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Campanha: A iniciativa parte de Jardim Camburi sendo estendida a outros bairros da Capital

Grupo de empresários se unem 
para fortalecer negócios

Animais:

REDE COMUNIDADE SEGURA. Programa ajuda a monitorar a segurança de Jardim Camburi

Campanha apoia 
compra em bairros

Grupo de pessoas mantém um espaço em 
Jardim Camburi, para resgatar, cuidar, 
vacinar, castrar e disponibilizar gatos e 
cachorros para a adoção.(pág.9)

Catia Paganote, a Paquita Miúxa do programa 
de TV apresentado por Xuxa Meneghel é 
moradora de Jardim Camburi e encontrou 
em Vitória melhor qualidade de vida (pág.5)

Eterna Paquita:

Empresários e autônomos se 
unem em pról do comércio de 
bairros (pág. 7)

Karla Nogueira
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Continuamos com o trabalho do impresso mesmo em tempos de pandemia

FALAR

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.  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.

- Impresso elaborado e produzido por Eu Amo Meu Bairro -
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Nos siga nas 
redes sociais
@euamomeubairro

Desde muito nova visitava 
minha avó e tias que moravam 
em Jardim Camburi e meu so-
nho era me mudar para Vitória. 
Em 2004, meus  pais  vieram 
moram no bairro e minha paixão 
por Jardim Camburi começou. 
Amava passar os fins de semana 
aqui. Passeávamos no calçadão 
e outros lugares. Eram tantas 
opções de bares, que podíamos 
experimentar um lugar diferente 
a cada saída. E os supermercados 

O leitor quer

Jordana Louvem

abertos até as 22h? Achava ma-
ravilhoso poder aproveitar o dia! 

Graças a Deus morar em 
Jardim Camburi foi uma das 
melhores escolhas que fiz. Es-
tar próxima da minha família 
é a minha maior realização, 
mas estar perto deles no bairro 
que tanto amo é melhor ainda.  
Confesso que no início imagi-
nei que morar aqui seria como 
habitar em uma cidade grande, 
onde as pessoas não se conhe-
cem, não se cumprimentam, não 
se falam. Eu estava enganada!

Já tenho 2 anos de bairro e 
me relaciono muito mais que na 
cidade em que morei, por cerca 
de 20 anos, no interior do ES.

Os momentos restritivos da 
pandemia nos fazem perceber o 
quanto as coisas, que nos pare-
ciam corriqueiras, são valiosas! 

Eu faço parte de uma asso-
ciação comercial que me per-
mite me relacionar bastante 
em um grupo de pessoas com 
as quais me surpreendo a cada 
dia, por descobrir o quão incrí-
vel é cada um dos componentes. 

Jardim Camburi 
é minha paixão

Mesmo com a pandemia do 
Covid-19 continuamos foca-
dos em levar informações para 
moradores, profissionais e em-
presários de Jardim Camburi, 
incentivando o uso de serviços e 
a compra de produtos do bairro.

O comércio de produtos 
e serviços de Jardim Camburi 
está sofrendo, como as empre-
sas em todo o Brasil, e um dos 
objetivos do jornal Eu Amo 
Meu Bairro é levar aos nossos 
leitores informação de opções 
de compras e ações com foco 
no bairro, pois os negócios de-
pendem dos consumidores para 
sobreviver. É preciso apoiar 
e cuidar da economia local.

São mais de quatro meses de 
quarentena e o funcionamento 
do comércio de produtos e ser-

viços continua limitado, por con-
ta de horários de funcionamento 
e pela diminuição de acesso de 
clientes.  Além disso, parte da 
população teme sair de suas re-
sidências para consumo, levan-
do as empresas a fecharem suas 
portas ou buscarem algum tipo 
de estratégia para continuarem 
vivas, como por exemplo, reali-
zar entregas em casa, lançar no-
vos produtos ou trocar de nicho.

