar-
galos para seu crescimen-
to. Além disso é necessário 
buscar o conhecimento, é 
preciso estar ligado em in-
formações atuais para au-
xiliar no desenvolvimento 
dos negócios. Por isso, 
a Eu Amo Meu Bairro 
(EAMB) lança o IV Café 
de Negócios com o o obje-
tivo de facilitar a interação 
entre donos de empresas 
com um momento de ne-
tworking e trazer mais 
conhecimento através de 
pequenas palestras.
 “A quarta edição do 
café de negócios acon-
tecerá na manhã do dia 
21 de março de 2018, na 
ACACCI. Para partici-
par, o empresário precisa 
realizar sua inscrição no 
site www.euamomeubair-
ro.com. Esse é o tercei-
ro ano de realização do 
evento e a cada partici-
pação dos empresários, 
todos passam a se conhe-
cer, criam relacionamen-
to entre eles, se tornando 
referência no meio. Neste 
ano a novidade é o tempo 
e quantidade de pales-
tras, teremos três pales-
tras de cerca de 20 a 30 
min, sorteios de brindes 
de parceiros e o lança-
mento oficial do Clube 
Empresarial EAMB. A 
programação ainda não 
foi fechada, no entanto já 
estamos negociando com 
nossos parceiros. Nas 
últimas edições tivemos 
parcerias de empresas 
consolidadas que forne-
ceram as palestras volta-
das para o empreendedo-
rismo, como o SEBRAE, 
MisterMind Vitória e Su-
pere Consultoria”, afirma 
Georgia Noronha, direto-
ra executiva da empresa 

Eu Amo Meu Bairro. 
 De acordo com Pa-
trícia de Carli, assessora 
da diretoria executiva da 
EAMB, o Café de Ne-
gócios é um evento que 
realiza encontros  empre-
sariais, com a finalidade 
de fomentar o empreen-
dedorismo, fortalecen-
do os negócios, criando 
relacionamento entre os 
participantes e é onde os 
executivos trocam experi-
ências, ampliam sua rede 
de contatos e  encontram 
parceiros. 
 “Acreditamos no po-
tencial do evento e sabe-
mos que quanto mais as 
pessoas buscam o conhe-
cimento e se relacionam, 
mais elas conseguem pro-
gredir em seus negócios”, 
comenta Patrícia.

Empresários ganham Clube Empresarial

 O IV Café de Negó-
cios EAMB será marca-
do pelo lançamento do 
Clube Empresarial Eu 
Amo Meu Bairro, onde 
empresários associados 
recebem inúmeras van-
tagens, como divulgação 
de produtos e serviços, 
participam de rodadas 
de negócios, ganham 
consultorias gratuitas e 
outros serviços.
 De acordo com          
Georgia Noronha, di-
retora executiva da 
EAMB, os meses de 
dezembro e janeiro ti-
veram o foco no  plane-
jamento, para trazer aos 

empresários soluções 
com impactos positivos 
para seus negócios.
 “Após todo o período 
de planejamento, inicia-
mos um processo de mini 
rodadas semanais com 
convidados de diferentes 
segmentos, onde cada 
tem a oportunidade de 
apresentar seus negócios 
e ambos se fortalecem. 
O fato de compartilhar o 
que cada um faz traz aos 
participantes a informa-
ção/referência de ser-
viços. Isso é importante 
para fazer marketing 
boca a boca e intercâm-
bio comercial”, finaliza.

A plataforma Eu Amo Meu Bairro oferece a proprietários de empresas uma manhã de aprendizado com palestras realizadas por parceiros de renome no mercado 
empresarial. Além disso, todos têm  a oportunidade de participar de um momento de network.

O networking é o momento mais esperado pelos participan-
tes do café de negócios
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Cliente oculto: aumente as vendas e 
melhore a imagem de sua empresa

Jaqueline Guerra é administradora, MBA em Gestão Empresarial 
pela FGV e Especialista em Gestão de Negócios.

Uma ferramenta 
bastante utiliza-
da para análise de 

atendimento ao cliente é o 
“Cliente Oculto”. 
 De acordo com Jaque-
line Guerra, diretora exe-
cutiva da JC Consultoria 
Empresarial, a ferramenta 
é uma grande oportunida-

de, tanto para identifi car 
pontos que precisam ser 
melhorados na empresa, 
como para testar a efi ciên-
cia já conquistada em de-
terminados processos.
 “Um avaliador se pas-
sa por um cliente comum 
e avalia o atendimento de 
forma anônima, objetiva 

e imparcial, sem que nin-
guém saiba de sua verda-
deira identidade. Através 
do “Cliente Oculto” é pos-
sível identifi car falhas e 
necessidades antes desco-
nhecidas, e trabalhar para 
resolvê-las, visando como 
resultado um atendimento 
excelente. Para evitar um 

