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Câncer:  O HPV pode provocar lesões pré-cancerosas. 

Meninas e meninos devem se 
vacinar contra o HPV

Networking
Empresarial:

Empreendedorismo. EAMB lança clube para fortalecer empresas e criar networking.  (pág.6)

O que é HPV?
A vacina é recomendada para 

meninos e meninas  a partir dos 9 
anos de idade (pág. 3)

EAMB reune grupo de empresários com 
potenciais para formar parcerias, realizar 
projetos, vender serviços, fazer marketing boca 
a boca e intercâmbio comercial (pág.6)

Instituto Ipaneuro inova, oferecendo atividades 
físicas, culturais, psicológicas, focando no bem 
estar e na saúde de idosos (pág.5)

Atividade 
para idosos:
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Um bom gestor faz a diferença na empresa
 Você sabia que existem 
vários motivos que fazem 
com que sua empresa não 
atinja as metas desejadas e 
um dos maiores motivos é 
a falta de um bom gestor? 
 A gestão empresarial é 
uma questão de atitude, de 
empodeiramento. Por isso, 
certamente, você não colo-
cará sua empresa na mão 
de qualquer pessoa. 
 Essa atitude de se des-
preender é muito salutar e 
mantém a estrutura da em-
presa como uma engrena-
gem. Não importa se você 
é micro, medio ou grande 
empresário, o mais impor-
tante é ter um gestor com-
petente que não se limite a 
cuidar apenas do trivial. É 
necessário empenho, pra-
zer, zelo e confi ança. Não 
adianta ter um bom negó-
cio, fi liais, profi ssionais 
competentes se sua gestão 
é falha. Um gestor ruim 
leva a empresa ao fracasso 
incondicionalmente.
 Existem várias ferra-
mentas de gestão e proce-
dimentos que controlam 

ter disposição, é necessário 
obter conhecimento, visão 
altruísta, ter uma equipe 
capacitada, bons produ-
tos, acompanhar o avanço 
das tecnologias e mídias. 
Qualquer novidade deixa 
o cliente curioso. Não se 
limite ao padrão de funcio-
namento que você criou, 
pois em algum momento 
estará ultrapassado. Faça 
melhorias, mude sua fa-
chada, troque de contador, 
busque informações novas, 
faça sua empresa aparecer. 
As melhorias podem ser 
estabelecidas em diferentes 
setores da empresa, ino-
vando na linha de produ-
tos e serviços, oferecendo 
facilidades no atendimento 
aos clientes, estabelecendo 
melhorias para os clientes 
visando a fi delização. 
 Outra situação impor-
tantíssima é acompanhar de 
perto a empresa concorren-
te. Faça um levantamento 
sobre quais produtos estão 
sendo ofertados, se existem 
inovações, quais são os va-
lores, condições e forma de 

Quero
FALAR

todas as áreas da empresa 
como a  fi nanceira; recur-
sos humanos que é o maior 
tesouro da empresa; con-
trole de entrada e saída de 
clientes; controle de satis-
fação - pós venda; contro-
le de produtividade; qua-
lidade dos serviços, entre 
outros. Esses diferentes 
controles são necessários 
para alcançar um único 
resultado: a gestão equili-
brada da empresa.
 Existem vários progra-
mas de gestão, caros, bara-
tos, gratuitos e os que você 
mesmo pode desenvolver 
em uma planilha de excel. 
O necessário é fazer o con-
trole diário. Desta forma 
acompanhará e mensurará 
seus lucros, suas despesas, 
aquisições e reposições 
de materiais. Durante esse 
acompanhamento você per-
ceberá o desenvolvimento 
da empresa aumentando, 
os rendimentos, otimizará 
gastos e diminuirá as pos-
sibilidades de erros. Gerir 
uma empresa não é um 
processo fácil, não basta 

pagamento e como recep-
cionam seus clientes. 
Ao entrar na mente do seu 
concorrente você já estará 
um passo a frente, fazen-
do o que eles não fazem. 
Você estará pronto para 
enfrentá-los, fornecendo 
serviços ou produtos de 
melhor qualidade, e com 
tratamento diferenciado 
aos seus clientes.
 Uma boa gestão não 
se faz sozinho, toda sua 
equipe tem que saber qual 
a visão, a missão e valores 
da empresa que trabalha, 
que construói e que con-
tribui para ascensão. É im-
portante ter uma defi nição 
clara das responsabilidades 
de cada colaborador, quais 
são as atividades que fazem 
parte da sua rotina e quais 
metas deverão cumprir.
 Aprimore os conheci-
mentos dos seus colabo-
radores. Uma equipe bem 
treinada e reconhecida 
trabalha com satisfação e 
menor índice de erros, con-
tribuíndo ainda mais para o 
crescimento da empresa.