Um dos diferenciais das 
pequenas lojas físicas das lojas 
online é receber clientes, onde 
eles podem tocar no produto 
desejado, estar em contato com 
pessoas, ou usufruir de um deter-
minado serviço local, como de-
gustarem alimentos, experimen-
tarem roupas, entre outras ações, 
onde ele se sintam bem e confor-

táveis. Atualmente, as lojas físi-
cas passam a concorrer com as 
online e com os profissionais li-
berais, que não necessitam de es-
paço físico para funcionamento.

O bairro conta com a As-
sociação Comercial, Empre-
sarial e Industrial de Jardim 
Camburi e Área Continental de 
Vitória (ACEIC), para apoiar 
os negócios locais. A institui-
ção está lançando uma campa-
nha para envolver comercian-
tes de produtos e serviços do 
bairro e entorno, afim de criar 
a união de todos e o fortale-
cimento dos negócios locais.

Nós, da plataforma Eu Amo 
Meu Bairro, também buscamos 
estratégicas para divulgar os 
negócios de Jardim Camburi 
e entorno. Lançamos mais al-

guns serviços online utilizando 
o Instagram, o Facebook e o 
portal euamomeubairro.com.br 
e potencializamos a divulgação 
de nossos clientes no impresso 
compartilhando nas outras mí-
dias por um período de um mês. 

Com a pandemia, a impres-
são do jornal Eu Amo Meu Bair-
ro não foi paralisada, entretan-
to, estrategicamente buscamos 
parceiros de delivery, para rea-
lizarem as entregas dos impres-
sos e empresas como padarias, 
cafeterias e farmácias, para os 
clientes realizarem a retirada.

A equipe Eu Amo Meu 
Bairro deseja que este mo-
mento que estamos passando 
seja fortalecedor, eduque, nos 
ensine a ser estratégicos, nos 
traga mais amor e seja breve.

Acredito que após a pande-
mia a necessidade de se rela-
cionar com as pessoas vai au-
mentar, seja com os vizinhos, 
parentes ou colegas de trabalho. 
Esse processo difícil que esta-
mos vivendo, prova que pre-
cisamos muito uns dos outros.

Quando tudo isso passar par-
ticipe de reuniões, festas de con-
domínio, igreja e associações. 
Se você é empresário ou o em-
preendedor se surpreenderá com 
o tanto de pessoas incríveis que 
pode conhecer e se relacionar.

jordanalouvem05@gmail.com
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, Ex Paquita Catia Paganote se 
muda para Vitória para ter 
melhor qualidade de vida

Divulgação @catiapaganote

A Paquita “Miúxa”, Catia Paganote mudou-se para a capital do Espírito Santo, está atuando com assessoria 
política, é digital influencer e continua executando trabalhos artísticos pelo Brasil

A violência está cada vez mais 
presente na sociedade em que vive-
mos. Cada dia que passa as pessoas 
não estão conseguindo ter ou/e man-
ter o controle emocional em cada si-
tuação. A violência é um ato em que 
pode ser expresso de várias formas, 
como por exemplo: física, moral, 
psicológica, sexual e até mesmo pa-
trimonial. Em sentido amplo, a vio-
lência pode ser considerada como 
qualquer comportamento em que 
venha causar dano a outra pessoa.

Assim, a Lei Maria da Penha 
(11.340/2006) veio com o intuito 
de coibir e prevenir qualquer forma 
de violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Essas medidas de 
proteção são cometidas por alguém 
em que tenha afetividade e normal-
mente acontece no âmbito doméstico 
ou de um relacionamento amoroso.

Muitos fatores e aspectos da vida 
cotidiana, como a educação, a desi-
gualdade social e a mobilidade urbana 
afetaram o combate à violência do-
méstica, drasticamente, durante a pan-
demia. Desde que se iniciou o período 
de isolamento social e com o aumento 
do desemprego no Estado, os casos em 
que o Brasil lidera o ranking mundial 
é a violência doméstica. Nesse mo-
mento de quarentena, as pessoas estão 
passando o dia todo no mesmo ambien-
te, onde pode exacerbar as tensões. 

