
Portal de notícias e serviços de 
Jardim Camburi completa quatro 
anos de atividades

Food Truk, uma nova tendência

Jardim Camburi ganha Unidade    
Integrada de Polícia - UIP
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Apartamento é usado 
para guardar vinis
Morador coleciona mais de 20 mil discos de vinil em apartamento

Nerildo mostra sua coleção de discos de vinil, guardados em um apartamento

w w w . e u a m o m e u b a i r r o . c o m

Autismo: 
o universo 
particular Joana com sua “Bikempada” na Praça Nilze Mendes

>  PÁG.3

A unidade está localizada ao lado do Shopping Norte Sul

   A  empreendedora e mo-
radora  Joana  Poema  Gen-
til, que veio de São Paulo, 
tem sido destaque com a 
sua Bikempada nas ruas 
do bairro. Classificada 
como food truck, um mo-
delo inovador de venda de 
alimentos que está se for-
talecendo, a Bikempada é 
especializada em empadas 
gourmet e outras gostosu-
ras, com cardápio persona-
lizável.  Nascida há poucas 
semanas, já faz sucesso em 

“O valor do disco de vi-
nil não se dá somente 

pelo material de que ele é fei-
to, mas pela música que pro-
duz”, afirma o transportador 
escolar, Nerildo dos Santos 
Loyola, um colecionador e 
amante de músicas reprodu-
zidas pelo antigo “toca dis-
cos”. Para ele, o vinil sempre 
esteve na moda.
    Movido pela paixão,    
Loyola transformou um 

apartamento em espaço 
para guardar seus discos e 
ouvir músicas. 
   Nerildo afirma que a arte 
que existe na capa de um LP 
é algo que não encontramos 
nos compact discs. “Muitos 
acham que disco de vinil é 
somente uma “bolacha” feita 
para tocar música com o som 
mais limpo, mas não perce-
bem que capas como as dos 
discos de Martinho da Vila, 

por exemplo, são verdadeiras 
obras de arte. Existe um dis-
co de Adoniran Barbosa, que 
tem capa considerada uma 
das mais bonitas do mundo”, 
comenta o colecionador. 
    O colecionador tem como 
ponto de encontro, o sebo de 
um amigo. “A turma aparece 
para conversar sem combi-
nar, trocamos idéias, com-
binamos eventos e levamos 
nossos discos de vinil”.

Mãe fala sobre suas        
experiências com o filho 
autista; a relação com a 
família; a vida na comuni-
dade e na escola.
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eventos de Vitória e pode 
ser encontrada em pontos 
descolados da cidade, jun-
to com outros food trucks, 
ou ruazinhas charmosas 
de alguns bairros. Aceita 
encomendas, participa de 
festas e eventos públicos 
ou particulares, quando 
é solicitada. A agenda da 
Bikempada está disponível 
no facebook para que você 
possa ter mais informações 
sobre ela. Acesse: www.fb.
com/bikempada.

>  PÁG.5>  PÁG.8

Marcelo Pamim

Marcelo Pamim
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Luciano Sousa de Oli-
veira, conhecido como 

Luciano Tigrão, já con-
quistou três campeonatos 
sul-americanos de levan-
tamento de peso (Powerlif-
ting), seis títulos brasileiro 
e três estaduais. Em 2011, 
o capixaba representou o 
Brasil no Mundial.
      No dia 04 de julho de 
2015, Tigrão participou do 
Campeonato Brasileiro, 
realizado no Rio de Janei-
ro, e foi Vice-Campeão na 
Categoria Master.

