
Artistas se reúnem para ação coletiva em 
espaço cultural do bairro

Calçadas inadequadas

Ja rd im Cambur i
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Governo do Estado do Espírito Santo decreta situação de emergência em saúde pública devido aos casos de Zika vírus 
registrados nos últimos dias. A população precisa estar alerta e tomar medidas que diminuam o foco do mosquito.
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“O espaço pertence 
à comunidade, não 

é exclusivo aos 
membros da igreja, e 

deverá ser utilizado 
ao máximo”.  (Pastor 

Joarês Mendes de 
Freitas, referente 

ao Centro de 
Celebraçoes)
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Mulheres: 
estratégias 
para cuidar da 
aparência
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Moradora  é considerada a mulher 
mais forte do Brasil

Agosto de 2015 marca o lançamento do jornal euamomeubairro 
em comemoração aos  04 anos de existência do portal de notícias 
www.euamomeubairro.com, sendo mais uma ferramenta de utilidade 
pública 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 (domingos) 
e outros eventos, comércios, 
condomínios, bancas de revistas 
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
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Flávia Carvalho é atleta de Strongwoman e está em busca 
de patrocinadores para competir nos Estados Unidos em 
2016 para tentar o título de mulher mais forte do mundo.

Psicóloga Clínica 
CRP.16 16/3003 

Gente que faz acontecer - Serviços

Troca de tela  
conserto - películas

9 9886-4058

Ponto do iPhone
Shopping Norte Sul Jardim Camburi e Reta 

da Penha. Adultos e 
casais. Adolescentes 
e crianças. Orientação 
Vocacional.  
999-99-2111

Samuel Vieira

Encomendas: empadas 
especiais e integrais, 
mini escondidinho fit e  
outros salgados e doces. 
9 9 6 0 5 - 9 8 2 2

Procurando imóvel? 
Fale comigo. 
Tenho o imóvel 

que você procura.
pcbazileu@gmail.com 
CRECI 6122F

99964-4221

Cercas elétricas, câ-
meras e circuitos de 
TV, Motor de portões 
de garagem, interfo-
nia, PABX, Alarmes, 
elétrica em geral.

9 9947-5529

Luciano
Instalação e manutenção

Nhac Brigaderia

Todos os tipos de 
brigadeiro gourmet 
e bolos recheados

 9622-5908

Numa rotina esportiva 
bastante diferente de 

muitas mulheres, a educa-
dora física Flavia Carva-
lho Oliveira é adepta ao                 
Strongwoman, um esporte 
nada convencional, onde 
poucas mulheres partici-
pam e que demanda trei-
namento pesado para o 
atleta. 
   Mãe, esposa e personal 
trainer, praticou o Power-
lifting (Levantamento de 
Peso) durante três anos, 
atualmente treina atletas 
de “Miss biquíni”. Ela é 
pioneira em atletismo de 
força, uma mulher que lida 
naturalmente com a roti-
na de disputa que envolve 
pneus com mais de 400 kg.
     Primeiro lugar em cam-
peonatos no Brasil, Flávia 
tem particularidade que 
facilita seu crescimento no 
esporte: tem como técnico, 
seu marido Ricardo Bispo 

que também é atleta e pra-
tica o Strongman.  Flávia 
é orientada pelo treinador 
Cesar Augusto e adaptou 
o Crossfit com a ajuda do 
educador físico Jordan 
Carvalho. 
    Os atletas de strongman 
e strongwoman são 
considerados os homens 
e as mulheres mais 
fortes do mundo: puxam 
carretas, levantam e 
tombam carros e pneus, 
e o treinamento desses 
atletas envolve diferentes 
tipos de estímulos de força, 
podendo ser adaptados ao 
treinamento de qualquer 
pessoa.
     “As mulheres que desejam 
participar do Strong, preci-
sam buscar uma academia 
que dê suporte e tenha um 
excelente profissional ao seu 
lado, caso contrário, o prati-
cante não consegue evoluir. 
Não adianta ir à uma aca-

