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Sobre o jornal e o portal de 
notícias euamomeubairro 

Agosto de 2015 marca o lançamento do jornal impresso 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) - 
contato@euamomeubairro (9-9939-6748) 
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:  comercial@euamomeubairro.com (99805-6978)
Portal de notícias:  www.euamomeuba i r ro .com
Facebook:  fb.com/euamomeubair ro
Twitter:  euamomeubair ro1- Impresso elaborado e produzido por euamomeubairro -

Opnião

Seis meses de jornal impresso e cinco anos de portal de notícias

Para suprir a necessidade 
de concentrar as 
informações em um 

único canal da internet,  
como profissional do 
jornalismo  e  moradora de 
Jardim Camburi, resolvi criar 
o site “euamomeubairro”. A 
princípio era somente um 
guia online, onde além das 
informações de serviços 
que o bairro oferece, decidi 
divulgar os acontecimentos 
de Jardim Camburi, 
publicando textos simples 
e informais. O site  tem 
caráter jornalístico e nasceu 
sem grandes pretensões, mas 
converteu-se rapidamente 

Espaço empreendedor

num verdadeiro portal de 
informações para quem mora 
ou quer se informar melhor 
sobre tudo o que acontece 
em Jardim Camburi. Em uma 
trajetória que neste ano de 
2016 completa cinco anos 
de atividade, o portal de 
notícias “euamomeubairro” 
passou a ser considerado 
referência em participação e 
jornalismo cidadão por meio 
da internet.
   A sugestão da marca 
registrada “eu amo meu 
bairro”, foi do meu irmão, 
Valerio Noronha, que 
acreditou e abraçou a 
proposta do site.

   Em setembro de 2015, 
quando acabara de com-
pletar quatro anos, surgiu 
a ideia de criar um jornal 
impresso seguindo a mes-
ma linha do portal, a de não 
partidarismo.
   Atualmente, parte das 
pautas são discutidas com 
a equipe do jornal e parte 
são de demandas que vem 
dos próprios leitores. As 
sugestões chegam através do 
facebook, e-mail, whatsapp, 
telefone e até pessoalmente.
   As pessoas passaram a 
saber o que está aconte-
cendo e participaram mais, 
por conta do portal e do

jornal impresso. 
   O euamomeubairro de-
fende um trabalho total-
mente independente.  Não 
tem nenhuma ligação com 
políticos, partidos, asso-
ciação comunitária ou co-
munidade religiosa. Ele 
foi criado com o objetivo 
de levar informação a to-
dos através de seus canais, 
e tem como público-alvo 
moradores, transeuntes, 
comerciantes e prestadores 
de serviços de Jardim Cam-
buri e bairros vizinhos.

Quero 
falar.

Georgia Noronha, é Diretora 
Geral e editora do jornal 
euamomeubairro.
contato@euamomeubairro.com

Georgia 
Noronha

“As calçadas do bair-
ro estão desniveladas, 

dificultando o acesso às 
pessoas deficientes” - 

(Catarina Isabel M. de Souza, 
professora aposentada).

“Os abrigos de ônibus 
são vergonhosos e não 
abrigam ninguém, nem 
da chuva, nem do sol” - 
(Angela Souza, estudante).

Meu bairro é bom, mas pode melhorar...
“Os banheiros dos quiosques 

da Praia de Camburi estão 
precários. Um deles está 

sem porta, com as torneiras 
quebradas e as descargas não 
funcionam. Um caos” - (Celina 

Santos, administradora).

“Da janela de minha casa 
consigo avistar muitos 
pombos. Os moradores 

insistem em alimentá-los e 
isso nos deixa vulneráveis a 

doenças” - (Lucineia 
Perovano, administradora). 

Impressão: parque gráfico Metro

“Há mais de uma semana 
que minha rua está no 

escuro. As Lâmpadas do 
poste estão queimadas. A 
calçada está abandonada, 
toda quebrada” - (Priscila 
Almeida Scardovi Bastos). 
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Fragmentos ósseos retirados 
do cotovelo de Erick Silva

O capixaba Erick Silva (31 
anos de idade), há cerca 
de dois meses passou 

por uma cirurgia para retirar 
fragmentos de ossos e car-
tilagem que estavam soltos 
na articulação do cotovelo, e 
atualmente se prepara para 
uma competição que aconte-
cerá em março de 2016. 
   Após a cirurgia ocorreram 
mudanças na vida de Erick, 
como ir aos Estados Unidos 
treinar com o técnico Rafael 
Cordeiro em uma das me-
lhores equipes do mundo, a 
Kings MMA, onde treinam 
também os campeões Rafael 
dos Anjos e o Fabrício Ver-
dum, trazendo ao lutador um 
grande aprendizado. “Minha 
experiência fora do Brasil 
agregará bastante em meu 
desempenho e vejo isso como 
uma oportunidade. Minha 