      “Participar do campeo-
nato não foi tarefa fácil, foi 
preciso dedicação e muito 
treino, além disso, o traba-
lho profissional é algo que 
impede aumentar meu ren-
dimento. Eu trabalho  duro. 
Para ser atleta que não tem 
apoio financeiro, é necessá-
rio amar e se dedicar ao es-
porte. Competir no Rio foi 
tarefa difícil. Participaram 
diversos atletas, todos mui-
to fortes. Eram pessoas de 
vários estados brasileiros 
competindo. Três atletas 

Atleta Tigrão é destaque em Campeonato 
Brasileiro de Levantamento de Peso
O atleta conquistou o segundo lugar no Campeonato de 
Powerlifting e é convocado para participar do Mundial

Tigrão é Vice Campeção Brasileiro de Levantamento de Peso

Praticar exercício 
físico é importante
Começar uma vida “fit-
ness” e manter-se nela 
não é tarefa fácil, mas é 
bastante prazeroso quan-
do se consegue. “Já é 
comprovado que a práti-
ca regular de exercícios 
de força e aeróbicos pro-
move ganhos na saúde 
e diminui as chances de 
se desenvolverem cer-
tas doenças. Mas, o mais 
interessante é que uma 
academia, por exemplo, 
pode promover sociali-
zação, gerar amizades, 
aproximar familiares; 
ou seja, além dos bene-
fícios físicos, ela pode 
promover uma completa 
sensação de bem estar 
físico e emocional”, cita 
o coordenador da Global 
academia, Bruno Cre-
velari. Pratique saúde!

representaram o Espírito 
Santo: eu que sou de Vitória 
e duas pessoas do municí-
pio de Serra”.
    Nosso atleta foi con-
vocado para  competir no 
Mundial, em setembro,  
que acontecerá em Gua-
rulhos, no estado de São 
Paulo. Durante o evento 
serão realizadas diferentes 
provas como supino, terra 
e agachamento. Luciano 
compete pela modalidade 
supino, na categoria open, 
de 90 a 100 kg.

Agosto de 2015 marca o lançamento do jornal euamomeubair-
ro em comemoração aos  04 anos de existência do portal de notícias 
www.euamomeubairro.com, sendo mais uma ferramenta de utilidade pú-
blica disponível para moradores e transeuntes de Jardim Camburi, e para 
pessoas interessadas em assuntos do bairro.  Nosso objetivo é apresentar 
e contribuir com informações úteis sobre os acontecimentos do bairro com 
matérias atualizadas. 

Expediente:
Diretor Executivo: Georgia Noronha  
Diretor Comercial: Roberto Frank
Diretor de Fotografia e Marketing: Marcelo Pamim
Diretora de Tecnologia: Roziane Freitas
Editor Chefe e Jornalista Responsável: Georgia Noronha (MTB3164-ES)
Revisão: Michelle Noronha da Matta Baptista

Tiragem: 10.000 impressos
Distribuição gratuita: o jornal eu-
amomeubairro é entregue para 
a população, no bairro Jardim 
Camburi, em feiras livres, eventos 
abertos, comércio, condomínios e 
através de abordagens de rua.Entre em contato:  faleconosco@euamomeubairro.com 

Portal de notícias:  www.euamomeuba i r ro .com 
Contato comercial:  98835-6549 (comercial@euamomeubairro.com)- Impresso elaborado e produzido por euamomeubairro -
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    Alguns dos ganhos que a 
4ª Companhia do 1º Batalhão 
de Polícia - que anteriormen-
te estava localizada no bairro 
Goiabeiras - trouxe à Jardim 
Camburi, segundo o Coman-
dante e Capitão Vitor Gallo, 
responsável pelo comando da 
Polícia Militar na área con-
tinental - região que abran-

ge basicamente, os bairros 
Jardim Camburi, Jardim da 
Penha,  Goiabeiras, Maria 
Ortiz, Jabour, Mata da Praia 
e Bairro Republica-, é que o 
bairro passa a ter maior mo-
vimentação de policiais e do 
trânsito de viaturas. “O fluxo 
de segurança pública, no lo-
cal, aumenta e se aproxima 

Moradores  recebem Unidade Integrada de Polícia
A unidade de polícia é uma 
conquista da comunidade

