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com marketing 
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Pracao: bairro ganha espaço 
comunitário para cães

Entrevista: Centro de diagnóstico é referência 
em análises Clínicas
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As eleições comunitárias de Jardim Camburi darão o tom da disputa 
eleitoral no bairro em 2016. 
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Moradora fala sobre a 
descoberta da doença, 
dificuldades, superação e 
a realização do sonho de 
seus sonhos.

Samuel Vieira
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Jardim Camburi elege sua 
nova diretoria comunitária

Samuel Vieira

Lupus, uma 
doença que 
ensina a viver

Estudante usa 
internet para 
ajudar pessoas 
carentes

>  PÁG.6

Pombos: conheça os riscos 
que eles trazem para a 
saúde. >  PÁG.5

Samuel Vieira

Samuel Vieira
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Atleta de jiu-jitsu se prepara para 
importantes competições

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 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/euamomeubair ro
Twitter:  euamomeubair ro1- Impresso elaborado e produzido por euamomeubairro -

Esporte

O atleta Christofer é morador de Jardim Camburi e encontra dificuldades em conseguir patrocínios para participar de campeonatos

Psicóloga Clínica 
CRP.16 16/3003 

Gente que faz acontecer - Serviços autônomos

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

Samuel Vieira

Procurando imóvel? 
Fale comigo. 

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

OAtleta Christofer Biude 
Moreira Feijó (25 anos), 

estuda educação física, dá 
aulas de jiu-jitsu, trabalha 
com musculação em 
academia no bairro Jardim 
Camburi. Atualmente, 
está se preparando para 
participar de uma seletiva 
em Gramado (RS) e 
tentar vaga para o mais 
importante evento, o 
Campeonato Mundial de 
jiu-Jítsu Profissional de 
Abu Dhabi 2016, sonho 
de consumo de todos os 
praticantes do esporte.
    Aos 14 anos, Biude era 
preconceituoso em relação 
aos adeptos ao jiu-jitsu, 
alegando que o esporte 
tinha não tinha boa fama 
já que muitos praticantes 
denegriam a imagem da 
arte fazendo o uso de 
forma negativa. Os amigos 
do atleta que já lutavam 
jiu-jitsu, o convidaram 
para fazer uma aula 
experimental e ele resolveu 
provar o esporte porque 
queria perder peso. “Além 
de estar acima do peso, 

resolvi praticar o jiu-jitsu 
porque queria estar mais 
perto dos meus amigos”, diz.
    O atleta é faixa preta, já 
participou de mais de 20 
campeonatos e compete há 
dois anos. 
   “Eu já competia, mas 
passei a me interessar mais 

pelos campeonatos quando 
estava próximo a ser faixa 
preta e fui em busca das 
competições. As faixas 
estão ordenadas da seguinte 
forma: branca, azul, roxa, 
marrom e preta”, informa.
   Biude tem em seu 
currículo o primeiro lugar 

em um Campeonato 
Brasileiro que foi realizado 
no Tancredão, em Vitória 
(ES). Participou do 
Campeonato Sul Brasileiro, 
realizado em Florianópolis 
(SC), onde disputou com 
grandes nomes do jiu-
jitsu mundial e ficou em 

terceiro  lugar. Depois, 
conseguiu o terceiro lugar 
em duas modalidades do 
Campeonato Brasilia Open, 
em Brasília (DF).
  Christofer pretende 
reunir suas economias para 
investir na participação do 
Brasileiro em Barueri (SP) e 
outros campeonatos.
    “Em fevereiro acontecerá 
uma seletiva em Gramado 
(SC). Caso eu consiga 
a primeira colocação 
do absoluto, ganharei a 
passagem para viajar para 
Abu Dhabi, que fica nos 
Emirados Árabes. É onde 
acontece o campeonato ao 
nível mundial e é muito 
importante para quem 
pratica jiu-jitsu, pois 
grandes atletas do mundo 
participarão do evento”. 
      Biude ama o jiu-jitsu, o 
estilo de vida que o esporte 
proporciona e sonha em 
viver do esporte como 
atleta. Ele conta que é 
difícil ser atleta porque são 
poucos patrocinadores que 
se interessam em investir 
nesse tipo de esporte. 

“Consegui o apoio da academia Gym Center, Ar Sport Fitnes e a marca quimonos Coliseu. Os atletas 
olímpicos têm mais facilidade em conseguir patrocínios”, comenta.

Dança do Ventre, Tribal 
fusion, yoga e massote-
rapia (shiatsu, ayuvhe-
da, pedras quentes e 
bambu terapia)
3035-0477/99741-8322

Bianca Campagnoli
Stúdio de dança 
do ventre 

Curso de Violão e 
Guitarra em domicílio 
Método próprio, práti-
co e simplificado para 
crianças e adultos. 
Todos os estilos mu-
sicais. Professor Alex. 

99798-9225
(Whatsapp e cel. vivo)

Tenho o imóvel que você 
procura: casas, lojas, 
apartamentos e salas. 
pcbazileu@gmail.com 
CRECI 6122F. Paulo César.

