
A atleta Valesca Rocha tentará o 
penta-mundial

Bicicleta: mais que um esporte, 
um estilo de vida
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Moradora dá lição de 
empreendedorismo
Com uma banca de revista, moradora constrói sua vida no bairro

Em seu trabalho, além de conhecer pessoas, fazer amizades e descobrir o talento para o comércio, 
Zélia aprende todos os dias com seus clientes.
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Lutando pela 
independência

>  PÁG.5

Professora aposentada 
conta como descobriu 
síndrome que atrofia 
membros superiores e 
inferiores. Ela nos fala 
como  aprendeu  a conviver 
com o problema, dá 
sugestões de tratamento 
e pede ajuda ao poder 
público para apoiar as 
pessoas portadoras de  
deficiências.
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Samuel Alves Vieira

Baiana com bagagem 
cultural paulistana, de-
sembarca em Vitória -ES, 
vindo morar em Jardim 
Camburi. Esta grande pes-
soa é Giselia Ferreira da 
Silva, conhecida como Zé-
lia,  e se tornou referência 

para moradores do bairro, 
cuidando do seu presente 
e preparando seu futuro, 
mantém uma banca de re-
vistas, a Banca da Zélia, 
onde oportuniza a aquisi-
ção de mais conhecimento 
e troca de experiências, 

mantendo o contato diá-
rio com pessoas diversas 
que frequentam seu lo-
cal de trabalho e, buscam 
adquirir revistas, jornais, 
e outros impressos, além 
de conversar, ou pedir
informações. >  PÁG.3

Jardim Camburi: um bairro com 
grande potencial econômico

Com aproximadamente 70 mil habitantes, o bairro acumula 
números de cidade

Samuel Alves Vieira

>  PÁG.7

Samuel Alves Vieira

Samuel Alves Vieira

Comunidade quer segurança

As viaturas da Polícia Militar circulam durante todo o dia em 
Jardim Camburi

>  PÁG.4

Samuel Alves Vieira
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A atleta Valesca Rocha embarca para 
Las Vegas para tentar penta-mundial

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 
Editor Chefe e Jornalista Responsável: Georgia Noronha (MTB3164-ES)
Revisão: Michelle Noronha da Matta Baptista

Tiragem: 10.000 impressos
Distribuição gratuita: o jornal    
euamomeubairro é entregue à 
população, no bairro Jardim 
Camburi, na feira livre (sextas-
-feiras) e orgânica (sábados), 
Projeto Choromingo (domin-
gos) e outros eventos aber-
tos, comércios, condomínios e 
através de abordagens de rua.

Sugestão de pauta:  faleconosco@euamomeubairro.com
Contato comercial:  contato@euamomeubairro.com 
                                  9-9939-6748
Portal de notícias:  www.euamomeuba i r ro .com
Facebook:  fb .com/euamomeuba i r ro
Twitter:  euamomeuba i r ro1- Impresso elaborado e produzido por euamomeubairro -

Esporte

      A falta de nivelamen-
to em calçadas, a ausência 
de faixas de pedestres e, a 
pouca quantidade de vagas 
para deficientes físicos, são 
alguns dos itens questiona-
dos por pessoas portadoras 
de deficiência, que pedem à 
Prefeitura de Vitória solu-
ções para essas questões. 
    Professora aposentada, 
a deficiente Catarina M. de 
Souza fala que é preciso fa-
cilitar a vida dessas pessoas. 
“Em relação ao estaciona-
mento rotativo, não pensa-
ram na gente. Precisamos 
sair da vaga ir à máquina 

Melhorias no bairro: infraestrutura e 
serviços para deficientes

e retornar ao carro. Isso é 
algo difícil para nós. Preci-
samos de vagas em frente 
a prédios comerciais, am-
pliação do tempo do uso do 
rotativo, ou que criem uma 
forma de nos isentar da bu-
rocracia.    Quanto às ruas o 
deficiente tem dificuldade de 
andar à pé: é necessário ni-
velar calçadas e criar mais 
rampas. Existem muitos bu-
racos. nas ruas. A travessia 
é difícil para mim. Eu ando 
cerca de  300 metros para 
atravessar em uma faixa e ir 
até o local que desejo chegar. 
Não é fácil.” 

