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Refluxo:  Pode surgir tanto na fase do recém nascido, quanto na fase adulta

Conheça algumas medidas 
para evitar crises de refluxo

Torne-se um 
voluntário:

Empreendedorismo. Rodadas de Negócios acontecem no Parque Botânico Vale.  (pág.8)

O que é Refluxo?
Além do combate a obesidade é  

importante evitar tipos e quantidades 
de alimentos ingeridos (pág. 3)

Startap leva voluntários à escolas para auxiliar 
no rendimento escolar de alunos  da rede 
pública de educação (pág.5)

Personalidade forte, simpatia e carisma são 
características marcantes de uma mulher 
empreendedora (pág.7)

A mulher e o 
empreendedorismo:
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Lucilia 
Notaroberto

Uma grande lição de Liderança e Autoestima
Todos sabem que os fi lmes 
gostam de trazer belas his-
tórias. Esses dias, assisti a 
um fi lme intitulado: Univer-
sidade dos Monstros. Bem 
engraçadinho, mas que es-
condia uma grande lição de 
moral. O personagem princi-
pal, Mike Wazowsk, sonhava 
em ser um monstro assusta-
dor.  Ele percorreu todos os 
passos com muito esforço e 
dedicação, sendo assim apro-
vado na Universidade dos 
Monstros, um sonho desde 
criança. Logo quando entrou, 
viu de perto tudo se tornar 
real, mas ele percebeu que 
não seria nada fácil.
 A principal difi culdade foi 
a falta de credibilidade perante 
os outros monstros, pois Wa-
zowsk não tinha uma aparên-
cia assustadora, competência 
considerada necessária. Ouviu 
duras críticas, principalmente 
do monstro Sulley, um sujeito 
prepotente e arrogante, mas 
com um enorme potencial 

poder para vencer. Então ele 
começou a treinar a equipe 
com todo o conhecimento que 
adquiriu nos estudos, e Sulley 
que agora era seu melhor ami-
go, deixou de ser prepotente 
para ajudar a equipe com seus 
conhecimentos.
 No fi m, a equipe foi ven-
cedora e Wazowsk se tornou o 
“técnico dos monstros assus-
tadores”, além de um grande 
motivador de equipes!
 O que aprendi:
 - Devemos dar foco nas 
competências que somos for-
tes, trabalhar as fraquezas e 
delegar o resto! 
 - Pessoas difíceis podem 
ser grandes aliadas se apren-
dermos a lidar com elas. Pen-
se que também podemos ser 
difíceis para quem está ao 
nosso redor.
 - Todos nós temos com-
petências fortes. Todos nós so-
mos excelentes em algo. O que 
nos falta é autoconhecimento.
 - Estude muito! Nada su-

Quero
FALAR

para ser assustador. Ele ouviu 
pessoas dizendo que ele não 
era bom e que não ia conseguir, 
o que o intrigava, pois estudou 
muito e sabia todas as técnicas 
que estavam nos livros. Mas o 
tempo foi passando e ele des-
cobriu que não conseguiria fa-
zer nada sozinho.
 Tentando encontrar uma 
saída, Wazowsk viu um cartaz 
na universidade que informa-
va sobre um evento chamado 
“Olimpíada dos Sustos”, o 
que seria uma grande chance 
para que ele pudesse provar 
a todos que era um campeão. 
Conseguiu convencer alguns 
monstros nada convencionais 
e foi obrigado a aceitar Sulley 
em sua equipe (que de equipe 
não tinha nada).  A disputa 
começou e eles não enten-
diam que só ganhariam o jogo 
atuando juntos. Wazowsk aos 
poucos percebeu que cada um 
tinha habilidades que sozi-
nhas não faziam tanta diferen-
ça, mas juntas, tinham grande 

pera um bom conhecimento 
técnico aliado as demais com-
petências comportamentais.
 - Trabalhe sua auto-
estima. Ela é tudo nessa 
vida!!! Confi e em si mesmo 
e acredite no seu potencial!
 Dessa forma, seja nos estu-
dos, na elaboração de metas, no 
seu trabalho. Tenha consciência 
que com muita dedicação, po-
demos alcançar o sucesso!