De acordo com as pesquisas, o 
Ministério da Mulher, da família e 
dos Direitos Humanos, sinalizou que 
a maioria das denúncias realizadas 

Especialista

Lillian Thais da Silva
Advogada | OAB/ES 29.462
• Pós Graduanda em Direito Penal e Processual Penal;
• Membro da Comissão de Prerrogativas da 17a Subseção Serra;
• Membro da CAIC da 17a Subseção Serra.

são destinadas à violência doméstica, 
sendo que o Estado do Espírito Santo 
é o 4º (quarto) do País com mais casos. 

Apesar do maior volume de denún-
cias, o aumento da violência domésti-
ca escapa das estatísticas dos órgãos 
de segurança pública. A razão é que, 
isolada do convívio social, a vítima 
fica refém do agressor e impedida de 
denunciar aos órgãos competentes, 
ou seja, a estatística é muito maior 
do que é divulgado e denunciado.

No entanto, é importante esclarecer 
que a Lei Maria da penha visa garantir 
a proteção das vítimas de Violência e 
para que isso ocorra é necessário denun-
ciar o agressor, através do Disque De-
núncia 181, pela internet ou compare-
cendo até uma Delegacia, onde a vítima 
poderá solicitar as medidas protetivas.

Além disso, com a atual campanha 
“Sinal Vermelho contra a Violência Do-
méstica” promovida pelo CNJ e AMB, 
com o apoio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, a vítima po-
derá fazer um “X” vermelho na palma 
da mão ou em um papel e solicitar ajuda 
nas farmácias que estão credenciadas.

É preciso que as vítimas contem 
com o apoio da comunidade onde 
vivem. Vizinhos, familiares e ami-
gos devem estar atentos aos sinais 
que elas emitem e que se mostram 
por mudanças súbitas de comporta-
mento. A fim de combater a Violên-
cia Doméstica, tornou-se imperioso 
o Estado agir de maneira mais rápida 
e eficaz na questão da violência, sem-
pre na defesa dos Direitos Humanos.

Soluções de segurança condominial. 
O que e como adotar?

Comunidade

Violência doméstica e os impactos causados 
durante o covid-19

Catia Paganote da 
Cunha, 44 anos, 
é artista, recen-

temente mudou-se para 
Jardim Camburi e está 
atuando com assessoria po-
lítica, além de continuar a 
desenvolver trabalhos ar-
tísticos em todo o Brasil. 
 A artista iniciou sua car-
reira de modelo e manequim 
aos 3 anos de idade. Nos 
anos 90 realizou seu sonho, 
que era o mesmo de muitas 
meninas da época: se tornar 
uma auxiliar de palco no 
programa de TV, apresen-
tado pela empresária Xuxa 
Meneghel. Desta forma ela 
passou a integrar o grupo 
Paquitas, sendo “batizada” 
pela própria “Rainha dos 
Baixinhos” como Miúxa. 
 “Minha família mora em 
Vitória e há seis meses me 
mudei para Jardim Camburi. 

Escolhi o bairro porque foi 
indicado por um primo meu. 
O que me chamou a atenção 
aqui foi que Jardim Camburi 
é habitada por muitas famí-
lias e oferece uma diversida-
de de serviços. Aqui tenho 
mais qualidade de vida e um 
novo lugar para recomeçar 
a vida de forma mais tran-
quila que no Rio de Janeiro. 
Apesar de vir para Vitória, 
não deixo de lado minha 
vida artística e carreira. As 
atividades que realizo me 
permite estar em qualquer 
lugar do Brasil e viajo sem-
pre para o Rio e São Paulo. “
 Segundo Catia, seu 
período de Paquita foi 
uma época excelente e de 
acordo com ela o meio 
profissional com o gru-
po foi uma grande escola. 
 “Aprendi muitas coisas, 
inclusive a ser uma pessoa 

