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Solidariedade: após passar pela doença a professora resolveu se empenhar para ajudar a pessoas com câncer

Projeto Vida leva alegria a 
crianças com câncer

Profissão:

ENCONTRO EMPRESARIAL. Evento reúne cerca de 200 empresários e autônomos.  (pág.7)

Professora cria 
bonecas e doa 
para crianças 
com câncer 
Rogeria Aguiar ensina o 
artesanato com crochê, para 
presidiários, mulheres e mães de 
crianças com câncer (pág. 5)

Assistente virtual ganha destaque no 
mercado. O serviço ajuda pessoas que 
querem deixar de executar algumas tarefas, 
para pensar estrategicamente (pág.4)

A atleta ganha o oitavo campeonato, bate 
record mundial, lança livro e entra para o 
Hall da Fama (pág.7)

Valesca Rocha:



2 EAMB dezembro/2019

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:  www.euamomeubairro.com.br
Facebook:  fb.com/euamomeubairro Instagram:  euamomeubairro 
Twitter:  euamomeubairro1   issuu:  issuu.com/euamomeubairro 
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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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    Se ter coragem para mos-
trar meu conhecimento 
online e distribuir minha 
mensagem for sinal de me 
tornar “blogueirinha”, eu 
assumo esse papel, que não 
é demérito algum! A “blo-
gueirinha” trabalha para ca-
ramba! Produz conteúdo hu-
manizado e que gera valor.” 

O leitor quer

Fernanda Miranda

 Vamos parar de usar esse ter-
mo “blogueirinha” como ad-
jetivo, quando você está sur-
preso que a pessoa mostra o 
trabalho dela e você ainda se 
esconde por trás do “Não acho 
legal aparecer tanto” ou “Não 
gosto de tanta exposição”. 
     O que posso dizer é que 
“não aparecer” é uma decisão 
sua, mas saiba que isso impac-
ta sua imagem criando uma 
invisibilidade mercadológica.  
     O mundo está nas ferramen-
tas digitais! Você precisa dar 
cara a sua MARCA! Cuidar 
da sua imagem e ter coragem 
de vender sua ideia online!  
Se sua mensagem é boa, con-
sistente e gera valor, coloca 
ela na rede!  A sua marca é 
você, não tem mais como 
fugir disso ou fazer panfle-
tagem virtual, não cola mais.     
   Nas mídias sociais as pes-
soas querem relacionamen-
to, diversão e informação. 

Virou 
blogueirinha?

O ano de 2019 está qua-
se no fim e  muitas pessoas 
aproveitam o momento para 
realizar planos para  2020.  
Famílias e empresários es-
tão definindo metas e o que 
farão para alcançá-las. 

Em Jardim Camburi, 
alguns novos empreendi-
mentos estão começando 
a movimentar e conhecer 
a rotina do bairro, fazendo 
com que os proprietários 
de empresas se planejem 
melhor para executar ações 
que possam impactar posi-
tivamente nos comércios de 
produtos e serviços. 

No bairro, muitas fa-
mílias  se preparam para 
aproveitar os festejos de fim 
de ano e se reunir nos mais 
diversificados segmentos 
religiosos que existem  em 
Jardim Camburi, afim de 
confraternizar e agradecer 
os acontecimentos de 2019.

O planejamento fami-
liar também é algo que se 
destaca. Percebemos maior 
busca em relação a servi-
ços, que possam ajudar na 
organização financeira da 
família. Muitas famílias 
estão trabalhando em con-
junto, apresentando seus 
orçamentos em reuniões fa-

miliares, para obter melhor 
planejamento e uso dos re-
cursos financeiros. 

Segundo o Censo de 
2010, Jardim Camburi pos-
suia cerca 39.157.000 habi-
tantes. Hoje, os moradores 
já estimam cerca de 80.000 
pessoas. O bairro é,  prati-
camente, uma cidade. É um 
número populacional con-
siderável. 

Muitos visitantes pas-
sam por aqui, para realizar  
atividades, movimentando o 
comercio local que está es-
truturado para receber pes-
soas de diversas regiões. 

A gastronomia  tem se 

sobressaído e trazido pes-
soas de diversos bairros 
para saborear os pratos e 
bebidas, oferecidos pelos 
restaurantes e bairros de 
Jardim Camburi.