rotina é de casa para a aca-
demia. Nos Estados Unidos 
eu consigo dormir cedo. Saí 
da minha zona de conforto 
aqui do Brasil para focar so-
mente nos treinamentos. Es-
tou me abdicando de várias 
coisas, como a minha família, 
filho e amigos, que estão lon-
ge, por causa de um objetivo. 
Me identifiquei bastante com 
a equipe lá e aproveito essa 
oportunidade para evoluir 
mais. Acredito que retornarei 
com mais experiência para 
ajudar outras pessoas, mas 
por enquanto é o momento de 
eu receber”. 
   A próxima luta que o atle-
ta participará tem previsão 
para março, no UFC 196, e 
será em Las Vegas (USA).
   Erick veio passar o natal 
com sua família e prolongou 
as férias para descansar, fi-
cando mais perto de seu fi-
lho. Nos momentos em que 
está no Brasil, ele gosta de 
correr na praia e ir à acade-
mia para malhar ou treinar 
em ritmo leve, sem a res-
ponsabilidade de treino para 
luta, o que o ajuda a se livrar 
do estresse.
   O lutador, que tem ten-
dência a ganhar peso com 
facilidade, diz que é neces-

sário manter uma alimenta-
ção regrada e, quando está 
mais próximo da luta, é ne-
cessário “apertar” a dieta, 
diminuindo o carboidrato 
e comendo alimentos mais 
proteicos para perder peso 
para a pesagem. “Tenho que 
perder de 13 a  14 kg para a 
luta”, conta. 
    Antes de entrar no MMA 
(mistura das artes marciais), 
Erick treinava jiu-jitsu, 
sem intenção de competir.  
“Quando cheguei na faixa 
roxa do jiu-jitsu, um amigo 
me convidou para um evento 
de luta em Guarapari, que 
era o Vale Tudo. Era um 
evento mal visto e amador. 
Eu aceitei e fui inscrito 
para participar, mas 
mal sabia do que se 
tratava. Eu nunca 
tinha dado um 
soco na vida. No 
Vale Tudo eu 
apanhei bastante 
até conseguir 
colocar o oponente 
para baixo e finalizá-lo 
no segundo round. Percebi 
a necessidade de treinar 
combates em pé, então resolvi 
treinar muay thai. Para ser 
lutador de MMA é necessário 
treinar todos os tipos de luta,

muaythai, 
jiu-jitsu, box, 
wrestling, 
judô, 
taekwondo, 
entre outras. O 
lutador de MMA 
precisa fazer a 
mistura das lutas, 
desenvolvendo sua 
própria técnica”, 
informa. 

Esporte

Lutador de MMA Erick Silva se prepara 
para competir após cirurgia
“Não é preciso ser excelente em uma única modalidade de 
luta, mas ser bom na mistura de todas as lutas” 

Henrique Vieira
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Praia de Camburi está imprópria para banho
Samuel Vieira

Estudos apontaram elevados 
níveis de coliformes fecais. 
Moradores devem evitar o 
contato com a água.

Revista sobre esporte é sucesso no Brasil e no exterior

O mar, os quiosques e o calçadão de Camburi são opções de lazer.

Samuel Vieira

Samuel Vieira

   Lançada em janeiro de 
2015, a revista “Fração 
de Segundo” é publica-
da quadrimestralmente 
e foi idealizada pelo 
professor Laercio Fraga 
Barros (47 anos), mais 
conhecido como Lau. 

A sua quarta edição será 
lançada em março de 2016 
na arena do Quiosque 3 da 
Praia de Camburi. 
    Inspirada em publicações 
sobre surf, a revista 
conta com matérias, 
entrevistas e fotos onde 

o tema principal  é o 
frescobol, esporte no qual 
o professor é apaixonado. 
   A revista ganhou for-
ma quando Lau levou sua 
ideia para um profissional 
de designer, filho de uma 
colega de trabalho. O ra-
paz apresentou o esboço 
de uma página da revista 
na tela do computador, 
dando o pontapé inicial 
para a execução do pro-
jeto. “Fiquei emociona-
do porque aquele seria 
o início da realização de 
um sonho. Preparamos a 
revista em 25 dias, depois 
fizemos um evento de lan-
çamento que foi um su-
cesso”, conta.
   As matérias destacam 
informações sobre o que 

está acontecendo em rela-
ção ao frescobol no Brasil 
e no mundo. Profissionais 
da saúde e do esporte 
de todo o Brasil enviam 
matérias e sugestões, no 
entanto a maior parte é 
produzida por Laercio 
que consegue informa-
ções para a revista atra-
vés de visita a difrerentes 
lugares. A revista passou 
a chamar-se “Fração de 
segundo”, já que segundo 
o autor do projeto, “é em 
uma fração de segundos 
que tudo acontece”. 
   Laercio fala que dentre 
o público-alvo estão to-
dos os tipos de pessoas 
que praticam esporte na 
praia. A revista tem vá-
rias seções com matérias 

Praticante de frescobol há 15 anos, professor cria revista 
sobre o esporte e ganha seguidores de vários lugares           
do mundo.