Capitão Vitor Gallo, Comandante da 4ª Companhia

Unidade traz mais policiais e viaturas ao bairro

A construção da Unidade de Polícia Integrada - UIP é uma conquista da comunidade

Segurança

Após diversas manifes-
tações de moradores, 

é inaugurada em Jardim 
Camburi, a Unidade Inte-
grada de Polícia - UIP. 
    O bairro tem quantida-
de significativa de pessoas, 
divididas em grupos, inte-
ressadas em discutir e rea-
lizar ações sobre questões 
que possam beneficiar a 
vida comunitária. Desta 
forma, o posicionamento 
de cada um acaba benefi-
ciando Jardim Camburi de 
alguma maneira. Seja com 
intenções políticas ou não. 
   O bairro conta com uma 
Rede Social formada por 
líderes comunitários, re-
presentantes de igrejas, 
escolas, empresários e 
outros, e tem como obje-
tivo discutir melhorias. 
O grupo toma decisões 
em conjunto e afirma que  

da população. Queremos que 
os policiais se tornem amigos, 
referência para a comunida-
de. A Polícia Militar é uma 
instituição democrática onde 
toda a população tem acesso 
a ela, quem quiser pode nos 
procurar e tirar dúvidas. Esta-
mos à disposição na unidade”, 
informa o comandante.

contribuiu com a vinda da 
Unidade de Polícia para 
Jardim Camburi. “Nós, da 
Rede Social, fizemos estu-
do detalhado da segurança 
pública em 2012, culmi-
nando com um seminário 
onde estiveram presentes 
moradores, líderes e auto-

ridades políticas. Por isso, 
sentimo-nos honrados por 
ter contribuído para mais 
esta melhoria para nossa 
comunidade”.
  O Presidente da Associa-
ção Comunitária de Jardim 
Camburi – ACJAC, Ana-
el Parente, fala da união 

dos moradores como uma 
forma de conseguir bene-
fícios para o bairro. “Essa 
vitória representa que 
quando uma comunidade 
se une, tudo é possível. A 
associação se orgulha de 
ter participado dessa con-
quista, em busca de uma 

comunidade mais segura”. 
  O administrador e líder 
do movimento “Jardim 
Camburi Merece Mais”, 
Evandro Figueiredo, faz 
questão de ressaltar que a 
instalação da Unidade de 
Polícia foi uma conquista 
exclusiva de moradores, 
que foram às ruas reivin-
dicando segurança. “Nossa 
conquista foi ainda maior 
com a implantação da 4ª 
Companhia de Polícia Mi-
litar em Jardim Camburi, 
pois antes havia um Desta-
camento de Polícia Militar 
- DPM, que foi demolido 
em março de 2012. A par-
tir de agora vamos centrar 
nossos esforços em buscar 
junto à Prefeitura de Vitó-
ria a construção do Posto 
da Guarda Municipal de 
Vitória no local do antigo 
DPM, que no último Gabi-
nete Itinerante foi prome-
tido sua inauguração para 
setembro de 2015”, diz.

Marcelo Pamim

      Uma cena que chamou 
a atenção dos banhistas da 
Praia de Camburi, no mês 
de julho de 2015, foram cer-
ca de 68 arraias encontradas 
mortas na areia, sendo que 
algumas delas apresentaram 
ferimentos. 
      As arraias foram reco-
lhidas para análise e a Pre-
feitura de Vitória e órgãos 
ambientais como IEMA, 
IBAMA, e Polícia Ambiental, 
que não sabem a causa da 
morte dos animais, investi-

gam o caso. 
     Segundo a  Polícia Am-
biental, o que pode ter cau-
sado o aparecimento das 
arraias na praia seria o en-
calhamento natural dos ani-
mais ou, os animais teriam 
sido pescados e descartados 
na areia.
      O artista urbano, músi-
co, e produtor cultural Fico-
re Kabelera,  esteve no local 
registrando o fato, em um 
vídeo postado em sua página 
facebook.com/ficore.kabele-

ra. Para o artista, o momento 
foi uma situação de tristeza. 
   “Contamos um total de 
68 arraias e algumas delas, 
fêmas com filhotes. São fa-
mílias inteiras de arrais. Es-
tamos ao lado do Porto de 
Tubarão e aguardamos para 
saber as causas da morte dos 
animais. É um momento tris-
te com nosso meio ambiente, 
não sei qual foi a causa mas 
cabe uma reflexão. A nature-
za está pedindo socorro”, la-
menta o Kabelera. Ficore divulga vídeo mostrando a cena

