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Crescimento do bairro:  Jardim Camburi é o bairro com o maior número de habitantes de Vitória

Eu Amo Meu Bairro comemora 
oito anos de atuação

Cerveja
artesanal:

Negócios. Rodadas de negócios ajudam a divulgar produtos e serviços.  (pág.7)

Oito anos de 
atividades em 
Jardim Camburi
Em oito anos acontecem fatos no 
bairro que merecem destaque.  
(pág. 5)

Uma alternativa de inúmeras possiblidades 
para seus apreciadores (pág.3)

A atriz participou de coletiva com a imprensa e 
foi a  homenageada do 26º Festival de Cinema 
de Vitória (pág.8)

Vera Fischer:

Samuel Vieira
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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.  Somos uma 
plataforma de serviços de comunicação, publicidde, relacionamento com a comunidade e eventos 
de empreendorismo, com o intuito de contribuir com ações que auxiliem na transformação de 
pessoas de forma colaborativa, fornecendo informações úteis, atualizadas e oportunidades.
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    Existem várias tera-
pias para vários descon-
troles.
    Para mim, a maior 
e especial é cozinhar, 
além de ocupar a mente 
em preparações saboro-
sas. Todos os sentidos 
estão ligados.
     Quem cozinha se au-
senta do seu eu e incor-
pora o cozinheiro.
    O que você cozinha 
varia de panelas, tem-
peros e ingredientes e 
o cardápio. No entanto, 
a postura é a mesma. 
Concentração na hora 
dos cortes dos produtos 
é fundamental, é como 
uma contemplação.
    Quem cozinha se an-
tecipa com os olhos o 
sabor da boca.
    Entra cru, sai cozido, 

assado ou marinado.
   Combinar   água   com 
fogo, esses elementos 
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 instru-
mentos a serem usados é 
fundamental, permean-
do a sensação do prazer.
    A água secando o ar-
roz em cima do fogo. É 
isso que produz o rela-
xamento, ocupando-se 
de pequenas coisas, já 
sabidas e vividas é que 
levarão a um resultado 
agradável. Trabalhar os 
vegetais na preparação 
é uma forma de contem-
plação, quem cozinha 
antecipa nos olhos o 
prazer da boca.
    Esse aprendizado in-
terior na cozinha pode 
alimentar a calma em 
outras situações. 
    De vez em quando 
ser abençoado com uma 
inspiração criativa que 
torna a receita especial.
    As mãos e os olhos 
conversam. O estilo 
pode variar, como as pa-
nelas e os temperos, mas 
a postura e os movimen-
tos são os mesmos.
    Concentração pro-
funda na hpra de contar 
alguma coisa. Intimi-
dade total ciom a altu-

O leitor quer

Cleide Moraes
Chef de Cozinha

ra do fogo. Enquanto o 
corpo se devota à parte 
material do caso, indo 
de lá para cá, cortando, 
lavando pegando tem-
peros, a mente se atém 
aqui e agora.
     Fazer   comida  in-
clui uma pequena lição 
de desapego. Cozinar é 
referenciar a imperma-
nência. Tudo é feito da 
melhor maneira para 
agradar a boca e depois 
desaparecer dentro dela. 
A cozinha estará sem-
pre lá. 
    Vamos cozinhar e 
organizar o nosso mis-
terioso cérebro. Se você 
encontrar outra terapia 
melhor que cozinhar es-
tará perdendo o melhor 
da festa.  Bom apetite.

Cozinhar: 
Uma terapia 

saborosa

  Você também quer falar? 
Envie texto de autoria própria 

para o e-mail contato@
euamomeubairro.com. Seu 

texto pode ser publicado aqui.

Jardim Camburi conta 
com uma nova associação 
para fortalecer negócios, 
a Associação Comercial, 
Empresarial e Industrial 
de Jardim Camburi e Área 
Continental - ACEIC, 
onde empresários e profi s-
sionais autônomos estão 
em busca do fortalecimen-
to de seus negócios. 

A cada dia que passa, 
mais as pessoas buscam 
unir forças em prol de um 
único objteivo: fortaleci-
mento de grupos.

A ACEIC é a quarta 
associação criada, pois o 
bairro já contava com a 
Associação Comunitária 
de Jardim Camburi – AC-
JAC, a Associação de Mo-
radores Amigos de Jardim 
Camburi - AMOJAC, e 
uma associação comercial 
que está desativada.