responsável. Hoje, minha 
relação com a Xuxa é su-
per bacana, apesar de não 
ser uma amizade extensa, 
porém sou membro de um 
grupo no WhatsApp, onde 
troco informações pesso-
ais e profissionais com a 
“Rainha dos Baixinhos” e 
com as outras “Paquitas””.
 Catia lançou o livro au-
tobiográfico com o título 
“Minha vida é um show”, 
onde fala de momentos im-
portantes de sua história. 
 “Meu livro foi escrito 
com linguagem agradável e 
simples e é possível adquiri-
-lo no site: https://www.blo-
gstar.com.br. Realizei mais 
um sonho”, afirma Catia.
 Além de artista, Catia re-
aliza trabalhos como digital 
influencer em suas mídias 
sociais (Instagam, Facebook 
e Twitter @catiapaganote).
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Programa ajuda a monitorar a 
segurança de Jardim  Camburi
A 12ª Companhia Independente de Po-

lícia Militar, localizada na área conti-
nental de Vitória, com sede em Jardim 

Camburi lançou programa Rede Comunidade 
Segura, que visa atender condomínios, ruas, 
escolas e empresas do bairro, para garantir a 
segurança dos moradores, de forma parcei-
ra, estreitando o relacionamento da comuni-
dade, empresários e os agentes de segurança.
 De acordo com o capitão Nunes Lima, al-
gumas placas estão sendo instaladas em co-
mércios, escolas, condomínios e outros setores 
de Jardim Camburi sinalizando e identifican-
do os setores que participam do programa. 
 “Nós identificamos pessoas, como síndicos, 
empresários, líderes da comunidade e outros in-
teressados, onde fazemos um pequeno bate-pa-
po para convidá-los a participarem de uma reu-
nião – durante a pandemia, com número restrito 
de pessoas e utilizando os protocolos sanitários 
- na companhia para apresentação detalhada 
da proposta, onde é repassado qual é a respon-
sabilidade de cada um dentro do projeto. Nosso 
interesse é de implementar o projeto e mostrar 
às pessoas que residem em Jardim Camburi ou 
têm negócios no bairro, onde ele contribui com a 
segurança local”, informa Capitão Nunes Lima.
 O Sargento Harley Glaucio Barcelos, res-
ponsável na condução do Rede Comunida-
de Segura, diz que existe um passo-a-passo 
para quem deseja participar do programa. 
 “Fazemos o contato inicial com as pessoas 

para falar do programa. Entretanto é necessá-
rio que participem da reunião de apresentação, 
para entender a funcionalidade e suas respon-
sabilidades. O apoio de todas as instituições 
do bairro e de pessoas formadoras de opinião 

Aplicativo ajuda na comunicação de 
moradores com a polícia

“Um aplicativo chamado Rede 
Comunidade Segura está disponível para 
instalação em celulares Android e foi criado 
em parceria com a comunidade, fruto de 
uma boa relação com moradores e polícia. 
No aplicativo, o usuário encontra atalhos 
como números de telefones de plantão, 
Whatsapp, localização e e-mail da 12ª Cia 
de Polícia militar, emergência (190), link para 
o Sistema Nacional de Segurança Pública 
– Sinesp e para o conselho Nacional de 
Justiça, disque denúncia (181) e delegacia 
online (Sistema de Registro de Ocorrências)”, 
comunica Capitão Nunes Lima. 