A  atleta Valesca Rocha se 
prepara para mais um 

desafio. No mês de novem-
bro ela viaja para Las Vegas, 
nos Estados Unidos, com a 
finalidade de competir no 
Campeonato Mundial de 
Powerlifting (levantamento 
de peso).
     Valesca é tricampeã mun-
dial, sete vezes campeã bra-
sileira e, vencedora de dois 
campeonatos sul-america-
nos. Ela é recordista mundial 
em sua categoria levantando 
163,5 kg e bateu o próprio 
recorde. 
       O sucesso de sua de-
terminação é tanto que já 
ganhou o mundo, fama e vá-
rios prêmios consagrados.
   “Estou indo em busca do 
recorde do supino, sendo que 
já sou recordista mundial no 
levantamento terra. Será um 
novo desafio para mim porque 
para a modalidade supino é 

No ano de 2014 Valesca foi tricampeã do mundo e recordista mundial da modalidade

preciso ter força nos membros 
superiores e eu não tenho. 
Como adoro desafios, vou em 
busca desse record”, comenta. 
    Valesca esteve presente 
no programa da TV Glo-
bo “Domingão do Faustão”, 
participando do quadro “Se 
vira nos 30”, sendo campeã 
da competição. 
    A vida de atleta de Vales-
ca não é diferente da grande 
maioria das pessoas que ou-
sam aventurar-se na prática 
de algum tipo de modalidade 
esportiva no país para com-
petição. Se não se virar, falta 
patrocínio para garantir sua 
participação em competições 
de destaque que, por incoe-
rência, colocam sempre no 
alto do pódio o nome do Es-
pírito Santo.
    “Estou a procura de novos 
patrocinadores para realizar 
alguns projetos e quem me 
apoiar poderá participar”.

      No dia 28 de novem-
bro de 2015, a partir das 
09 horas, acontecerá 
o Batizado e Troca de 
Cordas, Cultura e Arte 
com Capoeira. O evento 
será realizado no Anfi-
teatro do Parque Botâ-
nico Vale e será orga-
nizado pela Associação 
de Capoeira Lealdade e 
Força - ACLF. 
    O Objetivo do evento 
é divulgar os projetos da 
ACLF e cumprir a tra-
dição da capoeira com 
o batizado e a troca de 
cordas, que é o momen-
to mais esperado pelos 
alunos onde cada par-
ticipante demonstra às 
famílias e a sociedade o 
grau de aprendizado da 
arte.

Batizado e troca de 
Cordas de Capoeira

Sandra Bisi
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(27) 3019-4466
politintas.com.br

Funcionamento: segunda a sexta, das 8 às 18h. Sábado: 8 às 12h.

A maior rede de lojas especializada em tintas do Estado com: 

Atendimento consultivo • Variedade e disponibilidade de produtos

Estacionamento • Entrega gratuita • 6X sem entrada e sem juros

Parcelamento em até 6x nos cartões Visa e Mastercard. Consulte condições de entrega no site.

POLITINTAS: 
MAIS COR, 

MAIS PERTO. 
AQUI EM

JARDIM CAMBURI.
NA RUA DO RANCHO BELISKÃO, Nº 720.

Moradora dá lição de empreendedorismo
Empreendedorismo

Com atitude desafiado-
ra, a mãe da moradora 

Giselia Ferreira da Silva 
(Zélia), “Dona Nô”, conven-
ceu o esposo, José, a vender 
seus negócios na Bahia e se 
mudar para a cidade de São 
Paulo/SP. O que levou José  
a experimentar mais uma 
mudança em sua rotina, ini-
ciando nova vida empreen-
dedora em Jardim Camburi. 
     Sem garantias de que seu 
sonho seria realizado, José 
deixou fluir a ideia que surgi-
ra de transformar em dinhei-
ro aquilo que estava ao seu 
alcance, mudando sua vida 
de forma radical. Percebendo 
que seu novo projeto não se-
ria fácil, pois a família baiana 
foi surpreendida pelo plano 
“Collor” que apreendeu to-
das as suas economias.  José 
não desistiu e apesar de todas 
as dificuldades, continuou 
a busca para realizar o que 
acreditava que daria certo.
Surge a idéia de instalar uma 
banca de revista, a “Banca da 
Zélia”, em Jardim Camburi. 