99964-4221

Módulos: básico I e II, e 
avançado I e II (figura 
humana e perspectiva).
taniavalenna@gmail.com 
fb.com/arteseproducao 
arteencontro.blogspot.com.br

9968-93579

Aulas de desenho 
de observação
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O caminho do sucesso com o trabalho 
de marketing multinível

Ter um trabalho onde 
não exista patrão, 

com ganhos satisfatórios 
e a possibilidade de criar 

uma rede de colaborado-
res é algo que muitas pes-
soas buscam através do 
marketing multinível, um 

setor que cresce a cada dia 
e promete ser a saída para 
quem quer ter sua própria 
renda. 
      O empresário Daniel 
Pincinara Azevedo (33 
anos), mais conhecido 
como Russo, passou 14 
anos trabalhando como 
empregado. Atuou nove 
anos como tenente do 
exército e mais quatro 
anos gerenciando a área 
de segurança da empre-
sa Coca-Cola. Atualmen-
te se considera patrão de 
si mesmo e trabalha com 
marketing multinível, 
uma estratégia utilizada 
por empresas para a ven-
da de produtos que deixa 
de pagar funcionários, 
transformando o interes-
sado no negócio em um 
pequeno sócio que passa 
a ser microfranqueado, 
representando o produto 
através da venda direta. 
“O microfranqueado pode 
criar uma cadeia de con-
sumo e ter consumidores 
que compram com ele, pode 
ter vendedores que vendem 
por seu intermédio e líderes 
que desenvolvem seu time 

Conhecido como Russo, o empresário Daniel utiliza 
diversos recursos, como livros e vídeos, para seu 
crescimento profissional 

de vendas. Desta forma, 
as empresas pagam comis-
são sobre todo o produto 
comercializado, proporcio-
nando uma renda residual 
ao interessado no negócio”, 
informa.
     Após ser contratado 
pela multinacional Coca-
Cola, no primeiro ano de 
trabalho, Daniel acreditava 
que estava no emprego 
dos sonhos. No segundo 
ano, o emprego já não o 
encantava mais. “Acredito 
que todos nós desejamos 
novos desafios. Eu comecei 
a me incomodar com a 
‘comodidade’ de ter um 
emprego, que era bom, mas 
que tinha que seguir regras 
e horários, além do salário 
que era                   fixo”, 
comenta.
     Em 2012 Russo iniciou 
seu trabalho de marketing 
multinível e passou a ler 
livros como “Quem pen-
sa enriquece” (Napoleon 
Hill), “Pai rico, pai pobre” 
(Robert T. Kiyosaki), den-
tre outros. Tive acesso a 
frases como “se você quer 
ter uma vida diferente, 
faça algo diferente”. “Com 

a minha busca descobri que 
o importante não é o di-
nheiro, mas a valorização 
do tempo; nem trabalhar 
muito, mas produzir bem, 
e para isso é necessário se 
tornar empresário”.
      Daniel fala que no mer-
cado do empreendedo-
rismo só ganha dinheiro 
quem é corajoso. “É pre-
ciso arriscar de forma pla-
nejada, ter um propósito e 
traçar um plano para con-
seguir alcançar o que se 
almeja. Meu papel é bus-
car a solução para quem 
tem um sonho e sou pago 
para isso”, pontua.
       O empresário também 
atua na área dos cosméti-
cos, onde firmou parceria 
com uma empresa multi-
nacional e realiza o traba-
lho de marketing multiní-
vel. “Hoje tenho negócio em 
quatro estados: Curitiba, 
Bahia, Minhas Gerais e Es-
pírto Santo. Não sou fun-
cionário, sou um parceiro 
da empresa. Meu escritó-
rio está na mochila, é meu 
computador, minha agen-
da, um caderno e a minha 
vontade de fazer”.

Notícia em fotos: Distribuição do jornal euamomeubairro

Shopping Norte Sul Revistaria

Soe - Camburi Choromingo

Ponto de ônibus

Samuel Vieira
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Disputa comunitária ganha contornos de 
eleições municipais em Jardim Camburi

Samuel Vieira

As eleições comunitárias de Jardim Camburi darão o tom da disputa eleitoral no bairro em 2016. 

Trazendo como pano 
de fundo uma disputa 

política, a eleição para 
a nova diretoria da 
Associação Comunitária 
de Jardim Camburi (Acjac) 
será startada em data 
a ser divulgada, com a 
primeira assembleia para 
deliberar detalhes do 
processo eleitoral. Em 
comum, candidatos que se 
colocam como alternativas 
para conduzir a entidade 
defendem a transparência 
do pleito.
       Recentemente, uma 

assembleia foi suspensa 
devido a desentendimentos 
entre os postulantes ao cargo 
de presidente. Moradores 
alegaram falhas no Edital 
de Convocação. Também 
houve divergências acerca 
da necessidade, ou não, de 
apresentar o comprovante 
de residência para ter 
direito a voto, o que não 
está previsto no Estatuto 
da Acjac. Diante destes 
impasses, uma nova reunião 
foi convocada para que 
sejam editadas as diretrizes 
da eleição. 
      A Acjac representa 
uma população de 70 mil 

Enock Sampaio torres

O processo, 
envolvendo 70 mil 
moradores, deverá ter 
início em janeiro.