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 -

Ex
pe

di
en

te
:

Editorial

Nos 
siga
nas 
redes 
sociais
@euamomeubairro

3EAMB - abril-maio/2018

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 

Saúde

Prevenção

Vacinar contra HPV é importante 
para a prevenção da doença

Um dos temas que 
está na pauta das 
escolas públicas 

e privadas é a vacinação 
de meninas e meninos 
contra o HPV (vírus do 
papiloma humano, do in-
glês human papiloma vi-
rus), uma infecção sexu-

almente transmissível, 
provocada por vírus que 
atacam, especialmente, 
as mucosas, tanto nas 
mulheres como nos ho-
mens. (http://portalms.
saude.gov.br)
 De acordo com 
a médica Kátia Naza-

reth Menegatti da Silva 
Borges, que trabalha 
com estratégia de saúde 
da família, no município 
de Serra, o HPV atinge 
as mucosas orais, geni-
tais e anais. No entanto, 
existem 200 variações 
do vírus, sendo que a 

maioria está associada a 
lesões benignas, como o 
aparecimento de verru-
gas, que podem ser cli-
nicamente removidas, e 
12 subtipos associados 
ao câncer de colo, pênis, 
peri-anal e orofaringe.
 “As vias de 
transmissão da doença 
é a sexual, com contato  
oral-genital, genito-ge-
nital, podendo ocorrer 
durante o parto. A do-
ença é caracterizada 
por verrugas indolores, 
elevadas, agrupadas 
ou isoladas e  as lesões 
podem aparecer dias 
ou após anos do conta-
to com a pessoa conta-
minada, ou  quando há 
queda na imunidade, 
como em aideticos, can-
cerosos, gestantes e ido-
sos”, afi rma Katia.
 Segundo Kátia, 
o diagnóstico é reali-
zado por profi ssionais 
habilitados, como en-
fermeiros, ginecolo-
gistas ou urologistas, 
através da visão das 
lesões, nos exames Pa-
panicolau e Colposco-
pia, em mulheres e Pe-
nioscopia, em homens. 
 Katia diz que 
durante o tratamento são 
utilizados cremes à base 

A vacina é segura, eficaz e não substitui o exame preventivo de câncer de colo uterino. 

      “Para prevenir a 
doença, o preservati-
vo deve ser utilizado 
em todas as relações 
sexuais, além da re-

alização de exames 
preventivos, consultas 
médicas para avaliar 
as lesões”, afirma a 
médica.

Vacinação
       O Governo Federal, 
o Ministério da Saúde 
e o SUS  lançaram a 
campanha de vacinação 
contra o HPV, onde in-
formam que as vacinas 
são preventivas, tendo 
como objetivo evitar a 
infecção pelos tipos da 
doença e reforçam a im-
portância da vacinação, 
mostrando o papel dos 
pais e responsáveis na 
proteção do futuro de 
seus fi lhos.
     A vacina é segura, 
efi caz e não substitui o 
exame preventivo de 
câncer de colo uterino. 
Além disso é a princi-

pal forma de preven-
ção contra 4 tipos do 
HPV (6, 11, 16, 18). 
Essa imunização aju-
da a prevenir o apare-
cimento do câncer do 
colo de útero, quarta 
maior causa de morte 
de mulheres por câncer 
no país.  (http://porta-
larquivos.saude.gov.br/
campanhas/hpv/)
    “São duas doses da 
vacina para  meninas 9 
aos 14 anos, duas do-
ses para meninos dos 
11 aos 14 anos e três 
doses em mulheres dos 
9 aos 26 anos”, co-
menta Katia.

de ácidos por profi ssio-
nais habilitados (cau-
terização) nas regiões 
afetadas (pênis, vulva 
ou região anorretal) e no 
caso de cancer de colo e 

pênis, os pacientes são 
encaminhados para o 
setor de diagnóstico e 
tratamento de doenças 
sexualmente transmissí-
veis (DST) e oncologia.
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Como fazer o seu 
cliente dizer UAU? 