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

Médico orienta adotar medidas 
para evitar crises de refluxo

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, Reflu-
xo Gastroesofágico é 

o retorno involuntário e repe-
titivo do conteúdo do estôma-
go para o esôfago. O médico 
Jorge Luiz de Miranda, espe-
cialista em Medicina Psicos-
somática e Psicologia Jun-
guiana, fala que o principal 

sintoma dessa doença  é a 
pirose (azia), uma sensação 
dolorosa de queimação que 
ocorre entre a “boca do estô-
mago” e o queixo, podendo 
ocorrer também o aumento 
da salivação, tosse, pigar-
ro e alterações na voz. Jor-
ge orienta adotar algumas 
medidas para que se evite 

A ArcelorMittal está de 

braços abertos

para apoiar seu projeto social
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6 de junho a 

30 de julho
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2019/2020 do 

Programa InterAção.
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tubarao.arcelormittal.com

Paulo Henrique Marques,
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ou minimize o problema. 
Segundo Jorge, a causa da 
doença é uma insuficiência 
da válvula que existe entre 
o estômago e o esôfago pra 
evitar esse retorno do conte-
údo do estômago em movi-
mento. E, com essa incom-
petência da válvula pode 
haver deslizamento do estô-

mago para cima em direção 
do esôfago causando uma 
hérnia (Hérnia de Hiato). 
Jorge informa que o refluxo 
pode se iniciar ainda na fase 
de recém-nascido e o trata-
mento é clínico, com medi-
das educativas associadas aos 
medicamentos. 
 “Os medicamentos 
mais usados são os que com-
batem a acidez do estômago 
(antiácidos). Outros também 
importantes são os pro-ciné-
ticos que aumentam a motili-
dade do estômago facilitando 
o esvaziamento do alimento. 
Além do combate a obesidade 
é importante evitar grandes 
volumes às refeições e não se 
deitar até duas horas após as 
refeições. É importante evitar 
bebidas alcoólicas, não de-
glutir líquidos muito quentes, 
evitar ingerir líquidos duran-
te as refeições. Evitar tomar 
café ou chá preto de estôma-
go vazio. Há restrição não 
só do alimento em si, mas da 
quantidade e do momento em 
que é feito a refeição. Deve-
mos evitar grandes volumes 
de uma vez e líquidos durante 
as refeições.  A atividade físi-
ca, também, é importante na 
prevenção em geral das doen-
ças. É difícil manter a saúde 
sem atividade. Quanto aos 

horários é importante evitar 
alimentação noturna. A noite 
nosso relógio biológico avisa 
que é para dormir e não para 
comer. Na hora de dormir, o 
paciente deve levantar apenas 
a parte de cima da cama (a 
cabeceira), onde a gravidade 
ajudará a manter o ácido no 
estômago e não deixará que 
ele volte ao esôfago. Não é 
recomendado empilhar tra-
vesseiros e deitar sobre eles, 
já que o pescoço e o corpo 
ficarão dobrados e curvados, 
piorando o refluxo”, pontua. 
 

A melhor forma de dormir para s momentos de crise de refluxo é levantando apenas a parte de cima da cama (a cabeceira) 

Jorge Miranda, médico.
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Marketing 4.0 

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

 Em “Marketing 4.0: Mu-
dando do tradicional para o digital” 
- escrito em coautoria com Her-
mawan Kartajaya e Iwan Setiawan 
-, Philip Kotler, autor de mais de 55 
livros de Marketing, explica que: 
a convergência tecnológica acaba-
rá levando à convergência entre o 
Marketing digital e o Marketing 
tradicional. Ou seja, Marketing 4.0 
não é apenas sobre o ambiente digi-
tal. Kotler enfatiza que, no ambiente 
hiperconectado de hoje, as marcas 
precisam combinar interação online 
e off-line, pois tudo indica que os 
mundos on-line e off-line acabarão 
coexistindo e convergindo.
 O livro explora as mudanças 
de poder que estão nos moldando e 
como a conectividade mudou fun-
damentalmente as vidas humanas: 
“uma pesquisa encomendada pela 
revista Variety revelou que, na faixa 
dos 13 aos 18 anos, celebridades do 
YouTube são mais populares do que 
astros do cinema americano”. Além 
disso,  a obra também aborda a im-
portância das mídias sociais e do 
Marketing de conteúdo (“O conteúdo 
é o novo anúncio, #Hashtag é o novo 
slogan”). As mídias sociais estão re-
volucionando o mundo do Marketing.
 O Marketing digital e a tec-
nologia estão transformando a ma-
neira como fazemos negócios. Con-
versas espontâneas sobre marcas tem 
mais credibilidade do que campa-
nhas publicitárias voltadas para um 
público específi co. “No passado, 
os consumidores eram facilmen-
te infl uenciados por campanhas de 
Marketing. Eles também buscavam 
e ouviam autoridades e especialistas. 
Entretanto, pesquisas recentes em 