Maria Morena

Um dos mais charmo-
sos cartões-postais 
de Vitória, a praia 

de Camburi está total-
mente imprópria para o 
banho. As informações 
são da prefeitura da Ca-
pital, que por meio da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te (Semmam), divulgou o 
resultado de estudos de 
balneabilidade e onde foi 
constatada a presença de 
coliformes fecais em ní-
veis acima dos toleráveis. 
A orientação do órgão aos 
banhistas é para evitarem 
o contato prolongado com 
a água naquela região.
   Em conversa com a re-
portagem do EAMB no 
sábado (20), o secretário 
de Meio Ambiente de                    
Vitória, Luiz Emanuel 
Zouain, confirmou as in-
formações de que a água 
do balenário está classi-
ficada como imprópria e 
que a origem do problema 
é o esgoto que vem sendo 
despejado no local. 
    “Já temos alguns pontos 
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de saúde, meio ambiente, 
e outras informações que 
atraem diversos públicos. 
O impresso é enviado 
para comercialização em 
várias regiões do Brasil 
e países como Londres, 
Alemanha, Grécia, Fran-
ça, Itália, México, EUA, 
Venezuela, Peru, Filipinas 
e Japão.
   Fazem parte da equipe    

Laercio, que é editor da 
revista, a revisora or-
tográfica Dete Rossi, e 
o diagramador Ronald 
Perrone. 
    Para adquirir um 
exemplar, é só entrar em 
contato através dos te-
lefones: (27)999615323 
– (27)999057717, ou do 
e-mail:fracaodesegun-
do@gmail.com.

de interdição ao longo da 
praia, como os pontos 9 e 
1, que permanecem inter-
ditado, além de outros. A 
classificação é resultado 
do esgoto que está sendo 
lançado no mar”, apontou 
Zouain.
     Os estudos para veri-
ficação de baleneabilidade 
são feitos semanalmente 
pela Prefeitura de Vitória 
com a coleta de amostras 
de água em pontos especí-
ficos. O material coletado 
é analisado em laborató-
rio para que sejam cons-
tatados coliformes termo-
tolerantes.

Balneário é 
opção de lazer 
a moradores e 
turistas
Com seus seis quilômetros 
de extensão, estrutura de 
quiosques e situada na re-
gião continental da cidade, 
a praia de Camburi se con-
figura em excelente opção 

de lazer para moradores do 
bairro e turistas, que esco-
lhem o local especialmente 
no período das altas tem-
peraturas.
     Além dos banhos de mar, 
é possível ainda aproveitar 
o calçadão para a caminha-
da e prática de exercícios 
físicos. Lá tem pista para 
corrida, ciclovia, skate, pa-
tins e um espaço reservado 
para a Academia Popular 
da Pessoa Idosa.

Excelente 
gastronomia
Em função destes 
benefícios e do fácil 

acesso, Camburi continua 
sendo uma das principais 
atrações da cidade, 
especialmente no verão, 
quando é procurada por 

moradores e turistas. 
É o caso de Henrique Au-
gusto Silva Moreira, con-
sultor de relacionamentos 
de uma empresa de tele-

comunicações. Ele mora 
em Belo Horizonte (MG) 
e está em Vitória visitan-
do sua família. Para ele, a 
Praia de Camburi é uma 
das mais bonitas do Espí-
rito Santo. 
“Gosto de Camburi por-
que é linda, e a partir 
dela, conseguimos avistar 
a Terceira Ponte, o Con-
vento da Penha e outras 
belas paisagens. Aqui em 
Vitória tem boa cultura, 
pessoas receptivas e ex-
celente gastronomia que, 
além da praia, são alguns 
dos motivos que me fa-
zem retornar ao estado 
para visitar a família”.
A administradora Patrícia 
Moreira conta que fre-
quenta a Praia da Cambu-
ri porque fica próxima à 
sua residência. 
    “As pessoas que fre-
quentam Camburi são 
sempre as mesmas, o mar 
é tranquilo, a praia está 
sempre limpa e o mais 
importante é que Jar-
dim Camburi está aqui. 
O maior cartão-postal 
de Vitória é a Praia de 
Camburi, mesmo que não 
tenha a água mais ade-
quada. Com um calçadão 
extenso, encontramos as 
pessoas patinando, cor-
rendo e andando de trici-
clo. É muito bom”, diz.

Samuel Vieira
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Serviço de transporte 
escolar merece atenção

Transporte

Com o início das aulas, 
alguns pais necessitam 
procurar transporte es-

colar para levar seus filhos 
à escola e buscá-los com 
tranquilidade. No entanto, antes 
da contratação do serviço é 
necessário verificar algumas 
características importantes sobre 
o veículo e o profissional que 
fará o transporte das crianças ou 
adolescentes.
   Nerildo dos Santos Loyola, que 
há 14 anos trabalha como trans-
portador escolar, comenta que os 
pais devem estar atentos para ga-
rantir a segurança dos filhos, ve-
rificando se o carro é legalizado. 
“Nos transportes escolares existe 
uma faixa amarela com o número 

do registro, possibilitando verificar 
se o carro está apto para o serviço, 
através do site do Detran (Depar-
tamento de Trânsito). É preciso es-
tar atento se existe acompanhante 
para transporte de crianças peque-
nas, se o veículo se encontra em 
perfeitas condições e se o transpor-
tador entrega a criança na escola 
sem atrasos.  Os pais devem pedir 
referências sobre o profissional.”, 
orienta.
   Loyola fala que a categoria, na 
qual ele faz parte, precisa de mais 
apoio da prefeitura em relação 
ao estacionamento na porta 
das escolas. “Temos dificuldades 
no desembarque das crianças 
por causa do trânsito nas portas         
das escolas”.

