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Network empresarial e cooperativismo:  unem pessoas e impulsionam negócios

Eu Amo Meu Bairro entrevista o 
filósofo Mario Sérgio Cortella

McDia Feliz 2019:

Empreendedorismo. Rede Ipulsione realiza rodadas de negócios mensalmente.  (pág.6)

Competitividade 
do mercado 
empreendedor
“Precisamos estar atentos para 
entender que em algum momento 
poderá ser necessário alterar o 
modo de ação”.  (pág. 7)

Neste ano, a campanha será realizada no 
dia 24 de agosto, os tickets já podem ser 
adquiridos na sede da Associação Capixaba 
Contra o Câncer Infantil – ACACCI (pág.6)

Desavença financeira é uma das principais 
causas de separação (pág.4)

Casamento e 
finanças:
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Georgia Noronha é executiva 
de negócios no jornal Eu Amo 
Meu Bairro e Rede Impusione

contato@euamomeubairro.com

Georgia 
Noronha

A economia colaborativa 
pode viabilizar negócios
 Ajudar, contribuir, 
apoiar, auxiliar, compar-
tilharm colaborar, asses-
sorar são palavras que 
fazem parte da economia 
colaborativa. Uma forma 
antiga e atual de viabili-
zar negócios.
 Conectar pessoas com 
interesses semelhantes e 
oferecer algo que o outro ne-
cessita faz parte do conceito 
da “nova” economia que 
está ganhando o mercado.
 Parcerias em negócios 
traduz bem o conceito de 
economia colaborativa, 
que têm atraído cada vez 
mais a atenção de empre-

Quero
FALAR

sários e profi ssionais au-
tônomos, transformando 
as relações de consumo no 
ganho à ganho. Ou seja, 
dar e receber.
 O conceito da palavra 
parceria na área dos negó-
cios, às vezes, é interpreta-
do de maneira errônea. O 
fato de alguém executar 
uma atividade, pode tradu-
zir para o receptor que ele 
está se doando e o outro 
não. Por isso, deve fi car 
bem estabelecido qual o 
objetivo das partes, para 
que o que está sendo exe-
cutado seja valorizado.
 Muitas vezes a parce-

contato@euamomeubairro.com

www.euAMOmeubairro.com.br

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.br, sendo mais uma ferramenta de 
utilidade pública disponível para moradores e transeuntes de Jardim Camburi e outras regiões.  Somos 
uma plataforma de serviços de comunicação, publicidde, eventos e relacionamento com a comunidade. 
Nosso objetivo é realição ações e contribuir com informações úteis e com matérias atualizadas. 
- Impresso elaborado e produzido por Eu Amo Meu Bairro -
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ria é mal interpretada por 
uma das partes, que só 
visa receber e esquece o 
valor do serviço que está 
recebendo. O receptor 
confunde e não valoriza o 
trabalho do parceiro.
 Parceria é negócio. 
Se você executa uma 
atividade para alguém 
de forma acordada, com 
a finalidade de receber 
algo em troca, ambos es-
tão doando um valor. O 
serviço não é pago com 
dinheiro, mas a ativida-
de equivale a custo, tem-
po, dedicação, execução,  
esforço e dinheiro.
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Negócios

Compartilhar com o próximo é 
base da Rede Impulsione

Compartilhar no con-
ceito da palavra, re-
mete a dividir o que 

temos com as pessoas ao 
nosso redor, buscando iden-
tifi car as necessidades do 
outro e defi nir quais podem 
ser atendidas mais efetiva-
mente. Na realidade, a atitu-
de se tornou uma tendência 
mundial. São inúmeros ca-
sos de sucesso como pati-
netes e bicicletas da Yellow, 

os aplicativos Uber e os 
TruckPad, onde companhias 
podem contratar caminho-
neiros com maior facilidade, 
a CargoX, primeira transpor-
tadora baseada em tecnolo-
gia e bigdata no Brasil e o 
Cammada, um site que co-
necta oferta e demanda para 
usuários de impressoras 3D, 
para falar apenas de alguns 
exemplos.
 E é neste sentido da 
Economia Compartilhada 
que dá o tom para o Clube 

