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Comportamento: Psicanálise, Microfisoterapia e outros recursos podem ser utilizados para ajudar no controle da ansiedade

Conheça algumas opções de 
recursos para tratar a ansiedade

Sustentável:

FOTOGRAFIA. Fotógrafo faz registro de mulheres mostrando sua beleza natural (pág. 3).

Sintomas de 
ansiedade aumentam 
durante pandemia

Brechó é excelente opção para quem 
deseja considerar qualidade, marca e 
preço baixo em roupas e outros produtos.

Ex-babá se torna representante de produtos 
de beleza e cadastra sacoleiras (pág.4)

Empreendedora:

Os sintomas de ansiedade e 
depressão afetam 47,3% dos 
trabalhadores de serviços 
essenciais durante a pandemia 
de Covid-19 (pág. 5)

Sérgio Lopes
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Ansiedade é tema destaque do jornal Eu Amo Meu Bairro na edição 39

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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Editorial

Estamos nas 
redes sociais
@euamomeubairro

Eu, literalmente, amo meu 
bairro. Moro em Jardim Cam-
buri há 28 anos. Sou mineira 
de coração capixaba. Pratica-
mente, vivi aqui mais tempo 
da minha vida que em qualquer 
outro lugar. Considero o JC um 
ótimo lugar para morar. É o 
lugar onde criei meus fi lhos e 
minhas gatas. Não mudaria da-
qui por nada. Por aqui, a gente 
encontra boa gente e vizinhos 
de ouro, verdadeiros anjos da 

O leitor quer

Ivoneide Souto

guarda. É um local com toda a 
infraestrutura necessária para 
termos uma boa qualidade de 
vida. O local possui um comér-
cio autossufi ciente, inclusive 
com shoppings centers. Só sai 
do bairro para fazer compras, 
quem quiser. Tem até dois jor-
nais de bairro. Esta observação 
é porque eu sou jornalista e as-
sessora de imprensa. Também 
estou como subsíndica no con-
domínio onde moro, que é prati-
camente uma mini cidade. Ain-
da faltam alguns comércios, é 
claro, mas é só uma questão de 
tempo para que mais empresá-
rios descubram o quanto este 
bairro é legal e promissor. Por 
aqui, existem muitas praças, 
oportunidades de praticar ati-
vidade física de graça e ao ar 
livre, creches, escolas, faculda-
de, hospital, feirinhas e ótimos 
restaurantes, dos mais variados 
tipos, além de cinema, vida no-
turna e três parques com ativi-
dades para entreter crianças, 
jovens, adultos e idosos. É para 

Eu amo meu 
bairro

A ansiedade é um dos 
temas discutidos nesta edi-
ção do jornal Eu Amo Meu 
Bairro. A matéria abordada 
é de extrema importância, 
principalmente neste mo-
mento de pandemia pelo Co-
vid-19. Entrevistamos um 
psicanalista para falar sobre 
o assunto, no entanto, são 
diversas as formas de trata-
mento oferecidas, e por va-
riados profissionais, como 
terapias, atividades físicas, 
medicamentos, alimenta-
ção, entre outros. Dentre as 
possibilidades, é possível e, 
às vezes, necessário utilizar 

mais de um desses recur-
sos, de forma complementar.

Percebemos como a an-
siedade das pessoas vem se 
destacando ainda mais neste 
momento de pandemia pelo 
Covid-19. Preocupações com 
o futuro, muitas ideologias 
políticas e crenças limitan-
tes, que fazem ter medo e não 
agir em relação aos proble-
mas, podem levar as pessoas 
a desenvolver uma depressão 
leve ou até mesmo profunda. 

Segundo um relató-
rio recente da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
o número de pessoas com 
depressão aumentou muito 

na última década. Atualmen-
te, quase 5% da população 
do globo (cerca de 330 mi-
lhões de indivíduos) con-
vive com a doença e suas 
repercussões no cotidiano. 
Nos casos encontrados, es-
tão tanto os adultos quanto 
as crianças e os adolescentes.

As pessoas se sentem 
em um quadro de incerteza 
na vida pessoal e financei-
ra. A liberdade de ir e vir 
está bastante restrita por 
conta das políticas de saú-
de adotadas pelos governos.