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

diferentes setores mostram que, hoje, 
a maioria dos consumidores acredita 
mais no fator social (amigos, família, 
seguidores) do que nas comunicações 
de Marketing”. Os clientes não são 
mais receptores passivos, eles estão 
se tornando mídias ativas de comuni-
cação. Os consumidores se importam 
cada vez mais com as opiniões dos 
outros. A verdade é que os consumi-
dores atuais tornaram-se altamente 
dependentes das opiniões alheias.
 A conectividade é indiscu-
tivelmente a mais importante mu-
dança na história do Marketing. Em 
um mundo altamente tecnológico, 
as pessoas anseiam por um envol-
vimento profundo. Os produtos tor-
nam-se mais personalizados e os 
serviços, mais pessoais. Há alguns 
anos atrás, por exemplo, empresas 
de táxi jamais imaginariam competir 
por passageiros com startups de tec-
nologia como a Uber, que fornecem 
transporte privado, não é mesmo? 
Portanto, hoje, para conquistar clien-
tes é preciso entender que eles estão 
mais conectados uns aos outros do 
que com as marcas. Por isso, é preci-
so se conectar (e manter um diálogo) 
com os consumidores nos espaços 
em que eles se conectam como: Face-
book, Instagram, SnapChat, Pinterest 
e outras redes sociais, e entender que 
o consumidor não se concentra mais 
em “o que o produto faz por mim”. 
Ele se concentra em “como o produto 
me faz sentir”, ou seja, em experiên-
cia. Portanto, Marketing 4.0 é sobre 
conectividade e experiência. E eu te 
pergunto: Como você, empreende-
dor, tem se conectado aos seus clien-
tes nesse ambiente?

Esquina em área residencial é ameaça 
para moradores e motoristas

O encontro das ruas Raul Oli-
veira Neves e Theófi lo Costa, 
próximo à gráfi ca Grafi tusa e 

casa de shows London Music é um 
local, onde tem acontecido colisões 
entre veículos. 
 De acordo com uma morado-
ra que preferiu não se identifi car,  a 
área é de risco para pedestres e moto-
ristas, pois não existem recursos para 
facilitar a travessia de pessoas. 
 “Presenciei diversos acidentes 
no local. Os transportes coletivos que 
vêm da Norte Sul e os que circulam no 
bairro Jardim Camburi fazem a curva 

entido a rua Theófi lo Costa sem caute-
la e não se preocupam se tem carro ou 
pedestre por perto. Atravessar a rua, 
dependendo do horário, é algo quase 
impossível”, lamenta a moradora.



Uma boa performance requer 
alimentação balanceada

Valesca Rocha
Para melhorar sua performance 
nos campeonatos e treinos, 
a atleta segue uma rotina 
alimentar equilibrada 
com acompanhamento de 
profi ssionais qualifi cados
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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)

Assados
Oato de assar um alimen-

to, principalmente as 
carnes, vem desde os 

tempos primitivos.
 A sua simplicidade é até 
hoje mantida, apesar de toda 
tecnologia do século XX.
 Os primitivos espetavam 
a caça em espetos de madeira 
e a passavam pelo fogo. Os 
índios usavam buracos na 
areia e enterravam os peixes 
envoltos em folha de bana-
neira com brasas em volta, e 
assim por diante. O “assado” 
foi passando através dos sé-
culos, sendo  o mais saudá-
vel processo de cozimento 
alimentar, além de segurar as 

Por Cleide Moraes

Não unte e nem polvilhe a assadeira. 
Use assadeira molhada.

Massa folhada

Coloque limão na água de molho ou o esfregue 
nos cogumelos, para não escurecer.

Cogumelos frescos
Depois de molhá-lo (tirar o sal) coloque-o de mo-
lho em leite, antes de levá-lo ao fogo. Conserve o 
leite ao cozinhá-lo.

Para o bacalhau fi car mais saboroso

propriedades nutritivas.
 Hoje temos formas sofi s-
ticadas, como microondas e 
o sistema, “de lá para cá”, é o 
mesmo: “Assar”.
 Na França enrola-se indi-
vidualmente em papel alu-
mínio e chama-se papillote. 
Na Itália o mesmo processo 
é conhecido como cartoccio, 
que vai do forno direto ao 
prato e quando é aberto exa-
la todo o perfume dos tem-
peros usados.
 O assado é o processo 
mais perfeito para preparação 
de um alimento. Use-o seu e 
sentirá a facilidade e a dife-
rença na hora de saborear.