“Os órgãos 
públicos devem 
ser mais rigorosos 
nas fiscalizações 
para que elimine 
os transportes 
irregulares”, diz 
Nerildo. 

Falta de coletivos 
dificulta a vida de 
moradores

   Antes de contratar o serviço, é 
possível pedir informações à pró-
pria escola e a outros pais. Ao en-
contrar um transportador escolar, 
é necessário observar se o veículo 
tem autorização do Detran para a 
realização do serviço. A autori-
zação só é dada ao veículo que 
passa por uma vistoria e são libe-
rados apenas os que apresentam 
as condições adequadas e os itens 
de segurança necessários. 
   A vistoria dos carros ocorre 
periodicamente, mas os pais 
também devem ficar atentos à 
conservação do veículo ao longo 
dos meses e à manutenção dos 
itens de segurança, como as 
condições dos pneus, cintos de 
segurança, faróis e lanternas. 

Não basta verificar o menor preço do serviço, é necessário também ter referências 
sobre o profissional que levará seu filho à escola.  O loteamento Santa 

Terezinha, área onde fica 
localizado o Parque da 
Fazendinha e a Faculdade 
Estácio de Sá, é uma 
parte do bairro Jardim 
Camburi pouco atendida 
pelo transporte público. 
Segundo os moradores, a 
quantidade de coletivos 
é insuficiente para a 
demanda.
   Os ônibus das linhas 211, 
290 e 210, por exemplo, não 
circulam no loteamento 
Santa Terezinha e isso faz 
com que os moradores 
necessitem caminhar até 
o colégio ASFA (EMEF 
Adevalini Sysesmundo 
Ferreira de Azevedo) 
para ter acesso a eles. A 
linha 1900, Marcílio de 
Noronha, há cerca de dois 
meses, parou de circular 
na área. 
  A publicitária Kaylla 
Bottoni (28 anos) acha 
absurdo o fato de circular 
poucos coletivos no bairro 

mais populoso de Vitória. 
“Sou moradora de Jardim 
Camburi há três anos e 
sempre entro em contato 
com a prefeitura para 
reclamar da dificuldade 
de acesso aos transportes 
públicos que temos aqui. 
Necessito pegar o ônibus 
121 para ir ao trabalho, 
na Reta da Penha, e 
diversas vezes tenho que 
esperar mais de meia hora 
para pegar o transporte. 
Vamos para o trabalho 
com o ônibus lotado e 
retornamos para casa, com 
o mesmo problema. Ele só 
passa a cada 40 minutos”, 
reclama. 
    “Não temos ônibus para ir 
até o Shopping Vitória, que 
fica na Enseada do Suá, ou 
para ir na Leitão da Silva, 
Avenida Maruípe, entre 
outros locais. Para pegar 
um Transcol é necessário ir 
até  o   Plaza  Shopping” - 
(Maria de Lourdes Labuto, 
Assistente Social).

Samuel Vieira
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A cantora se prepara para lançar seu primeiro CD em 2017

O ano de 2016 se iniciou 
de forma bastante 
positiva para a cantora 

Lúcia de Abreu, uma paulista 
que mora em Jardim Camburi 
há 20 anos e que, segundo 
ela, conseguiu resolver em 
sete dias alguns dos fatores 
que buscou em dez anos de 
trabalho como profissional 
da música, e que apoiarão 
seu futuro musical. Ela está 
trabalhando, junto a sua 
produtora Dayse Marciel, 
em novo projeto musical e 
promete muitas emoções. 
    Aos quatro anos de idade, 
Lúcia era uma criança que 
adorava cantar em casa e 
cresceu ouvindo músicas da 
cantora Elis Regina. “Todo 
artista tem seu ídolo e eu 
sempre me inspirei em Elis”, 
diz Lúcia.
   Em suas apresentações, Lú-
cia escolheu um repertório 

bastante diversificado para se 
apresentar. Cartola e Luper-
cínio Rodrigues são artistas 
que inspiram a profissional, 
apaixonada em MPB e sam-
ba por influências de seu pai. 
    “Nós artistas não podemos 
nos limitar a um só estilo 
musical, temos que ser 
versáteis. A parte comercial 
da carreira acabou me 
levando a trabalhar com 
outros estilos”, acrescenta. 
  Após ficar um período 
sem cantar, Lúcia retoma 
sua carreira de cantora 
com maior dedicação e, 
atualmente, se mantém 
exclusivamente com a 
música, cantando em eventos. 
  A cantora conta que 
participou do programa Raul 
Gil e que foi a única pessoa do 
estado do Espírito Santo que 
estreou com nota máxima.
  “Fiz a inscrição e o teste no 

mesmo dia, e logo fui chamada 
para participar do programa”, 
comenta Lúcia, que não 
pôde dar continuidade ao 
concurso musical porque 
estava passando por um 
problema pessoal, na época.
   Lúcia lamenta a existência 
de barreiras para os 
artistas de Vitória, que 
encontram dificuldades para 
impulsionar a carreira. A 
cantora pretende gravar seu 
primeiro CD em 2017 e fala 
que os artistas precisam de 
maior incentivo do governo, 
da prefeitura e outros 
partes, além de patrocínios. 
     Aguardando ansiosamente 
o momento em que irá se 
apresentar em um show que 
está sendo produzido por sua 
produtora Dayse Marciel, 
Lúcia tem intenção de levar o 
projeto para o Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte.