    Por ser a pessoa da famí-
lia com mais intimidade com 
o novo comércio, mesmo o 
conhecendo somente como 
consumidora, Zélia foi inti-
mada a gerenciar o negócio. 
O senhor José trouxe à Vitó-

ria dois de seus nove filhos, 
dentre eles, uma jovem mu-
lher que se sobressairia no 
bairro e hoje é a dona de 
uma das bancas mais tradi-
cionais de Jardim Camburi. 
“Quando começamos com a 

banca, a padaria ‘Art Pão’ e a 
unidade de saúde estavam em 
construção. As ruas não eram 
calçadas. Haviam, somente, a 
maternidade Santa Paula, os 
condomínios Residencial Clu-
be e  Viña Del Mar, por perto.”

      A sabedoria e conheci-
mento de empreendedora da 
Zélia, nos leva a acreditar 
que ela lê tudo que sua ban-
ca comercializa, mas segun-
do ela, não há tempo para 
isso. A comerciante cativa 
as pessoas que passam por 
sua banca, fazendo grandes 
amizades. Segundo ela, exis-
te algo que a deixa irritada: 
“Detesto que me chamem de 
tia. Chega a me dar urticá-
ria. Para mim, tia é grau de 
parentesco. Quando me cha-
mam de tia eu logo dou uma 
resposta”, comenta sorrindo.

Comprometimento com a ética e o bom senso no tratamento às pessoas de uma forma em geral, são 
lemas da empreendedora é admirada por sua desenvoltura e comunicação.

Samuel Alves Vieira

      “Em São Paulo,  eu era te-
celã e havia uma banca próxi-
ma ao meu trabalho. Eu sem-
pre comprava alguns artigos, 
porém, a revista que eu mais 
cobiçava era a “Veja” e a dona 
da banca sempre deixava um 
exemplar da semana, separa-
do para mim. Prefiro ler ou 
assistir algo que esteja ligado 
à política ou romances”, co-
menta a empreendedora.

De tecelã a empreendedora
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Apesar da sensação de 
segurança que o bairro 

Jardim Camburi inspira, 
ultimamente estão sendo 
registrados muitos assal-
tos, furtos e roubos, o que 
deixou toda a comunidade 
em estado de alerta.
          Uma empresária, que 
não quis ter o nome reve-
lado, viveu a experiência. 
Ela é proprietária de uma 
loja no bairro e foi surpre-
endida recentemente com 
a onda de violência. “A 
dona da loja ao lado da mi-
nha foi assaltada e precisei 
fechar as portas do meu 
estabelecimento por temer 
ser o próximo alvo. Outros 
casos são conhecidos dos 
comerciantes, que estão 
assustados”, disse ela.
      Em outra situação uma 
jovem teve o celular rou-
bado enquanto aguardava 

um ônibus, por volta das 
19h de uma terça-feira. 
Ela foi abordada por dois 
jovens que caminhavam 
pela rua Carlos Martins.
     Diante dos registros, a 
assessoria de imprensa da 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e De-
fesa Social (SESP) alerta 
para a necessidade de to-
dos os moradores e comer-
ciantes de Jardim Camburi 
participarem das reuniões 
mensais que são realizadas 
pela 4ª Companhia do 1º 
Batalhão, cujos detalhes, 
como dias e horários, po-
dem ser obtidos com a li-
derança comunitária do 
bairro.
    “Esses eventos aproxi-
mam a comunidade da PM 
e possibilitam que a popu-
lação  dê sugestões sobre a 
segurança na região. Todos 
os casos devem ser registra-

Comunidade busca mais segurança

dos na delegacia para que 
a Polícia Civil  investigue 
o crime e identifique os 
suspeitos. A Polícia conta 
com o apoio da população, 
que pode fazer denúncia 
através do 181. O sigilo e o 
anonimato são garantidos”, 
disse em nota a Sesp.