A quantidade de as-
sociações criadas mostra 
que a união, realmente, 
faz a força. Moradores e 
empresários unidos con-
seguem resultados maio-
res e força para alcançar 

objetivo, driblando as li-
mitações do isolamento.

A busca pelo associa-
tivismo tem se tornado 
constante, pois é um ins-
trumento importante para 
que os elementos dos gru-
pos saiam do anonimato e 
passem a ter maior expres-
são social, política, am-
biental e econômica. 

Resultados como au-
mento do network, a troca 
de serviços, maior divul-
gação de negócios, parce-
rias entre outras oportuni-
dades comerciais são bem 

vistos para quem deseja 
aumentar o lucro do ne-
gócio, potencializando 
vendas de produtos e 
serviços.

Integrar ideias e ha-
bilidades para alcançar 
mais rápido os resulta-
dos é uma das maiores 
propostas do associa-
tivismo, que torna-se 
mais importante ainda 
em momentos de crise 
onde, passam por in-
certezas e as organiza-
ções precisam superar 
contextos desafi adores.
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Procura por cervejas  
artesanais em alta

O Brasil se mobilizou para a cam-
panha Setembro Amarelo, chamando 
a atenção para a necessidade de apoio 
a saúde emocional e na prevenção do 
suicídio. 

Os dados em relação ao assunto 
preocupam. E muito. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, em 2007, eram 7.735 
casos de suicídio registrados, enquanto 
que em 2017, saltou para 36.279 notifi -
cações. Aumento de 469%. 

Na atual sociedade, o conceito de 
modernidade líquida nos dá uma sensa-
ção de fracasso por tanta fragmentação, 
como escreveu Zygmunt Bauman, fi ló-
sofo polonês. Sem referências externas 
e numa sociedade onde tudo é permitido 
(ao menos em teoria), os indivíduos têm 
que construir sua identidade a partir da 
sua experiência pessoal, gerando angús-
tia, incerteza e o desconforto. 

As cobranças e desafi os se tornam 
enormes, aliado ao sentimento de so-
lidão, incapacidade frente a essa com-
plexidade que assombra quem não está 
preparado. Assim, a pessoa, de forma 
aguda, se vê diante da única coisa que 
lhe resta: colocar o fi m na própria vida 
para se ver livre do latente sofrimento.  

Nos casos que levam ao suicídio, as 
emoções não estão em ordem. Em mui-
tos casos, também ocorre a situação em 
que acionamos uma lembrança de anos 
atrás, que emerge em determinada oca-
sião do cotidiano. 

Para alguns, esta situação pode ter um 
signifi cado que associa a algum trauma do 
passado.  Alguém pode falar em um deter-
minado tom de voz, que remete a eventos 
do passado, acessando essa memória emo-
cional do passado em que o sofrimento é 
despertado no momento presente. 

Medidas para tratar o lado mental 
e emocional da sociedade se mostram 

Especialista

Luiz Filipi Nascimento
Treinador Comportamental, especialista em 
Hipnoterapia Avançada
luizfi lipi@institutodesenvolva.com

Roberto Teixeira

A cerveja artesanal 
consolida-se como 
uma alternativa de 

inúmeras possiblidades 
para seus apreciadores – 
são aromas, sabores, cores 
-  tanto para quem degusta, 
como para quem produz. 
Assim, elevou seu status 
de um simples hábito, para 
a vivência de ótimos mo-
mentos, compartilhando 
com as pessoas queridas. 

A precursora Brusk 
foi a primeira a comercia-
lizar no Estado, com a do 
estilo pilsen.  Para o atu-
al momento, o sócio pro-
prietário, Carlos Roberto 
“Gaúcho”, está satisfeito 
com o incremento das 
vendas, com seu delivery, 
em Jardim Camburi. “Pas-
sei anos sem vender quase 
nada, agora o quadro mu-
dou”, comenta.  As tradi-
cionais pilsen se mantém 
como carro-chefe da pro-
cura de seus clientes. 

Gáucho afi rma ter um 
preço competitivo, em virtu-
de de fatores como fabricação 
própria, empresa familiar, ter 
local próprio e por utilizar 
energia solar. A ideia de se 
lançar no negócio de cervejas 
artesanais veio de um antigo 
sócio, hoje comercializa em 
sociedade com o cervejeiro 
Denis Faustino.