Rede Impulsione. Inclusi-
ve, os participantes da Eco-
nomia Colaborativa já têm 
data marcada para os pró-
ximos encontros. No dia 31 
de julho será o 6º Módulo 
do Treinamento em negó-
cios, já no dia 14 de agosto 
acontecerá a rodada de ne-
gócios. É a oportunidade de 
receber benefícios para im-
pulsionamento de negócios, 
com serviços de comunica-
ção, divulgação, mentorias, 
network, captação de leads, 

prospecção, marketing e 
capacitação. Além disso, é 
possível participar do clube 
como ImpulsioneCard, que 
traz vários benefícios para 
associados e conveniados.
 Ainda, com a Eco-
nomia Compartilhada e 
Colaborativa, a Rede Im-
pulsione antenada com as 
transformações mundiais 
atua ainda no relacionamen-
to e na transformação do 
comportamento empreende-
dor. “Compartilhar serviços, 
informações, dicas, divul-
gação, enfi m, uma série de 
atividades onde os membros 
interagem e auxiliam para 
alavancar os próprios negó-
cios”, comenta Georgia No-
ronha, idealizadora da Rede 
Impulsione.
 O Clube sempre con-
ta com novos membros, oxi-
genando e retroalimentan-
do ainda mais nas relações. 
“Quem faz parte da Rede 
Impulsione, além de ter a 
oportunidade de fortaleci-
mento do negócio de forma 
compartilhada, participa de 
eventos onde poderá traba-
lhar o seu comportamento, 
fazendo networking, mento-
rias para melhorar a forma 
de se expressar, terá a opor-
tunidade de se apresentar 
para o mercado, enfi m, fi car 
antenado e capacitado para 

os negócios”, complementa.
 Assim, para o futuro, 
a tendência é que o mode-
lo tradicional de negócios e 
o compartilhado caminhem 
lado a lado, se complemen-
tando e se adequando um ao 
outro, gerando, ao fi nal, o 
empoderamento do consumi-
dor ou cliente. Afi nal, a in-
dústria precisará se adequar, 
não apenas se resumindo 
para venda, mas também em 
criar negócios com base em 
serviços.
 É possível partici-
par da Conexão Rodada de 
Negócios e de módulos de 
capacitação do Clube. Veja 
mais informações no site: 
redeimpulsione.com.br. 
 Confi ra a agenda das 
próximas atividades da Rede:

Agenda:

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.

31/07 - Treinamento em negócios
14/08 – Rodada de Negócios
28/08 – Treinamento em Negócios 
11/09 – Rodada de Negócios
25/09 – Treinamento em Negócios 
09/10 – Rodada de Negócios
30/10 – Treinamento em Negócios 
13/11 – Rodada de Negócios
20/11 – Treinamento em Negócios 
04/12 – Rodada de Negócios
18/12 – Treinamento em Negócios 

Roberto Teixeira
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 A consultora de Negócios  
Lucilia Notaroberto, com o apoio da 
Rede Impulsione e outros parceiros, 
prepara um evento que reunirá pales-
trantes de nome no mercado para a 8ª 
edição do Mulher Estrategista, onde 
apresenta convidados que ministrarão 
palestras com temáticas como: plane-
jamento fi nanceiro e investimentos, 
imagem pessoal, novas mídias, em-
presa lucrativa, parcerias, vendas, 
gestão da emoção entre outros as-
suntos, voltados para negócios, com 
o objetivo de capacitar mulheres para 
desenvolverem estratégias para a vida 
empreendedora.  
 “No programa Mulher Estrate-
gista, utilizamos metodologias como a 
Programação Neurolinguística (PNL), 
coaching,  jogos e outras técnicas.
Essa será a última edição do ano e 
esperamos um bom número de empre-
endedoras que participarão de um dia 
super exclusivo, com uma programa-
ção imperdível, informa.  
 Segundo Lucilia, o evento 
contará com uma feira de negócios 
onde as empreendedoras poderão apre-
sentar produtos e/ou serviços para os 
participantes do evento e visitantes.
 “Sobre o público alvo, o even-