Mais de 60 Arraias são encontradas mortas na Praia de Camburi

Georgia Noronha
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ONG Invidas realiza a primeira excursão 
temática para Santa Maria de Jetibá

Foram 32 participantes em visita aos agricultores de  
Santa Maria de Jetibá

A Ong Invidas promoveu 
excursão temática, com 
visitação aos produtores 
orgânicos de Santa Maria 
de Jetibá, produtores de 
morangos, flores e fábrica 
de biscoitos. O objetivo  
do passeio foi divulgar a 
importância do consumo 
de alimentos sadios para 
a melhoria da saúde.
   A excursão partiu da 
Praça Nilze Mendes Ran-
gel, no domingo do dia 
12/07/2015 e levou a tur-
ma para conhecer um 
produtor pioneiro no 
plantio orgânico, onde fo-
ram recebidos com lanche 
feito com produtos orgâ-

Divulgação

Comunidade

nicos. Em seguida, o gru-
po seguiu para Garrafão, 
conheceu o plantio de hor-
taliças, retornando ao lo-
cal visitado anteriormente 
para o almoço, descanço e 
entretenimento, com for-
ró, jogo de sinuca e uma 
boa conversa. 
 “A excursão foi deslum-
brante, todos adoraram 
e desejam participar do 
próximo passeio que está 
marcado para 16 de agos-
to. Quem tiver interesse em 
participar, é só entrar em 
contato através do telefone  
27 99906-3846”. (Manoel 
Mendonça, presidente da 
Ong Invidas)

O INVIDAS, Instituto 
para Valorização do In-
divíduo e Desenvolvi-
mento de Ações Sociais, 
uma organização sem 
fins lucrativos (ONG), 
fundada por grupo de 
pessoas preocupadas 
com problemas ambien-
tais e sociais, está loca-
lizado em Jardim Cam-
buri e seu foco está nos 
projetos que valorizam 
e capacitam recursos 
humanos, sempre com o 
objetivo de aperfeiçoar 
o respeito, a dignidade 
e permitir a completa 
integração das pessoas 

das diversas faixas etá-
rias, independente das 
suas posições sociais e/ou 
culturais.
    A ONG se dedica ao de-
senvolvimento e implan-
tação de diversos projetos 
ambientais, sociais, artís-
ticos, culturais, esporti-
vos e educacionais, e com 
recursos humanos. Está 
capacitada para produzir 
resultados positivos em 
eventos criados, planeja-
dos, implementados e co-
ordenados por sua equipe 
em diversas áreas. 
   Conheça mais sobre o 
Invidas: http://www.invidas.org.

Cursos, ações sociais, 
culturais, educativas 
e de sustentabilidade
A ONG INVIDAS se prepara para realizar 
projetos de sustentabilidade onde contem-
ple melhoria na capacitação do ócio juvenil

   A travessia pelas ruas que 
ficam localizadas próximas 
à Grafitusa, tem sido ação 
perigosa para os pedestres. 
Ônibus e carros velozes, 
transitam o tempo inteiro 
no local, principalmente, 
nos horáros de pico. Ali, 
surgem veículos da Aveni-
da Norte Sul, da Rua The-
ófilo Costa e da Av. Raul 
Oliveira Neves.  
   A aposentada, Catarina 
Isabel Moreira de Souza,  
que tem deficiência física, 
diz que não se arrisca rea-