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

 “Se você pode sonhar, você 
pode fazer”. Esta é uma das citações 
mais famosas de Walt Disney, e um óti-
mo conselho para quem quer entrar no 
mundo dos negócios ou para qualquer 
empresário que deseja encantar o seu 
cliente. Há uma diferença entre satisfa-
zer e encantar o cliente. Você satisfaz 
quando atende às expectativas. Quan-
do você supera as expectativas, você 
encanta e cria uma experiência que o 
cliente jamais vai esquecer. Esse en-
cantamento tem que causar um “uau!”. 
“uau!” é uma experiência que deixa o 
cliente sem palavras!
 Acredite ou não, a experiência 
do consumidor tornou-se tão importan-
te quanto o próprio produto. Tudo isso 
porque sabemos que os clientes têm uma 
variedade infi nita de opções para gastar 
seus salários. O único diferencial real é 
oferecer uma experiência excepcional. 
Surpreender os clientes, superando suas 
expectativas dá trabalho, mas  não se de-
dicar a isto também pode trazer efeitos 
negativos: uma experiência ruim pode 
ser o fi m de um relacionamento impor-
tante com o seu cliente.
 É impossível falar de encanta-
mento sem citar a Disney. A habilidade 
de encantar faz parte da Disney desde a 
sua criação. Primeiro, Walt Disney en-
tendeu que os funcionários são essen-
ciais para o sucesso de um negócio. Na 
Disney, não há funcionários, mas “mem-
bros do elenco” e as pessoas não têm 
cargos, têm papéis. Depois, se preocu-
pou em criar um ambiente mágico para 
todos os clientes que não são chamados 
de clientes, e sim de “convidados”. Walt 
Disney era extremamente obcecado em 
oferecer uma experiência única, e mui-
tas vezes visitava seus parques temáti-
cos disfarçado, como um “convidado” 
para experimentar os passeios.
 As empresas que implementam 

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

com sucesso uma estratégia de experiên-
cia do cliente obtêm taxas de satisfação 
mais altas, redução da perda de clientes 
e consequentemente aumento de receita. 
Eu faço treinamentos em diversas em-
presas e no pós-treinamento testo a sua 
efi cácia com visitas de um cliente oculto 
(uma pessoa comum, que visita um esta-
belecimento e avalia, de maneira impar-
cial, detalhada e objetiva, os produtos e 
serviços oferecidos). Com os resultados 
já obtidos, posso afi rmar que é impossí-
vel causar um “uau!” sem ir além e entre-
gar mais do que o esperado pelo cliente. 
Isso exige um esforço do empresário em 
entregar algo que exceda às expectativas 
do consumidor, o que requer, em primei-
ro lugar, saber quais são essas expectati-
vas para assim poder tornar a experiência 
muito melhor. Então a questão é: como 
sua empresa pode criar uma ótima expe-
riência para o cliente?
 O primeiro passo em uma estra-
tégia de experiência do cliente é ter uma 
visão clara e focada nele. Você já ouviu a 
frase “não é o que você diz; e sim como 
diz?” Bem, as melhores experiências do 
cliente são alcançadas quando você e sua 
equipe criam uma conexão emocional 
com ele. Por isso, é imprescindível ter 
empatia e mostrar que você realmente se 
importa com as suas “dores”. O próximo 
passo na construção desses princípios 
de experiência do cliente é em relação à 
capacitação dos funcionários: dê a eles 
ferramentas que os ajudem a melhorar a 
experiência do cliente e faça com que en-
tendam o porquê de estarem realizando 
determinada tarefa.
 Portanto, nunca esqueça que a 
principal razão pela qual é importante 
que um cliente tenha uma experiência 
positiva é que assim a probabilidade de se 
tornar um cliente fi el e repetitivo aumen-
ta e, quanto mais feliz ele estiver com sua 
empresa, mais tempo fi cará com você.

Acacci é membro do 
Conselho Estadual de 
Assistência Social

A Associação Ca-
pixaba Contra o 
Câncer Infantil 

(Acacci) agora integra 
como membro (2018 – 
2020), o Conselho Es-
tadual de Assistência 
Social do Espírito Santo. 
A eleição foi realizada 
no último dia 10/4, no 
auditório da Secretaria 
de Estado de Assistência 
Social e Direitos Huma-
nos (Seadh), a institui-
ção foi representada por 
Regina Murad (direto-
ra-presidente) e Luciene 

Sena (superintendente).
 “É uma honra 
integrar o conselho, pois 
desta forma fortalece-
mos a política pública 
de assistência social, e 
seguimos na luta para 
garantir o acesso ao di-
reito daqueles que mais 
precisam”, destaca Re-
gina Murad, diretora-
-presidente da Acacci.
 O Conselho Es-
tadual de Assistência 
Social (Ceas/ES) é cons-
tituído de 20 membros 
titulares e seus respec-

tivos suplentes, repre-
sentantes do Governo 
e da Sociedade Civil, 
com mandato de 2 anos. 
Dentre as atribuições do 
Conselho estão aprovar 
e acompanhar a execu-
ção da Política Estadual 
de Assistência Social; 
assessorar os conselhos 
municipais de assistên-
cia social; a interlocução 
com os demais conselhos 
das políticas públicas 
setoriais; e fi scalizar as 
entidades e organizações 
de assistência social.