é extremamente importante para que possamos 
alcançar mais pessoas que queiram aderir ao 
projeto e para que entendam a importância de 
participar da reunião de apresentação.  Quem 
participar do a Rede deverá cumprir algumas 

etapas para obter a placa e instalar em sua loja 
ou condomínio. Os síndicos que participarem 
do projeto devem repassar a proposta para os 
moradores para que eles possam, também, 
aderir ser parceiros nesta ação. A fixação da 
placa identifica quem faz parte da ação, que 
aproxima a população da Polícia Militar e gera 
confiança, fazendo com que possamos intera-
gir juntos.  Temos boa quantidade de condomí-
nios adeptos ao programa e estamos confian-
tes que os comerciantes também irão aderir.
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Empresários e autônomos se unem 
para fortalecer negócios na crise

Na foto,  empresários que apoiam a campanha. Alguns empresários têm se reúnido de forma online para 
apresentação do projeto e discussão de ideias

Incentivo para a realização de compras 
nos bairros, com diversos pontos de mídia 

de divulgação e peças como adesivos, 
camisetas, canecas, máscaras, lixeiras de 

TNT, banners, e outdoors.

A união de empresários e autônomos per-
mitiu a concretização da campanha “Eu 
Apoio o Comércio do Bairro”, que foi 

lançada na segunda quinzena de julho com a 
finalidade de fortalecer negócios de bairros da 
área continental de Vitória. 
 A ação foi idealizada pela ACEIC (Associa-
ção Comercial, Empresarial e Industrial de Jar-
dim Camburi e Região Continental de Vitória) 
e está sendo executada com o apoio de empresas 
como a Leroy Merlin, Eu Amo Meu Bairro, Gra-
fitusa, Shopping Norte Sul, Impacto Engenha-
ria, OSM Tecnologia, Bioclínico, Cardioservi-
ce, Speed, Petit Conê, Colcholandia, Hachbart, 
Shopping Place Vix e Ministério da Agricultura. 

Canecas contendo a logomarca da campanha são 
alguns dos intens que fazem parte do kit adesão

Outdoors, banners, e-mails e outros recursos estão 
sendo utilizados para a divulgação da campanha

Adesivos identificam participantes da ação

A iniciativa parte de Jardim Camburi sendo estendida aos outros bairros da região metropolitana

 De acordo com o empresário Evandro Ma-
theus, Presidente da em exercício da ACEIC, 
as lojas que aderirem a campanha recebem um 
kit contendo camisetas, sacos de lixo de TNT 
para carros, máscaras e um adesivo que deverá 
ser afixado em local visível para identificá-las 
como participantes da ação. Ele diz que a cam-
panha é divulgada de diversas maneiras e uti-
liza recursos como mailing, outdoors distribu-
ídos por alguns bairros,  banners inseridos na 
áreas externas do Shopping Norte Sul, painel 
de Led localizado na entrada do bairro, jornal e 
redes sociais da plataforma Eu Amo Meu Bair-
ro, portal de notícias euamomeubairro.com.br, 

além do site www.aceic-vix.org.br, Instagram 
e Facebook @aceic.empresas.   
 Evandro Matheus fala que a iniciativa par-
tiu do bairro Jardim Camburi, se estendendo a 
toda a região da área continental de Vitória - 
nos bairros onde tiver empresas que aderirem 
a campanha -, para potencializar os negócios e 
incentivar os moradores a comprarem e usufruí-
rem de serviços de seus bairros e os empresários 
e autônomos a fortalecerem uns aos outros. 
 “As empresas sofrem com o advento do 
covid-19 e com a ajuda dos consumidores, 
realizando compras nos negócios de bairro, 
contribuem para que continuem  existindo, 
estimulando a economia local e gerando mais 
empregos. A campanha é um incentivo para 
a realização de compras no bairro. No entan-
to é um preparo para outra ação que vamos 
lançar, o “Liquida Jardim Camburi”. As lojas 
que aderirem a campanha serão destaques 
nas mídias sociais da ACEIC, unindo forças. A 
proposta mobiliza consumidores e empresários 
para valorizar o relacionamento entre clientes 
e empresas dos bairros adeptos da campanha. 
Quanto mais adeptos, mais conseguimos nos 
fortalecer e divulgar os negócios das regiões. 
Os proprietários de empresas que tiverem inte-
resse em participar da campanha podem entrar 
em contato conosco nos telefones 99244-1546 
(Matheus), 99939-6748 (Georgia) ou 99247-
8402 (Jordana). Devemos refletir sobre a im-
portância de contribuir para o fortalecimento 
de negócios do nosso bairro”, afirma Matheus.