Maria Morena

Eleições ACJAC
Samuel Vieira

      Saúde, educação e redu-
ção nas emissões do pó de 
minério no ar de Vitória. Es-
sas são algumas das propos-
tas defendidas por lideranças 
do bairro Jardim Camburi e 
que se colocam como pré-
-candidatos na disputa pela 
Presidência da Associação 
Comunitária (Acjac), cujas 
eleições acontecem no dia 20 
de março de 2016.
    Para dar início ao processo 
eleitoral, uma reunião na 
terça-feira (16) escolheu 
os membros da Comissão 
Eleitoral, responsável por 
conduzir a agenda para a 
escolha da nova diretoria.
   O administrador Vander 
Borges, o Vandinho; o advo-
gado Enock Sampaio e o as-
sessor parlamentar Evandro 
Fiqueiredo são potenciais 
candidatos a presidente. En-
tretanto, um outro grupo se 
organiza para apresentar um 
nome, ainda não definido.
    De acordo com Vandi-
nho, o grupo que ele lidera 
é bem diversificado. Conta 
com donas de casa, empresá-
rios comerciantes, militantes 
partidários e estudantes. “O 
interesse de todos é fazer uma 
gestão coletiva para o bairro. 
Alguns pontos estão sendo 
discutidos no grupo como es-
senciais, como a ampliação da 
oferta de vagas na educação 
infantil, reforma e amplia-
ção da unidade de saúde e 
ampliação do debate sobre as 

emissões de pó preto no bair-
ro”, enumerou.
   Já Enock Sampaio disse 
que almeja uma Acjac ad-
ministrada pelos moradores. 
“Representados por segmentos 
religiosos, político e outros. 
Propomos mudanças no Esta-
tuto, que passará ao formato 
de colegiado e luta pela me-
lhoria e ampliação na oferta 
de serviços públicos, especial-
mente a creche em horário in-
tegral”, explicou.
     Evandro Figueiredo adian-
tou que pretende elaborar 
um calendário de reuniões da 
Acjac e se prontifica a prestar 
contas das ações da entidade 
a cada dois meses. “Esta será 
a prestação parcial e ficará 
disponível na internet. Que-
remos aumento no efetivo da 
Polícia Militar do bairro, am-
pliação da unidade de saúde e 
construção de novas creches”, 
detalhou.
      O morador Felipe de Paula 
falou com a reportagem sobre 
as propostas do seu grupo, 
que ainda não apresentou um 
nome para a corrida rumo à 
Acjac. “Nossa principal rei-
vindicação é a melhoria dos 
serviços públicos do bairro, 
que não estão acompanhan-
do a demanda, em função do 
crescimento populacional”, 
pontuou.
   Atualmente a Acjac tem 
como presidente Anael Pa-
rente e o mandato é de          
três anos.

Lúcia de Abreu inicia o ano 
com novo projeto musical
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Doação de órgãos é um gesto de amor

      “O transplante começou a 
crescer já em 2008 e, em 2010, 
o Espírito Santo chegou ao 
quinto melhor estado do país em 
transplantes hepáticos. Passamos 
a cuidar também das questões 
sobre hepatites virais, por causa 
da dificuldade do tratamento da 
hepatite C. Em 2015, o ministério 
da saúde passou a distribuir três 
novos medicamentos (Daclastavir, 
Sofosbuvir e Ribavirina) que 

Saúde / Ação Social

doadores, pois existem mitos e 
preconceitos a respeito da doação 
de órgãos que dificultam a ação.
 A instituição se preocupa 
principalmente em levar  
informações para leigos e para 
quem atua na área da saúde, 
capacitando constantemente os 
profissionais. “Nosso trabalho tem 
sido direcionado para realizações 
de congressos, simpósios e palestras 
em escolas, igrejas, faculdades, 
indústrias, comunidades e onde 
mais for possível, no intuito de 
informar o que são as hepatites 
e  como acontecem as doações de 
órgãos e os transplantes. Fazemos 
isso gratuitamente”, conta 
Adauto.
    Segundo o presidente, a ONG 
tem conseguido fechar parcerias 
com o ministério da saúde, 
secretarias municipais e todas 
as equipes transplantadoras do 
estado, para realizar ações. 