demia e pedir que qualquer 
professor de musculação 
que ensine técnicas, táticas 
e movimentos, porque ele 
não vai saber orientar cor-
retamente. A partir do mo-
mento em que a pessoa esti-
ver pegando muito peso em 
academia, é necessário ter 
cuidado, para saber realizar 
o movimento corretamente, 
evitando lesões, como acon-
tece com vários atletas”, 
orienta Flávia. 
   “Conquistei o título 
de mulher mais forte do 
Brasil e da América do 
Sul no último campeonato 
que foi realizado em São 
Paulo. Em março de 2016 
vou para o Arnold classic 
Ohio, nos Estados Unidos, 
tentar o título de Mulher 
mais Forte do mundo, por 
se tratar de um campeonato 
internacional, onde serei 
a pioneira a  nível de       
Brasil”, conta.

       
Flávia conquistou o título de mulher mais forte do Brasil e da América do 
Sul no último campeonato que foi realizado em São Paulo. Em março de 
2016 participará do Arnold Classic Ohio, nos Estados Unidos, para tentar 
o título de Mulher mais Forte do mundo. Trata-se de um campeonato 
internacional, onde Flávia será a pioneira nível Brasil a participar desse 
campeonato no exterior.
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Síndicos e empresários buscam soluções preventivas de segurançaSegurança

    Com a incidência de assal-
tos, furtos e roubos de bici-
cletas, celulares e outros per-
tences de moradores, síndicos 
de uma rua localizada no Lo-
teamento Santa Teresinha re-
solveram buscar soluções de 
segurança como medida pre-
ventiva a essas questões. 
    O advogado Márcio Apo-
linário informa que o grupo 
teve apoio de empresários e 

da Igreja Batista de Jardim 
Camburi que aderiu à causa, 
instalando pontos de ilumi-
nação e câmeras para mo-
nitoramento. “Após a reali-
zação de reuniões quinzenais 
onde discutimos a questão 
da baixa iluminação, que se 
torna um incentivo às ações 
negativas de malfeitores, sur-
giu a ideia e necessidade da 
mobilização dos moradores, O aumento de assaltos e roubos preocupa moradores

buscando a união de to-
dos e tomada de atitude. 
Instalamos câmeras de 
longo alcance como as que 
já são utilizadas por mu-
nicípios, com o suporte de 
uma empresa de seguran-
ça, e luminárias de alta 
luminosidade colocadas 
nos condomínios associa-
dos.” (Márcio Apolinário, 
Advogado).

Samuel Vieira

Artista Tania Valenna apresentando seu projeto de desenhos “Quadrinizando”

Decoração e obras com estilos diversificadosRepresentante da Definitiva Tatoo realizando tatuagem artística no espaço

Moradores de Jardim Camburi 
tem a oportunidade de conhe-

cer obras de arte e participar de 
eventos culturais sem sair do bair-
ro. Inaugurado em novembro de 
2015, o Espaço Cultural Norte Sul 
está com sua segunda exposição 
com artistas de diferentes segmen-
tos, em um ambiente aconchegan-
te.  A exposição  é uma coletiva de 
David Scardua, Caio Cruz, Israel 
Scardua, Silvana Guimarães, Sônia 
Scardua, Tania Valenna, Ícaro Ta-
meirão e Hilquias Scardua.
     Leonardo Picinati, gerente de 
Marketing do Shopping Norte Sul 
explica que o espaço, é gratuito e 
tem o objetivo de valorizar a cul-
tura produzida dentro do  Estado 
do Espírito Santo, por artistas de 
qualquer região do Brasil.
   “Nessa segunda exposição reuni-
mos artistas de lugares e vertentes 
diferentes, com traços e significados 
que façam ponte entre cada um. A 
ideia é que possamos permitir que 
artistas criem e exibam seu traba-
lho, realizem pesquisas, lecionem, 
e automaticamente comercializem 
as obras. Estamos fazendo com que 
o shopping seja um palco cultural 