3EAMB - junho/2018

Para vencer campeonatos é 
necessário ter boa alimentação

Sabores do Bairro

A hexacampeã mundial de levan-
tamento de peso (powerlifting) 
Valesca Rocha possui três re-

cordes mundiais. Ela acaba de retornar 
de  Caxias do Sul (RS), onde sagrou-se 
campeã, levantando 160 kilos. No entan-
to, para que ela obtenha excelente per-
formance e bons resultados nos treinos 
e campeonatos necessita de rotina ali-
mentar balanceada, além do aporte com 
profissionais de outras áreas. Ela conta 
com o acompanhamento de especialistas 
como o nutrólogo Fernando Del Piero e o 
nutricionista Jeferson Mazzelli.
 “As competições são por peso e ida-
de. Preciso ter o peso e massa muscular 
ideal para melhorar a performance e 
aumentar a força, por isso, além do nu-
tricionista e nutrólogo, sou assistida por 
outros profissionais como o coach Thia-
go Senna, o treinador Marcelo Leão, os 
fisioterapeutas Pablo Pompermayer e 

Mayllon Santolini e o ortopedista Lean-
dro Figueiredo”, diz. 
 A rotina alimentar de Valesca está 
dividida em seis refeições diárias: desje-
jum, almoço, pré treino, pós treino, lan-
che e jantar.  Ela se alimenta de três em 
três horas. Seu desjejum é as 8 horas da 
manhã, onde ela ingere algumas prote-
ínas. No almoço, ela equilibra sua ali-
mentação com carboidratos leves e uma 
proteína como frango, carne de porco ou 
carne de boi. No horário da tarde Vales-
ca vai para a academia treinar para os 
campeonatos. Seu pré treino são duas 
bananas com farelo de aveia. Após o 
treino ela toma o whey Protein,  uma 
proteína extraída do soro do leite, que 
serve para melhorar a funcionalidade 
e força do músculo, segundo os nutri-
cionistas. No lanche da tarde Valesca 
consome mais proteínas e no jantar, nas 
noites que antecedem os treinos mais 

museuvale.comANGELO VENOSA
Penumbra
Foto: FELIPE AMARELO

Investir em cultura é trazer 47 exposições
de artistas nacionais e internacionais.
É preservar a memória da Ferrovia Vitória a 
Minas, incentivar o talento de mais de 70 mil 
estudantes no programa Arte Educação. 
Investir em cultura é, acima de tudo, criar 
conexões. 

Museu Vale. Há 20 anos, conectando 
histórias e olhares.

Investir 
em cultura 
é abrir 
as portas 
para a arte.
Exposição do artista 
Angelo Venosa.

#20AnosMuseuVale

A atleta Valesca Rocha é assistida por profissionais de diversas áreas para obter exelentes resultados

pesados, ela acrescenta uma porção de 
carboidrato, de acordo com o que é pres-
crito por seu nutricionista. 
 Além da nutrição alimentar, Valesca 
utiliza algumas fórmulas manipuladas 
com componente que aumentam a perfor-
mance,  indicadas por seu nutrólogo.
 No dia 12 de novembro, Valesca via-
jará para Las Vegas (USA) com o objetivo 
de quebrar seu próprio record,165 kg. 
 “Vou levantar 170 quilos e concorrer 
o hepta mundial”, afirma Valesca.
 “Quem tem um sonho deve traçar 
caminhos e realizá-lo. Percebemos que 
muitos querem, mas poucos conseguem 
por desistirem no meio do caminho. Por 
isso, eu digo que não existem vitórias sem 
sacrifícios, não adianta reclamar e não 
fazer nada para mudar. Lanço a pergunta 
ao leitor do jornal Eu Amo Meu Bairro: 
O que você está fazendo para mudar algo 
que te incomoda?”, provoca, Valesca.
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Para vencer campeonatos é 
necessário ter boa alimentação

Sabores do Bairro

A hexacampeã mundial de levan-
tamento de peso (powerlifting) 
Valesca Rocha possui três re-

cordes mundiais. Ela acaba de retornar 
de  Caxias do Sul (RS), onde sagrou-se 
campeã, levantando 160 kilos. No entan-
to, para que ela obtenha excelente per-
formance e bons resultados nos treinos 
e campeonatos necessita de rotina ali-
mentar balanceada, além do aporte com 
profissionais de outras áreas. Ela conta 
com o acompanhamento de especialistas 
como o nutrólogo Fernando Del Piero e o 
nutricionista Jeferson Mazzelli.
 “As competições são por peso e ida-
de. Preciso ter o peso e massa muscular 
ideal para melhorar a performance e 
aumentar a força, por isso, além do nu-
tricionista e nutrólogo, sou assistida por 
outros profissionais como o coach Thia-
go Senna, o treinador Marcelo Leão, os 
fisioterapeutas Pablo Pompermayer e 