Dentro da temática da 
ansiedade, apresentamos, 
também, uma forma de tra-

tamento complementar e, 
ainda, pouco conhecida, 
a microfisioterapia. Esta 
é uma medicina comple-
mentar, que faz parte da 
fisioterapia, onde o profis-
sional utiliza as mãos para 
tratar diversas patologias.

Além do tema ansieda-
de, destacamos a matéria 
que fala de uma ex babá 
que buscou o conhecimen-
to, realizou alguns de seus 
sonhos e passou a ser em-
preendedora, contratando 
sacoleiras para revender os 
produtos que ela representa..

Georgia Noronha (jornalista)

curtir com a família nos fi nais 
de semana. A Praia de Cambu-
ri é praticamente o “quintal da 
minha casa” e proporciona um 
visual lindo. Podemos aprovei-
tar para caminhar no calçadão 
ou para dar um passeio de bike 
na ciclovia. Aqui, tudo é per-
to, a pé ou de carro. Bom para 
quem, como eu, detesta pegar 
trânsito. Este é, sem dúvida, 
o melhor bairro de Vitória.

@ivoneidesouto

(27) 99939-6748

Fale com 
a gente 
no zap
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, Morador se especializa 
em fotografar mulheres

Especialista

Recentemente, li uma matéria que 
noticiava uma crise no setor jurídico 
do Japão, onde advogados, juízes e 
promotores enfrentam falta de trabalho 
em virtude de a sociedade japonesa ser 
formada por pessoas que respeitam a 
lei, e onde a Administração Pública 
age dentro dos limites permitidos.

Contudo, ao virar os olhos para 
o nosso Brasil, identifi camos uma 
população altamente litigante e, 
com isso, um panorama contrário 
ao existente no Japão: os número de 
novos processos judiciais aumenta 
mais rápido que os que chegam ao 
fi m, gerando cada vez mais lentidão e 
encarecendo o trâmite para o cidadão.

Com o enfrentamento do 
isolamento social, por causa da 
pandemia, os problemas aumentaram.

Esse panorama tornou ainda mais 
frequente a busca por soluções jurídicas.

Quais os tipos de problemas 
vivenciados nos tempos atuais 
podem ser aliviados pela atuação 
de um advogado de confi ança?

Com o isolamento, ocorreram 
rescisões de contrato de trabalho, 
divórcios, falecimentos, empresas foram 
fechadas, contratos descumpridos, 
houve inadimplência bancária, 
alimentos de fi lhos não foram 
adimplidos, surgiram novos negócios 
digitais, trabalhadores buscando a 
aposentadoria, o recolhimento de 
tributos sofreu alteração, dentre 
outros. Tudo isso pode ser bem ou mal 
conduzido e se transformar em recurso 
ou interferência na vida dos envolvidos.

Especialista

Cássio Drumond Magalhães 
• Advogado desde 1999;
• Sócio de Drumond Magalhães Advogados Associados (inventário, 

indenizações, divórcios, trabalhista, imobiliário e consumidor);
• O Treinador dos Advogados;
• Membro da Comissão Nacional de Direito do Consumidor da OAB.

Diante desses desafi os, tornou-
se mais que necessária a consulta e a 
contratação de advogados, profi ssionais 
especializados em soluções jurídicas.

E o mercado atual requer novas 
competências e habilidades desses 
profi ssionais, tendo em foco a solução 
jurídica adequada, rápida e efi caz.

O Poder Judiciário, que presta 
um serviço judicial lento e caro, é 
a última e indesejável alternativa 
para a busca de soluções jurídicas.

Com a sociedade tendo acesso 
a mais informações, por meio de 
consultas de legislação e de decisões 
judiciais na internet, a relação entre o 
cliente e o advogado é mais aberta e 
clara, sem o “juridiquês” do passado.

Pessoas físicas e jurídicas estão, 
com mais frequência, tendo acesso a 
advogados para auxílio na tomada de 
decisões que têm o poder de impactar 
as empresas ou a vida das pessoas, 
buscando ter a clareza da melhor decisão 
a ser tomada para evitar problemas 
jurídicos e processos judiciais. É 
a chamada Advocacia Consultiva.

Quanto maiores os riscos, maior 
a necessidade de uma consulta prévia 
a um advogado que saiba prever 
desafi os e evitar problemas. Sai mais 
barato consultar um advogado, para 
auxiliar em uma tomada de decisão, 
do que contratá-lo depois que a decisão 
equivocada já provocou prejuízos.