Meio ambiente: defender questões sobre a 
qualidade do ar, lançamento de esgoto na orla,  
qualidade da água; resolver as questões do “pinicão” 
localizado próximo a Infraero; e a poluição sonora. 
Saúde: realizar o encaminhamento para ampliação 
ou construção de uma nova unidade de saúde.
Educação: ampliar as vagas nos CMEI’s 
Mobilidade: retornar a discussão da abertura das 
ruas da Avenida Norte Sul para que tenha ação mais 
rápida. 
Segurança: trabalhar na ampliação do efetivo e au-
mento das câmeras no bairro. 
Esporte: utilizar o esporte como ponto de apoio 
para tudo, como relacionamento para as famílias e 
saúde, ocupando espaços e apoiando a questão da 
segurança.

Saúde: defender a construção de uma nova Unida-
de de Saúde no bairro 
Educação: cobrar da Prefeitura de Vitória a cons-
trução do novo Centro de Educação Infantil - Cmei 
Segurança: buscar aumentar o efetivo da polícia 
militar;  
Meio ambiente: cobrar ações enérgicas do poder 
público no combate ao pó preto.
Outros:  publicar um calendário anual de reuniões 
quinzenais, como determina o estatuto e ainda 
prestar contas a cada bimestre em um site na in-
ternet, independentemente da prestação de contas 
anual exigida no estatuto; 

Educação: Retorno do horário integral nas es-
colas e construção de mais um CMEI no terre-
no nos fundos da Praça Nilze Mendes Rangel. 
Segurança: Presença da Patrulha da Comunida-
de durante 24 horas; entrega do Posto da Guarda 
Municipal; monitoramento do bairro com mais câ-
meras; cerco tático; iluminação da orla e dentro de 
bairro.
Mobilidade: Implantação do sistema binário; mu-
dança no PDU ouvindo os moradores.
Saúde: Construção de mais uma unidade     de saú-
de. 
Outras: Participação nos conselhos municipais e 
estaduais, Implantação do núcleo de Mediação na 
ACJAC, aquisição de sede própria para a associação.

Propostas

Vander Borges Evandro Figueiredo

O que pensam 
os candidatos à 
presidência
da Acjac
        O advogado, Enok 
Sampaio Torres, avalia que 
o processo eleitoral tomou 
rumo político, com ingerên-
cia do governo municipal. 

Ele defende que a entidade 
atue no processo de inter-
locução entre os interesses 
dos moradores e o poder 
público, “promover debates 
na organização e união dos 
moradores é uma das mi-
nhas atribuições”, defende.
      O administrador, Vander 
Borges, empunha a bandeira 
do meio ambiente. Sobre 
as eleições comunitárias, 
ele diz que é a favor da 
participação de autoridades 
na condução do processo 
eleitoral. “Se há divergência 
e falta de credibilidade, sou 
favorável que venha uma 

entidade para conduzir o 
processo de forma mais 
democrática possível, pois é 
interesse de todos”, destaca.
    Evandro Figueiredo opina 
que a eleição para a Acjac 
deve ser conduzida com a 
maior transparência possí-
vel. “A população de nosso 
bairro, assim como todos os 
brasileiros, não tolera mais 
desvios de conduta ética, 
como o uso da máquina pú-
blica em favor de uma cha-
pa ou tentativas de ganhar 
sem ter que disputar. Que-
remos e exigimos uma elei-
ção limpa e com ética”, frisa 
o também administrador.

habitantes, e a escolha de 
sua diretoria pode resultar 
o posicionamento do bairro 
nas eleições municipais de 
outubro próximo, quando 
serão eleitos prefeito, vice-
prefeito e vereadores nos 
municípios de todo o  Brasil.

Maria Morena
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Estudante cria 
site filantrópico

Comunidade

A estudante Marcela Ca-
valieri (17 anos) que 

frequenta o curso técnico 
de Meio Ambiente no Ins-
tituto Federal do Espirito 
Santo – IFES, percebendo 
a crise econômica, polí-
tica e social que o Brasil 
vive e que aflige milhares 
de pessoas, resolveu criar 
o site “Hora de Ajudar” 
(www.horadeajudar.com.
br), com a finalidade de au-
xiliar as pessoas pobres e 
carentes minimizando seu 
sofrimento. O site é um 
canal filantrópico, que não 
possui caráter religioso ou 
político e não conta com o 
apoio de organizações. 
    A iniciativa partiu da es-
tudante quando ela perce-
beu a necessidade de pro-
mover encontros entre as 
pessoas, divulgando o que 
cada um tem para doar e 
encontrando pessoas que 
carecem  de doações. “Per-
cebi que existe a dificuldade 
de localizar pessoas que ne-
cessitam receber doações”, 
comenta.
    Marcela explica que o site 
já está em funcionamento, 
mas precisa de ajuda para 
divulgá-lo. “Todo o ônus do 
funcionamento do site será 