A eleição aconteceu no dia 10 de abril, no auditório da Secretaria de Assistência Social e
 Direitos Humanos (Seadh)



Obras de artistas são expostas 
em cafeteria para visitação

Art Café
A cafeteria se tornou um 
point para encontros 
com amigos, reuniões e 
atividades culturais
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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)

Pequenas dicas de etiqueta

Cozinhar: uma terapia saborosa

Existem diversas terapias para 
vários descontroles. Para mim, 
a maior e especial é cozinhar, 

além de ocupar a mente em prepara-
ções saborosas. Todos os sentidos es-
tão ligados.
 Quem cozinha se ausenta do seu eu 
e incorpora o cozinheiro.
 O que você cozinha varia de pane-
las, temperos, ingredientes e cardápio, 
mas a postura é a mesma.
 Concentração na hora dos cortes 
dos produtos é fundamental. É uma 
contemplação.
 Quem cozinha antecipa com os 
olhos, o sabor da boca.
 Entra cru, sai cozido, assado 
ou marinado.
 Combinar água com fogo. Esses ele-
mentos contribuem para que sua mente 
e olfato fi quem atentos, pelo cheiro que 
se conhece o ponto da comida.
 A organização e ritmo na perícia 
dos instrumentos a serem usados é 
fundamental, permeando a sensação 
do prazer.
 A água secando o arroz em cima do 
fogo. É isso que produz o relaxamen-
to, ocupando-se de pequenas coisas, já 
sabidas e vividas e que levarão a um 
resultado agradável.
 Trabalhar os vegetais na preparação 
é uma forma de contemplação.   
Quem cozinha antecipa  nos olhos, o 
prazer da boca.
 Esse aprendizado interior na cozi-
nha pode alimentar a calma em ou-
tras situações. 

 De vez em quando somos aben-
çoados com uma inspiração cria-
tiva que torna a receita especial.
 As mãos e os olhos conversam. O 
estilo pode variar, como as panelas e 
os temperos, mas a postura e os movi-
mentos são os mesmos.
 Concentração profunda na hora de cor-

tar alguma coisa. Intimidade total com a 
altura do fogo. Enquanto o corpo se devo-
ta à parte material do caso, indo de lá para 
cá, cortando, lavando e pegando tempe-
ros, a mente se atém ao aqui e agora.
 Fazer comida inclui uma pequena 
lição de desapego. Cozinhar é referen-
ciar a impermanência. Tudo é feito da 

melhor maneira para agradar a boca, e 
depois desaparecer dentro dela. A cozi-
nha estará sempre lá. 
 Vamos cozinhar e organizar o nos-
so misterioso cérebro. Se você encon-
trar outra terapia melhor que cozinhar 
estará perdendo o melhor da festa. 
Bom apetite.

Por Cleide Moraes

Não leve o vinho quando 
for convidado para jantar, 
a não ser que tenha bastan-
te intimidade com quem 
o convidou. Se você fi zer 
isso poderá colocar em dú-
vida a adega do anfi trião.

Vinho
Devem ser desdobrados 
até a metade e colocados 
sobre as pernas, nunca 
transforme em babador, 
mesmo que os molhos 
sejam ameaçadores. Ao 
fi nal da refeição recolo-
que-os sobre a mesa com 
displicência. Dobrá-los 
com cuidado signifi ca 
que você espera ser re-
convidado.

Guardanapos

Jamais pegue uvas 
direto do recipien-
te. Corte um cacho 
e coloque em seu 
prato.

Uvas Não leve o vinho quando 
for convidado para jantar, 
a não ser que tenha bastan-
te intimidade com quem 
o convidou. Se você fi zer 
isso poderá colocar em dú-
vida a adega do anfi trião.

Vinho
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Cafeteria se torna point para 
reuniões  e atividades culturais

Da esquerda para a direita: os artistas Stênio Luz, Jorge Magalhães e Francesco Venturelli 

Sabores do Bairro

A moradora de Jar-
dim Camburi, 
Tania Valena  é 

a artista visual e agre-
gou arte e cultura em 
um ambiente de cafete-
ria, a Art Café, que fun-
ciona, também, como 
loja de conveniência e 
está localizada no Posto 
Oasis, em Cariacica, em 
frente a estação de trem 
Pedro Nolasco. O lu-
gar  se tornou point para 
reuniões empresariais, 
exposições de artes, sa-
raus, encontros de ami-

gos, happy hours, entre 
outras atividades.
 “Meu objetivo, ini-
cial era oferecer às 
pessoas que usufruem 
dos serviços do posto, 
além de moradores e 
transeuntes da região, a 
oportunidade de tomar 
um café, comer um sal-
gado, bater papo e com-
prar pequenos produtos 
de mercearia. Porém, 
ao abrir a loja surgiu a 
necessidade de ampliar 
as vendas. Clientes pro-
curavam carvão, gelo e 