Todo homem e mulher de negócios 
que busca triunfar, não abre mão de 
um advogado de confi ança ao seu lado. 
Consulte sempre um bom advogado.

Problemas podem ser aliviados pela atuação 
de um advogado de confiança

Sérgio diz que muitas mulheres desejam melhorar a autoestima através da fotografi a

Problemas podem ser aliviados pela atuação 
de um advogado de confiança

Com três anos de ex-
periência, o fotógra-
fo, Sérgio Lopes, 

é especialista em fotografar 
mulheres em variadas ocasi-
ões e para diversos objetivos. 
Ele afi rma que sua experiência 
o fez concluir que muitas mu-
lheres, que desejam elevar a 
autoestima, buscam a fotogra-
fi a como um meio de melhorar 
o seu estado emocional na sua 
relação com o próprio corpo e 
a própria imagem. Para ele, na 
maioria das vezes, a fotografi a 
realmente ajuda na melhora da 
autoestima. “Na fotografi a não 
tenho um estilo único, padroni-
zado para todas as fotos. Pro-
curo adequar a minha entrega 
de acordo com a demanda da 
cliente que deseja ser fotogra-
fada. As preferências são varia-
das: praia, parque, ou algum 
local mais intimista. A locação 
dos ensaios sempre é defi nida 
em conjunto com a cliente e de 
acordo com os seus motivos”.

Sérgio diz que, antes de 
iniciar a sessão, conversa com 
a cliente para saber o objetivo 

das fotos. Se o caso for a baixa 
autoestima, ele pergunta quais 
são as questões que a incomo-
dam. Sérgio conta que envia 
sugestões de poses, locações 
e roupas, para que juntos con-
sigam compreender a linha do 
ensaio a ser realizado. “Prezo 
em deixar a pessoa mais natu-
ral possível. Poses ensaiadas, 
ou previamente defi nidas, po-
dem perder a naturalidade da 
foto. Existem situações onde a 
mulher se sente insegura de po-
sar para um fotógrafo que ela 
não conhece. Então, na hora 
de fotografar, procuro fazer o 
possível para que a pessoa se 
sinta à vontade. Geralmente me 
perguntam o que e quem podem 
levar para uma sessão de fo-
tos, como um parente, namora-
do(a), amigo(a) ou campanhei-
ro(a). Eu digo que podem levar 
quem quiserem, desde que isso 
colabore pra que fi quem à von-
tade e tranquilas. É importante 
ter um bom ambiente para que 
a sessão de fotos seja bem fei-
ta”, afi rma Sérgio.

Em relação a autoestima 

baixa, Sérgio afi rma que as 
mulheres, em sua maioria, têm 
problemas com a autoestima, 
não importando se ela está gor-
dinha, magrinha, se é negra, 
branca, jovem ou mais madura. 
O fotógrafo acredita que isso 
possa ser um confl ito interno, 
gerado por conta de padrões 
pré-estabelecidos pela mídia e 
pelo mercado, como o compor-
tamento e a beleza. “A conversa 
prévia, com a mulher, é uma ro-
tina antes de fotografá-la, para 
compreendê-la. Para mim, a 
mulher não deve fazer uma ses-
são de fotos para agradar outras 
pessoas. Ela deve fazer isso para 
ela mesma se ver, se admirar e 
se amar. Isso pra mim é o mais 
importante. Na sessão, coloco 
meu olhar em relação a mulhe-
res, em como me relaciono com 
elas, dentro da minha fotografi a. 
Os resultados das minhas fotos 
são um misto de admiração e 
respeito que tenho pela fi gura 
feminina. Sempre fui muito apai-
xonado pelo mundo feminino, 
então, isso é uma tônica para o 
meu trabalho”, afi rma Sérgio.