Mayllon Santolini e o ortopedista Lean-
dro Figueiredo”, diz. 
 A rotina alimentar de Valesca está 
dividida em seis refeições diárias: desje-
jum, almoço, pré treino, pós treino, lan-
che e jantar.  Ela se alimenta de três em 
três horas. Seu desjejum é as 8 horas da 
manhã, onde ela ingere algumas prote-
ínas. No almoço, ela equilibra sua ali-
mentação com carboidratos leves e uma 
proteína como frango, carne de porco ou 
carne de boi. No horário da tarde Vales-
ca vai para a academia treinar para os 
campeonatos. Seu pré treino são duas 
bananas com farelo de aveia. Após o 
treino ela toma o whey Protein,  uma 
proteína extraída do soro do leite, que 
serve para melhorar a funcionalidade 
e força do músculo, segundo os nutri-
cionistas. No lanche da tarde Valesca 
consome mais proteínas e no jantar, nas 
noites que antecedem os treinos mais 

museuvale.comANGELO VENOSA
Penumbra
Foto: FELIPE AMARELO

Investir em cultura é trazer 47 exposições
de artistas nacionais e internacionais.
É preservar a memória da Ferrovia Vitória a 
Minas, incentivar o talento de mais de 70 mil 
estudantes no programa Arte Educação. 
Investir em cultura é, acima de tudo, criar 
conexões. 

Museu Vale. Há 20 anos, conectando 
histórias e olhares.

Investir 
em cultura 
é abrir 
as portas 
para a arte.
Exposição do artista 
Angelo Venosa.

#20AnosMuseuVale

A atleta Valesca Rocha é assistida por profissionais de diversas áreas para obter exelentes resultados

pesados, ela acrescenta uma porção de 
carboidrato, de acordo com o que é pres-
crito por seu nutricionista. 
 Além da nutrição alimentar, Valesca 
utiliza algumas fórmulas manipuladas 
com componente que aumentam a perfor-
mance,  indicadas por seu nutrólogo.
 No dia 12 de novembro, Valesca via-
jará para Las Vegas (USA) com o objetivo 
de quebrar seu próprio record,165 kg. 
 “Vou levantar 170 quilos e concorrer 
o hepta mundial”, afirma Valesca.
 “Quem tem um sonho deve traçar 
caminhos e realizá-lo. Percebemos que 
muitos querem, mas poucos conseguem 
por desistirem no meio do caminho. Por 
isso, eu digo que não existem vitórias sem 
sacrifícios, não adianta reclamar e não 
fazer nada para mudar. Lanço a pergunta 
ao leitor do jornal Eu Amo Meu Bairro: 
O que você está fazendo para mudar algo 
que te incomoda?”, provoca, Valesca.
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Penne Alla Puntanesca  (por Antônio Carlos de almeida)

Ingredientes:

• 20 g de alcaparras trituradas
• 50 g de azeitona preta picada
• 10 g de fi lé de Aliche
• 45 g de alho picado
• 100 ml de azeite
• 250 g de molho de tomate
• 1/2 maço de salsa picada
• Pimenta calabresa e sal a gosto
• Manjericão fresco

Ingredientes:

• 500 g de canjica branca
• 1 lata de leite condensado
• 1 vidro de leite de coco
• 50 g de coco ralado úmido 

e adoçado
• 1 litro de leite
• 8 colheres (sopa) de açúcar
• Canela em pó a gosto

Modo de preparar:

• Numa fi gideira coloque o azeite, o alho, os 
fi lés de aliche e o restante dos ingredientes. 

•  Ponha sal e pimenta a gosto.
•  Deixe ferver por alguns minutos e sirva com 

a massa.

Canjica  (do site “Tudo Gostoso”)

Modo de preparar:

• Lavar a canjica em água corrente
• Deixar de molho por aproximadamente 4 horas com o açúcar
• Cozinhar na panela de pressão com 2 litros de água por, aproxi-

madamente, 20 minutos ou até que esteja macia
• Coloque em outra panela se necessário maior, acrescente o leite, 

o leite de coco, o leite condensado e o coco ralado
• Deixe ferver por 10 minutos mexendo sempre para não grudar no 

fundo da panela
• Desligue o fogo quando estiver bem cremosa
• Polvilhe a canela em pó
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Startup conecta voluntários à escolas 
públicas para compartilhar conhecimento