Desavença fi nanceira é uma das 
principais causas de separação

É possível salvar o relacionamento cuidando da vida fi nanceira casal

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística, 
IBGE, a principal causa 

de separações no Brasil são as 
desavenças fi nanceiras entre o 
casal. Por isso, o investidor e 
mentor fi nanceiro Rafael Netto 
aborda o assunto e diz que quem 
está casado ou pretende assumir 
um compromisso de casamento 
deve se atentar ao tema fi nanças 
e trabalhar a inteligência 
fi nanceira, para que conduza 
uma vida harmoniosa, a dois, de 
forma parceira.
 “É necessário que o ca-
sal desenvolva sua inteligencia 
fi nanceira, pois caso somente 
um dos dois buscar aprender a 
lidar com o dinheiro, o sucesso 
da relação pode não acontecer. 
Os dois protagonistas da rela-
ção devem desenvolver habili-
dades para saber controlar, ga-
nhar, poupar e gastar o dinheiro 
de forma sábia e equilibrada e, 

principalmente, ter o controle fi -
nanceiro alinhado com o parceiro, 
com os objetivos de curto, longo e 
médio prazo”, informa.
 De acordo com Rafael, o 
casal que não tem controle do orça-
mento doméstico pode ter proble-
mas futuros, por falta de inteligên-
cia fi nanceira.
 Rafael é autor do projeto 
“Aposentado Rico” e preparou um 
curso para o público algo de pesso-
as que querem aprender mais sobre 
fi nanças, estão devendo a bancos 
e outros credores, e/ou desejam se 
tornar investidores na bolsa de va-
lores para ter uma aposentadoria no 
período de 10 a 20 anos.
 “Do Zero à Bolsa de Valo-
res” é o tema do curso que a Aca-
demia de Investidores Aposentado 
Rico®, desenvolvida por Rafael 
Neto, onde ensinará técnicas do 
mercado para investir e enriquecer. 
As inscrições estão abertas no site: 
http://bit.ly/academiaar2.

Programa Mulher Estrategista  completa 
aniversário com edição  especial

 Com seis anos de atuação 
na área de negócios, a consultora 
Lucilia Notaroberto perceceu que 
programa Mulher Estrategista se-
ria uma opção para as mulheres que 
buscam  informações de estratégias 
de negócios de forma estruturada. 
Percebi essa necessidade em clien-
tes e pessoas que me procuravam.

Sobre o Programa Mulher Estrategista

Serviço:

8º Mulher Estrategista – Edição Especial
Data: 31 de Agosto
Horário: 09h às 19h 
Local: Enseada do Suá, Vitória/ES. 
contato@mulherestrategista.com.br 
(27) 99620-1649

Informações e inscrições para o 
programa e feira de negócios

to é para mulheres, no entanto, parcei-
ros e homens interessados em negócios 
também podem participar” afi rma.

No site bit.ly/mulherestrategista é pos-
sível realizar a inscrição, conferir mais 
detalhes sobre a programação  e infor-
mações sobre a feira de negócios.
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Conecte-se com empresários e autônomos de Vitória, Serra Cariacica, Vila Velha e outras regiões

Começa a venda de tickets para o McDia Feliz 2019

 Em 2019, a educação e a 
saúde seguem como causas 
apoiadas por uma das maiores 
campanhas de arrecadação de 
fundos do Brasil para crianças 
e jovens, o McDia Feliz. 
Realizado há mais de 30 anos 
no país, o evento já somou cerca 
de R$ 300 milhões investidos 
em projetos do Instituto Ronald 
McDonald e mais recentemente 
do Instituto Ayrton Senna.
 A venda antecipada de 
tickets já começou e segue até a 
véspera da campanha, que será 
realizada no dia 24 de agosto 
– sábado. Empresas e pessoas 
físicas já podem adquirir os 
tickets na sede da ACACCI 
(Rua Domingos Póvoa Lemos, 
297, Jardim Camburi, Vitória, 