por minha conta (hospeda-
gem e manutenção) e cobri-
rei os valores com minha 
mesada mensal. Considero 
isso como minha parte na 
ação de ajudar ao próximo”. 
   Segundo a criadora do 
serviço “Hora de Ajudar”, 
o site possibilita o anún-
cio de qualquer produto 
para doação como roupas, 
brinquedos, materiais de 
construção, entre outras 
coisas. As pessoas discu-
tem entre elas a forma de 
buscar aquilo que recebe-
rão gratuitamente. Os in-
teressados devem realizar 
o cadastro de informações 
de contato e aquilo que de-
sejam doar. O anúncio e o 
contato ficam disponíveis 
no site. A pessoa que ne-
cessita da doação entra em 
contato direto com o doa-
dor e combina a retirada do 
produto. “Se a pessoa preci-
sar de uma doação, como 
roupa, cadeira de rodas, 
cama hospitalar, elas tem a 
opção de cadastrar o pedido 
para que as outras pessoas 
vejam e doem. Não interfiro 
no processo, apenas dispo-
nibilizo as informações. O 
serviço é gratuito, não rece-
bo nada com isso”, informa.

A iniciativa de criar o site foi da estudante Marcela Cavalieri. O 
uso do serviço é gratuito.

      A foto ao lado não só ilustra a arte de um 
grafiteiro no muro do colégio ASFA (E.M.E.F 
Adelvani Sysesmundo Ferreira de Azevedo), 
em Jardim Camburi, como registra a presença 
de pombos no local.  
      Os pombos são aves que vivem com faci-
lidade nas cidades, morando em edificações 
onde costumam fazer seus ninhos em telha-
dos, forros, caixas de ar condicionado, torres 
de igrejas e marquises. Causam prejuízos por 
danificar as estruturas dos prédios.
      Algumas pessoas gostam de alimentá-los 
com restos de comida, pão, pipocas, que são 
alimentos inadequados e prejudicam a saúde 
dos animais, além de viciá-los.
     Como dificilmente são caçados por outros 
animais, sua população cresce muito rápido e 
o aumento de sua quantidade tornou-se um 
grave problema de saúde, pois, podem causar 
doenças graves que podem levar à morte ou 
deixar seqüelas, destacando a salmonelose, 
a histoplasmose, a ornitose e a menigite.  

(Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde - BVS)

Pombos: conheça os 
riscos que eles trazem 
para a saúde
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Decoração e obras com estilos diversificados

Representante da Definitiva Tatoo realizando tatuagem artística no espaço

A comunidade de Jardim 
Camburi conta com um 

local exclusivo para o lazer 
de seus animais: o Pracão, 
espaço adaptado para cães, 
localizado junto à Pra-
ça Nilze Mendes Rangel.
     Os moradores que levam 
seus cães para frequentar 
o local acharam a ideia 
do Pracão sensacional por 
permitir o treinamento e 
proporcionar a interação 
e socialização dos animais.
   “Levamos os cães na pra-
cinha e ouvimos reclama-
ções de algumas pessoas 
que tem crianças. Acredito 
que os bichos precisem de 
espaço para conviver. O 
único lugar que havia para 
levar nossos animais era na 
UFES, mas lá é uma área 
aberta e não tem essa estru-
tura. Agora, as pessoas não 
têm motivos para reclamar 
já que os cães têm um espa-
ço só para eles” (Andressa 

Galvão, administradora).
     “Gostei muito da ideia. 
Quando trazia meu cão na 
praça Nilze Mendes eu en-
contrava problemas. Tem 
gente que não gosta de ca-
chorro e alguns pais com 
crianças reclamam. Então 
achei ótimo o aproveita-
mento desse espaço que 
estava ocioso para uso dos 
cães. É ótimo, porque eles 
ficam soltos e não incomo-
dam ninguém. Venho sem-
pre com meu filho num 
momento de lazer” (Ro-
dolfo Tatagiba, dentista).
    No entanto, não foram 
todos os moradores que 
tiveram uma experiência 
positiva ao acessar o es-
paço pela primeira vez. 
Catarina Izabel M. de Sou-
za, professora aposenta-
da, desaprova a ideia e diz 
que não retornará ao local. 
Catarina, tem deficiência 
física e dificuldades de ca-

Bairro ganha o “Pracão”

minhar e disse que no local 
não há apoio para permitir 
que ela possa usar o espa-
ço com seu cão. “A ideia 
do Pracão é boa, no en-
tanto ainda faltam alguns 
ajustes para que o espaço 
funcione perfeitamente. Lá 
tem cão de todo tamanho e 
raça, e os grandes pulam na 
gente. É certo que não vou 
me equilibrar e cairei! Não 
gostei da praça porque a 
minha cadela é pequena e 
os cães grandes ficam cor-
rendo. Ela acaba avançando 
e eles brigam. É preciso or-
ganizar melhor”, reclama.
    Quem vai acessar a área 
destinada aos animais, de-
para-se com um cartaz da 
Prefeitura de Vitória com 
as seguintes orientações 
para a boa convivência: “é 
obrigatório o recolhimento 
das fezes dos animais; não 
são permitidas cadelas no 
cio ou pré-cio; a vacina-

Samuel Vieira

O espaço adaptado para cães 
foi inaugurado em Jardim 
Camburi e fica anexo à Praça 
Nilze Mendes Rangel, próximo à 
faculdade Estácio.