Divulgação



4 EAMB novembro-dezembro/2020

, 

Comunidade

Modelo é descoberto por 
olheiro em Jardim Camburi

Kayo Oliveira é modelo 
e mora em Jardim 
Camburi. Ele nos conta 

como começou sua carreira e se 
tornou um modelo profissional 
requisitado, executando 
trabalhos com empresas de 
renome no Brasil, como a 
Riachuelo, Grupo Vicunha, a 
Revista Vip, entre outas. Além 
disso, realizou o sonho de todo 
modelo em início de carreira 
ao participar do São Paulo 
Fashion Week.
 Kayo conta que, certo dia, 
estava com sua mãe em um 
transporte público quando 
foi abordado pelo “scouter”
Roberto Kill (olheiro - desco-
bridor de modelos), que disse 
que o rapaz tinha perfil para 
ser um modelo. Kayo diz que 
ficou desconfiado, pois Rober-
to o acompanhava e insistia 
que ele trabalhasse na área.
 “Pensei, discuti com meus 
pais, que me incentivaram, 
e resolvi passar por esta 
experiência. Fizemos fotos 
caseiras e, rapidamente, recebi 
a mensagem de uma agência de 
São Paulo querendo me conhecer 
pessoalmente. Gostaram de mim 
logo na primeira entrevista. Me 
mediram, conversaram comigo 

e solicitaram minha mudança 
de residência para São Paulo. 
Tudo aconteceu muito rápido! 
Ser modelo com 16 anos e ir 
sozinho morar em outro Estado 
tem sido uma experiência 
riquíssima, conheci muitas 
pessoas e aprendi a ser mais 
responsável”, diz Kayo.
 O primeiro trabalho 
realizado, e que lançou Kayo na 
carreira, foi para a revista Vip. 
“O trabalho me impulsionou e 
me ajudou a conseguir outros. 
Estava em início de carreira e 
logo fui chamado para sair na 
revista Vip, na época da Copa do 
Mundo. Foi incrível.”, afi rma.
 Além da Vip, Kayo fala 
que foi contratado para um 
trabalho no Grupo Vicunha, 
onde conheceu um estilista e 
uma maquiadora que deram 
dicas importantes para sua vida 
profi ssional.
 Em seguida, o modelo afi rma 
que participou de um trabalho 
online para a loja Riachuelo 
e desfi lou apresentando uma 
coleção. Também teve aparição 
em uma séria da Netfl ix, na qual 
utilizava roupas da empresa. 
“Foi incrível. Apareci no site 
e no Instagram da Riachuelo”, 

Volta em Jardim Camburi

O nutrólogo, endoscopista e cirurgião do aparelho 
digestivo, Dr. Paulo Mansur, com sua fi lha Helena 

Mansur em uma festa de Haloween (Foto: divulgação).

A especialista em geleias premium, Sandra Pratte, acaba 
de lançar novos produtos que utilizam frutas desidrata-

das. Ela lançou, também, os docinhos de frutas. 

A jornalista, Ivaneide Souto, recentemente, comemorou 
nova idade com festa de Halloween em familia. Na foto, 

ela brinca com o gatinho, Rafael. (Foto: divulgação)

A administradora, Roberta Atherton Dias e seu fi lho 
Heitor Magalhães AvancinI, curtindo um dia de

 praia em Guarapari. (Foto: divulgação)

A massoterapeuta, Cássia Carneiro, está retornando 
suas atividades, trazendo algumas novidades 

para suas clientes. Aguardem! (Foto: divulgação)

A assessora de eventos, Patricia Mota, está 
trabalhando em sua readaptação ao momento que 

estamos vivendo, com a pandemia do Covid-19. 

expressa.
 O evento São Paulo 
Fashion Week foi um dos mais 
importantes trabalhos de Kayo. 
Segundo ele, foi emocionante, 
um sonho desejado por todos 
os modelos e vitrine para 
clientes do Brasil e do mundo 
o enxergarem. Kayo conta 
que o evento foi divulgado no 
YouTube e, quem quiser conferir, 
é só fazer a busca em seu canal 
(https://bit.ly/kayo-01).

O olheiro Roberto Kill descobriu 
Kayo em Jardim Camburi

Divulgação
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Ansiedade pode ser tratada 
com sessões de psicanálise

Devido à pandemia, a jornalista reuniu a família em uma festa intimista e realizou uma live para incluir nas 
comemorações os amigos e seguidores. Na foto, Georgia veste Ella Bella.