Outro entusiasta é 
Fernando Magalhães, só-
cio-proprietário de quatro 
bares no ramo, dentre eles 
o Beer Factory em Jardim 

Camburi e Vila Velha e o 
Vikings, na Praia do Canto 
e Mata da Praia. “Ttrata-se 
de uma verdadeira mudan-
ça de paradigma, de com-
portamento. Hoje temos 
um produto com inúmeras 
nuances, insumos de alta 
qualidade e preços variando 
dos mais baixos até as im-
portadas de valores maiores 
”, comenta.   Ele cita ainda a 
máxima “Beba menos, beba 
melhor”, quando se compa-
ra o consumo das artesanais 
de custo elevado e a cerve-
jas industrializadas. 

Além disso, chama aten-
ção para o adequado uso do 
termo. Fernando - que tam-
bém é sommelier e uniu o 
hobby e o prazer do traba-
lho, com a oportunidade de 
mercado -   explica que seria 
correto chamar de cervejas 
especiais, pois não são feitas 
à mão, de forma rústica, a ri-
gor do termo. 

O Estado possui ainda 
600 pessoas que fabricam 

regularmente como hobby 
ou para consumo próprio, 
além das cervejarias regis-
tradas, de acordo com a Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura (Seag) da Associação 
dos Cervejeiros Artesanais 
do Estado (Acerva-ES). 

Descarta também a as-
sociação das cervejas espe-
ciais com o amargor, por e 
tratar apenas de um estilo, a  
India Pale Ale, ou simples-
mente a IPA, com alto teor 
de lúpulo, mas que também 
conta com bom número de 
apreciadores, já que é a se-
gunda mais procurada em 
seus bares, por exemplo. 

Para ele a tendência é 
de que as cervejas espe-
ciais abocanhem a fatia de 
7% a 9% do mercado no 
Espírito Santo, no período 
de 5 a 7 anos. Hoje são 2%, 
comenta Fernando, que 
teve o primeiro autosservi-
ço em um bar em Vitória e 
conta hoje com 40 mil pes-
soas cadastradas. 

As cervejarias artesanais com autosserviço ganharam adeptos no 
Estado. Processo de fabricação é diferencial para o chope

urgentes, para amenizar este quadro la-
mentável. Diante disso, se torna neces-
sário uma profi laxia – uma verdadeira 
faxina emocional - para tirar esta ‘pres-
são’ dos ombros, de tempos em tempos. 

A hipnoterapia avançada surge como 
uma opção válida. Trata-se de uma téc-
nica que acessa o exato momento aonde 
a mente aprendeu a experimentar de-
terminada emoção e, a partir disso, faz 
uma reeducação emocional. Assim, essa 
emoção desconfortável, deixa de ser ex-
perimentada. A técnica é relativamente 
nova aqui no Brasil, mas que já é prati-
cado há mais de 50 anos e reconhecida 
pelo Conselho Federal de Medicina e 
Psicologia.

Lembrando que, diferente do que 
podemos achar em nosso imaginário, 
hipnose é um estado natural da nossa 
mente. Estima-se que passamos quase 
80% do nosso tempo em transe, pois 
é uma questão de foco e concentração. 
Por exemplo, dirigir o veículo por um 
caminho que costumamos fazer e nem 
perceber que passamos por determinado 
lugar, ou assistir a um fi lme e, embora 
se saiba que aquelas cenas não são reais, 
nos envolvemos emocionalmente. 

A hipnoterapia avançada proporcio-
na a quem se permitir experimentar o 
processo se libertar da ansiedade, de-
pressão, quedas de desempenho pro-
fi ssional ou traumas do passado. Sem 
medicamentos ou terapias duradouras 
que se arrastam por anos. 

Liderar as nossas próprias vidas e 
emoções é uma escolha e uma decisão 
pessoal.  Hoje sim é indispensável, tra-
çar um caminho para experimentar a fe-
licidade e viver agora com o equilíbrio e 
o desempenho que merecemos em nosso 
cotidiano. Com os resultados que só saúde 
mental e emocional pode proporcionar.

Porque o suicídio pode ser evitado através
 Hipnoterapia Avançada
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Fazer com que uma em-
presa se desenvolva de-
pende de vários fatores. 

No entanto, a consultora Ja-
queline Guerra, proprietária 
da JC Consultoria, diz que o 
fator comportamental é um 
dos que mais compromete o 
crescimento e a sobrevivência 
de uma empresa.