Neste ano, a campanha será realizada no dia 24 de agosto, os tickets já podem ser adquiridos na sede 
da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI

ES), pelo valor de R$ 17,00.
 Somado ao valor arrecadado 
com os tickets antecipados, no 
dia 24 de agosto, toda a venda de 
Big Mac nos cerca de 970 res-
taurantes McDonald’s de todo 
o país, exceto alguns impostos, 
será destinada para projetos 
sociais que acolhem crianças 
e adolescentes com câncer em 
todo país, no Espírito Santo, a 
contemplada é a ACACCI. Par-
te da arrecadação, também vai 
para o Instituto Ayrton Senna.
 Quer garantir a sua partici-
pação no McDia Feliz e apoiar 
a ACACCI? Então mande um 
e-mail com assunto “Tickets 
antecipados McDia Feliz 2019” 
paral: eventos@acacci.org.br ou 
ligue para (27) 2125-2977.

Empresários e autônomos podem apresentar produtos e serviços em rodada de negócios

 Imagine poder con-
versar com cerca de 30 a 50 
empresários e profissionais 
autônomos em uma só ma-
nhã? Imagine estar em um 
evento, onde você consegue 
falar do seu produto ou ser-
viço para todos os partici-
pantes? Assim é a Rodada 
de Negócios da Rede Impul-
sione, um serviço que reúne 
um grupo de pessoas e de 
forma descontraída te dá a 
oportunidade de apresentar 
negócios em uma só manhã.
 “Em uma só ma-
nhã o profissional pratica 
uma atividade que ele po-

deria levar até um mês para 
realizar: a prospecção e visita 
a possíveis clientes e/u par-
ceiros de negócios”, informa 
a idealizadora da Rede Im-
pulsione, Georgia Noronha.
 Segundo Georgia, 
na Rodada de Negócios, os 
empresários e autônomos, 
presentes no encontro apre-
sentam um picth (uma breve 
apresentação do negócio), des-
pertando o interesse de todos 
os participantes e divulgando 
seus produtos e/ou serviços.
 “Apresentação de em-
presas, produtos e/ou serviços, 
captação de leads, network 

empresarial, marketing 
de relacionamento, impul-
sionamento dos negócios, 
prospecção, aumento do 
lucro através da possibili-
dade de venda, são alguns 
dos benefícios de quem 
participa da Rodada de Ne-
gócios, que tem uma dinâ-
mica diferenciada”, afirma.
 Quem tem inte-
resse em participar das 
rodadas de negócios e ou-
tras atividades da Rede 
Impulsione é só acessar o 
site redeimpulsione.com.br 
para obter mais informa-
ções e realizar a inscrição.
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O jornal Eu Amo Meu Bairro entrevistou o filósofo Mário Sérgio Cortella, que falou de assuntos como a importância do 
network empresarial para criar conexões, o cooperativismo para o o alcance de melhores resultados, como agir em 

relação ao aumento da competitividade e o que é filosofia e sua relação com o empreendedorismo.