Eu Amo Meu Bairro 
também está no processo 
de planejamento para 2020, 
agregando profissionais 
de qualidade no jornal im-
presso e portal de notícias 
e serviços oferecidos para 
quem deseja ser destaque 
em Jardim Camburi e en-
torno e que acredita na for-
ça do jornal impresso e na 
prestação de serviço para as 
comunidades.

Todos temos inseguranças, 
falta de clareza e vergonha, 
mas o mundo é das pessoas 
que ousam em estar aqui. 
    Somos todos comunicado-
res e devemos acompanhar 
o mercado ou morrer na in-
significante arena “off-line”. 
Portanto, quebre esse medo 
e esse preconceito, acredi-
te: vão te chamar de “blo-
gueirinha” e depois vão vir
pedir sua ajuda. (Texto adap-
tado por Fernanda Miranda).

@quemnaosecomunicasetrumbica
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Hambúrgueres artesanais fazem 
sucesso investindo em qualidade 

É possível concretizar um so-
nho, como a de uma aposentadoria 
tranquila financeiramente, a partir 
do valor de R$ 3,00, o preço de um 
refrigerante. Mas, para isso é preci-
so começar agora, com planejamen-
to e disciplina para, paulatinamente, 
consolidar a sua educação financeira.

Esta rotina pode não ser uma das 
tarefas das mais fáceis, mesmo porque, 
estamos inseridos na vida cotidiana 
onde habita a Sociedade de Consumo.  
Sociólogos e filósofos renomados como 
o francês Jean Baudrillard, cunharam o 
termo para designar uma avançada eta-
pa de desenvolvimento industrial, ca-
racterizada pelo consumo intensivo de 
bens e serviços disponíveis, provenien-
te graças a produção também em massa.

De acordo com Baudrillard, no que 
parece ser uma contradição, o ser hu-
mano, apesar de criador de seus obje-
tos, é dominado por eles. Nosso dia-a-
-dia é dominado por alguma máquina, 
elevador, eletrodomésticos, a televisão 
e muitos outros. Assim, precisamos nos 
adequar nesta sociedade tecnológica e 
hiperconectada em que estamos imer-
sos, sabendo aproveitar da melhor for-
ma as alegrias que a vida nos oferece.

E o nosso desafio é fazer com que 
o dinheiro trabalhe para nós, definir e 
atrair nosso sucesso, utilizando um pa-
radigma muito simples e muito sábio: 
Se você quer ver borboletas, não corra 
atrás, mas cuide bem de seu jardim, elas 
virão naturalmente. Para isso vamos 
lembrar o real significado de Poupança, 
não aquela que vem na primeira imagem 
da caderneta, mas, a definição correta: 
gastar com parcimônia, com cuidado, 
eliminar os desperdícios, economizar!

Diante deste cenário, uma pessoa 
com a idade de 20 anos, por exemplo, 

Especialista

Roberto Teixeira

A procura por ham-
búrgueres artesanais 
cresce em Jardim 

Camburi. Cada vez mais 
ganha adeptos e turbina o 
mercado de uma das comi-
das preferidas do brasileiro. 
São várias opções que atra-
em clientes, que procuram 
por um alto padrão, com 
receita saudáveis e produtos 
selecionados.

O tipo de sanduíche foi 
reinventado e transformado 
em prato principal, manten-
do a curva de crescimen-
to de procura, segundo a 
Associação Brasileira de 
Franchising. Palmas para 
a evolução do hambúrguer 
descoberto na América na 
segunda metade do século 
19, trazido por imigrantes 
alemães embarcados no 
porto de Hamburgo (sim, 

essa é a razão do primeiro 
nome: hamburg steak – 
“bife de hamburgo”).

Um dos que comemo-
ram o sucesso no bairro é o 
Urbanos, pioneiro no ramo, 
com diversas opções e com 
acompanhamentos orgâni-
cos, que investiu também 
em um ambiente despoja-
do. “Buscamos oferecer o 
melhor produto possível to-
dos os dias, sempre com os 
qualificados fornecedores e 
matérias-primas. Também 
amamos o que fazemos”, 
comenta o proprietário Vi-
nícius Dias.  Para ele, sem-
pre oferecer algo novo do 
hambúrguer, um prato ou 
alguma entrada é o diferen-
cial do Urbanos. “Sempre 
tivemos a ideia de nunca pa-
rar de criar”, afirma.