Bicicletas são 
furtadas em 
condomínios

Mesmo com a instala-
ção da Unidade In-

tegrada de Polícia Militar 
- UIP em Jardim Camburi, 
os bandidos se arriscam e 
roubam bicicletas dentro 
de  condomínios. 
    Um morador que prefe-
riu não se identificar  teve 
sua bicicleta roubada em 
seu condomínio que fica 
localizado próximo à UIP.  
Imagens de câmeras de vi-
deomonitoramento mos-
tram o momento em que 
dois homens entraram 
pela porta principal do 
prédio, seguem até a ga-
ragem, abrem o portão de 
entrada e saída de carros e 
levam a bicicleta. 
   “Três dias depois, os ho-
mens retornaram ao prédio 
e levaram mais duas bici-
cletas. Estamos preocupa-
dos com a forma que eles 
entraram no condomínio. 
Alguém vacilou e  abriu a 
porta de entrada do prédio, 
não se preocupando com a 
segurança de todos,” infor-
ma a moradora R.N.

Moradores se arriscam 
para atravessar rua

lizar travessia naquela loca-
lidade a pé. 
      “Os carros transitam ra-
pidamente, principalmente 
os coletivos que vêm a mil 
por hora. Para atravessar, 
eu vou de carro da minha 
rua e ando uns 300 metros 
para ficar mais próxima do       
shopping ou de onde quero 
ir. Se tivesse uma faixa de 
segurança ajudaria”.
  “Acredito que o problema 
seria minimizado com uma 
rotatória no local”. (Natha-
lia Araújo, dentista).

Encontro da Rua Theófilo Costa com Av. Raul Oliveira
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Atletas, amigos e 
empreendedores

   Há quatro anos a po-
pulação e as empresas de 
Jardim Camburi contam 
com um instrumento na 
internet onde encontram 
as principais notícias e 
informações sobre o bair-
ro, o portal Eu Amo Meu 
Bairro que trás matérias 
sobre curiosidades e temas 
de interesse da comuni-
dade, com dicas de saúde, 
beleza, lazer, esportes e 
turismo, além de entre-
vistas especiais e horá-
rios das linhas de ônibus.
   Moradora do bairro há 
23 anos, a jornalista Geor-
gia Noronha, criou e admi-
nistra o portal mantendo 

A demanda de trabalho fez Tião e Julival ampliar a loja proporcio-
nando mais opções de produtos e serviços.

O ciclismo trouxe aos   
atletas e empreende-

dores,   Sebastião  Pereira  
Silva  Filho (Tião) e Julival 
Oliveira Messias, a junção 
do esporte com o traba-
lho,  onde oferecem ser-
viços de conserto e venda 
de bicicletas e acessórios. 
   “Eu e Julival praticamos 
o ciclismo, que nos trouxe a 
amizade, há anos. Em 2012 
abrimos a loja. Pedi demis-
são da empresa que eu tra-
balhava para administrar 
o negócio. Um ano depois, 
ao perceber que o negócio 
dava certo, Julival deci-
diu sair do emprego para 
se dedicar à loja”, conta 
Tião. “Agir com honesti-
dade é importante. Come-
çamos com uma pequena 
loja, três funcionários, em 
local apertado.  O aumen-
to da demanda de trabalho 
nos fez buscar um espaço 
maior. Ainda temos capa-

Empreendedorismo

Portal de notícias e serviços completa
quatro anos de atividades no bairro

cidade para crescer, porque 
o bairro é grande.”
    Julival garante que a so-
ciedade com Tião aconte-
ceu porque ele é amigo sin-
cero. “É possível identificar o 
amigo sincero. Sou criterioso 
e tenho certeza que Tião 
também é. Quando resolve-
mos trabalhar com a loja, 
eu disse que só montaria o 
negócio se fosse localizado 
em Jardim Camburi. Graças 
a Deus deu certo. Trabalha-
mos com algo que gostamos. 
No trabalho ocorrem impre-
vistos diversos, mas conse-
guimos contornar. Acredito 
que o stress que ocorre às 
vezes, é algo que deve existir 
de forma equilibrada porque 
serve de combustível para 
conseguirmos realizar nos-
sos objetivos. Somos atletas, 
praticamos o esporte ao ní-
vel competitivo. Temos dis-
ciplina para treinar e chegar 
onde desejamos”, comenta.

total imparcialidade nas 
informações, sem interfe-
rência de nenhuma ideolo-
gia política ou de interes-
ses empresariais, abrindo 
espaço para a participa-
ção dos  moradores, com 
comentários e matérias. 
    Integrar a comunidade e 
informar sobre os serviços 
e instituições à sua dispo-
sição: esses são os prin-
cipais objetivos do site, 
que visa informar sobre 
os problemas da região, 
buscando suas soluções, 
mas também incentiva a 
interação entre os mora-
dores, e com a estrutu-
ra que o bairro oferece.