de fomentação para as artes, litera-
tura, e musicalidade, a exemplo do 
café com Letras, bem como outros 
eventos que realizamos como a fei-
ra de casamento. A ideia é  permitir 
que outros mecanismos de produção 
e de criação de produtos tenham 
visibilidade tão pertinente quanto 
um lojista que investe mensalmente 
para estar dentro do shopping. É a 
parte social do Shopping Norte Sul 
para com a sociedade e moradores 
do bairro”, informa.
    O artista visual e cenógrafo Hil-
quias Scardua, que também traba-
lha com ilustração está na direção 
da exposição coletiva que tem 
proposta comercial.“O objetivo da 
exposição é a venda das obras dos 
artistas que foram “selecionados a 
dedo”. No espaço temos o pessoal da 
Definitiva Tatoo fazendo um traba-
lho artístico de tatuagem, contamos 
com trabalhos artesanais promo-
vidos por artistas, e a exposição de 
obras do Café com Letras, evento 
organizado por Leonardo Picinati. 
Teremos, no mínimo, um evento se-
manal trazendo bate-papo com ar-
tistas, sarau poético e outras ativi-
dades. Visamos promover a cultura 

Jardim Camburi ganha um espaço 
cultural que promete muitas atrações

dentro de um espaço comercial além 
de incentivar a comercialização das 
obras dos artistas”.

   Tania Valenna, também é uma das 
expositoras no espaço de artes. O pro-
jeto atual da artista visual consiste na  
criação de personagens através de 
desenhos de observação que se trans-
formam em histórias em quadrinhos 
para uso na decoração de ambientes.

Moradora apresenta o projeto 
“Quadrinizando”

“Com minha arte, trabalho na deco-
ração de interiores utilizando painéis 
de parede em tecido ou vinil, colchas, 
almofadas, lençóis, fronhas de traves-
seiros, e outros artigos com desenhos 
meus. Outra proposta é a decoração 
com painéis para eventos (aniversá-
rios, bodas, casamentos, formaturas) 
e ambientes comerciais  (escritórios, 
salões de beleza, bares, restaurantes)..

Contato: 27 996893579   
e-mail: taniavalenna@gmail.com

Samuel Vieira Samuel Vieira



4 Saúde

A população também é responsável 
pelo controle do Aedes aegypti

“Enquanto a população não se 
conscientizar que para combater a doença 
é necessário combater o mosquito, que é 
o vetor e, é coresponsável por isso, vai ser 
difícil cuidarmos dessa epidemia que tem 

sido gerada” (Maiara Baratella).

Samuel Vieira

“Em relação aos terrenos baldios, deve-se verificar se existe acúmulo de lixo e, 
caso exista, é importante que os moradores denunciem”, fala Maiara. 

Até o dia 1 de dezembro, foram registrados em todo o estado do Espírito Santo, 185 casos suspeitos de 
pessoas infectadas com o Zika vírus, sendo cinco desses confirmados em laboratório

Segundo informações da 
Coordenação Técnica 

de Vigilância Sanitária em 
Saúde Ambiental,   a Zika é 
uma doença infecciosa cau-
sada por vírus, que provoca 
manchas vermelhas pelo 
corpo, podendo apresentar 
febre baixa, dor de cabe-
ça, vermelhidão nos olhos 

      A Coordenadora da 
Unidade de Saúde de 
Jardim Camburi Maiara 
Soares Baratella, fala que 
a  situação da dengue, 
chikungunya e zika, deixou 
todo o país em alerta e que 
todos os municípios do 
Estado do Espírito Santo 
têm buscado medidas de 
combate ao problema. 
Segundo ela, o Zika vírus 
nos traz preocupação 
por estar relacionado 
ao aumento de casos de 
microcefalia registrados 
em bebês e sobre a suspeita 
de desencadear a síndrome 

e dores nas articulações.  É 
transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti, o mesmo cau-
sador da dengue e da chi-
kungunya. Caso apresente 
qualquer um dos sintomas 
da doença é necessário que 
o paciente busque a Unida-
de de Saúde mais próxima 
de sua residência.