demandavam de outros 
produtos. Atualmente 
oferecemos mais tipos 
de mercadorias, como 
uma cerveja artesanal, 
que é um sucesso, vin-
da da Cervejaria La-
gos, localizada no Rio 
de Janeiro. A bebida 
tem mais malte que as 
outras, com sabor bas-
tante agradável. O pú-
blico que frequenta a 
Art Café é diversifi ca-
do, como funcionários 
do posto e de empresas 
vizinhas, pessoas que 

chegam da estação de 
trem, alunos de escolas, 
moradores das proxi-
midades, além de gru-
pos de médicos, advo-
gados e mulheres, que 
se encontram no local 
para reuniões.  Para os 
frequentadores é uma 
espécie de pub, onde 
podem se sentar confor-
tavelmente. Eles comen-
tam que a cafeteria é 
uma loja de conveniên-
cia diferente de outras, 
respeita o cliente e tem 
banheiro bem decorado 
e espaçoso”. 
 Tania em formação 
em artes visuais na 
UFES, é artista plástica 
autodidata, design de 
interiores e aproveitou 
toda a sua experiência 
profi ssional e criativa 
para criar o ambiente. 
Ela lamenta que não há 
como se sustentar de 
arte no Brasil.
 “Encontrei um es-
paço triste, antigo e 
utilizei meu potencial 
de design de interiores 
para dar vida ao local.  
Fechei meu ateliê de ar-
tes em Jardim Camburi 
e pensei como fi caria 
sem a arte. O artista 
necessita criar ou estar 
onde pode sentir a arte. 
É uma terapia. Convidei 
alguns artistas para um 

A Art Café organizou um almoço  pedido de um grupo de 
amigos  que se reuniram no local

encontro na cafeteria. 
Reuni o artista Frances-
co Venturelli, que veio da 
Itália e o carioca Jorge 
Magalhães, que reside 
em Vitória/ES. Ambos 
deixaram seus trabalhos 
expostos aqui. Também 
esteve presente o escri-
tor José Stenio Luz, um 
poeta fantástico, muito 
inteligente. Fizemos uma 
troca com a leitura de 

seus poemas e das artes. 
Após o evento, recebi vi-
sitas de outros artistas e 
de apreciadores da arte. 
Além de quadros temos 
o trabalho de Alzira 
Bourguignon Prattes 
que são os aromatizan-
tes, produtos diferentes 
com boa durabilidade e 
sem economia de recur-
sos para sua produção”, 
conta Tania.

O banheiro chama a atenção dos clientes por ausa da 
decoração caprichada
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Cafeteria se torna point para 
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Da esquerda para a direita: os artistas Stênio Luz, Jorge Magalhães e Francesco Venturelli 
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moradores das proxi-
midades, além de gru-
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gados e mulheres, que 
se encontram no local 
para reuniões.  Para os 
frequentadores é uma 
espécie de pub, onde 
podem se sentar confor-
tavelmente. Eles comen-
tam que a cafeteria é 
uma loja de conveniên-
cia diferente de outras, 
respeita o cliente e tem 
banheiro bem decorado 
e espaçoso”. 
 Tania em formação 
em artes visuais na 
UFES, é artista plástica 
autodidata, design de 
interiores e aproveitou 
toda a sua experiência 
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para criar o ambiente. 
Ela lamenta que não há 
como se sustentar de 
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paço triste, antigo e 
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de design de interiores 
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sem a arte. O artista 
necessita criar ou estar 
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O banheiro chama a atenção dos clientes por ausa da 
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Macarrão ao alho e óleo 
Ingredientes:

• 200 g de massa
• 2 litros de água
• 1 colher de sobremesa rasa de sal
• 1/2 xícara (chá) de azeite ou canola, ou azeite
• 5 dentes de alho bem picados
• Manjericão para salpicar
• Queijo ralado

Modo de preparar: 

 Leve a água para 
ferver, quando começar 
a ferver coloque o sal e a 
massa.
	 Verifique	 na	 em-
balagem o tempo de co-
zimento para al dente da 
massa escolhida, pois cada 

massa tem um tempo de 
cozimento. E sempre use 
1 l de água para cada 100 
g de massa, isto fará com 
que ela cozinhe por igual e 
não grude.
 Aqueça o zeite 
em uma frigideira grande. 