entrevista

Network empresarial e cooperativismo 
une pessoas e melhora resultados

A crise econômica coopera 
com os empreendedores 
no sentido de buscarem 

soluções para fortalecimento 
de seus negócios. Desta forma, 
empresários de diversas regiões 
buscam soluções para o cresci-
mento de suas empresas e algu-
mas das formas que mais têm 
se destacado são os eventos de 
network empresarial e o coope-
rativismo. 
 O filósofo Mario Sergio Cor-
tella esteve em Vila Velha para 
realizar uma palestra, a convite 
do Sicoob Centro Serrano, onde 
falou aos associados sobre a 
necessidade de sair da zona de 
conforto para conquistar coisas 
novas.   E m 
coletiva com a imprensa Mário 
Sérgio Cortella falou sobre em-
preendedorismo, cooperativis-
mo, filosofia e network. Confira 
a entrevista:
EAMB - O senhor vê no co-
operativismo uma força que 
contribui nesse momento de 
crise?
Cortella - No Sul do Brasil, mi-
nha região de origem, o coope-
rativismo faz com que, mesmo 
nas turbulências econômicas 
que se têm, haja a possibilida-
de de não perecer a vitalidade. 
Sem a concepção cooperativista 
haveria uma degradação muito 
forte das condições econômi-
cas. Aquilo que hoje acontece 
em outras regiões como no Es-
pírito Santo, que tem um coo-
perativismo mais estruturado, 
é exatamente o caminho mais 
denso para que a gente não per-
ca o folego. As pessoas mais 
inteligentes são aquelas que en-
tendem o cooperativistmo como 
uma alternativa absolutamente 
mais bem sucedida e exitosa 
para que se escape daquilo que 
pode ser a penúria, a dificuldade 
e o tropeço.
EAMB - Qual a importância 
dos eventos de network 
empresarial?
Cortella - Os eventos de ne-
twork que acontecem no Brasil 
são de extrema importância, 
pois uma pessoa que está des-

conectada fica isolada, sozinha, 
sem possibilidades de proteção. 
Somos seres gregários, que se 
juntam. Todas as vezes que você 
se coloca à parte perde o fôlego. 
Quem não cria relacionamento 
fica solto na ilha. 
EAMB - que é filosofia e para 
que serve?
Cortella - A filosofia é um sa-

ber, uma indagação sobre os 
porquês. Sua utilidade é impe-
dir que a gente tenha uma vida 
irrefletida, robótica, alienada, 
superficial. Ela não move usina 
elétrica, não faz com que haja 
produção de aço a partir de pe-
lotas, não movimenta portas, 
mas serve para que a gente não 
execute ações de modo desaten-

to, servil, desligado. Então, ela 
não serve para tantas coisas, 
mas para as coisas que ela ser-
ve, serve a fundo. No meio pro-
fissional, ela serve para impedir 
que alguém seja apenas o exe-
cutor de tarefas, ao contrário, 
que seja o protagonista daquilo 
que vai fazer. Uma empresa in-
teligente é aquela que coloca os 

funcionários na capacidade de 
serem, também, pessoas cons-
cientes daquilo que fazem. Até 
algumas décadas se desejavam 
empregados quase robóticos, 
não precisava ter criatividade. 
Aliás, há trinta anos numa en-
trevista de emprego, eu diria: 
ou você se dedica a empresa ou 
você vai estudar. A pergunta de 
hoje em dia é: você estuda? Se 
a resposta for negativa terá que 
estudar. Esse tipo de percepção 
é para empresas inteligentes.
EAMB - Com o aumento da 
competitividade no mercado, 
o que devemos fazer para nos 
manter na concorrência?
Cortella -Precisamos estar aten-
tos para entender que em algum 
momento poderá ser preciso al-
terar o modo de ação. Há situ-
ações que  você precisa recuar 
um pouco, para acalmar, apren-
der, olhar, aproveitar o instante 
em que há uma retração de ne-
gócio,  incrementar a Formação 
Continuada, dar outro ar ao tra-
balho.  Isso é, se preparar para 
o momento seguinte que prova-
velmente será mais exuberante. 
O que não adianta, de fato, é 
sentar e chorar.
EAMB - O ambiente é deter-
minante para empreender?
Cortella - Para empreender a 
pessoa depende de algumas coi-
sas no ambiente. Percebemos 
que todas as vezes que aconte-
ce uma crise forte como a que 
estamos passando no Brasil, há 
um grande movimento de  cria-
tividade. As pessoas buscam, 
correm atrás, não desistem. No 
momento da crise algumas pes-
soas reclamam do mercado, do 
mundo, enquanto outras bus-
cam vencê-la. Veja o mundo dos 
negócios como se alterou nos 
últimos tempos, como tivemos 
uma mudança forte. Há pessoas 
que gostam de justificar a pró-
pria inação, a sua incapacidade 
de se mover com o que está em 
volta dela. Não é para não levar 
em conta o que está a nossa vol-
ta, mas também não podemos 
ficar aprisionados pelo nosso 
contexto. 