de Guillan-Barré que afeta 
todo o sistema nervoso e 
causa fraqueza muscular. 
      “A população tem que se 
preocupar. Jardim Camburi 
tem o índice de médio a alto 
para o número de criadouros 
dentro das casas. É necessá-
rio que os moradores cui-
dem de ralos, calhas, lixos e 
vasos de plantas, dentro de 
suas casas. É preciso ter a 
responsabilidade de mudan-
ça de atitude, de educação, 
da questão cultural abrindo 
suas casas para o agente de 
endemias para que ele pos-
sa fazer a visita e tomar as 

providências. A quantidade 
de imóveis fechados é algo 
em que devemos focar. Os 
proprietários tproprietários 
têm que solicitar a visita, 
ou os vizinhos devem de-
nunciar ligando para 156, 
ou procurando a unidade de 
saúde para acionar os agen-
tes. A dengue, chikungunya 
e zika, todas essas doenças 
vem do Aedes aegypti, e 
cada uma tem suas caracte-

rísticas que permitem iden-
tificar cada doença. Fora os 
cuidados que temos que ter 
com a gestante por causa da 
questão da microcefalia, é 
necessário procurar o gine-
cologista e verificar qual o 
repelente que ela pode usar, 
além de ficar atenta à sua 
residência para que não te-
nha foco do mosquito. Te-
mos feito um trabalho com 
o conselho local, com a co-

munidade e com as escolas,  
buscando medidas de sensi-
bilização sobre o mosquito 
Aedes aegypti”, informa.
       No dia 17 de dezem-
bro, segundo Maiara, será 
divulgado cronograma dos 
bairros que serão contem-
plados com o carro do fu-
macê. Os bairros que tiver 
em os maiores número de 
advertência dessas doen-
ças, receberão o fumacê.

       O pesquisador do Incaper 
e doutor em fitopatologia José 
Aires Ventura, informa que o 
grande problema em relação 
ao controle do mosquito é a 
quebra de seu ciclo que se 

inicia na fase do ovo, onde as 
fêmeas adultas fazem a ovi-
posição (depositam os ovos) 
em criadouros (local de água 
parada, limpa ou não), onde 
nascem as larvas que pas-

sam por quatro estágios de 
desenvolvimento. Após isso, 
vem a fase da pupa (espécie 
de casulos onde as larvas fi-
cam incapsuladas no fundo 
da água) onde vão eclodir os 
adultos, macho e fêmea. Ape-
nas a fêmea é hematófaga, ou 
seja, necessita de sangue para  
ser fecundada. Após a fecun-
dação, estando no ponto de 
fazer a postura dos ovos, ela 
procura criadouros (garra-
fas, pneus, vasos de plantas),  
para fazer a ovoposição. Ao 
final de uma semana e meia 
dos ovos vão eclodir as lar-
vas, mas se as condições não 
forem favoráveis eles ficam 
retidos no local durante me-

ses, até que o ambiente esteja 
novamente em condições fa-
voráveis para a eclosão. Por 
isso é importante que sejam 
destruídos, pois os ovos po-
dem permanecer vivo no lo-
cal depositado, mesmo sem 
água.   
      O controle dos mosquitos 
pode ser realizado também 
com inseticidas químico, que 
no entanto têm resíduos tó-
xicos ou pelo controle com o 
uso de inseticidas biológicos 
obtidos de bactérias (Bacillus 
thuringiensis var. israelen-
sis e Bacillus sphericus) que 
não causam nenhum mal para 
as pessoas e animais. 
“Uma nova técnica que vem 

O melhor caminho é não deixar o mosquito nascer
sendo pesquisada é a do ma-
cho estéril. É criada uma po-
pulação de machos que são es-
terilizados e soltos nas cidades. 
As fêmeas irão procurá-los e 
não conseguirão ser fecunda-
das. Assim, cria-se uma po-
pulação de mosquitos estéreis, 
sem o nascimento de larvas 
quebrando o ciclo biológico. 
Os ambientalistas criticam 
essa técnica porque é colocado 
na natureza população de in-
setos alterados que se tornam 
estéreis, mas é uma técnica es-
pecífica para a espécie, sendo 
uma questão de saúde pública 
e não trás nenhum dano à ca-
deia alimentar. Extinguem-se 
somente os Aedes aegypti”.Ciclo de vida do mosquito da dengue
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Calçadas inadequadas
Mobilidade