   Por sua importância 
social, o portal “euamo-
meubairro” já foi homena-
geado duas vezes pela Câ-
mara Municipal de Vitória. 
Em 28/06/2012, no aniver-
sário de 45 anos de Jardim 
Camburi, recebeu o Certi-
ficado de Honra ao Mérito, 
sendo reconhecido como 
Serviço de Utilidade Públi-
ca e, em 2013, ao comple-
tar 2 anos de atividades, 
obteve o Voto de Louvor.
   Comemorando o ani-
versário de quatro anos, 
Eu Amo Meu Bairro ga-
nha a versão impressa 
com matérias atualizadas 
sobre questões do bairro.

Eduardo Oliveira

Marcelo Pamim
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         “Alguns pontos devem 
ser levantados num primei-
ro momento ao refletirmos 
sobre o assunto. É necessário 
observar a conduta dos fi-
lhos no uso desses aparelhos, 
além de informações sobre 
“em que” eles estão “liga-

Jogo Minecraft é sucesso entre crianças 
Um dos jogos que con-

quistou milhões de 
fãs e chama a atenção das 
crianças e adolescentes é o 
Minecraft. O jogo permite 
a criação de objetos e cená-
rios, com visual em formato 
de blocos. 
   “Adoro jogar e acessar ví-
deos de Minecraft, porque ele 
é um jogo de construções”, 
conta Y.N.T, 11 anos, que 
fala sobre sua experiência 
com o game. Em minha es-
cola, são poucos que curtem 
o jogo e nem todos conse-
guem fazer sua instalação. 
Às vezes, eu e meus colegas 
ficamos online no Skype, 
para conversar sobre o que 
está acontecendo na partida 
que estamos jogando. Em 
um servidor existem vários 
mini games e o meu prefe-

rido é o Sky Wars, que exis-
te disponível. Outro mini 
game legal é o Build Battle 
que é batalha de construção, 
ele dá um tema e em cinco 
minutos temos de construir 
algo. ”, conta.

“Os pais devem  
observar a conduta 
dos filhos no uso de 
tecnologia e sempre 
dialogar com eles 
sobre a questão.”

- Lenita Noé -

Tecnologia

dos”: jogos, redes sociais, 
passeios aleatórios pela web, 
ou tudo isso? Porque cada 
um desses caminhos nos diz 
algo sobre esses filhos e suas 
escolhas. O que lhes chama 
e prende toda a sua atenção, 
por horas, é a adrenalina 
dos jogos ou a necessidade 
de atuar nas redes sociais, 
ou tudo isso junto? Com es-
sas informações em mãos - o 
que demandará tempo para 
observar e dizer: é isso que o 
ocupa por horas-, será pos-
sível trazer a questão para 
a discussão com ele, porque 
de acordo com a faixa etária 

Uso excessivo de computadores e jogos eletrônicos deixa os pais preocupados

É necessário monitorar o acesso dos filhos

desse filho há  uma quan-
tidade de horas adequada 
para o uso das tecnologias. 
Porém, é necessário saber 
onde está o interesse dele. A 
possibilidade de diálogo so-
bre essas questões só aconte-
ce quando há uma previa de 
observação do momento que 
esse filho está vivendo, de 
acordo com a idade de cada 
um. Por que há tantas horas 
disponíveis para ele estar co-
nectado? De que modo posso 
participar/cooperar e cons-
truir possibilidades com este 
filho neste sentido?”, infor-
ma Lenita.