O Maxx Burguer tam-
bém resolveu investir na 
qualidade no ramo. “Cria-

mos um conceito e preten-
demos seguir na linha feito 
à mão e em casa. Isso faz 
toda diferença. É difícil ser 
simples e ter excelência. 
Conseguimos unir isso a um 
ambiente gostoso, tocando 
só rock e atendimento perso-
nalizado, ao sabor único dos 
nossos pães de sal caseiros”, 
comentou Marcos Fonseca, 
um dos sócios-proprietários. 

O proprietário do Maxx 
Burguer, que tem ainda 
como sócio-proprietários, 
Camila Câmara e Romu-
lo Raggi, dá a receita para 
o sucesso dos saborosos 
hambúrgueres artesanais: 
“Brasileiro só comia Fast-
-food, hambúrguer chama-
dos “podrões”, baratos e 
de baixa qualidade. Agora 
mudou, seguindo o mesmo 
movimento das cervejas 
e bistrôs, por exemplo; É 
a busca pela qualidade!”

Hamburgueres artesanais têm conquistado nos formatos e sabores

iniciando a sua carreira, pode con-
quistar o seu sonho de aposentadoria 
com um rendimento financeiro para 
garantir o pagamento de suas despesas 
principais economizando o valor de R$ 
3,00 diariamente. Mantendo o foco, ao 
final de 30 anos, por exemplo, na matu-
ridade terá arrecadado R$ 360 mil nos 
valores de hoje. O rendimento mensal 
ficaria em torno de R$ 2 mil e ainda 
mantendo o montante em sua conta.

Isso mesmo, são aquelas 3 moedas, 
aproximadamente o valor de um refri-
gerante, uma latinha de cerveja ou um 
café expresso, que gastamos sem a mí-
nima noção para onde foi, e isso pode 
nos dar tranquilidade em uma vida 
futura. Vamos salvar estes R$3 reais!

Para começar, guarde em um cofre 
bem bonito, com a cara da riqueza, em 
casa, no primeiro mês. Ao final terá os 
seus R$ 90,00. Nesta hora, abra a sua 
conta gratuita em uma corretora de 
valores e faça a aplicação no Tesou-
ro Direto, uma aplicação do Tesouro 
Nacional. E pronto. Mantenha o rit-
mo, guardando os seus R$ 3,00 todos 
os dias. No final de um ano chegará 
a R$ 1.200,00 e bem mais animado, 
pois os seus R$ 3,00 já começam a 
render juros. E daí começamos a mu-
dar a chave, sempre ligada a um so-
nho. Pare agora mesmo de delimitar 
as fronteiras de seu sucesso, mude a 
direção de seus pensamentos a respei-
to de dinheiro, riqueza e prosperidade. 
Foi desta forma que Richard Thaler 
ganhou o Prêmio Nobel demonstran-
do que economia não é matemática e 
sim psicologia e comportamento. Me-
xa-se! Dê o primeiro passo e descubra 
que você pode tomar as rédeas de sua 
saúde financeira! É preciso saber vi-
ver e saber que você faz o seu sucesso.

Aposentadoria com R$ 3,00/dia

Paulo Costa
Coach e Mentor Financeiro, especialista em 
planejamento financeiro e qualidade de vida, com 
princípios da PNL (programação Neuro Linguística)
oseusucesso@gmail.com
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O avanço da tenologia propõe agi-
lidade de processos e uma das 
profissões que têm se destacado 

no mercado é a assistente virtual profis-
sional, que executa serviços administra-
tivos, comerciais e de secretariado re-
moto, onde o cliente obtém informações 
das atividades delegadas e a quantidade 
de horas utilizadas para sua resolução, 
em tempo real, priorizando tarefas mais 
importantes e passando de executor para 
gestor e estrategista de seu negócio.

Em entrevista ao jornal Eu Amo Meu 
Bairro, a criadora da FAS Assistente 
Virtual Fernanda Alves fala sobre deta-
lhes da atividade. Ela afirma que quem 
contrata o serviço não tem preocupações 
com encargos trabalhistas, não necessita 
aumentar as despesas fixas, pois ela ofe-
rece estrutura própria de trabalho e aten-
de como pessoa jurídica.