Frite o alho em fogo bem 
baixo até que comece a 
dourar.
 Junte a massa já 
cozida e escorrida, misture 
bem. Coloque  manjericão 
e está pronto. Sirva com 
queijo raplado por cima.
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Instituto oferece atendimento 
à saúde e lazer para  idosos

Saúde - Comportamento

Imagine um espaço 
que oferece ativida-
des de cultura, lazer, 

entretenimento, artes, 
cuidados com a saúde 
por meio de orientação 
e prática de atividades 
físicas, cognitivas e te-
rapêuticas para o idoso 
em Jardim Camburi. 
 O Instituto de 
Psicologia Aplicada e 
Neurociências – IPA-
NEURO é uma empresa 
que fornece serviços es-
pecializados na área de 
psicologia, formado por 
psicólogos especialistas 
em psicoterapia, neu-

ropsicologia e avaliação 
psicológica.  
 De acordo com 
a psicóloga e neuropsi-
cóloga Cristine Maria 
Silva de Almeida, a ins-
tituição dispõe de profis-
sionais  especializados e 
foi criada com toda a in-
fraestrutura necessária, 
para atender  os clientes 
de maneira segura e con-
fortável.

Divulgação Ipaneuro

ipaneuro

ALÉM DO DAY CARE, OFERECEMOS TAMBÉM:
AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA;  

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA; PSICOTERAPIA; ORIENTAÇÃO DE PAIS;
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E PLANEJAMENTO DE CARREIRA!

 “O Centro-Dia 
IPANEURO foi criado 

O Desafio da educação:  Ipaneuro tem atividade votada para grupo de pais

A psicoterapia ajuda   a 
pessoa a lidar com problemas

Centro-dia ou centro 
de convivência

Atividades físicas, culturais e atendimento psicológico, são alguns dos serviços oferecidos pela IPANEURO

com o objetivo de pro-
mover lazer, interação 
social, estimulação física 
e cognitiva, entre outras 
atividades, sempre com 
foco no envelhecimento 
saudável e melhoria da 
qualidade de vida para 
aqueles com início de 
algum declínio físico ou 
cognitivo.  Fornece as-
sistência a saúde e bem 
estar do idoso e funcio-
na como um centro-dia 
ou um centro de convi-
vência, com atendimento 
diário ou semanal. É um 
espaço adequado para 
um digno envelhecimen-

to, para uma boa vivên-
cia e interação social 
daquelas pessoas perten-
centes à terceira idade”, 
informa Cristine.

 A psicóloga e 
neuropsicóloga Lucinéia 
Presente, fala que o ins-
tituto, além de oferecer 
o “Centro-dia” para ido-
sos, dispõe em paralelo 
de diversos serviços de 
psicologia, como psi-
coterapia, avaliação e 
reabilitação neuropsico-
logica, grupo de pais e 

cursos de pós graduação.
 “A psicoterapia 
é um processo de com-
preensão, análise e in-
tervenção que promove a 
saúde mental e propicia 
condições para o enfren-
tamento de conflitos e/ou 
transtornos psíquicos de 
indivíduos ou grupos”, 
afirma Lucineia.

para que os filhos se 
desenvolvam saudáveis 
psicologicamente.
 “Pais e cuida-
dores devem se dedicar 
à educação, melhorando 
as habilidades emocio-
nais e comportamentais 
de seus filhos. Buscamos 

 Para a psicó-
loga Fernanda de Al-
meida Resende, nos 
dias atuais educar fi-
lhos tem se tornado 
um grande desafio. Por 
isso é importante am-
pliar a dedicação no 
processo educacional 

atender a demanda de 
treinamento para pais, 
pois percebemos que é 
algo que tem se expan-
dido e a eficiência ao 
longo dos últimos anos 
tem sido bastante grati-
ficante e satisfatória”, 
conclui Fernanda.
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EAMB lança clube 
para empresas

No IV Café de Negó-
cios realizado pela 
empresa Eu Amo 

Meu Bairro foi lançado o 
Clube Empresarial EAMB, 
um  serviço que tem como 
objetivo fortalecer os negó-
cios de empresas e profissio-
nais liberais, ampliando a 
divulgação de seus produtos 
e serviços, através de uma 
plataforma com serviços de 
comunicação, divulgação, 
eventos, consultorias em-
presariais, em marketing e 
publicidade, entre outros.
 Com um investimento 
mínimo, os associados têm 

a oportunidade de usufruir 
de uma gama de serviços 
em um período mais ex-
tenso, podendo criar cam-
panhas contínuas, divulgar 
produtos lançados em datas 
comemorativas, participar 
de rodadas de negócios e 
outras atividades que envol-
vem visualização através 
do jornal impresso, portal 
de notícias, mídias sociais 
e eventos, como o café e a 
rodada de negócios EAMB.
 De acordo com a 
assessora da diretoria 
Patrícia de Carli, a proposta 
surgiu com a finalidade de 

O Clube Empresarial EAMB foi lançado no IV Café de Negócios Eu Amo Meu Bairro

apoiar os negócios de Jardim 
Camburi, adjacências e de 
todos que têm interesse 
em criar relacionamento 
empresarial e divulgar 
serviços e produtos.
 “Já iniciamos o clube 
com excelente aceitação 
e adesão. Nossa meta é 
ter um grande número de 
empresas associadas até 
o final de 2018, criando 
entre elas um intercâm-
bio comercial, onde um 
possa indicar os servi-
ços e produtos do outro, 
fortalecendo seus negó-
cios”, informa Patrícia.