Projeto Patrulha da 
Comunidade
Segundo o governo do 
estado do Espírito Santo, 
o Projeto Patrulha da Co-
munidade é baseado na 
filosofia de policiamento 
comunitário-interativo, 
em locais de grande con-
centração comercial com 
foco em crimes contra o 
patrimônio, com o objeti-
vo principal de reduzir e 
controlar os crimes contra 
o patrimônio, bem como 
aumentar a sensação de 
seguraça da população.

As viaturas da Polícia Militar circulam durante todo o dia em Jardim Camburi
Maria Morena Sábado, 10 de outubroàs 17:00 - 20:00

Café Nice - Rua Victorino Cardoso, 20, loja 3, 
Jardim Camburi, 29090-820 Vitória

        O evento básico será, para cada participante, uma aula 
sobre café com um barista profissional, com formação na 
Europa, a degustação de um café expresso, um salgado, um 
drink de café, e a confecção de um arranjo floral (korinka). 
Tudo isso sai a R$ 30,00 que devem ser pagos com antecedên-
cia de pelo menos dois dias para que compremos as flores, 
os papéis, as canetas para o sarau e para que seu lugar na 
cafeteria esteja garantido. Faremos também um debate sobre 
o livro Novo Meio Ambiente.
       O local possui várias opções de café e de lanche que 
podem ser adquiridos à parte, de acordo com o interesse de 
cada pessoa. 
       O evento é uma parceria do Instituto Invidas com  a 
MOA.  (Contato: fb.com/invidas - fb.com/rodrigo.perdigao.77)
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Bicicleta: mais que um esporte, um 
estilo de vida

Companheira diária de muitas pessoas, a bicicleta além de meio de 
transporte ajuda na realização de exercícios físicos.

Bem estar

Ao ganharmos nossa 
primeira bicicleta, ja-

mais imaginaríamos que 
ela poderia se tornar a 

companheira de toda vida, 
nem mesmo pensaríamos 
na possibilidade de trans-
formá-la em nosso meio 

de transporte.
        A “bike” é compa-
nheira diária de muitas 
pessoas que buscam suprir 
algum tipo de necessidade, 
seja para facilitar na loco-
moção, para a prática de 
atividade física ou para di-
minuir o stress do dia a dia 
com pedaladas em locais 
onde a brisa e a paisagem 
se fazem presentes.
       Atualmente, as bicicle-
tas não fazem parte ape-
nas de passeios no parque, 
de trilhas ou de exercícios 
físicos: elas fazem parte da 
rotina de algumas pessoas.

Samuel Alves Vieira
      Para muitos, o clima 
e da temperatura - chuva 
e frio - não são desculpas 
usadas para praticar es-
porte, ir ao trabalho, à es-
cola, ao supermercado, ao 
cinema ou a qualquer ou-
tro tipo de compromisso. 
Carregando pacotes ou sa-
colas, as pessoas chegam a 
qualquer destino. 
     A bicicleta passa a ser 
um estilo de vida.
      “Uso minha bicicleta to-
dos os dias, tenho uma roti-
na diária: vou para o traba-
lho e depois para o treino de 
powerlifting (levantamento 

         O ciclismo além de es-
porte, é também qualidade 
de vida. 
     O prazer da prática 
proporciona muitos bene-
fícios, como o aumento da  
imunidade, a redução do 
peso corporal, o combate 
ao estresse e à depressão, 
nos traz a sensação de bem 
estar, melhora a nossa 
respiração, nosso fôlego, 
além de nos permitir rea-
lizar longas pedaladas em 
locais onde a paisagem é 
bastante agradável. 
          Fazer o uso da bici-
cleta como meio de trans-
porte, além dos benecícios 
com a saúde, ajuda a cui-
dar do meio ambiente, por 
não causar poluição.      