Ricardo Cecato
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Fisio Spa chega em Vitória com tratamentos 
modernos e equipamentos de ponta
Chegou em Vitória a Fisio Spa, um consultório que iniciou na região dos lagos do Rio de Janeiro e que oferece 

tratamentos ultramodernos com equipamentos de ponta, todos inspecionados e autorizados pela Anvisa.

De acordo com Dra. 
Janaína Manhães 
Chartuni, fi siotera-

peuta, capacitada em der-
matofuncional, a proposta 
é de prevenção, reabilita-
ção e cuidados de uma for-
ma em geral com a estética 
facial e corporal, com tra-
tamentos voltados para o 
pré e pós operatório de ci-
rurgia plástica, rejuvenes-
cimento, redução de medi-
das, drenagem gestacional, 
tonfi cação muscular, repa-
ração de tecidos e outros.
 A Dra. Janaí-
na, chegou recentemente 
em Vitória e já ocupou 
cargos de relevância em 
sua área de atuação. Ela 
é conselheira titular no 
Conselho Municipal do 
Idoso e do Defi ciênte 
Físico de Vitória, repre-

sentando o CREFITO 
15: 168425 F (Conselho 
Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional), 
é instrutora de processos 
éticos do Conselho Regio-
nal de Fisioterapia e Tera-
pia Ocupacional.
 Com um vasto 
currículo, a Dra Janaína é 
formada em Fisioterapia 
pelo ISECENSA (RJ) e pós 
graduada em Dermato fun-
cional pela Estácio. Janaí-
na é autora do artigo cien-
tifi co “Efeito do ultrasson 
3 MHZ associado a ativos 
lipolíticos na adiposidade 
infra abdominal”, publica-
do na revista Perspectiva, 
cursou fi sioterapia neuro-
funcional pediátrica para 
crianças com síndrome 
congênitas e zica vírus pela 
FIOCRUZ, participou de 

congressos de estética em 
São Paulo, entre outras for-
mações . Trabalhou em di-
versas clínicas de estética 
do Rio de Janeiro, na Santa 
Casa de Misericórdia de 
Campos dos Goytacazes e 
na secretaria municipal de 
saúde de Campos no setor 
de epidemologia, onde foi 
nomeada pelo ECLAMC 
(Estudio Colaborativo 
Latinoamericano de Mal-
formaciones Congénitas), 
assegurando continuidade 
e qualidade com o monito-
ramento das DNVs (Decla-
ração de Nascidos Vivos), 
e anomalias congênitas 
e foi chefe de fi sioterapia 
da Secretaria de Saúde 
de Arraial do Cabo (RJ).
 Além dos atribu-
tos da profi ssional, a Dra. 
Janaína foi apresentadora 

no programa Guia da Saú-
de, na TV Cabo Frio (RJ), 
informando à população 
sobre endemias e epide-
mias e entrevistando pro-
fi ssionais da área da saúde 
de diversas especialidades.
 A empresa atende 
homens e mulheres
“A Fisio Spa veio para Vi-
tória para atender homens 
e mulheres acima dos 18 
anos e que desejam ter um 
atendimento de qualidade 
com resultados efi cientes. 
Dentre os tratamentos que 
ofereço está a carboxitera-
pia, um gaz não tóxico que 
atenua linhas de expressão, 
clareia olheiras, estimula 
elastina e colágeno da pele, 
para resistência e elastici-
dade, além de reduzir a pa-
pada. Todos os tratamentos 
oferecidos na Fisio Spa são 

de qualidade e responsabi-
lidade profi ssional, sendo 
que o paciente é avaliado 
antes do início do proce-
dimento.   Os interessados 

em obter uma avaliação 
de procedimentos da Fisio 
Spa podem agendar pelo 
WhatsApp 27 99635-1143.  
Conclui Dra. Janaína.