   O acesso às tecnologias 
pelas crianças é motivo de 
preocupação de pais. 
       Segundo a psicóloga  
Lenita Noé, existe cres-

cente demanda de pais in-
comodados diante do ex-
cesso de horas no uso de 
celulares, tablets e compu-
tadores por seus filhos.

“No Menicraft existem monstros como o Creeper, que explode, o esqueleto que atira flechas, a bruxa e a 
aranha que soltam veneno, o zumbi que nos ataca, o Ghast que solta bolas de fogo, o homem-porco zum-
bi que ataca em grupo, Enderman que se teletransporta, o Blaze que solta fogo e voa, e outros”, Y.N.T.

O Minecraft, espécie de 
Lego digital, é um jogo 
que inspira a criatividade

   Existem canais do Youtu-
be onde as crianças acom-
panham vídeos sobre o 
jogo. O ponto negativo é 
que muitas delas se tor-
nam viciadas, diminuindo 
seu rendimento escolar, 
deixando de realizar ativi-
dades sociais e se tornando 
irritadas. Um dos pontos 
positivos é que o game está 
servindo para atividades 
educativas em escolas.

Marcelo Pamim
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Dois anos de feira de 
produtos orgânicos

A feira funciona aos sábados, das 6 às 12 horas, proporcionando a todos frutas, legumes e verduras sem 
agrotóxicos, além de lanches nutritivos, vindos de várias regiões do Espírito Santo.

A feira de produtos orgâ-
nicos de Jardim Cam-

buri, localizada próxima à 
Faculdade Estácio de Sá, 
completou dois anos de 
existência e, no final do mês 
de agosto, os feirantes irão 
proporcionar um delicioso 
café da manhã para oferecer 
à comunidade.   A feira con-
ta com barracas de frutas, 
verduras, legumes e lanches. 

      Produtos como tapioca, 
mel, caldo de cana, pastel 
de tofu, requeijão de soja, 
manteiga, pães, tortas doces 
e salgadas, também são en-
contrados no local, forneci-
dos com insumos orgânicos. 
   Segundo o agricultor Da-
niel Plaster, de Santa Maria 
de Jetibá, trabalhar em Jar-
dim Camburi é muito bom. 
“A venda aqui é excelente, 

      O pesquisador do  
Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão  Ru-
ral - Incaper, José Aires 
Ventura, informa que a 
qualidade dos alimentos 
é fundamental para a 
saúde humana.  
     “Dependendo de como 
são produzidos, transpor-
tados e processados, os  ali-
mentos de  origem vegetal 
como frutas e verduras, 
podem estar contamina-
dos por microrganismos, 
parasitas e agrotóxicos. 
É importante que os con-
sumidores conheçam a 
origem e tenham a ga-
rantia da qualidade, o 
que pode ser obtido pela 
certificação, rastreabili-
dade da produção e até 
mesmo pela confiança no 
comerciante ou produtor 
rural. As contaminações 
químicas por resíduos de 
agrotóxicos dificilmente 
são eliminadas pela la-
vagem com vinagre ou 
bicarbonato, uma vez que 

Importância da qualidade 
dos alimentos

na sua maioria estão no 
interior dos produtos. No 
entanto as frutas e verdu-
ras, devem ser lavadas em 
água corrente, e colocados 
em imersão em água com 
um pouco de hipoclorito 
de sódio (água sanitária), 
para a sanitização e eli-
minação de microrganis-
mos (bactérias e fungos) e 
parasitas (helmintos, pro-
tozoários, etc). Nas frutas 
e verduras as partes com 
podridões devem ser re-
tiradas e não usadas na 
alimentação, uma vez que 
poderão conter micotoxi-
nas que são muito perigo-
sas para a saúde”.

as pessoas estão nos aco-
lhendo bem, fizemos muitos 
amigos. Para comemorar o 
aniversário de dois anos da 
feira, realizaremos um café 
da manhã onde o custo será 
rateado entre os feirantes.    
Aguardamos os moradores 
para tomar um café conos-
co, pretendemos trazer uma 
música sertaneja e espera-
mos que gostem”.