Jaqueline tem vasta expe-
riência na área da consultoria. 
É administradora e especia-
lista em gestão de pequenas 
e médias empresas de vários 
segmentos de varejo, redes 
de farmácias,  associações e 
atende empresas que se desta-
cam em todo o Estado do Es-
pírito Santo.

Em entrevista ao jornal 
Eu Amo Meu Bairro, Ja-
queline aponta alguns dos 
comportamentos de empre-
sários que impedem o cres-
cimento de suas empresas. 
Leia a entrevista completa:

Fator comportamental pode 
limitar o cresimento do negócio

Quais são os maiores proble-
mas de uma empresa?

Muitas empresas apresen-
tam ausência de planejamento, 
foco, objetivos, treinamento da 
equipe, inovação e descontro-
le fi nanceiro, difi cultando seu 
crescimento. 

Além de falar sobre 
fatores que contribuem 
com o desenvolvimento 
empresarial, Jaqueline 
Guerra  alerta e destaca 
comportamentos que 
empresários devem evitar 
para que suas empresas 
não deixem de existir

Georgia Noronha

Como podemos detectar se 
o problema é o proprietário 
da empresa? 

O que é necessário para que 
a empresa se desenvolva?

É importante ouvir a equi-
pe de trabalho. Eles podem ter 
ideias boas e criativas, colabo-
rando com o crescimento da 
empresa. Buscar ajuda de um 
profi ssional qualifi cado, tam-
bém é de suma importância, 
pois o consultor consegue de-
tectar problemas ou necessida-
de de mudanças na empresa. 
O especialista orienta qual a 
melhor decisão a ser tomada, 
ele consegue detectar o melhor 
momento de expandir, contra-

tar funcionários, aumentar o 
lucro e outras informações para 
o crescimento da empresa.
Cite um dos maiores fatores 
que impedem o crescimento 
de uma empresa.
Não ter o controle fi nanceiro é 
um dos fatores que mais fazem 
empresas falirem. Além disso 
é preciso fi car muito atento e 
não misturar fi nanças pessoais 
com profi ssionais.

Quando o dono da empresa 
acha que sabe tudo e não  tem 
humildade para reconhecer 
que precisa de ajuda, não de-
lega, foca em rotinas opera-
cionais e não nas estratégicas, 
que fazem a empresa crescer. 
Esses são alguns dos compor-
tamentos que se não forem tra-
balhados, difi cilmente a em-
presa crescerá. 

Alguns dos comportamentos de proprietários de empresas 
que impedem o crescimento de negócios:

• Não ter humildade para reconhecer 
que ninguém sabe tudo;

• Não se reunir com a própria equipe 
para ouvir ideias e sugestões;

• Focar sempre no operacional, 
deixando o estratégico de lado;

• Levar problemas pessoais para a 
empresa;

• Não ter uma agenda para ser 
acompanhada com disciplina;

• Não conseguir tomar decisões 
porque não acompanha os 
números de vendas da empresa;

• Não se capacitar;
• Não buscar ajuda de profi ssionais 

qualifi cados para ajudar na gestão 
da empresa;

• Não utilizar o sistema de gestão 
existente, preferindo fazer o 
controle manual;
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Eu Amo Meu Bairro completa 8 anos

São oito anos de ativi-
dades. Eu Amo Meu 
Bairro se consolida 

como um projeto de co-
municação referência para 
a comunidade e empresas 
de Jardim Camburi, atu-
almente com 80 mil habi-
tantes e que continua cres-
cendo. Viajando no tempo 
podemos perceber tanto o 
desenvolvimento do jor-
nal, como do bairro, no 
incremento do comércio 
e oferta de serviços diver-
sifi cados, com  hospital, 
clínicas, laboratórios, imo-
biliárias, bancos, supermer-
cados e gastronomia variada. 

Resgatando esta trajetó-
ria, em 2011, nasceu um site 
sem grandes pretensões, que 
se converteu rapidamente 
em portal de informações 
para quem mora ou quer 
se informar melhor sobre o 
que acontece no bairro:  o 

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), 2010 
havia em Jardim Cam-
buri, 40 mil habitantes 
divididos em uma área 
de 2.61km2. Hoje esti-
ma-se cerca de 80.000 
habitantes, com renda 
mensal por morador, em 
média de R$ 3.066,59.