     O pesquisador do Inca-
per, doutor em fitopatologia 
e especialista em fungos, 
José Aires Ventura, destaca 
a necessidade de higieniza-
ção do local e da realização 
de estudos sobre uma for-
ma eficiente de sanitização 
da área. Alguns microrga-
nismos (ex.: fungos) e pa-
rasitos, têm estruturas de 
resistência que podem so-
breviver no solo e areia, ou 
seja, uma limpeza superfi-
cial não resolve o problema.
    “Sob o ponto de vista mi-
crobiológico, principalmente 
no caso de fungos e de para-
sitas, existe um risco porque 
o local tem grande concen-
tração de animais que, em 
alguns casos, podem possuir 
algum tipo de micose ou in-
fecção. Se não houver um 
controle de acesso dos ani-
mais, esses patógenos con-
taminam a areia e os ani-
mais mais sensíveis podem 
ser infectados”, informa.

Possíveis riscos em relação à saúde dos 
cães que frequentam o espaço

    Aires fala que uma im-
portante medida seria o 
acesso da praça somente 
para animais saudáveis. 
Segundo o pesquisador, 
isso nem sempre é obser-
vado pelos donos. Outra 
forma de prevenção à saú-
de dos cães seria a limpeza, 
porque a areia e grama são 
contaminados ao longo do 
tempo e os animais, com 
ou sem ferimentos, ficam 
vulneráveis, podendo ser 
infectados. “A temperatura 
mais elevada que ocorre no 
solo e areia pode eliminar 
as formas filamentosas de 
alguns fungos, no entanto 
a resistência dos clamidós-
poros permite que perma-
neçam durante meses e até 
anos na areia. Outro ponto 
que deve ser observado é a 
entrada de animais com do-
enças, principalmente as vi-
róticas, que podem ser trans-
mitidos do animal infectado 
para outros cães”, orienta.

ção em dia, contra doen-
ças infecto-contagiosas, é 
fundamental para a saúde 
coletiva dos cães; não é 
permitida a entrada de ani-
mais anti-sociais sem colei-
ra; não é permitida a entra-
da de profissionais para a 
realização de adestramento 
de animais sem o acompa-

nhamento dos donos; não 
é permitido andar de bi-
cicleta ou skate no local; 
apesar de solto você deve 
manter vigilância cons-
tante sobre o seu animal. 
Não o perca de vista”. No 
entanto, não foi verificado 
a existência de controle 
de acesso e uso do espaço.

Samuel Vieira
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Centro de diagnóstico é referência 
em análises Clínicas

2015, alcançamos a acreditação 
junto à Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), que é 
superior ao ISO (Organização 
Internacional de Normalização) 
quando se refere à de análises 
clínicas. Para conseguir este 
certificado, passamos por 
rigorosas análises em todos os 
segmentos do nosso laboratório.  
No Estado, apenas cinco 
laboratórios têm este certificado.
Uma parceria leva Deomar 
Bittencourt a contribuir no 
combate à dengue. Explique 
isso.
>>Enviamos amostras ao nos-
so laboratório de apoio que rea-
liza, em Belo Horizonte, exames 
com o objetivo de tentar encon-
trar uma vacina para a dengue. 
Também estamos realizando 

Entrevista

Maria Morena

de grandes empresas passamos 
a realizar também exames de 
sangue e urina,     em 1982. .
Por que escolheu o bairro 
Jardim Camburi para se 
estabelecer?
>> O laboratório funcionava 
no centro de Vitória. Resolvi 
abrir a matriz aqui no bairro 
em 1969 e, em função disso, a 
nossa aparelhagem está aqui, 
onde realizamos alguns exames 
que são entregues, inclusive, na 
hora. Nossas outras unidades 
enviam o material coletado 
para esta matriz. Somos a única 
matriz no bairro.  Quando 
iniciei as atividades aqui, não 
tínhamos água tratada nem 
pavimentação nas ruas. 
   Atualmente temos quatro 
unidades: Jardim Camburi, 
Jacaraípe, Jucutuquara, Centro  
e Vila Velha. 
Como atender à demanda 
e manter a qualidade no 
serviço oferecido?
>>Recentemente nos 
descredenciamos de um 
convênio médico, o que fez com 
que a demanda fosse reduzida.  
Adotamos o agendamento 
dos nossos exames por meio 
da internet, sendo possível 
preencher o formulário em casa, 
o que agiliza o processo. Temos 
coletora especial para crianças 
e outros benefícios aos nossos 
clientes. Investimos sempre 
em qualidade e, em janeiro de 