   O vendedor, corretor de 
imóveis e atleta do ciclis-
mo, Marcos Peixinho, 54 
anos, diz que para ele o 
ciclismo proporciona qua-
lidade de vida. “Ando de 
biclicleta há 33 anos, e a 
uso para trabalhar e para o 
esporte. O ciclismo me tira 
o estresse, me traz novas 
amizades, mais conheci-
mento e mais saúde. O es-
porte tem o primeiro lugar 
em minha vida. Treinamos 
em trechos específicos, mas 
de vez em quando faço pe-
daladas mais longas para 
treinar em outras estradas. 
Não é um vicio porque eu 
não dependo disso para vi-
ver. Pedalo porque eu gosto, 
é algo muito prazeroso.”

de peso). Quando termino 
minhas atividades físicas, 
vou ao supermercado fa-
zer compras, e no final da 
jornada retorno para casa. 
A bicicleta é meu meio de 
transporte. Minha rotina é 
conhecida, porque  todos me 
veem de bike que me ajuda 
na questão do tempo. Antes 
eu ia para o trabalho a pé, 
agora é tudo muito mais 
rápido. Andar de bicicleta 
me faz chegar mais rápido 
aos lugares que de ônibus”. 
(Atleta Valesca Rocha,
Tricampeã de Levanta-
mento de Peso.)

Praticar ciclismo ou adotar a bicicleta como 
meio de transporte é ter qualidade de vida

Samuel Alves Vieira

Mais do que apenas praticar um esporte, andar de bicicleta é adotar um novo estilo 
de vida repleto de benefícios para a saúde física e mental.
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         Segundo a psicana-
lista Claudia Murta, a dan-
ça do ventre faz com que 
a mulher possa trabalhar 
condições para o retorno 
à sua feminilidade que é 
esquecida por muitas mu-
lheres.  “Algumas mulhe-
res, em certos momentos, 
esquecem do próprio corpo 

A pioneira em dança do ventre no 
estado do Espírito Santo, Bianca 

Campagnoli, realiza aulas em Jar-
dim Camburi com um toque dife-
renciado, misturando exercícios de 
ioga com a dança.
    “Estou trabalhando o ‘sagrado femi-
nino’ com a dança circular dentro da 
dança do ventre. Descobri ser melhor 
forma de trabalho porque as mulhe-
res se soltam e em círculo a energia se 
movimenta, assim como os chacras – 
centros de energia – que circulam no 
corpo, gerando força acolhedora. Essa 
terapia remete aos ritos antigos com 
aulas no formato ritualístico. Em cír-
culo, as alunas se olham, dão as mãos 
como uma grande irmandade, e gera 
a energia do calor maternal, aumen-
tando o desejo delas de  permanece-
rem ali num momento agradável. 
Desbloqueamos chacras, alongamos, 
buscamos flexibilizar o corpo, traba-
lhar a consciência corporal, domínio 
pélvico, diafragmático e respiratório, 
através de exercícios com yoga (hatha 
e kundalini). Além disso, realizamos 
o reconhecimento do corpo com mo-

vimentos básicos iniciais da dança 
do ventre para aquecimento. Cada 
aula é diferente da outra, misturan-
do dança do ventre, yoga, e a dança 
circular. Ensino coreografia para a 
aluna sentir que está aprendendo a 
dançar”, conta. 
     A dinâmica das aulas de Bian-
ca faz com que o aprendizado seja 
mais rápido, pois ela não sonega in-
formação. “As alunas passam a ter 
autonomia de seu corpo”.
     A dança do ventre, segundo a 
professora, melhora a auto esti-
ma e, trabalha a libertação de suas 
próprias amarras, refletindo no 
psicológico das alunas. “Temos a 
cromoterapia e meditação no final 
da terapia. Ministro aulas para ges-
tantes, crianças, adultos e 3a idade”.