Samuel Vieira

Você já ouviu falar em 
rodada de negócios? 

 Para quem acha inte-
ressante ter contato com 
um grupo de pessoas 
com potencial para for-
mar parcerias, realizar 
projetos juntos ou até 
mesmo vender serviços, 
a rodada de negócios é o 
evento ideal, que reúne 
empresários e profissio-
nais liberais com poten-
ciais de negociação.
 A rodada de ne-
gócios é um serviço 
que vem crescendo 
há cada dia no Brasil, 
onde ocorrem negocia-
ções com pessoas de 
visão empreendedora 
e tomadores de deci-
ções, oportunizando 
o estabelecimento de 
contatos e visando 

a geração de negócios. 
 De acordo com Ge-
orgia Noronha, diretora 
executiva da plataforma 
Eu Amo Meu Bairro, a 
empresa lançou a I Roda-
da EAMB em outubro de 
2017 e tem como meta re-
alizar cerca de seis roda-
das até o final de 2018.  
 “Cada um apresenta 
seu produto ou serviço, 
desta forma criamos rela-
cionamento entre os par-
ticipantes, que se tornam 
referência no grupo. Eles 
realizam o marketing boca 
a boca, vendas, parcerias e 
criam um intercâmbio co-
mercial. Abrimos algumas 
vagas para pessoas de ou-
tros bairros. As rodadas de 
negócios também têm como 

objetivo reunir empre-
sas de vários segmentos 
e portes, aproximan-
do-as e fortalecendo 
o grupo. É um evento 
onde cada um tem um 
tempo para falar da sua 
empresa. Quem tiver 
interesse em partici-
par de uma das “Ro-
dadas EAMB”, deve 
se cadastrar no site 
www.euamomeubairro.
com/rodadas ou entrar 
em contato por tele-
fone ou whatsapp (27 
999396748 ou 99922-
1061).  A plataforma Eu 
Amo Meu Bairro realiza 
a seleção das empre-
sas, porque só participa 
uma de cada segmento”, 
informa, Georgia.



7EAMB - abril-maio/2018

A Sport Center oferece maior variedade de atividades físicas e inova sua estrutura com o cross training e treinamento funcional

Empreendedorismo

Academia renova estrutura  e equipamentos 
com linha premium de última geração

A Sport Center oferece duas amplas salas de musculação. Todos os equipamentos foram trocados por maquinas mais modernas.

Com  uma estrutura 
renovada e ambiente 
climatizado, a aca-

demia Sport Center oferece 
duas salas de musculação, 
natação, hidroginástica, pi-
lates, aulas coletivas, artes 
marciais, além de serviço 
de estética. A academia 
realizou uma completa re-
estruturação, investindo 
em equipamentos de últi-
ma  geração, a premium, 
certificados com o selo  de  
biomecânica (estudo  que  

examina  o  corpo  humano  
e  seus  movimentos,  fun-
damentando-se nas  leis,  
princípios  e  métodos  me-
cânicos  e  conhecimentos  
anatomo-fisiológico) com-
provado. A inovação se 
destaca com a instalação de 
um box para a realização 
do cross training (modali-
dade de treino que mistura 
ginástica olímpica, atle-
tismo, disciplina militar e 
outras de alta intensidade 
que trabalha a resistência 

muscular, flexibilidade e 
coordenação motora, pro-
movendo resultados rápi-
dos) e treinamento funcio-
nal (método que utiliza os 
movimentos naturais do ser 
humano, como pular, cor-
rer, puxar, agachar, girar e 
empurrar, para ganhar for-
ça, equilíbrio, flexibilida-
de, condicionamento, resis-
tência e agilidade), para os 
alunos que preferem fugir 
da rotina do treino. 
 Utilizando o slogan 