A trajetória da família  
Bittencourt se confunde  

com a história do Espírito  
Santo e de Jardim Camburi,  
em Vitória, bairro onde a  
família escolheu morar e  
investir no segmento de  
diagnósticos. Do alto de  
seus 72 anos, o farmacêutico  
Deomar Bitencourt é a  
mola mestra de uma família  
que, em quase 50 anos, se  
tornou referência quando  
o assunto é análises clínicas.  
Nesta entrevista o veterano 
Dr. Deomar, como é 
conhecido, fala sobre  
as dificuldades que enfrentou  
para fazer de seu centro  
de diagnósticos referência  
no segmento, nos quesitos  
qualidade, inovação e bom  
atendimento. Confira:
EAMB> Como começou sua 
trajetória no segmento de 
análises?
Deomar Bittencourt> Me for-
mei no Rio de Janeiro, em 1966. 
Sou farmacêutico bioquímico. 
Vim para Vitória com interesse 
em montar meu laboratório  de  
análises clínicas. Fui professor 
na Faculdade de Farmácia, con-
cursado do Governo do    Estado 
e abri o laboratório com poucos 
recursos, focando apenas na 
minha especialidade: exames 
de fezes. Atuamos por 14 anos 
exclusivamente com este exa-
me, mas atendendo a pedidos 

do Espírito Santo; do Sindicato 
Farmacêutico; do Conselho 
Regional de Farmácia por oito 
vezes. Agora estou na fase de 
me aposentar e fazer minhas 
pescarias, mas sempre sou 
chamado para palestras.
E atualmente atua em 
alguma entidade??
>>Participo de uma OSCIP 
(Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público), que discute 
o descarte de medicamentos 
vencidos. Precisamos atuar 
em parceria com a iniciativa 
privada e o poder público. 
O que pensa sobre 2016 
sob o aspecto político e 
econômico?
>>Tenho esperanças, acho que 
2016  vai ser melhor. Sempre fui 
otimista em qualquer situação.

exames para identificação do 
zika vírus.
O senhor desenvolve outras 
atividades?
>> Sou escritor. Minha avó 
era poetisa e assinou algumas 
publicações que dão nome à 
Academia Espírito-Santense de 
Letras. Meu pai também era 
escritor, autor de “Histórias de 
um velho pescador”. Eu escrevi 
“O pescador do mundo”, com 
relatos reais sobre minhas 
pescarias. Vou lançar em breve 
esta obra, com a obra do meu 
pai em anexo.
Tem alguma inserção ou 
pretensão política?
>>Fui presidente da 
Associação dos Laboratórios de 
Análises Clínicas por seis anos; 
da Associação Farmacêutica 

“Somos um laboratório familiar e estamos atentos 
a todos os detalhes do nosso empreendimento”

Samuel Vieira
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Aos 23 anos de idade, a 
administradora Rosana 

Garcia (hoje com 43 anos) foi 
diagnosticada com lúpus eri-
tematoso sistêmico. Para ter 
o diagnóstico preciso da do-
ença, teve que passar por di-
versos exames. A caminhada 
até descoberta  do lúpus não 
foi fácil. 
   O lúpus é uma doença au-
toimune (caracterizada pela 
formação de anticorpos que 
agem contra os próprios te-

cidos do organismo). Consi-
derado uma doença rara, o 
lúpus tem maior incidência 
em mulheres e é provoca-
do por um desequilíbrio no 
sistema imunológico, jus-
tamente aquele que deveria 
proteger o organismo das 
agressões externas causadas 
por vírus ou bactérias. Den-
tre suas variações, as mais 
comuns são o lúpus erite-
matoso sistêmico (LES), que 
pode atacar o sistema nervo-

so central, os órgãos vitais e 
a pele, e o lúpus eritematoso 
discóide (LED), caracterizado 
por lesões cutâneas, onde as 
pessoas ficam mais sensíveis 
à luz solar e às temperaturas 
baixas.
  “Tão logo completei 21 anos 
tive a primeira crise, que até 
então não sabíamos se tratar 
do lúpus. Febres altas, dores 
musculares e nas articulações, 
dificuldades para respirar e 
fraqueza intensa (mal conse-
guia me manter de pé) foram 
apenas alguns dos problemas 
vividos naquele momento. O 
diagnostico do lúpus é real-
mente difícil por se confundir 
com os sintomas de muitas 
outras patologias. Foram 2 
anos sofrendo sem saber o que 
eu tinha e buscando uma res-
posta, um diagnóstico. Depois 
de muita busca fui levada a 
Belo Horizonte, por meu pai, 
a um especialista em reuma-
tologia que, finalmente, me 
diagnosticou com lúpus erite-
matoso sistêmico. Esse mesmo 

especialista me encaminhou 
para um outro aqui de Vi-
tória, com quem faço meus 
acompanhamentos anuais há 
cerca de 20 anos.”
    O lúpus causa dor, algo 
que para Rosana não é tão 
fácil de lidar. “O mais difícil 
da doença é lidar com as do-
res. Muitos não entendem as 
limitações dos lúpicos, com 
suas dores intensas às vezes 
interpretadas como ‘frescu-
ras’”, lamenta.
    É preciso controlar a emo-
ção do portador de lúpus 
para não agravar o problema. 
Situações que geram stress 
são verdadeiros gatilhos ati-
vadores dos sintomas da do-
ença. Rosana teve “picos” de 
emoções fortes em momen-
tos como a conclusão de sua 
graduação, a realização de 
seu casamento, sua primeira 
gravidez e a lamentável per-
da de sua filha de 3 anos.
    Apesar dos momentos de 
muita tristeza, ela passou 
por momentos alegres. Em 

uma das crises da doença, 
ainda em seus 21 anos, apre-
sentando queda de cabelos, 
unhas quebradiças e feridas 
na pele, um amigo se aproxi-
mou e a fortaleceu com pala-
vras de consolo. Tempos de-
pois a pediu em casamento.
    “Meu marido me ensinou 
a perceber o que Deus quer de 
mim. A partir do momento que 
resolvi deixar Deus dirigir a 
minha vida passei a controlar 
bem a doença, vou à praia 
e não tenho mais manchas 
pelo corpo. As dificuldades 
me trouxeram a verdadeira 
fé em Deus e fui presenteada 
com um companheiro que 
me compreende, e dois 
filhos do coração que são                           
nossa alegria”.
Rosana completa: “Ter lúpus 
é difícil, sim, mas quero dizer 
que é possível viver bem e ser 
feliz, aceitando e respeitando 
minhas limitações. Hoje sou 
casada, tenho uma família 
linda, e continuo sonhando     
e realizando”.