O Ministério da Saúde di-
vulgou o resultado de 
uma pesquisa realizada, 

demonstrando que “os sinto-
mas de ansiedade e depressão 
afetam 47,3% dos trabalhado-
res de serviços essenciais du-
rante a pandemia de Covid-19, 
no Brasil e na Espanha. Mais 
da metade deles — 27,4% do 
total de entrevistados — so-
fre de ansiedade e depressão 
ao mesmo tempo. Além disso, 
44,3% têm abusado de bebi-
das alcoólicas; 42,9% sofre-
ram mudanças nos hábitos de 
sono e 30,9% foram diagnos-
ticados ou se trataram de do-

enças mentais no ano anterior 
a uma pesquisa coordenada 
pela Fiocruz, e feita em par-
ceria com outras instituições” 
(Fonte: www.unasus.gov.br).
 Conforme o psicanalis-
ta Jorge Abreu, não se sabe 
quais são as reais causas da 
ansiedade. Conversamos com 
ele para entender um pouco 
mais sobre o assunto. Confi ra: 
 O que você entende por 
ansiedade?
 Ansiedade é um mecanis-
mo cerebral, uma defesa que 
alerta o indivíduo sobre situ-
ações adversas e desconheci-
das. Entretanto, a ansiedade 

não tratada, em excesso, pode 
ter efeitos contrários, desastro-
sos, causando adoecimento e 
paralisação do sujeito, tornan-
do-se patológica. A ansiedade 
se mostrou um dos problemas 
psicossociais que mais cresce 
e afeta a humanidade na atuali-
dade, principalmente nas rela-
ções familiares e sociais. As-
sim, ela está sendo considerada 
o mal do século, sendo cau-
sada e agravada pelos fatores 
cotidianos que todos nós en-
frentamos: trabalho, trânsito, 
estudos, família, tecnologias, 
redes sociais, nós mesmos etc.
 Quais são as causas da 

ansiedade, mais comuns?
 Não se sabe as causas da 
ansiedade com exatidão, nós 
nascemos com ela e ela se 
desenvolve ao longo da vida. 
Porém, há fatores que predis-
põem ou podem infl uenciar 
diretamente um indivíduo 
a desenvolver um transtor-
no de ansiedade, tais como:
 Genética, ou seja, o his-
tórico de transtorno de an-
siedade na família; traumas 
passados, como a perda de um 
ente querido ou acidentes mar-
cantes; problemas na infância; 
doenças físicas; abuso de dro-
gas, álcool ou medicação; di-
vórcios, separação e perdas em 
geral; família, fi lhos; dinheiro; 
trânsito; medos, entre outros.

Como a ansiedade pode 
ser tratada?
Não há um tratamento especí-
fi co para a ansiedade, porém 
ela pode ser controlada. A 
psicanálise pode e vai con-
tribuir de forma signifi cante 
no transtorno de ansiedade, 
através de seu método de in-
vestigação do inconsciente e 
dos confl itos psíquicos que 
causam angústia e sofrimento.
 O que a pessoa com an-
siedade deve procurar fazer 
para se manter mais calma?
 Adotar um estilo de vida 
mais saudável para prevenir 
e reduzir a ansiedade, assim 
como a mudança de hábitos 
diários, dentre eles uma boa 
alimentação, hidratação ade-
quada (tomar bastante água, 
já que a água é um excelente 
ansiolítico natural), a práti-
ca de atividade física ao ar 
livre, a meditação, o ato de 
perdoar, o bom convívio fa-
miliar e social, a leitura de 
bons livros, entre outros.

É necessário tomar me-
dicamento? 
 A ansiedade pode ser 

controlada por meio da in-
vestigação psicanalítica atra-
vés do inconsciente, levando 
o indivíduo a conhecer as 
causas da sua ansiedade e 
ressignificá-las. Entretan-
to, existem casos extremos 
em que a ansiedade se torna 
um transtorno descontrola-
do e generalizado, fazendo 

 Para quem não sabe, 
a microfi sioterapia é uma 
técnica de terapia manual, 
que busca tratar as causas 
das patologias e não apenas 
os sintomas. De acordo 
com a Dra. Paula Bragança, 
fi sioterapeuta especialista em 
microfi sioterapia, os tecidos 
têm energia vital. Ela afi rma 
que, quando são agredidos de 
alguma forma, seja fi sicamente 
ou psicologicamente, acabam 
perdendo essa energia e 
as células não conseguem 
funcionar como deveriam. 
“É nesse momento que 
entra em cena o trabalho do 
fi sioterapeuta, que busca, 
por meio do toque da pele e 
dos órgãos, entender quais 
são as causas do problema, 
para ajudar o corpo a 
promover a autocura”, conta.
 Paula informa que 

inúmeras pesquisas têm sido 
feitas para compreender 
melhor e defi nir os benefícios 
trazidos pela microfi sioterapia. 
Ela afi rma que diversos 
pacientes, que se submetem ao 
tratamento, relatam melhoras 
de dores crônicas e agudas, 
de problemas emocionais, 
de questões referentes ao 
sistema imunológico e até 
na prevenção de doenças. 
A principal vantagem é que 
a técnica não é invasiva, 
permitindo que qualquer 
pessoa usufrua dos seus 
benefícios, independentemente 
da patologia que apresente.