Contatos: 
99244-1546 (Matheus)
99939-6748 (Georgia) 
99247-8402(Jordana)

Mídias sociais 
@aceic.empresas 

Site:
www.aceic-vix.org.br

Campanha:  “Eu Apoio o Comércio do Bairro”
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Tem cinema no bairro
 Jardim Camburi recebe uma proposta de 
entretenimento, considerada segura durante 

a pandemia, para ser aproveitada fora de 
casa. É o cinema drive-in que foi instalado 
no espaço montado no estacionamento da 

Faculdade Estácio de Sá, onde são exibidos 
diversos filmes para assistir de dentro de um 

veículo com até quatro pessoas. 

“Só você sabe porque começou essa jornada. Então saberá, também, o quanto vale a pena continuar” 
Lucas Fonseca

Volta em Jardim Camburi
Loja especializada em Suínos

Chegou em Jardim Camburi o My Pig uma 
empresa  especializada em produtos suínos 
e oferece picanha, alcatra e outros produtos 
derivados de carne de porco. O carro chefe 

são os torresmos de barriguinha, torresmo de 
rolo fechado, espeto de torresmo e o cone de 
torresmo pipoquinha. A loja está localizada 

na rua Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 
695, Loja 4.

Alimentação, visitas periódicas à rede de 
podologia de sua confiança e produtos específi-
cos para o fortalecimento são alguns dos cuida-
dos necessários

Ter unhas fortes e cheias de vida é o sonho 
de muita gente, mas é preciso tratá-las muito bem 
para conquistar esse resultado. Segundo Ma-
ria Lourdes Pinheiro, podóloga e coordenadora 
técnica da Doctor Feet, unhas fracas podem ser 
sintomas de algumas condições como diabetes, 
disfunção hormonal, estresse e até problemas de 
fígado, pulmão e coração. 

“O ideal é cuidar das unhas com profissio-
nais habilitados  e, ao perceber que elas conti-
nuam quebrando com muita frequência, a dica é 
procurar um dermatologista”, alerta.

Confira 10 soluções para unhas 
fracas e quebradiças

1. Evite roer as unhas ou levar as mãos à boca, 
pois a saliva enfraquece a unha e o mau-há-
bito pode causar infecções causando até a  
perda da unha;

2. Invista em bases fortalecedoras e nutritivas 
que devem ser aplicadas sempre antes do es-
malte;

3. Faça as unhas com profissionais semanal-
mente, mas sem retirar totalmente as cutí-
culas já que elas ajudam na proteção contra 
doenças, como a micose, por exemplo;

4. Não utilize produtos com formol, podem 
causar alergias;

5. Aposte em alimentos ricos em vitamina C 
que fortalecem as unhas, a pele e, de quebra, 
favorecem o sistema imunológico;

6. Mantenha as mãos e as cutículas sempre hi-
dratadas;

7. Use luvas para realizar tarefas domésticas 
para proteger as unhas de produtos químicos;

8. Remova o esmalte com produtos específicos 
e que não contenham acetona, pois o com-
ponente causa danos nas unhas e resseca as 
cutículas;

9. Atente-se aos prazos de validade de produtos 
como esmaltes, bases e cremes para as mãos. 
Não use se estiverem vencidos;

10. E por último, mas não menos importante. 
Deixe a unha respirar removendo todo o es-
malte, pelo menos, dois dias antes de uma 
nova aplicação.