Lupus, uma doença que ensina a viver
Saúde

É preciso pesquisar e conhecer melhor a doença para aprender a conviver com ela

Rosana e sua família em um momento de lazer.

Alessandra Marques
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Com especialidade em culinária 
oriental, o restaurante  Kioto 
oferece cardápio variado. 

Samuel Vieira

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

Culinária Japonesa
Restaurante Kioto

Restaurante especializado no melhor da culinária oriental, com sistema de rodizio. Oferece 
também, serviço a la carte, self service e delivery, sobremesas, bebidas, vinhos e cervejas 
especiais. O cliente tem o sabor da cozinha japonesa e chinesa com o toque brasileiro e 
a qualidade que o Kioto oferece. A culinária oriental é saudável e balanceada, trazendo 
benefícios para a promoção e manutenção da saúde.
O Kioto também atende eventos.

Funcionamento: De segunda a sábado, a partir das 18 horas.
Localização: Rua Herwan Modenesi Wanderley,  434 - Jardim Camburi (rua 
da maternidade Santa Paula)

Telefone: 27 2142-5437                                                   Serviço de entrega: Sim

O cliente tem a opção de sentar-se ao ar livre ou no interior do restaurante e 
saborear as diversas opções de rodízio e à la carte.
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Jardim Camburi

Com especialidade em culinária 
oriental, o restaurante  Kioto 
oferece cardápio variado. 
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Funcionamento: De terça a domingo, partir das 17h30.

Diversas opções de recheios

Localização: Rua Dr. Herwan Modenesi Wanderley,  600 - Loja 5. Jardim 
Camburi.

Pastel & Cia.

Pastel com caldo de cana é uma excelente opção para lanche.
Com um espaço confortável para atender seus clientes, o Pastel e Cia, além dos melhores 
pastéis, sequinhos, fritos na hora, com massa crocante e deliciosa, e várias opções de 
recheio, serve caldo de cana geladinho. 
o pastel é montado pelo cliente.

Telefone: 27 99255-5645                                            Serviço de entrega: Não

Funcionamento: De segunda a domingo, das 17h30 as 23h30.

Um novo conceito de fast-food

Localização: Av Dr. Herwan Modenese Wanderley, 600 Loja 01 - Rua da 
Faculdade Estácio - Jardim Camburi

Vipdog

A Vip Dog, trouxe para Vitória um novo conceito em fast-food: combos variados de cachorro-
quente. São 25 combinações que além da tradicional salsicha, você pode escolher seu Dog 
com Filet Mingnon, Peito de Frango. Atendemos tambem os naturebas com salsicha de 
frango ou de soja. Experimente e se surpreenda!

Telefone: 27 3019-2929                                              Serviço de entrega: Sim

Sabores do bairro

Funcionamento:  Ter. a sex.  Almoço 11h30 as 15h / Seg. a Qui. e Dom.  
Jantar 18h30 as 23h. Sábado, Dom. e Feriados – Almoço de 12h as 16h / 
Jantar de 18h30 às 24h

Pratos Executivos com sabor da Itália

Localização: Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 480, Lj 02 – Jardim Camburi

Forneria Della Garfagnana – Culinária Italiana Típica da Região Toscana

Além de agradar e encantar com seu espaço aconchegante e atendimento acolhedor, os 
frequentadores da Forneria podem se deliciar com um cardápio de pratos executivos para 
a hora do almoço. Pratos com o sabor da região toscana e toque todo especial de comida 
da Nona, que você só encontra aqui. Chamamos sua atenção para esse delicioso Carré de 
Porco grelhado, acompanhando  penne ao molho pomodoro pelato. Temos várias opções 
para agradar seu paladar.  Venha almoçar conosco e sentir-se em um pedacinho da Itália.

Telefone: (27)3024-6399 / 99241-5606                       Serviço de entrega: Não

Funcionamento: De terça a domingo, das 17h30 as 22h30

O chef prepara, você finaliza

Localização: Rua Dr. Herwan Modenesi Wanderley, 580, Jardim Camburi.

Chef Fantoni - Pizzas pré-assadas

São 50 sabores de pizzas preparadas com massa de excelente qualidade. O cliente leva a 
pizza montada para casa, bastando  levar ao forno por 10 minutos na própria embalagem, 
e saborear. 
* pizzas pré assadas;
* preço único; 
* 46 sabores salgados - tamanho grande (8 pedaços)
* 04 sabores doces - tamanho médio (6 pedaços)
Pedidos e cardápio online: www.chefefantoni.com.br

Telefone: 27 3337-4646 / 99862-7883                         Serviço de entrega: Sim
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Funcionamento: De segunda a domingo, das 18h30 as 23h30.