“Alguns dos benefícios 
são: tratamento de dores 
crônicas e agudas; melhoria no 
estado emocional; prevenção 
de doenças; estímulo ao 
sistema imunológico; melhora 
de alergias e de problemas 
respiratórios; entre outros. 
Após a sessão, o corpo inicia 
o processo de autocura 
e isso pode trazer alguns 
sintomas desagradáveis nos 
primeiros dois ou três dias. 
Por isso, é muito recomendado 
descansar após as sessões e 
evitar atividades físicas ou 
a ingestão de medicamentos 
— salvos os de uso contínuo. 
Outra recomendação é 
beber bastante água, de 1,5 
a 2 litros por dia”, comenta.

o sujeito se isolar, ter me-
dos extremos, dificuldade 
de comunicação e expressão 
e paralisar. Pode, também, 
causar prejuízo familiar, no 
ambiente de trabalho, social 
e a si mesmo. Nesses casos, 
faz-se necessária a interven-
ção medicamentosa, prescri-
ta por um médico habilitado.

Dra. Paula Bragança

Microfisioterapia é uma medicina complementar, 
usada para tratamento da ansiedade

Dr. Jorge Abreu é sócio diretor da Escuta Terapêutica, psicanalista clínico, terapeuta, coaching, PNL, neurocientista, 
neuropsicopedagogo, psicopedagogo e especialista nas áreas de ansiedade, família, idoso, criança, casais, autismo, 

síndromes, transtornos, fl orais, medo em geral, angustias, entre outras.

Divulgação
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Empresa de decoração chega em 
Jardim Camburi com novidades

Revestimentos 3D, tijolinhos, pasti-
lhas, cobogós, strato microsseixos, papéis 
de parede, tapetes, cortinas, persianas, 
cubas etc. Estes são produtos que podem 
ser usados em empresas, residências - in-
cluindo peças para piscinas - ou qualquer 
ambiente desejado pelo cliente. São algu-
mas das variedades de produtos para de-
coração que a empresa Arte Revest Decor 
trouxe para Jardim Camburi.

De acordo com o sócio e proprietário, 
Ediuson Ferreira dos Santos, a empresa veio 
para fi car e atender aos moradores e deco-
radores da região e dos bairros do entorno.

“Nosso objetivo é atender às necessida-
des de cada cliente. Entendemos que cada 
projeto é único e totalmente original. Aqui 
temos uma gama de produtos para decora-
ção, desde as mais simples às mais sofi sti-
cadas”, informa.

É possível conhecer a Arte Revest vi-
sitando a empresa, localizada em frente à 
Praça Nilze Mendes Rangel, pertinho da 
faculdade Estácio de Sá.

A Art Revest divulga mais informa-
ções em suas mídias sociais e no site (ht-
tps://www.artrevestdecor.com.br/), onde 
podem ser encontados, também, fotos de 
alguns dos produtos.

A Designer de Interiores da Art Revest, Rogeria 
Melo, mostrando alguns dos produtos da loja

Além de adquirir peças de lojas 
tradicionais, muitas mulheres 
são adeptas ao uso de produtos 

de brechós. Pensando no uso sustentável 
de roupas, bijuterias, calçados, bolsas e ou-
tros artigos, a empresária, Claudia Alves, 
trouxe para o bairro a Empório B, uma 
loja onde o cliente obtém produtos de qua-
lidade e com preço bastante accessível.

Segundo Claudia, o cuidado de higieni-
zar todas as peças, etiquetá-las e disponi-
bilizá-las de forma muito bem organizada, 
para facilitar o acesso, é muito importante.

Claudia afi rma que podem ser encon-
tradas várias peças de marca na loja, boni-
tas, de excelente qualidade e conservadas.