Educação

A Startup Sprea-
ding é uma em-
presa que busca 

conectar voluntários às 
escolas públicas para 
compartilhar conheci-
mento através de cursos, 
palestras e oficinas.
  De acordo com a 
fundadora da Spreading 
Raquel Cristina Loyola  o 
objetivo da Sartap é disse-
minar o conhecimento.
 “Spreading está  é 
uma palavra em inglês que 
significa espalhar, dissemi-
nar. Conectamos voluntá-
rios dispostos a doar uma 
parte do seu tempo para 
levar conhecimento aos 
alunos de escolas públi-
cas. As pessoas de classes 
sociais mais baixas, geral-

mente tem menos acesso a 
informação e através dos 
nossos voluntários nós po-
demos mostrar o mundo a 
esses alunos. Pretendemos 
contribuir para a educa-
ção brasileira, apresen-
tando a esses estudantes 
novas possibilidades e 
complementando a grade 
escolar. Fomos selecio-
nados para participar do 
programa Sinapse da Ino-
vação através de um edital 
da Fapes (Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Ino-
vação do ES).  Em maio de 
2018, a Fapes lançou um 
edital para os aprovados 
no Sinapse e fomos esco-
lhidos, juntamente com 
mais dez empresas, para 
fazer um curso de verão 

A Startup Sprend busca contribuir com a melhoria da educação e realiza campanha para conseguir 
participar de curso na Itália e ampliar o conhecimento, para criar mais oportunidades dentro do projeto

de duas semanas na Itália 
na H-Farm. Uma escola 
de inovação e aceleradora 
italiana”, informa Raquel.
    Segundo Raquel, a 
viagem é uma excelente 
oportunidade para reali-
zar networking e agregar 
conhecimento, possibili-
tando melhorar cada vez 
mais a Spreading. 
      “O curso ocorre de 
02 a 13 de julho de 2018. 
Porém, o recurso disponi-
bilizado pela Fapes só co-
bre o custo do curso. Pre-
cisamos arcar com nossa 
passagem,  hospedagem e 
custos extras. Somos uma 
startup que ainda está em 
estado inicial de trabalho,  
não temos recursos finan-
ceiros para bancar a via-

gem. Além disso, como a 
seleção foi feita próxima 
a data do evento, as pas-
sagens estão com valor 
alto. Por isso, contamos 
com a ajuda de toda a po-
pulação para  realização 
desse sonho e poder re-
presentar a Spreading na 
Itália”, diz Raquel.
 Quem tiver in-
teresse em realizar doa-
ções em dinheiro para a 
Sprend, basta acessar o 
link http://bit.ly/2LXe-
vB5. Os doadores recebe-
rão algumas recompensas 
de acordo com as informa-
ções do site.
   Para obter mais 
informações sobre a 
Spreading, basta acessar  o  
site: www.spreading.com.brRaquel Cristina Loyola, fundadora da Sprending
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Clínica completa dois anos no bairro 
e oferece serviços especializados

Há cerca de dois anos 
a Clínica Odontoló-
gica Joana Barboza 

foi instalada no bairro Jar-
dim Camburi com espaço 
amplo e estrutura moder-
na. O imóvel foi projetado 
para dar total acessibilida-
de aos pacientes. A clíni-
ca atende planos de saúde 
e particular. Tem equipe  
composta por sete profi s-
sionais especialistas, que 
atuam em diversas áreas: 
prótese, ortodontia (apare-
lhos), endodontia (canais), 
implantodontia, cirurgia, 
periodontia, odontopedia-
tria, entre outras.
 De acordo com Samuel 
Nascimento Barbosa, só-
cio proprietário, a clínica 
conta com profi ssional 
especializado para aten-
dimento qualifi cado de 
pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais, que 
além do conhecimento te-
órico (especialista no aten-
dimento a PNE), também  
possui larga experiência 
prática, pois também pres-
ta serviços na APAE, além 
de cursar mestrado em 
odontopediatria (odontolo-
gia para crianças), fatores 
que fazem o diferencial no 
atendimento de excelência 
da Clínica Joana Barboza. 
 “Com a equipe de alto 
nível, a Clínica Odon-
tológica Joana Barboza 

realiza atendimentos dife-
renciados, fortalecendo o 
vínculo  e aumentado a afi -
nidade entre os dentistas e 
os pacientes. Possui ótima 
localização - Rua Carlos 

As consultas podem agendadas pelo telefone: 3215-4211 Celular ou whatsapp: 9-9991-4311.

Seu sorriso 
branco e saudável!