O loteamento que 
deu origem ao bair-
ro Jardim Camburi foi 
aprovado em 1928. No 
entanto, a comunida-
de foi inserida no con-
texto urbano de Vitó-
ria na década de 1960. 
Conta ainda, com nove 
praças - uma recém-i-
naugurada na Praia de 
Camburi - e dois par-
ques: Fazendinha e Bo-
tânico Vale, além de 
um viveiro de mudas.

Neste contexto de 
novos serviços e opor-
tunidade de melhorias 
na qualidade de vida 
dos moradores, que é 
o projeto Eu Amo meu 
Bairro vem acompa-
nhando no transcorrer 
destes 8 anos. E que 
venham muitos anos 
outros anos! Vida Lon-
ga a Jardim e ao projeto 
Eu Amo Meu Bairro! 

Mais popuoso 
de Vitória

Eu Amo Meu Bairro (www.
euamomeubairro.com.br). 

Neste mesmo ano, acon-
tecem fatos de destaque 
no bairro como a inau-
guração da praça Nilze 
Mendes Rangel, as obras 
de macrodrenagem, o pas-
seio ciclístico promovido 
pela Rede Social de JC e 
a vitória da atleta Vales-
ca Rocha no campeonato 
internacional de Power-
lifting, que prosseguiu 
vencendo campeonatos. 

Quatro anos depois foi 
lançado o jornal impresso e 
em 2016 aconteceu o primei-
ro encontro empresarial, o 
Café de Negócios, realiza-
do no Shopping Norte Sul, 
com o objetivo de fomentar 
o empreendedorismo local.

De lá para cá, outros 
acontecimentos como 
eventos culturais, mudan-
ças no trânsito, um viadu-

to e novos prédios foram 
construídos. Desta forma, 
é ampliada a variedade de 
serviços oferecidos, au-
mentando a atratividade do 
bairro para investidores e 
moradores de todo o Estado. 

Outras excelentes op-
ções de compra são os em-
preendimentos comerciais 
e de entretenimento como 
o Plaza Shopping, o mais 
antigo do bairro com 25 
anos, o Shopping Norte-
-Sul, instalado há 16 anos 
em Jardim Camburi e  Uni-
que Mall, lançado em 2019

As praças também são 
animadas. Aos domingos, 
moradores se reúnem na 
praça Engenheiro Rena-
to Loyola para ouvir cho-
rinho, que virou tradição 
e movimenta os serviços 
da área e algumas ofere-
cem lanches com foodtru-
cks nos fi nais de semana. 

 Jardim Camburi tem 
ainda variedade de ba-
res e botecos charmosos, 
hamburguerias, pizzarias, 
churrascarias, cervejarias e 
restaurantes que oferecem 
cardápios sofi sticados e car-
ta com variedade de vinhos.

“Jardim Camburi possui 
atrações para todas as ida-
des mostrando que pessoas 
podem interagir de forma 
saudável. O comércio está 
em ascensão. O bairro ofe-
rece qualidade de vida, onde 
diversas ruas possuem aces-
so ao calçadão, sendo uma 
ótima oportunidade de ati-
vidade física. Fico satisfeita 
com a comunidade e infraes-
trutura que o bairro oferece 
e indico a todos como refe-
rência de qualidade de vida”, 
comenta a empresária e mo-
rador dor bairro, Maristela 
Guimarães do Santos, dire-
tora da Imobiliária Hachbart.

O crescimento imobiliário trouxe a Jardim Camburi grande diversidade de serviços O chorinho é um evento que virou tradição em Jardim Cambri e acontece aos 
domingos na praça Engenheiro Loyola

Samuel Vieira Noel Carlos Freire
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Compliance pode identifi car riscos de negócios
Nos últimos anos um 

tema que tem se 
destacado e ganhado 

espaço nas empresas é o 
compliance, que signifi ca 
“estar em conformidade” 
com as leis e com as normas 
internas da empresa. 

Segundo a consultora de 
negócios Lucilia Notaroberto, 
uma das principais atribuições 
das áreas de compliance é 
a identifi cação dos riscos 
do negócio no que tange 
leis e normas, agindo 
preventivamente. “Monitorar 
as ações, resolver não-
conformidades e orientar 
sobre regras e normas do 
seu seguimento de atuação. 
Além disso, é fundamental o 
comprometimento de todos os 
níveis da organização para o 
estabelecimento de políticas, 
procedimentos, código de 
conduta e ética, plano de 
comunicação, treinamento, 
entre outros, sempre 
realizando um monitoramento, 
avaliação, melhoria contínua 
das ações”, informa.