“Aqui tem vários modelos de sapatos, blu-
sas, calças sociais, jeans, camisas, jaquetas, 
brincos, vestidos e outras peças femininas, 
masculinas e infantis. O preço do vestuário é 

Brechó é boa opção para a 
aquisição de  bons produtos

Preço mais em conta e uso sustentável de produtos atrai clientes

a partir de R$ 30,00. Prezo em atender bem 
meus clientes e dar a devida atenção a eles. 
Aqui, na loja, sempre tem água e café para 
servir a quem vem nos visitar. Todos os dias, 
publico looks no Instagram, para quem nos 
acompanha ter uma ideia de combinações e 
conhecer um pouco do que temos a oferecer. 
As pessoas interagem bastante. Acredito que 
seja uma boa alternativa, para os clientes, na 
hora de comprar roupas, pois os preços são 
bem mais em conta, ou seja, é possível eco-
nomizar e fazer uma compra sustentável”.

A Empório B apoiou o Novembro Rosa realizando eventos com palestras, para  um grupo restrito de 
mulheres, durante todas as sextas-feiras do mês da campanha, no interior da loja

Empório B

Contato: 27 99790-3553
@emporioboficial
Endereço: Rua Herwan Modenesi 
Wanderley, próximo ao Banco do Brasil, em 
Jardim Camburi
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A mineira, Marlene Dorne-
las, conta sua história e diz 
que já foi babá, faxineira, 

lavadeira, garçonete, técnica de enfer-
magem, entre outras profi ssões. Atu-
almente é empreendedora, se mantém 
com a venda de dois produtos e multi-
plica seu lucro contratando sacoleiras.

Marlene conta que começou a traba-
lhar com 16 anos, como babá, em Capu-
tira, uma pequena cidade de Minas Ge-
rais. Segundo ela, na época não haviam 
muitas oportunidades de estudo para 
os jovens, fato que a limitava a realizar 
seus sonhos, então decidiu se mudar para 
o Espírito Santo. Estar longe de sua fa-
mília e com pouco estudo não a impedia 
de desejar obter o conhecimento e as ex-
periências que sua cidade não oferecia.

Marlene fala que chegou na cidade 
de Vitória, conseguiu um emprego como 
babá e logo se casou e gerou dois fi lhos. 
“Em 2007, iniciei minha jornada de es-
tudos e qualifi cação profi ssional. Me ca-
dastrei em um programa do governo para 
concluir o ensino fundamental e logo 
embarquei no ensino médio. Fiz diver-
sos cursos que, até hoje, têm ajudado em 
minha carreira, além de ter tido a opor-
tunidade de concluir um curso técnico 
de enfermagem, que eu tanto almejava”.

De acordo com Marlene, além dos es-
tudos ela realizava diversas atividades 
para obter renda, como ser babá, faxinei-
ra, lavadeira, passadeira, garçonete, bal-
conista, cuidadora de idosos e subgerente 
de uma padaria. Além disso, preparava e 

vendia produtos de limpeza, roupas, pico-
lé, geladinho e refrigerante e, desta forma, 
ajudava seu esposo e construía sua inde-
pendência fi nanceira. A última profi ssão 
que Marlene exerceu, estando empregada 
por uma empresa, foi de técnica de enfer-
magem. Ela afi rma que deixou a profi s-
são para empreender na área de vendas.

“Estava me realizando profi ssionalmen-
te, no entanto, algo me incomodava bastan-
te. Eu não estava satisfeita com minha apa-
rência. Por ajudar meus pais na roça até os 
15 anos, debaixo do sol, surgiram no meu 
rosto manchas e sardas que me fi zeram 
sentir muita vergonha, baixando minha 
autoestima. Em 2014, conheci uma pessoa 
que me apresentou a um produto de pee-
ling natural, capaz de clarear as manchas. 
Comprei, comecei a usar e fui vendo o re-
sultado aos poucos. Hoje, meu rosto já per-
deu 70% das manchas e quase não as vejo 
mais. Me sinto outra pessoa, com a aparên-
cia rejuvenescida. Sou imensamente grata 
à pessoa que me apresentou a este produto, 
do qual me tornei representante no Espírito 
Santo e em Minas Gerais”, fala Marlene.

Atualmente, Marlene representa e ven-
de alguns produtos, além de ter parceria 
com sacoleiras que os revendem, comple-
mentando sua renda.

“O estudo me deixou pronta para as 
oportunidades”, conclui.

Quem tiver interesse em entrar em contato 
com Marlene, para saber um pouco mais 
sobre sua história ou para adquirir alguns 
dos produtos que ela representa, é só chamá-
la no Instagram @marlenedornelas40.