Rua Carlos Martins, 601, Jardim Camburi • Vitória - ES • CEP: 29.090-110 [27] 3215-4311 • 2142-4566 • 99991 4311

joanabarboza.com.br/

Dra. Joana BarBoza 
Técnica Responsável

CRO-ES 6257

Atendimento odontológico 
de excelência!

Rua Carlos Martins, 601, Jardim Camburi • Vitória - ES • CEP: 29.090-110

ConVênioS
UnioDonTo, Amil, Belo 
Dente, DentalPar, MetLife, 
Unimedodonto, São 
Franciscoodonto.

A Clínica Odontológica Joana Barbosa se diferencia com o atendimento às crianças e PNE (Portadores de Necessidades Especiais)

Parceria de sucesso com a Clínica Dr. Adriano Batistuta

 Segundo a dentis-
ta Joana Veiga Barbo-
sa, que também é sócia 
proprietária da clínica, 
a empresa realiza cirur-
gias odontológicas e tem 
parceria de sucesso com 
a clínica Dr. Adriano Ba-

O Clareamento dental deve ser realizado sob 
orientação de um profissional qualificado

 A clínica Joana Bar-
bosa oferece, também, o 
serviço de clareamento 
dental. No entanto o pa-
ciente poderá escolher 
uma das técnicas a serem 
utilizadas: clareamento a 
laser, clareamento caseiro 
ou clareamento misto (que 
emprega a duas técnicas). 
 “Na técnica caseira 
preparamos uma moldeira 
e orientamos o paciente 
quanto a forma de utilizar 
o gel em sua residência. 
Há necessidade de uso 

Martins, 601 -, oferece 
acessibilidade, elevador, 
três consultórios amplos e 
modernos, estacionamento, 
e ainda tem ponto de ôni-
bus disponível em frente ao 

prédio”, conta Samuel. 
 A clínica tem infraes-
trutura de ponta e atende 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 20hs  e sábado 
das 8h às 12hs. 

tistuta Cirurgia Plástica.
 “Além das cirurgias 
odotonlógicas, realiza-
mos também cirurgia de 
bichectomia, um proce-
dimento rápido, que dura 
em torno de 20 minutos, 
onde se retira   gordura 

da face, para afi nar o 
rosto do paciente, me-
lhorando a estética. 
O procedimento tem 
sido muito divulgado 
nas mídias e é bastan-
te adotado por celebri-
dades”, informa Joana. 

correto para alcançar um 
bom resultado. A técnica 
com laser, o paciente pre-
cisa comparecer ao con-
sultório para realizar três 
sessões, para alcançar a 
cor desejada. Na técnica 
mixta o paciente alterna 
sessões de laser com o uso 
da moldeira. Destacamos 
que o paciente deverá se-
guir as orientações do ci-
rurgião-dentista para que 
seja alcançado o resultado 
desejado: um belo sorriso 
branco”, destaca Samuel.

 Samuel, diz que na 
primeira consulta é feito 
um exame detalhado, para 
diagnosticar prematura-
mente quaisquer problemas 
dos tecidos da boca, ocasião 
em que os pacientes rece-
bem todas as orientações 

de prevenção, visto que a 
doença bucal refl ete no em 
todo corpo.
 “Todo o paciente que é 
atendido na Joana Barbo-
sa recebe orientações para 
prevenir as doenças dentá-
rias”, relata.

Equipe profissional da Clínica Joana Barboza
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As mulheres têm papel importante no crescimento do empreendedorimo

Empreendedorismo

Imobiliária Hachbart é administrada 
por mulher de personalidade forte

O carisma e simpatia de Stella são qualidades que 
complementam suas características empreendedoras

Ramina Xavier

Divulgação Hachbart

A empresária  Maristela 
Guimarães dos San-
tos, mais conhecida 

como Stella, é uma mulher de 
personalidade forte e se desta-
ca com seu “pulso firme” em 
suas tomadas de decisões em-
preendedoras e na administra-
ção da Imobiliária Hachbart, 
que está no mercado há 31 
anos. Apesar disso, ela é vista 
por seus clientes e parceiros 
como uma pessoa simpática 
e carismática, qualidades que 
aumentam ainda mais o su-
cesso do seu negócio. 
 As mulheres têm inovado 
em suas formas de trabalho 
demonstrando o crescimen-
to empreendedor, com novos 
desafios e oportunidades para 
seus negócios. Uma das carac-
terísticas marcantes no meio 
empreendedor feminino é ser 
resiliente, pois é preciso estar 
preparado para imprevistos e 
tomadas de decisões. Entre 
essas características destaca-
mos Stella que está na gestão 
da empresa e preparada para 
responder  quaisquer questões 
externas sem perder o olhar 
em seus objetivos . Ela bus-
ca se relacionar com outros 
empresários, participando de 
eventos e investe em servi-
ços voltados para atendimen-
to, publicidade, marketing e 
outras ações que acredita ser 
importantes para ampliar o 