A área do direito tornou-
se uma grande aliada da 
ética institucional, pois 
atualmente, valores como 
integridade, transparência e 
conformidade tem ganhado 
mais importância nas 
mais diversas empresas 
e instituições, para gerar 
sua “imagem de valor” ao 
mercado.

De acordo com as sócias 
proprietárias da A.R.J.U.R - 
Araújo & Regetz Advocacia 
e Assessoria Jurídica, as 

advogadas Mayra Regetz 
e Aretusa Pollianna, as 
regras do compliance 
traçam os objetivos das 
corporações, com o escopo 
de fazer cumprir normas 
e procedimentos internos 
das empresas e leis, 
alinhando aos objetivos 
estratégicos, missão e visão 
da companhia, tornando-
se um pré-requisito para a 
sustentabilidade da empresa.

“O primeiro passo para 
implementar o compliance é 
realizar um diagnóstico, sobre 
a real situação da empresa, 
e defi nir as prioridades 
de atuação. Muitas vezes 
o empresário nos aborda 
buscando uma coisa, mas o 
especialista em compliance 
tem a capacidade de identifi car 
qual é a real necedade do 
empresário, direcionando. 
É importante a contratação 
de um profi ssional realmente 
qualifi cado e especializado 
na área e conscientizar os 
empregados da empresa sobre 
a importância de um sistema 
de compliance e a necessidade 
de sua efetiva aplicação”, diz 
Mayra.

Aretusa informa que um 
dos pilares do compliance é a 
redução de riscos. Além disso 
facilita a compreensão sobre 
o papel de cada colaborador 
dentro de uma empresa. 

“Temos o exemplo de uma 
empresa que não seguiu o 
programa de compliance e 
hoje está em recuperação 
judicial por dever bilhões, a  
Odebrecht”, afi rma Aretusa.

Conheça algumas das vantagens da implantação do 
compliance na empresa

• Oportunidade de negócios 
e vantagem competitiva: é 
cada vez mais comum;

• Vantagem sobre os seus 
concorrentes e, para fazer 
negócios, pois terá mais 
chances de ser escolhida 
por outras empresas que 
atuam em conformidade 
com as normas aplicáveis;

• A existência de programa 
de Compliance efetivo 
passa a ser um dos critérios 
para selecionar os parceiros 
de negócios (fornecedores, 
prestadores de serviços, 
subcontratados;

• É possível atrair  
investimentos: investidores 
querem investir em 

empresas sólidas, 
com baixas chances 
de se envolverem em 
escândalos, que o seu 
modelo de negócios seja 
a conformidade com a 
Lei, não o contrário;

• É possível identifi car 
riscos e antecipação de 
problemas.

Edson Chagas
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O marketing de relacionamento 
cresce em Jardim Camburi

O marketing de relaciona-
mento vem ganhando o 
mercado empreendedor 

e Jardim Camburi tem sido 
um bairro onde empresários e 
autônomos têm investido para 
potencializar seus negócios. 

Antenada com as trans-

formações mundiais, a Rede 
Impulsione atua no relacio-
namento e na transformação 
do comportamento empreen-
dedor e é uma oportunidade 
para profissionais autônomos 
e empresários de receber 
benefícios para impulsiona-

mento de seus negócios, 
com serviços de comu-
nicação, divulgação, ne-
twork, mentorias, capaci-
tação e outras vantagens.

A Rede criou um servi-
ço para conectar pessoas e 
impulsionar suas empre-
sas, através de rodadas de 
negócios.

A rodada de negócios é 
um serviço que vem cres-
cendo a cada dia no Brasil, 
onde ocorrem negociações 
com pessoas de visão em-
preendedora e tomadores 
de decisões, oportunizan-
do o estabelecimento de 
contatos e visando a gera-
ção de negócios. 

Utilizando metodologia 
própria, a Rede Impulsio-
ne realiza mensalmente 
rodadas de negócios em 
locais como shoppings, 
restaurantes, escolas e ou-

tros, de forma itinerante, com 
a fi nalidade de reunir pessoas 
para trocar informações, onde 
cada uma tem a oportunidade 
de apresentar um pitch (falar 
de seu negócio resumidamen-
te de forma a fazer com que o 
interlocutor se interesse pelo 
assunto pautado).