marketing negativo, a apli-
cação da ferramenta é um 
investimento que visa au-
mentar as vendas e manter 
a boa imagem da empresa, 
informa.
 Segundo Jaqueline, 
o “Cliente Oculto” pode 
identifi car oportunidades 
de melhorias nos proces-
sos de uma empresa, fi -
delizar o cliente através 
de um bom atendimento, 
identifi car possíveis me-
lhoras de layout, checar se 
o padrão do atendimento 
está sendo cumprido, ve-
rifi car o conhecimento do 
colaborador acerca dos 
produtos e serviços, ana-
lisar o desempenho de um 
colaborador, entre outras.
 “Estudos mostram que 
clientes contentes relatam 
suas experiências para ou-
tras três pessoas, enquan-
to clientes descontentes 
contam suas experiências 
para 10 a 12 pessoas. Essa 
ferramenta pode mudar 

a forma de trabalhar o 
atendimento da empresa. 
A JC Consultoria trouxe o 
Cliente Oculto na cartela 
de serviços para oferecer 
e planejar uma estraté-
gia personalizada às em-
presas, fortalecendo seus 
negócios. Temos planos a 
partir de 150,00, afi rma.

 A JC Consultoria está 
localizada na Avenida 
Norte Sul, 500 – Sala 
1606 - Edf. Omni Of-
fi ce, Jardim Camburi 
e atende nos telefones: 
(27) 3376-3746, 99244-
9771, 99616-9772. Para 
mais informações, acesse:
jcconsultoriaes.com.br.

Divulgação

Divulgação Facebook



8 EAMB - fevereiro-março/2018

TV Ambiental oferece programas 
para a sociedade com foco em 
temas ambientais e sustentáveis
A emissora também exibe assuntos voltados para o comportamento 

humano, anseio das comunidades, cultura, história e economia

Com o objetivo de 
estabelecer um di-
álogo aberto com 

a sociedade, produzindo 
reportagens e debates 
que possam aprofundar 
assuntos de interesse 
social e difundir boas 
práticas para o desenvol-
vimento sustentável das 
comunidades, a TV Am-
biental é um canal de te-
levisão a cabo, com foco 
nas questões ambientais 
e no desenvolvimento 
sustentável. A emissora 
é transmitida no Canal 
10 da Operadora NET, 
“online” pelo site www.
tvambiental.com.br e as 
matérias são compar-
tilhadas no YouTube.
 O Biólogo, Ambien-
talista e Diretor da TV 

Meio Ambiente e Sustentabilidade

Ambiental Almir Bres-
san é um dos mentores 
e fala que o trabalho co-
meçou em 2005, quando 
estava com um grupo de 
pessoas que trabalham na 
área de meio ambiente e 
que perceberam a neces-
sidade de exibir na tele-
visão e na internet, algo 
mais do que a notícias 
pontuais e superficiais 
sobre problemas ambien-
tais das comunidades, 
mas acompanhando as 
ações que podem solu-
ciona-los e o desempe-
nho ao longo do tempo.
 “Temos a missão de 
mostrar experiências 
exitosas de produção 
sustentável de alimentos 
na agricultura, da indús-
tria, do desenvolvimento 

das áreas urbanas e a 
contribuição de cada um 
de nós, para melhorar a 
qualidade sócio ambien-
tal das cidades e da área 
rural. O foco da emis-
sora é meio ambiente, 
mas falamos também de 
comportamento humano, 
anseio das comunidades, 
cultura, história e eco-
nomia. Nossa área geo-
gráfica de interesse é a 
Grande Vitória e Estado 
do ES.”, informa Almir.
 Almir fala que o 
propósito da emissora é 
produzir um conteúdo 
televisivo que leve a so-
ciedade  refletir sobre os 
rumos para onde cami-
nha, questionando, deba-
tendo e aprofundando te-
mas que contribuam para 

mudar o futuro de todos.
 “Nosso lema é ‘In-
formação de Qualidade 
para um Futuro Susten-
tável’. Temos uma pro-
gramação variada como 
o  ‘Informe Ambiental’, 
‘Reflexões’, ‘Ambiente 
Sustentável’, ‘Ambien-
te Cultural, ‘Programa 
Animal’, “Espaço de Arte 
Celga” entre outros. 
Parte da programação é 
produzida especialmente 
para o canal, os demais 
programas são gerados 
por outros produtores, 
comunidades e exibidos 
no canal. Quem se inte-
ressar em contribuir com 
a nossa programação, 
oferecendo idéias e su-
gestões é só enviar para 
contato@tvambiental.com.br”.

Ciclovias e segurança dos ciclistas na Grande Vitória é um dos temas continuamente  
abordados pela TV Ambiental

Divulgação Facebook