crescimento de sua empresa. 
 Stella é viúva e sucessora 
do falecido Welleson Hachbart, 
idealizador da Imobiliária Ha-
chbart. Ela sempre esteve ao 
lado de seu marido, empenhada 
nos negócios da empresa. 
 “Welleson era um 
acadêmico de Engenharia Civil 
e, na época, um vizinho amigo 
foi embora do Estado e pediu 
para ele administrar seus bens: 
uma casa e dois apartamentos. 
Foi quando ele teve a ideia de 
trabalhar durante quinze dias 
na imobiliária de um parente 
em sua cidade natal, Itabira 
– MG, para ganhar espertise 
nesse mercado.  Ao retornar de 
Itabira, se inscreveu no curso 

de Técnico em Transações 
Imobiliárias (TTI) - pré-
requisito para quem deseja atuar 
no ramo imobiliário -  e criou a 
imobiliária Hachbart,  instalada 
em uma pequena sala comercial 
no bairro Jardim Camburi. 
Atualmente, a empresa conta 
com sede própria localizada 
à Rua Fortunato de Abreu 
Gagno, 855, e uma equipe de 
mais de 30 colaboradores.  
Uma das frases que marcaram a 
história da Hachbart e Welleson 
fazia questão de dizer é que 
‘nesse ramo a gente não fabrica 
produtos, então, nosso produto 
é o trabalho. O bem maior da 
imobiliária é e sempre será o 
Cliente’”, relata Stella.

A Imobiliária Hachbart conta com sede própria localizada à Rua Fortunato 
de Abreu Gagno, 855, e uma equipe de mais de 30 colaboradores
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Eu Amo Meu Bairro reúne cerca de 40 
empresários no Parque Botânico Vale
A EAMB está cadastrando empresas para particpar da seleção para a próxima rodada de negócios

Direito

workshop 
Inteligência 

Emocional 
para 

advogados

A II Rodada de Negócios 
EAMB aconteceu no mês 
de maio, no Parque Bo-

tânico Vale, contou com cerca de 
40 pessoas, onde  os participan-
tes tiveram um momento de ne-
tworking e cada um teve a oportu-
nidade de apresentar seu negócio. 
 O evento contou com o apoio 
da empresa Vale e da Mirka Ex-
cellence Buffet, que preparou um 
maravilhoso café da manhã para 
os empresários presentes.  
 O empresário  Cleber Gustavo 
de O. Tôrres (Binho Tôrres), da 
Horus Marketing Digital, relatou 
que após a rodada conseguiu fe-
char contratos e firmar parcerias.  
 “O que mais me chamou a 
atenção no evento foi perceber 

como as soluções para algumas  
carências que nossos negócios 
possuem estão ali ao nosso alcan-
ce. Algumas empresas têm neces-
sidades em comum que podem ser 
resolvidas em conjunto. Encontros 
como esse nos levam a soluções 
para questões empresariais indivi-
duais, onde detectamos, através da 
troca de experiência, que outros 
empresários já passaram pelo mes-
mo problema e conseguiu resolver 
de alguma maneira. A dinâmica da 
rodada foi bastante interessante e 
a quantidade de empreendedores/
empresários que participaram sur-
preendeu”, comenta Cleber.
 Segundo a Diretora Executiva 
da empresa Eu Amo Meu Bairro 
(EAMB), Georgia Noronha, o ob-

jetivo do evento é realizar a apro-
ximação, criar relacionamento e 
marketing boca a boca, entre os 
participantes, fazendo com que um 
fortaleça o negócio do outro.
 “A Rodada EAMB tem uma 
dinâmica diferenciada, com o ob-
jetivo de fazer as pessoas se rela-
cionarem. Elas têm o contato di-
reto umas com as outras de forma 
aproximada. É uma maneira facili-
tada de prospecção. Esse primeiro 
contato, através da rodada, tem a 
função de facilitar o agendamen-
to de uma visita e apresentação 
mais detalhada de seus negócios. 
Se você bate na porta de uma em-
presa, o acesso ao proprietário é 
mais difícil e a rodada contribui 
com essa aproximação. Ninguém 

abre a porta de sua casa e te re-
cebe sem te conhecer. A rodada 
faz isso, te apresenta e te torna 

conhecido no meio epresarial. Es-
tamos prevendo a próxima para 
o mês de julho”, afirma Georgia.

George Costa