Comportamento

e dos próprios órgãos. A 
dança do ventre trabalha 
justamente nesse ponto: 
faz com que essas mulhe-
res percebam seu corpo - o 
útero, a vulva - e regiões 
que em momentos ante-
riores foram consideradas 
como parte do que seria o 
próprio feminino. Sigmund 

Visão psicanalítica: A dança do ventre faz retornar a feminilidade da mulher
Freud, o pai da psicanálise, 
e o psicanalista Jacques La-
can, dizem que a  femini-
lidade é tão difícil para al-
gumas mulheres, que uma 
das saídas que elas encon-
tram para vida é esquecer 
a própria feminilidade, pois 
não sabem lidar com ela. 
A dança do ventre auxilia 

Professora há 16 anos, Bianca Campagnoli trabalha a arte da Dança do Ventre 
como cultura, dança e terapia. Trouxe das melhores escolas de São Paulo, técni-
cas aprofundadas que beneficiam todos os aspectos da natureza feminina.

Professora inova usando dança do 
ventre, circular e yoga como terapia

Contato:
fb.com/biancadancadoventre
www.biancacampagnoli.com

Tel: 27 9 9741-8322 ou
27 3035-0477

nesse papel retomando o 
movimento do corpo com 
o movimento desses órgãos 
para que essas mulheres 
tenham a condição de re-
tomar algo que, para algu-
mas delas, foi esquecido”, 
informa Cláudia.
Contato: 27 9996-93350 
c m u r t a @ t e r r a . c o m . b r
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     Com o crescimento po-
pulacional, e a maioria dos 
seus moradores residindo 
em apartamentos, a oferta 
de restaurantes, bares, cafés 
e lanchonetes ganhou força. 
E com isso, o segmento está 
se aperfeiçoando, investin-
do naquele morador que 
mora em apartamento e 
prefere comer fora de casa. 
No bairro é possível encon-
trar opções de comida me-
xicana, japonesa, chinesa e 
italiana. Mas, também não 
faltam botecos charmosos e 
churrascarias de qualidade, 
além de outras opções de 
gastronomia.

Bancos, hospital, clíni-
cas, supermercados, fa-

culdades, casa noturna e 
gastronomia variada. Com 
aproximadamente 70 mil 
habitantes, Jardim Camburi 
acumula números de cida-
de, com comércios e oferta 
de serviços bem estrutura-

dos para um público que 
cresce a cada dia. 
    As projeções apontam 
milhares de novos aparta-
mentos para os próximos 
anos, o que torna o bairro 
um atrativo para investi-
dores de todo o Estado. É o 
caso das lojas situadas no 
shopping Norte Sul, que 

Jardim Camburi: um bairro com 
grande potencial econômico

O bairro em números
    O loteamento que daria 
origem ao bairro foi apro-
vado em 1928; mas a co-
munidade foi inserida no 
contexto urbano de Vitó-
ria na década de 1960. Da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) dão conta de que 
em 2010 havia aqui 40 mil 
habitantes, divididos em 
uma área de 2.61km2. A 
renda mensal atual do mo-
rador de Jardim Camburi 
tem média de R$ 3.066,59. 
O bairro ainda conta com 
oito praças; dois parques: 
Parque Municipal da Fa-
zendinha e Parque Botânico 
Vale e um viveiro de mudas.

trazem ao consumidor a 
comodidade de fazer suas 
compras bem perto de casa. 
A casa tem 13 anos e faz 
parte da história de Jardim 
Camburi.
   Quem explica é Leonardo 
Picinati, gerente de Marke-
ting do estabelecimento. 
“Tem lava a jato, academia, 

correios, casa lotérica, opções 
de entretenimento e outros. 
A maioria dos eventos é gra-
tuita. Não investimos muito 
em sorteios, mas em contem-
plar todos os frequentadores 
com algum brinde, produto 
ou momento de lazer. Em 
breve, ofereceremos choperia 
e restaurante”, listou. 