“leve seu treino a sério” e 
seguindo as novas  tendên-
cias  do  setor  fitness  e  de  
bem-estar,  a empresária 
Elaine Martins, respon-
sável  pela  Sport  Center  
concentrou seu investi-
mento  buscando a troca 
dos equipamentos antigos 
e a repaginação do espaço  
com  aparelhos  modernos  
e  de  última  geração,  que  
se  destacam  pela  evolu-
ção biomecânica, propor-
cionando  aos  usuários  

mais  proteção,  prevenindo  
-os de lesões. 
 Elaine fala da  neces-
sidade  de investir em 
novos equipamentos  e 
de  ampliar a quantidade 
de  atividades oferecidas, 
para os frequentadores  
da academia. 
 “Toda  empresa  deve  
se atualizar paralela ao  
mercado,  seguindo  as  
novas  tendências  para 
acompanhar  o  processo  
de  evolulção  do  segmen-
to  e  oferecer  conforto  e  
mais  serviços  de qualida-
de  aos clientes.  Por isso, 
realizamos  a  troca  de 
100%  dos  equipamentos  
de  musculação. Os pesos  
das  máquinas  são  inje-
tados, não  utilizam  mate-
rial  de  ferro.  Os  pesos,  
anilhas  e  halteres  são  de  
borracha e  não  emitem 
barulho.  Adquirimos  a  

linha  Premium  que  é  a  
mais  moderna  do  merca-
do  brasileiro.  É  a  única  
academia  que  tem  área  
de  cross  training  intrega-
da à  musculação.  Nosso  
diferencial  é  que  somos  a  
academia  mais  completa  
do  bairro  Jardim Cam-
buri,  oferecemos  maior  
diversidade  em  serviços,  
vestiários  amplos  e  aten-
demos clientes  de 8  meses  
a  80  anos  de  idade” , in-
forma Elaine.
 A Sport  Center  funcio-
na  de  segunda  a  sexta-fei-
ra  das  6h  as  23  horas,  
aos  sábados  das 8h  as  12  
horas,  fica  localizada  na  
rua  Carlos  Gomes  Lucas  
–  Jardim  Camburi,  aten-
de  nos telefones  27  3049-
0069  e  whattsapp 99626-
0069,  oferece  pacotes  de  
serviços  e  os  preços  a  
partir de  79,90.

Ramina Xavier

Ramina Xavier
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Advogados necessitam atuar com visão 
empreendedora para atender empresas
Treinamento e mentoria prepara advogados para aprimorar suas competências e 

superar melhor as expectativas de empresas

Direito

A sócia fundadora da EP-
JUR, empresa especia-
lizada em desenvolvi-

mento pessoal específico para 
advogados de atividades empre-
sariais, Elseana Maria Valim de 
Paula explica que  escolheu a área 
jurídica por acreditar que os pro-
fissionais deste segmento devem 
compreender as necessidades de 
seus clientes e atuar buscando a 
visão do gestor empresarial.
 “Entender as necessidades 
dos profissionais de uma empresa 
é estar atento a conhecer o pro-
pósito da instituição e do próprio 
empresário. No caso do profissio-
nal advogado é imprescindível seu 
autoconhecimento para executar 
melhor sua atividade, pois ele lida 
com pessoas. Somente quem se 
conhece é capaz de compreender 
o outro”, diz Elseana.
 Segundo Elseana, o autoco-
nhecimento tem grande influên-
cia na carreira profissional, pois 
nos possibilita descobrir nosso 
propósito de vida. Ela afirma que 
desta forma podemos amadure-
cer emocionalmente, tornado-nos 
pessoas mais íntegras e equili-
bradas, além de aflorar nossa ca-
pacidade de empatia, nos propor-
cionando abertura para não nos 
colocar no lugar do outro, mas 
olhar a situação a partir do olhar 

workshop 
Inteligência 

Emocional 
para 

advogados

Sergio Lopes

do outro. Uma habilidade que 
para Elseana é fundamental a um 
advogado de empresas.
 Com trinta anos de atuação 
na área de direito Elseana encon-
trou uma lacuna quando buscou 
no mercado formações específi-
cas para advogados corporativos.
 “Foi necessário participar do 
processo de autoconhecimento 
e de formação de líderes, além 
de me capacitar em marketing 
e estratégia, onde em diferentes 
áreas encontrei as respostas que 
eu buscava e a solução para as 
demandas de relacionamento in-
terpessoal, desenvolvimento de 
habilidades comportamentais e 
trabalho em equipe.  A EPJUR 
utiliza em sua metodologia, ativi-

dades práticas e vivências de téc-
nicas e ferramentas, que fazem o 
treinando ‘pensar fora da caixa’ 
e criar ideias. Essa metodologia 
considera a experiência dos par-
ticipantes como aspecto principal 
para ampliação do conhecimento 
e desenvolvimento, oferecendo 
um  workshop de 4 horas, onde 
são trabalhadas habilidades de 
proatividade. Já no programa 
denominado EP MENTORING 
utilizamos o formato de 16 horas, 
no período de dois dias. Ou de 24 
horas, sendo seis encontros de 4 
horas. Nesta modalidade, são 
trabalhadas outras habilidades 
comportamentais como empatia, 
visão sistêmica, foco em resulta-
dos, entre outras”, finaliza
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