Lojinha da Beta Cake está localizada em frente ao 
Banestesem Jardim Camburi

Devido à pandemia, muitas medidas traba-
lhistas foram tomadas para evitar o colapso e a 
crise econômica do Brasil no enfrentamento da 

A Nota Técnica está para ser aprovada pela 
Secretaria de Trabalho e, caso aceita, será di-
vulgada para o público em geral.

A assessoria trabalhista da CRO-
NOS CONTABILIDADE reforça a ne-
cessidade de se procurar assessoria jurí-
dica para auxílio na tomada da decisão.

• O trabalhador que teve seu contrato de tra-
balho reduzido, não sofrerá interferência 
desse período. Sendo assim, cada mês tra-
balhado, mesmo de forma reduzida, será 
contado para pagamento do décimo terceiro.

• O trabalhador que teve o contrato de tra-
balho suspenso não perde o direito ao 13º 
salário, mas o intervalo em que o contrato 
estava suspenso não será computado para 
fi ns de cálculos dessa verba. Com isso, o 
valor recebido pelo trabalhador sofrerá uma 
redução, sendo contados apenas os avos pro-
porcionais (trabalhados).

@cronoscontabilidade
www.cronoscontabilidade.com.br

A CRONOS APRESENTA UM
NOVO SERVIÇO: O FINANCEIRO

O NOVO DEPARTAMENTO TEM COMO FINALIDADE 
CENTRALIZAR AS SEGUINTES ATIVIDADES:

.
•  CONTAS A PAGAR  

• CONTAS A RECEBER 
• PLANEJAMENTO FINANCEIRO

• REDUZIR A INADIMPLÊNCIA 
•• RELATÓRIOS FINANCEIROS

www.cronoscontabilidade.com.br

COVID - 19
COMO FICA

SEU 13º SALÁRIO
NESSA PANDEMIA?

SAIBA MAIS SOBRE A CRONOS EM:

emergência de saúde pública decorrente do coro-
navírus. Milhões de brasileiros tiveram seus con-
tratos suspensos ou a jornada reduzida, mas estão 
assegurados por lei para receberem o pagamento 
do décimo terceiro salário.

Foi expedida uma Nota Técnica que analisa 
os efeitos dos acordos de suspensão e a redução 
de contratos de trabalho sobre o 13º:

Entenda a questão:

Como fi ca o 13  salário do trabalhador 
durante a pandemia do Covid-19

oEmpreendedora deixa 
de ser babá em busca 
de oportunidades

Marlene Dornelas deixou de ser babá para correr atrás de seus sonhos. Estudou, se formou no curso técnico em 
enfermagem, trabalhou em hospital e, atualmente, é representante de produtos de beleza.

Divulgação
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A MG Telefonia instala 
loja Claro no bairro

Inaugurada em 2019, a Claro Jardim Cam-
buri está se consagrando pela excelência no 
atendimento a seus clientes e com uma traje-
tória de muitas conquistas, novas amizades e 
grande satisfação entre clientes. Fornecedores e 
colaboradores dizem se sentir em casa nos mo-
mentos em que estão recebendo atendimento ou 
tratando de negócios na Claro Jardim Camburi.

Segundo a empreendedora Marcela Lo-
bato, alguns clientes já disseram que não se 
lembram de ter recebido um atendimento tão 
bom e acolhedor. Na verdade, para Marcela, 
“A maior característica da loja é fazer os clien-
tes sentirem-se acolhidos e em casa”. Marcela 
ressalta, também, o carinho que possui pelos 

pets que alguns clientes levam até a loja, que 
são tratados como verdadeiros xodós da Claro 
Jardim Camburi.

A loja conta, ainda, com uma mascote, a Ja-
nis Joplin, uma cadelinha da raça Poodle que se 
tornou uma linda e simpática atendente nesses 
últimos meses, recebendo calorosamente a to-
dos que chegam.

A Claro Jardim Camburi convida a todos 
que desejam obter um atendimento caloro-
so e profi ssional a fazer uma visita à loja. Ve-
nha conhecer toda equipe e, ainda, conferir 
e aproveitar as incríveis ofertas disponíveis 
todas as semanas, tanto na loja física como 
em nossos demais canais de atendimento.

A equipe da Claro é treinada para realizar um excelente atendimento ao cliente

Serviços