Em 2005, o empresário 
aposentado Adauto Vieira 
de Almeida (61 anos) veio 

de São Paulo  morar em Vitória, 
onde encontrou acolhimento e 
o tratamento para uma doença 
que agride o fígado, a hepatite C. 
Adauto precisava de transplante 
de fígado, devido a gravidade 
da doença e, em 2007, recebeu 
a doação de um capixaba. No 
mesmo ano, o empresário assumiu  
a presidência da ONG Associação 
Pró Vidas Transplantes e 
Hepatites, uma entidade sem fins 
lucrativos e com a finalidade de 
apoiar pessoas que aguardam na 
fila de transplantes e pacientes  
já transplantados. A ideia partiu 
de um encontro com pessoas 
transplantadas no Hospital 
Meridional. Adauto conta que 
sugeriu a criação da associação 
para que o grupo pudesse se 
mobilizar e conseguir mais 

campanha em nove municípios 
do Espírito Santo, onde será apre-
sentado o projeto “Dia Feliz da 
Saúde” que realizará testes rápi-
dos de hepatite C para a popu-
lação. O projeto ajudará, através 
da busca ativa, a descobrir onde 
estão os pacientes contaminados 
pelo vírus da hepatite C, encami-
nhando-os  para o tratamento. “A 
hepatite C é uma doença silencio-
sa e só aparece depois de 10 a 15 
anos quando, muitas vezes, já não 
há mais condições do paciente se 
livrar dela facilmente através de 
tratamento, restando como única 
opção o transplante hepático”, la-
menta.
       A  Associação Pró Vidas 
Transplantes e Hepatites, é uma 
Ong sem fins lucrativos. Os 
associados se vinculam  para 
serem somente voluntários 
em eventos ou ações. “As 
pessoas se inscrevem através 
de nossos contatos: (27)3207-
7166 e (27)98114-6571, e-mail: 
providastransplantes@hotmail.
com, e página do facebook: fb.com/
associacaoprovidastransplantes”, 
finaliza Adauto.

combinados entre eles curam até 
93% da hepatite C. Essa é uma 
nova fase onde o paciente, tem 
a esperança de zerar o vírus da 
hepatite C e continuar seguindo 
a vida normalmente, podendo, 
além  disso, haver a recuperação 
do fígado, que dependendo de 
seu estado é o único órgão que se 
regenera”, diz Adauto.
    Adauto informa ainda,  que 
em março será lançada uma 

Morador de Jardim Camburi se dedica a ajudar 
pessoas que necessitam de transplantes de 
órgãos e portadores de hepatites virais

Voluntários realizam intervenções com o objetivo 
de levar amor às pessoas
Em um semáforo na Praia de Camburi, grupo de jovens abordam motoristas com o propósito de alegrar o dia deles.

     “Praticando o amor a Deus 
e ao próximo” é o que propõe o 
Papis (Pai), um grupo de pessoas 
voluntárias que realizam inter-
venções em semáforos, escolas, 
hospitais e qualquer lugar onde 
acreditam que exista a necessi-
dade de se propagar o sentimen-
to do bem. 
      Rafael Rodrigues, que é fo-
tógrafo e designer de interiores, 
informa que os voluntários do 
Papis se reúnem em locais dis-
tintos levando alegria às pesso-
as. “Trabalhamos em um projeto 
chamado “urbano” realizando 
atividades em comunidades ca-
rentes. Alegrar o dia das pessoas 
com um simples sorriso é uma 
de nossas ações. Levamos ale-
gria sem pedir nada em troca, 
independente da tribo e estilo 
de vida da pessoa. A gente en-
contra tempo livre para poder se 
dedicar a esse trabalho. Temos 
na equipe estudantes, educa-

dores físicos, bailarinos, entre 
outros profissionais e contamos 
com professores de todas as áre-
as, desde artes cênicas à dança. 
Já realizamos ações na Grande 
Vitória e no interior, em diver-
sas regiões. Pretendemos montar 
uma casa para crianças no muni-
cípio de Serra, em Nova Carapina 
ou no Solar de Anchieta, locais 
onde percebemos que não existe 
esse tipo de instituição e necessi-
ta dessa ação. Apesar do desejo, 
não temos condições financeiras 
para executar       o projeto”.
      A equipe do Papis conta com 
voluntários de Carapina, Laran-
jeiras, Nova Carapina, Jacaraípe 
e  outros bairros situados em Ser-
ra. A ideia surgiu de um grupo 
de 12 pessoas e atualmente conta 
com 67 participantes, treinados 
para atuarem nas regiões onde 
são designados, sendo que alguns 
deles pertencem a comunidades 
religiosas e outros não.

Papis na Praia de Camburi: “Aos domingos estamos em hospitais e semáforos levando uma palavra 
amorosa e solidária. Cada componente do grupo tem sua religião ou crença”.

O presidente Adauto Almeida em um dos eventos da ONG
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Jardim Camburi

No bairro é possível optar por 
pratos simples, lanches ou 
comidas mais sofisticadas

N
Ã

O
 J

O
G

U
E

 E
S

S
E

 IM
P

R
E

S
S

O
 E

M
 V

IA
S

 P
Ú

B
LI

C
A

S
. -

 L
ei

a 
e 

re
p

as
se

 p
ar

a 
ou

tr
o 

le
ito

r.

Com o crescimento 
populacional, e a 
maioria dos seus 

moradores residindo 
em apartamentos, a 
oferta de restaurantes, 

bares, cafés e lancho-
netes ganhou força. E 
com isso, o segmento 
está se aperfeiçoan-
do, investindo naquele 
morador que mora em 

apartamento e prefere 
comer fora de casa.    
        No bairro é pos-
sível encontrar opções 
de comida mexicana, 
japonesa, chinesa e ita-

liana.  Mas, também 
não faltam botecos 
charmosos e churrasca-
rias de qualidade, além 
de outras opções de 
gastronomia.