Samuel Vieira

Maria Morena

Quem anda pelas ruas 
de Jardim Camburi se 

depara, frequentemente, 
com calçadas esburaca-
das e desniveladas e que 
nem de longe lembram as 
orientações para padro-
nização estabelecida pela 
Calçada Cidadã, da Prefei-
tura de Vitória. 
     Em algumas ruas do 
bairro as calçadas sequer 
existem, em função da fal-
ta de recuo dos imóveis. É 
o caso de alguns trechos 
da Rua Carlos Martins, 
onde não é possível per-
correr os passeios públicos 
portando uma bengala, 
carrinho de bebê, de com-
pras ou empurrando uma 
cadeira de rodas. 
      Quem vive esta situ-
ação reclama. Jéssica Lo-
pes de Assis, que trabalha 
como atendente em um 
quiosque localizado em 
um centro de Compras da 
Rua Carlos Martins, con-
ta o que presencia diaria-
mente. 
      “Uso esta calçada dia-
riamente. É perigosa, e 
duas pessoas não podem 
caminhar ao mesmo tem-
po na calçada. Em alguns 
trechos tem um poste que 
impede a passagem e te-

mos que caminhar na via 
dos automóveis. Acho isso 
uma falta de respeito”, 
contou.
      Jozy Rubin é outra que 
reclama, já que circula a 
pé nas ruas do bairro. “É 
uma falta de cidadania. 
Precisamos circular na 
Rua Carlos Martins dispu-
tando espaço com os auto-
móveis, já que um imóvel 
ocupa toda a calçada, que 
é, na teoria, pública”, de-
nunciou. 
     A reportagem questio-
nou a assessoria de comu-
nicação da Prefeitura de 
Vitória sobre a possibili-
dade de notificar proprie-
tários de calçadas inade-
quadas. Por meio de nota, 
a assessoria se manifes-
tou, mas não esclareceu o 
questionamento proposto 
pela redação do EUMB.
     “A Prefeitura de Vitória 
esclarece houve proble-
mas na execução do lote-
amento na parte final do 
Bairro Jardim Camburi, na 
década de 30. Na época, o 
alinhamento das edifica-
ções na Rua Carlos Mar-
tins foi feito inadequada-
mente. Por isso, em alguns 
imóveis, a calçada é mais 
estreita do que outras. Por 
terem menos de um metro 
de passagem, não é neces-

sária a instalação de piso 
podotátil”.

A calçada da Rua Carlos Martins em Jardim Camburi é interrompida por poste. 

    Jardim Camburi é um 
bairro que está em cons-
tante crescimento popu-
lacional. O aumento na 
quantidade de carros da 
região causa impacto no 
trânsito, gerando a neces-
sidades de mudanças na 
rota dos veículos, da cria-
ção de ciclovias, da amplia-
ção de ruas, entre outras 
interferências. 
     O trânsito de bicicle-
tas em ruas, como a Carlos 
Martins por exemplo, é di-
ficultado pelo espaço ser 
dividido com outros veícu-
los como carros e ônibus.  
      A ciclista Ana Costa 
conta que quando ela pre-
cisa buscar seu filho na 
escola é necessário passar 
por algumas ruas estreitas 
do bairro, dividindo o es-
paço com motoristas que 
se incomodam com o fato. 

Ausência de ciclovias leva ciclistas e 
motoristas a dividirem o mesmo espaço

“Alguns motoristas chegam 
a buzinar e me mandar su-
bir em calçadas, e, ao mes-
mo tempo, quando acho que 
devo subir na calçada para 
me proteger do trânsito, os 
pedestres reclamam afir-
mando que lugar de bicicle-
ta é na rua”, reclama Ana.
     Emmanuel Marcel Favre 
Nicolin, professor e doutor 
em ciência, comenta que a 
prefeitura não oportunizou 
o remanejamento para 
implantar ciclofaixas em 
ruas internas do bairro, 
perdendo a oportunidade 
de promover mobilidade 
com segurança para 
ciclistas. “O motorista 
deveria sempre respeitar 
o ciclista nas ruas e ter 
paciência, mas o que a gente 
encontra é muita falta de 
respeito pela vida humana”.  
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A vaidade da mulher a leva buscar 
alternativas para cuidar da aparência