Assistente Virtual tem sido uma das profissões 
mais requisitadas para quem prefere delegar

Como funciona o serviço da FAS?
Juntos criaremos um fluxo de traba-

lho, que vai deixar suas atividades mais 
produtivas e com excelência, de forma 
que o cliente se sinta à vontade, onde 
utilizamos sistemas para automatizar 
seus negócios sem sacrificar o serviço. 
Vamos discutir suas necessidades espe-
cíficas e criar padrões, como e-mail de 

Criadora do FAS Assistente 
Virtual, Fernanda Alves é 

especialista em criar soluções 
para pequenas e médias 
empresas e profissionais 

liberais, tornando o tempo 
e o trabalho do cliente 

mais produtivo. Ela fala dos 
benefícios e explica como 
funciona o serviço de uma 

assistente virtual.
Georgia Noronha

BANQUINHADA BETA
Rua welington de Freitas , 254

Em frente ao Colegio Renovação

Uma Nova Lojinha commuitas delicias caseiras!

Também trabalhamos com
encomendas de Bolos e Doces

99257-9527                    beta.cake

resposta a pedido de orçamentos, ques-
tionários personalizados, cronogramas, 
listas, entre outros. Os serviços podem 
ser executados em qualquer local e aten-
der clientes de outros estados e até mes-
mo do exterior. O primeiro contato é de 
relacionamento, para conhecer o negó-
cio do ciente, como funciona e quais são 
as necessidades. Os contratos podem ser 
firmados através de pacotes fixos, por 
projetos ou por hora. Cada cliente tem 
sua demanda .
Quais são os benefícios de contratar os 
serviços de uma assistente virtual?

Ajudamos a gerenciar tarefas diárias. 
Atendemos pessoas que não tem tempo 
para executar suas atividades ou prefe-
rem delegar. Desta forma elas aprovei-
tam para fazer aquilo que consideram ser 
mais importante, otimizando seu tempo. 
O serviço atende a quem prefere focar na 
estratégia, para fazer o negócio decolar. 
Eu uso criatividade e organização, para 
ajudar empreendedores alcançarem o 
próximo nível, enquanto constróem um 
negócio bem sucedido e próspero.
Qual é o seu público alvo?

Trabalho com profissionais liberais, 
microempreendores individuais (MEI’s), 
micro empresas (ME’s), empresas de pe-
queno porte (EPP’s) e quem busca agili-
dade e tempo para executar suas ativida-
des empresariais.
Quais são as atividades que a FAS 
executa?

Serviços administrativos, gerencia-
mento de e-mail, cadastros de sistemas e 
planilhas, organização e digitalização de 
documentos, diligencias e serviços em 
órgão públicos, fluxo de caixa, emissão 
de boletos e notas fiscais, organização 
de documentos contábeis, controle de 
conta a pagar e recebimentos, cobrança a 
clientes, relatórios, relacionamento com  

clientes, prospecção, vendas, gestão de 
agendas, organização de eventos e via-
gens, assistência a eventos, produção de 
textos, e outras atividades de apoio.
O que você considera ser mais impor-
tante em sua atividade?

O cliente tem a flexibilidade de 
contratação do pacote mais adequado 
às suas demandas. O serviço tem orga-
nização e total controle de prazos e o 
contrato possui uma cláusula de con-
fidencialidade, portanto, o cliente tem 
suas informações seguras e protegidas, 

mesmo remotamente.
Além do serviço de assistência remo-
ta, você realiza outras atividades?

Sim. Presto serviços de mentoria para 
quem quer empreender na área de assis-
tência virtual. Estou me preparando para 
ministrar palestras e workshops sobre 
empreendedorismo e o trabalho remoto e 
em breve lançarei meu canal no Youtu-
be. Quem desejar obter mais informações 
pode me acompanhar no instagram @fas.
assistentevirtual ou enviar e-mail para 
fernanda.assistenteremota@gmail.com.
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Ajudar o próximo exige doação, 
amor e fé. Unindo o desejo e a 
necessidade de ser útil, a profes-

sora Rogéria Alvim venceu um câncer de 
mama e iniciou uma nova vida doando 
seu tempo para pessoas que precisam de 
atenção, como crianças com câncer, mu-
lheres com diversos problemas - físicos, 
emocionais e psíquicos, como a depressão 
- e presidiários. Três públicos diferentes, 
mas uma coisa em comum, a boneca Vida 
que é doada para crianças com câncer.