Nutrição

Georgia Noronha

Guia Alimentar 
para a População 
Brasileira
O Ministério da Saúde 
lançou um Guia Alimen-
tar para a População Bra-
sileira, onde relata quais 
cuidados e caminhos para 
alcançar uma alimenta-
ção saudável, saborosa 
e balanceada. Na edição, 
ao invés de trabalhar 
com grupos alimentares 
e porções recomenda-
das, indica que a alimen-
tação tenha como base 
alimentos frescos (fru-
tas, carnes, legumes) e 
minimamente processa-
dos (arroz, feijão e frutas 
secas), além de evitar os 
ultraprocessados (como 
macarrão instantâneo, 
salgadinhos de pacote e 
refrigerantes). Acesse o 
guia através do endereço: 
http://bit.ly/1S0T4A5.

Pesquisador, José Aires Ventura

jornal-001.indd   7 05/08/2015   15:08:38



8

De acordo  com a advo-
gada Pollyana Para-

guaçu, que luta na educa-

Autismo, o universo particular
Mãe fala sobre as dificuldades encontradas na educação do filho autista. 

A família de Pollyana é unida e apoia a causa

Comportamento

Associação de autista presta assistênica e serviços às famílias
A AMAES, Associação 
dos Amigos dos Autis-
tas do ES, realiza orien-
tações, atendimentos, 
assistêcia e serviços 
para pais, familiares e 
amigos de autistas.

     O assistente social da 
Amaes, Carlo Cavaco, in-
forma que o trabalho da 
Amaes não se resume ao 
atendimento, tendo como 
outras frentes a defesa e 
garantia de direitos, o aco-

lhimento as familiares e a 
difusão de informação e 
conhecimento sobre ques-
tões do autismo.  
     “O atendimento ocorre 
com foco na Grande Vi-
tória, tendo quantidade e 

critérios de vagas de acordo 
com as parcerias disponi-
bilizadas. Quanto a frente 
de trabalho de difusão de 
informação e conhecimento 
sobre autismo, essa envolve 
capacitação, pesquisa, en-

ção de um filho autista, ter 
uma criança nessa condi-
ção é compreender que ela 

precisa de maior atenção. 
“Só temos duas alternati-
vas: lutar e lutar”, conta. 
      “O  autismo é um dis-
túrbio neurológico caracte-
rizado por um comprometi-
mento da interação social, 
comunicação verbal e não-
-verbal, comportamento 
restritivo, repetitivo e dis-
função cognitiva”, diz a ad-
vogada, comentando que o 
momento mais difícil para 
a família de um autista é 
o pré-diagnóstico, onde 
existe a desconfiança, mas 
não se tem o laudo que 
confirma o autismo. “Esse 

é um período devastador e 
de maior sofrimento”, diz. 
   Para Pollyana, a base 
familiar ajuda em todo o 
processo de aceitação do 
autista e a inclusão tem 
que ter seu pontapé inicial 
dentro de casa. “A inclusão 
escolar ainda é um proces-
so em construção, a socie-
dade não está preparada 
para os ‘diferentes’. Esta-
mos na luta e abraçando a 
causa onde todos aceitem 
que ‘ser diferente é ser nor-
mal’. Travei uma luta com 
o colégio do meu filho há 
sete anos, onde levei para 

o meio uma criança cheia 
de desafios. No início tudo 
parecia difícil, hoje meu fi-
lho faz adequação escolar 
assistido por mediadora, 
faz provas dirigidas e tem 
acompanhado o currículo 
escolar como outras crian-
ças da sua sala. Existe ali, 
um forte trabalho de respei-
to e inclusão em relação aos 
amigos. Meu filho Felipe é 
muito querido pelos amigos 
e profissionais da escola. 
Digo a ele que não nasce-
mos para sermos perfeitos, 
mas para sermos incríveis. 
Ele é incrível”, relata.

tre outras diversas ações. 
Também são realizadas 
palestras, oficinas, cursos, 
entre outros, com direcio-
namento a pais, responsá-
veis, profissionais e ami-
gos dos autistas”. 
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