Não importa a idade. Na 
essência toda mulher 

é vaidosa e sempre está 
à cata de novidades 
para melhorar “o que a 
natureza deu”. O ideal de 
beleza leva as beldades a 
uma busca incansável por 
novidades que as tornem 
mais atraentes ante a uma 
sociedade cada vez mais 
exigente. 
       Em um ponto todas 
concordam: é importante 
investir na beleza interior 
e no amor próprio para se 
sentirem belas.
      Sirley Aparecida Fer-
reira da Cruz tem 42 anos 

e é analista de processos. 
Ela destaca que prefere 
procedimentos preventivos 
e malhação a fim de evitar 
intervenções prematuras.
       “Mensalmente faço 
hidratação nos cabelos e 
de dois em dois meses, se-
lagem. No rosto faço um 
tratamento dermatológico. 
Uso maquiagem diariamen-
te, com produtos de quali-
dade e retiro à noite com 
removedor de maquiagem, 
creme de limpeza e sabone-
te para limpeza e anti acne. 
No corpo passo hidratantes 
e faço academia no mínimo 
três vezes por semana. 

      Acho importantíssimo a 
mulher se cuidar, pois esta-
rá expressando o amor pró-
prio, estimulando a auto 
estima e  praticando o bem 
estar consigo que resulta 
em sua realização como 
mulher”, justificou Sirley.
       Zilma de Almeida Cân-
dido tem 46 anos e conta 
que para se sentir bonita 
“a gente tem que estar bem 
e feliz”. Ela conta que faz 
luzes nos cabelos, escova e 
nunca dispensa o protetor 
solar, com base.
      “Quando vou a uma fes-
ta, uso maquiagem. Gosto 
de hidratante para o corpo. 

No dia a dia, faço caminha-
das no calçadão. Mas para 
me sentir bonita tenho que 
estar bem comigo mesma”, 
avaliou.
      As novidades destina-
das à satisfação da vaidade 
feminina são muitas, mas 
a demanda parece infinita, 
Diariamente são lançados 
no mercado produtos que 
prometem verdadeiros mi-
lagres, como o fim das ru-
gas e o emagrecimento rá-
pido, sem sacrifícios. 
      Segundo o psicanalista 
Francisco de Assis, a beleza 
ou estética é uma questão 
subjetiva. Mas como nem 

Maria Morena

todos pensam assim, algu-
mas mulheres se deixam le-
var pela “massificação”. 
       “As mulheres não de-
veriam se permitir esse 
tipo de manipulação, que 
tem fundo extremamente 
machista. Estar bem con-
sigo mesma é o termôme-
tro para se sentir bem, não 
pelo outro, mas por você 
mesma. A vaidade pode ser 
prejudicial quando o ou-
tro é quem determina esse 
comportamento. Não pen-
so que seja por necessidade 
de estar bem, mas por ser 
parte do universo feminino 
se cuidar assim”, lembrou.

Algumas mulheres não se limitam para melhorar sua aparência. Algumas buscam intervenções para corrigir aquilo que 
as incomodam, outras buscam alternativas mais naturais, como exercícios físicos e caminhadas.
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Igreja constrói Centro de Celebrações 
e oferece serviços para a comunidade

sociológico. O terceiro fator é 
que há alguns anos passamos 
a investir na estrutura dos 
grupos pequenos (células), 
o que faz com que a Igreja, 
mesmo sendo grande, do ponto 
de vista do relacionamento, se 
mantenha pequena. Vivemos 
em uma época com carência 
de relacionamentos profundos, 
já que estão cada vez mais 
superficiais, e as pessoas 
veem essas necessidades sendo 
atendidas, através dos núcleos 
menores.
Como é a movimentação 
financeira da igreja?
>> Temos orientações sobre 
princípios. Elaboramos um 
orçamento anual, o gestor da 
Igreja executa o orçamento 
e existe um Conselho Fiscal. 
Isso é ótimo porque tira de 
mim uma responsabilidade 
sobre uma área extremamente 
crítica.
Quais são os desafios para 
administrar uma igreja de-
legando funções, sem per-
der o vínculo com os mem-
bros?
>>Cada célula tem o seu 
líder, e as reuniões são 
semanais. Mensalmente o líder 
se reúne com o supervisor, 
que acompanha grupos de até 
seis líderes. Ali são discutidas 
algumas questões que são 
levadas aos pastores. Essa rede 
possibilita o acompanhamento 
e a montagem de uma agenda 
de prioridades e atendimento a 
quem necessita.