Rogéria era professora em uma escola 
de Guarapari e no dia do seu aniversário 
recebeu o diagnóstico de câncer, por sua 
médica. Mesmo com a triste notícia come-
morou o seu dia com suas colegas de tra-
balho, sem que elas soubessem de nada. 
Após a comemoração informou o proble-
ma a todas, que a abraçaram e a apoiaram.

A professora iniciou seu tratamento 
e foi necessário se afastar da escola, par-
tindo para Vitória. Recuperada precisou 
encarar outra batalha: a volta para sala 
de aula. A procura para a recolocação 
foi grande e ela não conseguia retomar 
a antiga vida profissional, então, deu a 
volta por cima, surgindo a ideia de fazer 
artesanato para complementar o orça-
mento da família.

Certo dia, Rogéria fez uma boneca 
para sua sobrinha e ao aplicar os cabe-
linhos, a artesã relembrou quando per-
deu seus cabelos. Então, sentiu o grande 
desejo de colaborar com meninas porta-
doras de câncer da ACACCI, presente-
ando-as com uma boneca feita de ami-

Artesã cria bonecas de crochê e 
doa para crianças com câncer
A boneca Vida é patenteada a pedido de uma ong do Canadá. Ela é produzida em grande 

quantidade e doada para hospitais em Vitória, São Paulo e Brasília

gurumi. A boneca ganhou o nome de 
Vida e, posteriormente, Rogeria criou o 
boneco B para os meninos.

Segundo a artesã o amigurumi é uma 
técnica japonesa de transformar o crochê 
em bichinhos, onde a produção das “car-
reiras” são feitas em espiral, utilizan-
do um marcador para contá-las. “Com 
o amigurumi é possível fazer, bonecas, 
leão, polvo e outros bichos”, diz a artesã.

Em 2019 a juíza da vara de execuções 
penais de Viana assistiu um vídeo da 

Rogéria na internet e fez o convite para 
que ela participasse de um projeto, que 
acontece desde 2016 na penitenciaria de 
segurança média de Viana. Ela aceitou 
o convite e foi disposta a ensinar o ami-
gurumi para os presidiários, encontran-
do uma equipe pronta para ajudar. 

“Esse aprendizado também é uma 
possibilidade de futuro. Os presos pas-
sam o dia em sala de produção, pensam 
em modelos de bonecas diferentes e se 
ajudam. Fazer as bonecas ajuda na re-
dução da pena. São 50 homens ajudan-
do o projeto”, afirma Rogéria.

Rogéria, que já fazia bonecas para 
crianças com câncer encontrou no pre-
sídio a ajuda que precisava, para au-
mentar sua produção. 

Outro projeto que a artesã se dedica 
é o da praça de Eurico Salles, onde en-
sina o crochê, para mulheres com expe-
riências diversas, como câncer, depres-
são e outras questões que mexem com o 
emocional do ser humano

O projeto da Boneca Vida continua 
fazendo parte da rotina de Rogéria. Sua 
produção tem cerca de 200 bonecas 
para distribuir para crianças com cân-
cer de hospitais de Vitória, Brasília e 
São Paulo no período do natal.

Rogéria é voluntária na ACACCI e 
ensina as mães das crianças a confec-
cionarem as bonecas.