Jardim Camburi é o bairro mais populoso da Capital com, cerca de 70 mil 
habitantes. O bairro está cercado de muitos bares e restaurantes.
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Funcionamento: De segunda a sexta, das 9h as 19 horas / Sábado: de 9h as 
16 horas

Diversos sabores e coberturas grátis

Localização: R. Dr. Herwan Modenese Wanderley, 655, loja 1 - ao lado da
Faculdade Estácio, 29090640 Vitória

Fábrica de Bolo Vó Alzira

Uma receita passada de geração em geração, delícia em forma de bolo, sabores incomparáveis, 
assim são os bolos da Vó Alzira.  
A Fabrica de Bolo Vó Alzira trouxe para o bairro uma boa dica para o café da manhã ou o lanche 
da tarde. Também, opção deliciosa  para receber amigos em casa.
Leves, macios e sempre fresquinhos, em diversos sabores.

Telefone: 27 3317-4865                                                    Serviço de entrega: Não

Sabores do bairro

Funcionamento:  de Domingo a Sexta-feira de 18h às 22h30min

Uma maneira deliciosa e rápida para matar a fome

Localização:  Rua Victorino Cardoso, nº 280, loja 4, Jardim Camburi, Vitória/ES 
(próximo ao Banco do Brasil).

Mata Fome - Hot Dog Self-Service

Telefone: (27)3014-7676                                                  Serviço de entrega: Não

Funcionamento: segundas, terças, quintas, sextas, sábados e Domingos das 
17:30 as 23:00.

Hora de Panqueca!

Localização: R Rua Filogonio Motta, 250 – Esquina com a Carlos Martins – Ao 
Lado da Drogaria Globo Pharma

Panquecas - alimentação

A mais de 19 anos no Bairro, A Panquecas Jardim Camburi está aguardando a sua visita para 
uma refeição rápida deliciosa e light.
São mais de 20 sabores de recheio, você pode optar por uma deliciosa panqueca de frango 
(com ou sem Catupiry), camarão, bacalhau, carne seca com aipim, vegetariana entre outros, 
e para sua sobremesa, deliciosas panquecas doces.
Bebidas geladas como sucos naturais, refrigerantes e cervejas.

Telefone: (27) 3347-3721                                                  Serviço de entrega: Não

Do tamanho da sua vontade: oferecemos 2 tamanhos de pães (15cm e 25cm). São 5 opções de 
salsichas para saborear seu dog:  tradicional, frango, calabresa, peito de peru e para os vegetarianos 
a de soja. Ingrediente a sua escolha: são 20 opções de ingredientes que se diversificam todos os 
dias. Além disso, temos 18 tipos de molhos variados para deixar seu cachorro quente ainda mais 
gostoso.  Tudo isso, sem balança, você se serve a vontade! Os preços variam apenas do tamanho do 
pão e o tipo de salsicha. Promoção: Toda segunda e quarta-feira tem dose dupla de cachorro quente 
tradicional. Na compra de um cachorro quente pequeno ou grande, você ganha sem custo nenhum o 
2º cachorro quente..

Funcionamento: Rodízio: de quinta a domingo, das 19h as 23h
Self service: almoço de segunda a sábado, das 11h as 14h30min

Nova direção e mais sabor

Localização: Rua Vitorino Cardoso, 264 - Jardim Camburi.

Rodapizzas - Self service e rodízio de pizzas

Pizzaria especializada em rodízio, onde possui a maior variedade de pizzas. São 60 sabores de 
pizzas doces e salgadas. A casa também oferece pizza sorvete.
Rodízio por R$ 24,90 (por pessoa)
* O aniversariante que for acompanhado de dez pessoas que consumirem rodízio, não paga  o 
seu rodízio.

Almoço com comida caseira, salada, buffet completo.
Sem balança: R$ 9,99 (com uma carne).

Telefone: (27)2142-5465                            Serviço de entrega: delivery (em breve)
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Funcionamento: De seg. a sex.: 09h as 19horas / sábado: 09 as 16 horas.

O suco direto da Fruta

Localização: Rua Dr. Herwan Modenesi Wanderley, 655 - Loja  8   -Jardim Cam-
buri (ao lado da Faculdade Estácio de Sá).

Laranja Mix - Suco de laranja

O Laranja Mix é um suco 100% natural, sem adição de água, açúcar ou aditivos. Elaborado a 
partir de frutas selecionadas e higienizadas, o suco Laranja Mix tem baixo teor calórico, sendo 
excelente fonte de vitamina “C”.
Temos Mix de laranja com mamão, abacaxi, morango e maracujá.  
Sucos de Laranja nos tamanhos: 300ml / 500ml e garrafas de 1L / 2L / 5L.
Temos, também, salgados assados.

Telefone:  27 3097-0123 / 9 9969-2878       Serviço de entrega: Acima de 5 L.