A metodologia das rodadas 
da Rede Impulsione permite 
reunir de 20 a 50 empresários 
e autônomos para o network.

“Evitamos ambientes mui-
to formais, para que todos par-
ticipem de forma descontraída 
e consigam apresentar seus 
pitch’s sem se sentirem cons-
trangidos, com o objetivo de 
criar relacionamento entre os 
participantes”, afi rma a idea-
lizadora da Rede Impulsione, 
Georgia Noronha.

Segundo Georgia, quem 
tem interesse em ter contato 
com um grupo de pessoas com 

potencial para formar parce-
rias, realizar projetos juntos 
ou até mesmo vender produtos 
e /ou serviços, a rodada de ne-
gócios é o serviço ideal, onde 
reúne pessoas com potenciais 
de negociação. 

“É possível conquistar 
clientes ou parceiros, fazer 
marketing boca-a-boca, encon-
trar soluções, descobrir novos 
nichos e impulsionar negócios. 
A Rodada de Negócios ofere-
ce essa possibilidade. É uma 
forma diferenciada de tomar 
um bom café da manhã e tra-
balhar em um ambiente pouco 
convencional. É uma opor-
tunidade de relacionamento, 
onde você entrega seu cartão 
de visitas olhando no olho do 
interlocutor e ainda pode agen-
dar uma visita na em sua em-
presa do prospector ou tomar 
um café para estreitar o rela-
cionamento”, conta Georgia.

A última rodada de negócios da Rede Impulsione aconteceu no mês de outubro no 
restaurante Baclhauzinho, em Jardim Camburi
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Vera Fischer foi a homenageada do 
26º Festival de Cinema de Vitória

A atriz Vera Fischer 
esteve na cidade e 
recebeu jornalistas 

em coletiva para um bate-
-papo bastante descontraído.
Vera falou sobre algumas 
de suas atuações no tea-
tro, cinema e TV, destacan-
do os trabalhos que mais 
se identifi cou como Riacho 
Doce e a minissérie Desejo.  

Com um currículo ex-
tenso, incluindo filmes, 
novelas, peças teatrais, 
séries e programas 
especiais de TV, Vera 
Fischer foi a escolhida 
para uma homenagem no 
26º Festival de Cinema 
de Vitória.

Georgia Noronha

Há cerca de 3 meses faço aula 
de canto. Não quero virar can-
tora porque é impossível, mas 
vai me ajudar. Tive um nódulo 
nas cordas vocais que modi-
fi cou minha voz, nunca mais 
voltou a fi car normal. Eu canto 
algumas coisas tipo a Marlene 
Bitrix. Vai ter uma hora que 
vou querer sentar num lugar e 
cantar. Tenho bom gosto mu-
sical e posso cantar quando 
estiver com um grupo de ami-
gos. Se der certo posso rodar o 
Brasil cantando em barzinhos.

Como se sente por estar 
recebendo o prêmio em 
Vitória?
Estou muito honrada de es-
tar aqui nesta terra que é linda 
e limpa e tão parecida com o 
Rio de Janeiro. Me sinto aben-
çoada em poder fazer coisas 
que eu gosto. Sou apaixonada 
por arte. Está dentro de mim 
e tenho que colocar para fora.
Como você vê a atual situa-
ção do cinema no país?
O governo está com raiva de artis-
ta. Somos os vilões. A arte é uma 
coisa perniciosa. É isso que eu 
sinto e não sei como vamos conse-
guir sair desse perrengue. Algu-

Como está a sua relação 
com o cinema desde seu úl-
timo trabalho, há cerca de 
20 anos?
Minha relação com o cinema é 
uma incógnita. Não tive mais 
a chance de atuar, por não ser 
convidada. O cinema se tor-
nou masculino e com menos 
espaço para mulheres. No en-
tanto, em 2018, fui chamada 
para fazer “Quase Alguém”, de 
Daniel Ghivelder. É a história 
de uma grande mulher, artista 
que tem problemas com a fi -
lha. O fi lme é sobre o embate 
das duas. Temos previsão que 
esse fi lme vá estrear no pri-
meiro semestre de 2020. Acho 
que será uma grande retoma-
da desses fi lmes existenciais”.
Você começou aulas de mú-
sica. Tem algum projeto que 
você pretende realizar can-
tando? 

mas pessoas tiram o dinheiro do 
próprio bolso para fazer cinema.”

Ricardo Cecato