“A Vida é um projeto iluminado por 
Deus. Eu publiquei um vídeo na internet 
que obteve 11 mil visualizações, que foi 
assistido por uma pessoa de uma ONG 
canadense, que pediu para eu ir ao Cana-

dá dar o curso de amigurumi. Por acaso a 
ONG se chamava Vida para a Vida e eles 
queriam algo para crianças com câncer. 
A única exigência é que eu devia paten-
tear a boneca e consegui fazer isso com 
a ajuda de amigos e da minha irmã que 
mora no Canadá. Precisamos de ajuda 
das pessoas para aumentar a produção 
e arrecadar mais matéria prima para o 
projeto. Em Jardim Camburi ainda não 
tenho uma loja de apoio para eu dar au-
las, nem um ponto de recolhimento de 
linha. O projeto vive de doação e é emo-
cionante ver as crianças recebendo as 
bonecas. Quem tiver interesse em apoiar 
o projeto da boneca Vida, pode me encon-
trar no Instagram @bonecavida ou ligar 
para (27)99694-3835. Eu não tinha nada 
e agora tenho vida e uma historia muito 
linda escrita pelo dedo de Deus”, finaliza.

Rogéria em processo de tratamento do câncer
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Eu Amo Meu Bairro comemora 8 anos

Fotos: Maressa Moura e Gustavo Zamprogne
Galeria de fotos do encontro empresarial:

A empresa Eu Amo Meu 
Bairro comemorou 08 
anos de atividades, rea-

lizando o evento Experiências 
e Conexões para Impulsionar 
Negócios”, onde reuniu cerca de 
200 empresários e autônomos 
no restaurante La Cozina, em 
Jardim Camburi.
 O evento contou com 

o painel “O que fazer para 
a minha empresa crescer”, 
apresentado pela executiva e 
jornalista Georgia Noronha. 
 A empresária da JC Consulto-
ria Jaqueline Guerra, o empresário 
e palestrante Lucas Fonseca, do 
Instituto Lucas Fonseca e a publi-
citária Aline Dias, do blog Aline 
Approves foram convidados para 

participar da discussão do pai-
nel, no qual falaram sobre  as-
pectos empresariais e compor-
tacionais, como mudanças de 
comportamento e mindset (mo-
delo mental), planejamento es-
tratégico e criação de conteúdo 
para mídias sociais.
 No evento, os participantes 
tiveram a oportunidade de fazer 

network, trocar cartões de visitas, 
brindar com      chopp, vinho e es-
pumante, com direito a parabéns 
com bolo e docinhos. O aconte-
cimento foi um sucesso graças às 
empresas  patrocinadoras: Empre-
sárias do Lar, Multiplas, Hachbart, 
Vila Plaza Seguros, Porto Seguro, 
Shopping das Frutas, Hoffman, 
ARJUR Araújo e Regetz Advoca-

cia e Assessoria Jurídica, Mares-
sa Moura e Gustavo Zamprogne, 
Beta Cake, Riti Cakes, Decore 
Locações, Promovie Videos, Jana 
Tanure,  Mirka Eventos, Brusk, 
Sonia Sommelier, Deejay Ale, 
Hoffman,  Gilvania Betto,  Mu-
lher Estrategista, W! Workstudio,  
Quem não se comunica se trum-
bica e Adriana Bandeira.

Cerca de 200 empresários e autônomos se reúnem para confraternização em Jardim Camburi

Mayra Regetz, Railla Luana Cordeiro e Aretusa Pollianna Convidados posando para foto

Entrega de brinde fornecido pelas meninas do Multiplas Em destaque, o casal Elizeu e Elizangela da Empresárias do Lar

Sandro Litig, Georgia Noronha, Emerson Pittol e Claudia PittolRegistro do salão lotado

Brinde para confraternizar Chpp gelado da Brusk Patrocinadores do encontro empresarial

Convidados do Painel Jaqueline Guerra, Aline Dias Lucas Fonseca e a anfitriã Georgia.

Mesa decorada por Decore Locações com docinhos da Riti Cakes e Bolo da Beta Cake
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Volta em Jardim Camburi

Novo pub
Jardim Camburi tem novo point, 

o Tennessee Pub. A casa promete não 
só o sertanejo, como o nome sugere, 
mas axé e samba também. Abrirá de 
quinta a sábado, a partir das 22 horas, 
e aos domingos, a partir das 19 horas, 
na Judith Leão Castelo Ribeiro, a rua 
da Laminha.

Saída para praia
Os moradores terão nova opção 

de saída do bairro em direção à 
orla. Novo semáforo está em pro-
cesso de instalação pela Prefeitura 
na norte-sul, na altura da rua Car-
los Gomes Lucas (esquina com o 
posto de gasolina).