No entanto, algumas mudanças de hábito po-
dem amenizar a quebra  e deixar as unhas mais 
bonitas e saudáveis. Confira:
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Saiba como renovar sua casa com uma 
decoração diferente e econômica

Troca de móveis, pe-
quenas ou grandes re-
formas, aquisição de 

produtos de decoração, entre 
outras são ações que estão 
acontecendo neste momen-
to de pandemia, onde mui-
tas pessoas aproveitam a 
oportunidade para renovar o 
ambiente residencial ou em-
presarial. E, de acordo com 
a sócia proprietária da Cole 
e Decor, a empresária Lucia-
na Bonatto Encarnação, tem 
gente que possui o hábito de 
pintar paredes de ambientes 
anualmente, e tem quem pre-
fira instalar adesivos de papel 
de parede, por ser um método 
mais prático e econômico.
 A empresária fala que 
qualquer pessoa pode utilizar 
os adesivos papeis de pare-
de, pois tem excelente custo 
benefício e não dispende de 
muito trabalho para a insta-
lação, além de evitar a sujei-
ra de uma pintura de parede. 
 “O adesivo papel de pa-
rede é maravilhoso porque a 

Decoração

aplicação é mais rápida.  Além 
disso, a limpeza é fácil e não é 
necessário ter o trabalho de re-
formar todo um ambiente anu-
almente, pois o papel tem gran-
de durabilidade. O valor do 
adesivo vai depender do tipo, 
espaço, quantidade de paredes 
e locais de aplicação, podendo 
ser muito mais econômico que 
a bagunça e o gasto com pro-
dutos e contratação de profis-
sional, para realizar pintura 
de um ambiente.  O papel de 
parede deixa o ambiente agra-
dável, harmonizado e dá perso-
nalidade ”, informa Luciana. 
 A empresa Cole e Decor 
oferece um trabalho voltado 
para a decoração de ambien-
tes, pois os profissionais bus-
cam agregar conhecimento 
sobre decoração para ajudar 
seus clientes, com indicação 
de produtos e composições.
 “Os adesivos que vende-
mos são materiais espessos 
e de excelente qualidade. Os 
produtos mais finos, que en-
contramos no mercado são 

inferiores, pois são adesivos 
promocionais, que rasgam 
com facilidade. Nós traba-
lhamos com materiais mais 
resistentes, laváveis, e que po-
dem ser aplicados em diver-
sos ambientes, como quartos, 
salas, cozinhas, banheiros, 
box de banheiro e até mesmo 
no chão. Além disso, eles são 
antimofo e temos toda a linha 
decorativa pronta. O clien-
te pode escolher pela linha 
pronta ou personalizada com 
a estampa desejada, de acor-
do com o gosto dele. Fabri-
camos, confeccionamos, faze-
mos a arte, trabalhamos com 
a impressão e a instalação de 
adesivos papeis de paredes. É 
um trabalho completo. Além 
dos adesivos a empresa está 
com a novidade de produtos 
decorativos em MDF. Esta-
mos sempre com novidades 
na loja que fica localizada  
na rua C9, nº 20, Bairro de 
Fátima. Para mais informa-
ções é só entrar em contato 
no número 99843-7639.”

Fernanda Miranda é consultora de 
comunicação e marketing, trabalha com 
produção de conteúdo personalizado, re-
lacionamento institucional e aulas de po-
sicionamento on-line para negócios, além 
de treinar pessoas para trabalhar conteú-
do para vendas de produtos e serviços. Ela 
questiona sobre profissionais que utilizam 
suas mídias para realizar  “panfletagens” 
virtuais e afirma que é um tipo de postagem 
que dificilmente gera bons resultados.