Entrevista

Maria Morena

público, independentemente 
do credo religioso. A nossa 
filosofia é de que o espaço 
pertence à comunidade, não 
é exclusivo aos membros da 
igreja, e deverá ser utilizado 
ao máximo. Temos um curso 
de inglês, conveniado com 
a Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) e a escola 
de música. Temos o trabalho de 
estudo bíblico aos domingos, 
e uma atividade social, com o 
Centro de Apoio a Dependentes 
Químicos, com atendimento 
a quem tem o problema 
e às famílias; a farmácia 
comunitária; sistema de 
encaminhamento ao emprego; 
cadastro com doadores de 
sangue;  oficinas de artesanato 
voltadas especialmente a 
senhoras, que produzem e 
vendem seus produtos, como 
complementação de renda.
Os cursos são subsidiados?
>>O curso de inglês e música 
são pagos, em função dos 
salários dos professores. Mas 
os outros, cobra-se apenas 
uma taxa para aquisição de 
material.
A que o senhor atribui o 
crescimento da Igreja?
>>A três coisas básicas. A 
primeira delas tem relação com 
a história dos batistas, um grupo 
evangélico muito respeitado, 
historicamente falando, sem 
demérito aos outros. Outro 
aspecto é o fato de que gente 
atrai gente e muita gente atrai 
muita gente; esse é um fator 

Com gestos tranquilos e 
voz serena, o Pastor Joa-

rês Mendes de Freitas conduz 
um rebanho com aproximada-
mente 1.600 membros, a Igre-
ja Batista de Jardim Camburi, 
que tem 31 anos. Para acom-
panhar as questões adminis-
trativas e religiosas da insti-
tuição, onde atua há 23 anos, 
conta com a colaboração de 
outros quatro pastores. Ele 
recebeu a equipe do EAMB 
para uma conversa sobre o 
crescimento da Congregação, 
investimentos em um novo 
espaço e planos para o futuro.
EAMB> Recentemente, a 
Igreja Batista passou a rea-
lizar seus cultos no Centro 
de Celebrações. Por quê?
PR. JOARÊS> Já há alguns 
anos a Igreja vinha realizando 
três cultos aos domingos 
porque o nosso auditório é 
pequeno, para no máximo 600 
pessoas. Com a grande lotação 
passamos a fazer três cultos 
(10h, 18h e 20h), e a pessoa 
poderia optar por um horário. 
Vínhamos sonhando com 
um espaço onde pudéssemos 
reunir todos de uma só vez e 
finalmente conseguimos. Por 
enquanto, o culto está sendo 
realizado apenas às 19h, mas 
planejamos também para 
outro dia da semana e para 
a realização de eventos de 
grande porte.
Quais são as outras 
atividades que a Igreja 
desenvolve?
>> Temos eventos abertos ao 

que são temas mais 
angustiantes. Usamos ainda 
as redes sociais para algumas 
comunicações. 
Quais são os planos da 
igreja em médio e longo 
prazo?
>>A declaração de missão da 
nossa Igreja é viver em Cristo e 
compartilhar o amor de Jesus 
com as pessoas. Queremos 
ampliar o leque de alcance 
da igreja, principalmente por 
meio de grupos pequenos. 
Nosso propósito é ampliar para 
200 grupos no ano que vem. 
Atualmente temos 117 grupos 
que se reúnem em células.

Qual é o perfil do cristão de 
Jardim Camburi, alguma 
peculiaridade?
>>É um bairro que chega 
a ser homogêneo, com classe 
média-média predominante, 
boa formação acadêmica e 
muito jovem. Este tipo de 
população é ativa, e a Igreja 
precisa tomar cuidado para 
não sobrecarregar com muitos 
eventos. Em segundo lugar, 
essas pessoas não dispõem 
de tempo para vir ao pastor; 
por isso procuramos sinalizar 
as questões relevantes a eles 
durante os cultos: finanças, 
relacionamentos e matrimônio, 
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