Sabores do bairro

Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h as 20horas  

Cantinho especial com cardápio variado

Localização: Day by day - Rua Victorino Cardoso, n 235, loja 02, Jardim Camburi, 
29090-820 - Vitória (próximo ao banco do Brasil)

Estação Café - Cafeteria

Estação Café é uma cafeteria localizada no bairro de Jardim Camburi que tem como objetivo 
oferecer produtos de qualidade e um ótimo atendimento. Com ambiente harmonioso, e 
agradável, é um excelente lugar para encontro com familiares e amigos, e também para realizar 
reuniões de trabalho. O cardápido apresenta variedade de doces, bolos, tortas, salgados e 
bebidas diversas.
Oferecemos aos nossos clientes internet WI-FI.

Telefone: 27 27 3376-5515                                              Serviço de entrega: Não

Quem é fã de uma boa pizza vai amar essa 
dica. Quando vamos esquentar um pedaço 
de pizza no microondas, a fatia costuma ficar 

com uma massa mole e um recheio um pouco bor-
rachudo  e com algumas partes frias. Já no forno 
ou frigideira, o resultado geralmente é uma pizza 
com recheio muito quente e uma crosta que pode 
apresentar-se queimada. Então, trazemos aqui uma 
solução para requentar sua pizza e deixá-la com 
gosto e consistência de como se tivessem acabado 
de sair do forno. Você precisa pegar, somente, uma 
frigideira e seguir os seguintes passos:

• Coloque a pizza na frigideira a fogo médio-bai-
xo;

• Quando a crosta da pizza começar a ficar cro-
cante novamente, adicione duas gotas de água 
na frigideira e diminua a temperatura para fogo 
baixo;

• Coloque uma tampa sobre a frigideira, deixan-
do a pizza cozinhar no vapor por um minuto;

• Retire a pizza da frigideira e sirva-a.

O jeito ideal de esquentar uma fatia de pizza

Fica a dica
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Ingredientes :
1,5 kg de tentáculos de polvo; 1 kg de sururu (dê preferência 
aos grandes criados em cativeiro, que são limpos e saborosos);  
1 kg de lula fresca; 1 kg de filé de pescada fresca (ou o peixe 
de sua preferência); especiarias a gosto (cominho, pimenta do 
reino, e outras); sal, limão, vinagre e um bom azeite a gosto.

Modo de preparo:
Cozinhe o polvo, com água e sal, na pressão por uns 40min ou 
até que a carne fique macia, em ponto de o garfo poder espetar 
(não deixe ficar muito mole). Depois, corte-o em rodelinhas e 
reserve. Em seguida, cozinhe o sururu e a lula, os dois na mes-
ma panela com água e pouco sal,  e deixe ferver até que a lula 
fique com boa consistência. Após o cozimento, corte a lula em 
anéis, divida-a em quatro partes e a reserve junto com o polvo 
e o sururu. Guarde a água do cozimento, deixando esfriar. Corte 
o peixe em pequenos cubos e marine no limão.

Prepare o vinagrete com cebola roxa, coentro e cebolinha verde, 
ou da forma que preferir.

Misture o vinagrete e os mariscos numa travessa e tempere com  
limão,  sal, vinagre, bastante azeite e a água reservada na pri-
meira etapa que tem todo o sabor dos mariscos, para regular a 
acidez do prato e coloco sal. Você pode usar especiarias (encon-
trada na feira livre e orgânica do bairro). Deixe na geladeira até 
ficar gelado e apurar os sabores. Sirva com pão sírio, torrada ou 
outro. Sugestão: Coloque porções em uma travessa de alumínio 
e embaixo dela, coloque uma  travessa maior com gelo, para 
ficar sempre geladinho e refrescante.  

Receita fornecida pelo estudante de medicina Eduardo 
Magnago,  morador de Jardim Camburi e extremamente 
apaixonado por cozinha e culinária em geral.

Receitas: comunidade participa

Vinagrete de mariscos Bacalhau ao forno
Ingredientes :

- 01 kg de bacalhau ; 
- 02 kg de batatas ; 
- 03 cebolas não muito grandes ; 
- 02 copos de azeitonas pretas ; 
- Azeite à vontade.  
- 02 copos de arroz 
- alho e óleo para o arroz.  

Modo de preparo:
 
Limpe o bacalhau, corte postas do tamanho de batatas e co-
loque de molho para retirar o sal. Numa panela, fervente o 
bacalhau em água filtrada suficiente para o cozinhar o arroz 
e as batatas. Retire o bacalhau quando  abrir fervura,  reser-
ve 04 copos dessa água para o arroz.  Adicione as batatas in-
teiras, com as cascas bem lavadas na água fervente. Após es-
tarem cozidas escorra a água e deixe as batatas descansando. 

Numa travessa intercale o bacalhau, as batatas, as cebo-
las, as azeitonas e azeite e leve ao forno para gratinar.  

Prepare o arroz com um colher de óleo e o alho em uma panela. 
Acrescente a água reservada do bacalhau e deixe cozinhar até o 
arroz secar.
Sirva com o bacalhau ao forno e um bom vinho.

A professora aposentada Catarina Isabel M. de Souza nos 
enviou essa receita de sua bisavó que veio de Portugal 
para o Brasil.