“Para você se tornar destaque, aumen-

tar a audiência, engajando e envolvendo 
seguidores em suas mídias sociais é neces-
sário  realizar um bom planejamento e não 
sair postando aleatoriamente. Por isso criei 
um treinamento específico ensinando ao 
aluno a utilizar técnicas para que ele obte-
nha maior alcance e consiga suprir suas di-
ficuldades, fazendo com que consiga vender 
mais utilizando as mídias sociais. A gente 
cria relacionamentos com os seguidores. 
Tudo isso é um processo, não precisa sair 
fazendo mil vídeos e postar fotos diversas 
sem planejar, para conseguir aumentar o 
engajamento com os seguidores. Basta pla-
nejar e treinar para que você comece a con-
quistar o seu lugar no mundo on-line. Nas 
mídias sociais, principalmente Facebok e 
Instagram, as pessoas gostam de interagir 
com as marcas”, afirma Fernanda,

Panfletagem virtual pode não 
gerar bons resultados

 A moradora Thereza Rachel Masca-
renhas, protetora de animais, é volun-
tária da causa animal, juntamente com 
um grupo que compreende aproximada-
mente 100 pessoas que defendem o tema.  
Segundo Thereza o grupo mantém um 
espaço em Jardim Camburi, para resga-
tar, cuidar, vacinar, castrar e disponibi-
lizar gatos e cachorros para a adoção. 
 “Os animais resgatados são encon-
trados na rua ou em situação de maus-
-tratos e nós cuidamos e os colocamos 

 
• invista em suas mídias sociais;
• produza conteúdo de qualidade;
• mostre quem é você, o seu valor;
• interaja com o seu  público 
• ouça as dores dos clientes . 

Se você quer aprender a realizar o 
planejamento de suas mídias sociais en-
tre em contato no telefone: 27 999110325 
ou no instagram:  @fernandamirandamkt.

“O adesivo papel de parede é maravilhoso porque a aplicação é mais rápida e a limpeza é faciitada”
(Luciana  Bonatto Encarnação)

Aprenda 5 dicas para quem quer se 
destacar nas mídias sociais:

pra adoção. A pessoa interessada em 
adotar o animal deve entender que o cão 
ou o gato fará parte da família, se res-
ponsabilizando pelo animal. Para isso, 
basta entrar em conosco no telefone (27) 
99753-0061, responder um questionário, 
onde avaliaremos a condição da pessoa 
interessada. Pedimos um vídeo mostran-
do a residência onde o animal se instala-
rá e, posteriormente, faremos uma visita 
ao local para saber se realmente o es-
paço tem condições de receber o bicho”.

Que tal adotar um cão ou gato ?
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Todos contra o coronavírus!
Conheça as ações da Vale para contribuir
no combate à doença no Espírito Santo.

Desde o início da pandemia, a Vale tem adotado uma série de 

medidas para proteger a saúde de seus empregados próprios 

e também dos trabalhadores de empresas que prestam 

serviços, promovendo, assim, um ambiente de trabalho 

seguro, especialmente para aqueles que estão nas operações 

e projetos.

Uma das principais medidas é a aplicação de testes rápidos, 

capazes de identificar as pessoas que tiveram contato com o 

vírus da Covid-19. A medida permite que as pessoas sejam 

orientadas quanto aos cuidados necessários, contribuindo 

dessa forma para reduzir o número de casos na comunidade.

A testagem é considerada pela Organização Mundial da 

Saúde como uma das mais eficientes linhas de defesa contra 

o coronavírus. Os resultados dos testes são reportados, 

conforme orientação, às autoridades competentes. 

Outras ações de prevenção estão sendo adotadas pela Vale, 

como: preenchimento de checklist diário para 

autodiagnóstico, verificação de temperatura nas portarias, 

distribuição de máscaras, distanciamento social nos ônibus, 

restaurantes e demais dependências da empresa, além da 

manutenção de um contingente mínimo nas operações para 

evitar aglomeração.

As suas atitudes também fazem a diferença. Você 

contribui para o bem-estar e segurança de todos 

quando adota medidas simples de proteção, como    

lavar bem as mãos, usar máscara e evitar aglomerações.

Com serenidade e responsabilidade, vamos superar 

juntos este momento.

Saiba mais em: vale.com/coronavirus
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