Combinação perfeita de sabor e atendimento

Localização: Avenida Judith Leão Castelo Ribeiro, 654 - loja 4 
Jardim Camburi.

Forneria Giácomo - Pizzaria

A melhor pizza de Vitória, servida em ambiente aconchegante, com boa música, ideal para 
casais, famílias e amigos. Ótima pedida para os apreciadores de pizzas, de massas e de 
risotos. A Forneria Giácomo aposta suas fichas no meu de pizzas salgadas e doces de       
35 cm. A casa ainda oferece opções de cervejas e vinhos para acompanhar cada pedaço 
da sua massa redonda. O local também trabalha com Delivery.

Telefone: 27 3022-1920                                              Serviço de entrega: Sim

Sabores do bairro

Funcionamento:  Self service: Segunda a sexta, das 11h as 14h30  
/ sábado: das 11h as 15h. 

Preparado com ingredientes selecionados

Localização: Rua Carlos Gomes Lucas, 51 - Próximo ao condomíno Barras 
- ao lado da academia Corpore

Chef Gourmet - self service e hamburgueria

Além da combinação de pão, carne e queijo, o  lanche é preparado com ingredientes 
selecionados.Todos os pratos acompanham fritas (consumo no local). Opções de adicionais 
para o sanduíche: queijo cheddar, catupiry, filé mignon, deliciosa carne caseira e pão sírio.
Conheça nossa deliciosa maionese. 
Entrega grátis em Jardim Camburi. Entregas em Jardim da Penha, Mata da Praia, Goiabeiras, 
Manoel Plaza, Bairro de Fátima, Carapina e Eurico Sales (consultar taxa).

Telefone: 27 3237-2246  /  27 999650-3480               Serviço de entrega: Sim

Funcionamento: De quarta a domingo, das 19h as 02h

Boa comida e música ao vivo

Localização: Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 510 - Jardim Camburi

Laminha’s Bar

Com ambiente descontraído, o Laminha’s Bar tem programação musical que conta com o 
sertanejo, pop rock e outros estilos. 
Boa música, comida de qualidade, bebidas e drinks especiais, além de atendimento de 
primeira são algumas das características do local. 
O cardápio traz uma variedade de peticos e bebidas.
A casa que conta com ambiente interno e externo, e exibição de jogos de campeonatos      
de futebol.

Telefone: 27 3019-1050                                               Serviço de entrega: Sim

Funcionamento: De terça a quinta, das 18h as 02h. Sextas e sábados aberto 
até o último cliente sair.

Comida, diversão e arte

Localização: Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480 - Jardim Camburi

Reciclagem Bar

Petiscos fartos, drinques bem-elaborados e música boa, é o que promete o bar Reciclagem 
que tem como diferencial o atendimento aos clientes. 
Com ambiente descontraído e estrutura aconchegante, o bar proporciona em seu repertório 
musical,  músicas de bom gosto e passam pelos mais variados estilos como MPB, pop 
rock, dentre outras canções de grandes ícones da música brasileira. 
Os pratos servidos no local são variados, e tem como sugestão o caldo verde, bobó de 
camarão e o bolinho de feijoada.

Telefone: 27 3399-0185                                               Serviço de entrega: Não
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Funcionamento: De segunda a sábado: das 9:00-21:00

O melhor café agora em Jardim Camburi

Localização: Rua Victorino Cardoso, 20 - Loja 03, Jardim Camburi

Café Nice

Situado de esquina com a rotatoria localizada próxima aos Supermercados Carone, o Café 
Nice é um local agradável para tomar um café e bater papo com os amigos. Com um 
serviço simpático, com área externa e interna climatizada, o espaço dispõe de cardápio 
variado  para café da manhã, refeição e lanche. Além de deliciosos doces, bolos, tortas, 
cafés, salgados, açaí, picolés, sucos, massas caseiras, entre outras gostosuras. 
Outros serviços: coffe break, para empresas. Aceita encomendas de tortas, doces                      
e salgados. 

Telefone: 27 3073-9157                                               Serviço de entrega: Não

Sabores do bairro

Funcionamento: De ter a sex.,18h as 23h / sáb: 11h as  23h / dom: 11h as 16h

Restaurante portugues

Localização: Av.  Augusto Emílio Estelita Lins, 312 - Jardim Camburi

Bacalhauzinho - restaurante

Especializado em culinária portuguesa, tradição em bacalhau no Espírito Santo, o restaurante 
Bacalhauzinho veio para Jardim Camburi proporcionando um local com estrutura bastante 
agradável e atrativa.
Enquanto o prato principal não chega à mesa, o bolinho de bacalhau, uma das especialidades 
da casa, é uma excelente opção para abrir o paladar.
A carta de vinhos é bastante diversificada, com destaque para os portugueses.
O restaurante também serve moquecas e outros pratos preparados com frutos do mar. 
Além disso, conta com um espaço interno para celebrações de até 50 pessoas.

Telefone: 27 3207-3800                                               Serviço de entrega: Não