Com aproximadamente 70 mil habitantes, o bairro acumula números de cidade

Jardim Camburi se destaca pela ampla rede de comércio e serviços

Economia

Samuel Alves Vieira

Maria Morena
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O ano de 2008 é marcante 
para a professora apo-

sentada Catarina Isabel M. 
de Souza que descobriu 
ser portadora da síndro-

Ser independetente não é fácil

A travessia sem a faixa de pedestres, é praticamente impossível para 
Catarina.

Saúde

Associação apoia pesquisas sobre a síndrome de Charcot-Marie-Tooth
A  ABCMT, Associação 
Brasileira de Portadores de 
Charcot-Marie-Tooth, que 
tem atuação em âmbito 
nacional e ocorre através 
de seus 12 representantes 
nos estados Ceará, Espíri-

to Santo, Goiás, Tocantins , 
Minas Gerais, Pernambuco, 
Paraná, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Rio Grande do Sul e 
Distrito Federal, informa que  
ainda não existem tratamen-
tos para a CMT, porém os 

portadores buscam formas 
que podem minimizar seus 
graves sintomas, entre eles: 
fisioterapia para o fortale-
cimento muscular e alonga-
mento para evitar a perda 
muscular; terapia ocupacio-

nal para auxiliar a enfrenta-
ras dificuldades no dia a dia; 
aparelhos ortopédicos para 
colaborar com a mobilidade 
e prevenir lesões.  O objetivo 
da associação é disseminar 
informações e pesquisas clí-

me Charcot-Marie-Tooth 
(CMT), uma neuropatia pe-
riférica - condição que afeta 
os nervos periféricos, res-
ponsáveis por encaminhar 

informações do cérebro e da 
medula espinhal para o res-
tante do corpo - hereditária 
que afeta aproximadamente 
uma em cada 2500 pessoas 
no mundo, é neurodegene-
rativa possuindo evolução 
lenta e progressiva.
     “A síndrome atrofia mús-
culos, nervos, membros su-
periores e inferiores. Com 
34 anos de idade, após dar a 
luz, os médicos diziam que 
eu estava com depressão pós-
-parto, até que descobrimos 
que eu havia um tumor em 
minha cabeça. Perdi o equi-
líbrio corporal, um pouco da 
visão e audição. Operei para 

retirar o tumor e passei a ter 
problemas físicos. Perdi ami-
gos, família e bens, só não 
perdi o amor em Deus. Os 
médicos me deram três meses 
de vida e achavam que o tu-
moer que afetava meu corpo. 
Os problemas se agravaram, 
então parti para a luta. Mi-
nha face estava deformada 
por causa do tumor, então fiz 
fisioterapia e depois ampliei 
o tratamento para o corpo 
cuidando de Charcot. Um dia 
decidi corrigir as imperfei-
ções do meu rosto, fiz cirur-
gia e  procurei aplicar botox 
para melhorar aspecto facial. 
Foi preciso realizar exames 

para o uso do botox, então, 
com 42 anos, descobri a sín-
drome Charcot através de um 
exame de DNA. Agora, com 
50 anos sinto mais dificulda-
des de ser independente. Não 
quero ajuda de ninguém, mas 
sei que um dia dependerei de 
outras pessoas. Quem tem a 
CMT,  deve fazer fisioterapia, 
ler sobre o assunto, acessar o 
site da Associação Brasileira 
de Portadores de Charcot-
-Marie-Tooth, ABCMT e re-
alizar o cadastro. A PMV po-
deria fazer algo ajudando a 
fazer cadastros, diagnosticar, 
enviar pacientes e material 
para realizar as pesquisas”. 

nicas sobre a doença, além 
de promover a inserção 
social dos portadores da 
síndrome. Outras informa-
ções: www.abcmt.org.br, 
f a c e b o o k . c o m / a b c m t
contato@abcmt.org.br.

Professora descobre ter síndrome Charcot-Marie-Tooth aos 42 anos através  de exame de DNA
Samuel Alves Vieira