 
Tá bombando

Os bares da avenida Anísio Fer-
nandes Coelho ficaram lotados nos 
jogos decisivos do Flamengo. Aliás, a 
via tem opções de comes e bebes para 

“Às vezes o vencedor é apenas um sonhador que não desis-
tiu” Autor desconhecido.

Roberto Teixeira
todos os gostos, desde recantos mais 
tranquilinhos em lanchonetes até os 
bares com música ao vivo.

Livros pela web
O mercado de impressos com os 

livros segue cada vez mais forte. Em 
relação as publicações infantis, nem 
se fala. E quem dá boas dicas são os 
booktubers, como a Isabella Lubrano. 
Vale a pena procurar ela no Instagram.

Comunicação para venda
Sair com o planejamento pronto e 

ter habilidades para colocar em prática 
a Comunicação para negócio e ven-
das. Este é o objetivo do treinamento 
que acontece nos dias 14, 15 e 16 de 
janeiro, na Acacci. Inscrições abertas 
no site redeimpulsione.com.br. E tem 
desconto para os primeiros inscritos. 

História
Jardim Camburi surgiu de um 

loteamento aprovado em 1928 mas, 
somente em 1967 foram construídas 
as primeiras 100 casas. 

Novembro de 2019, 
marca o lançamento 
do livro da atleta Va-

lesca Rocha, que fala sobre 
sua trajetória, desafios e su-
perações, enfrentados em sua 
carreira. No mesmo mês ela 
parte para Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos, para partici-
par do Campeonato Mundial 
de Levantamento de Peso, 
onde se consagrou campeã, 
pela oitava vez e novamente 
recordista. Além disso, entrou 
para o Hall da fama (Hall of 
fame), sendo reconhecida pela 
excelência em sua carreira. 
Valesca estende sua estada, 
para realizar treinos na Cali-
fórnia, onde treina com vários 
atletas de alta performance. 
Em entrevista ao jornal Eu 
Amo Meu Bairro fala sobre o 

A atleta Valesca Rocha 
entra para o Hall da Fama

Valesca Rocha bate o prórpio record, entra para o Hall da Fama e lança um livro.

Georgia Noronha

Valesca Rocha vence o campeonato de levantamento de peso pela oitava vez

Como foi a sua participação 
no mundial de levantamento 
de peso? 

Fui campeã na categoria 
open e master, até 52 kilos, em 
duas 2 modalidades: supino e 
levantamento terra. Bati o re-
cord mundial mais uma vez.
Qual foi a temática abordada 
e o que te motivou lançar um 
livro, recentemente?

O título do livro é “Quando 
o Leão Ruge” e conta histórias 
da minha vida desde a infância 
até a fase adulta. Fala sobre su-
peração.

O motivo do livro foi a cer-
teza de que servirá de inspira-
ção para pessoas e ajudará em 
tomadas de decisões.
O que esse campeonato te 
trouxe de importante?

O “Hall of fame” um título 
que me dá mais credibilidade 
no esporte e outras oportuni-
dades, como treinar nos Esta-
dos Unidos. O Hall of fame é 
um momento indescritível. Só 
consegue o título quem vence 
o mundial oito vezes e tem 3 
records invictos, como eu.
Quais são seus planos para 
2020? 

O ano 2020 já começou. 
Busco treinos diferenciados, 
aqui na Califórnia, onde exis-
tem vários atletas de alto ren-
dimento.
Quando retorna ao Brasil? 

Em maio, com mais “ba-
gagem” no esporte.
Qual a mensagem que você 
quer passar para as pessoas 
que desejam alcançar o su-
cesso como você?

Se você quer resultados 
diferentes, faça algo diferen-
te. Foi o que fiz. Saí do meu 
país para buscar novos desa-
fios. O sucesso depende de 
nós mesmos. 

Valesca dá dicas para 
quem deseja alcançar o 

sucesso no esporte:

• Evite escutar opiniões das 
pessoas  e foque no seu 
objetivo.

• Pense positivo e evite pensar 
nas dificuldades.

• Tenha disciplina e persistência 
e lute.

• Lembre-se de que nosso maior 
adversário somos nós mesmos.

lançamento do seu livro, sua ida 
para os Estados Unidos e planos 
para 2020.

Gabriela Lopes
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