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Jardim Camburi é 
um bairro cultural
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Comunidade ganha patrimônio 
cultural. Obra do artista Ficore
está exposta no beco 
do condomínio 
Village.

Deficientes visuais defendem 
sinalização em semáforos  e 
calçadas sem buracos

Samuel Vieira
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Artistas oferecem oficinas 
gratuitas na praça >  PÁG.8

Nova gestão do Rodapizzas 
Veja no caderno “Sabores do Bairro”.

Espaço trabalha inclusão de 
estudantes  com dificuldade 
de aprendizagem
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Manual do falido moderno

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 mensal, gratuita: o jornal 
euamomeubairro é entregue no bairro 
Jardim Camburi, em  semáforos (Canto 
do Sol), feiras livre (sextas-feiras) e 
orgânica (sábados),  Chorinho na praça 
(domingos), além de supermercados, 
comércios, condomínios, bancas de 
revistas e através de abordagens de rua.

Sugestão de pauta:  faleconosco@euamomeubairro.com
Contato comercial:  comercial@euamomeubairro.com (99805-6978)
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Opnião

Antes de tudo, preciso falar que essa escrita se trata de 
uma crônica e que a eventual identificação com a sua vida 
é mera coincidência. 
 
Em primeiro plano vamos quebrar o cartão de crédito. 
O seu, o da sua mulher e os dos seus filhos. 
Vamos quebrar todos e, por fim, vamos queimá-los. 
Feito isto eu vou perguntar: qual será o próximo vilão de sua 
vida? 
Você poderá pensar: a escola particular. 
E se eventualmente for, você está preparado para uma possível 
mudança para a escola pública?
Ela não estará para você, pois quando se render, não mais 
existirá vaga. 
Trocar de carro? Apague esta ideia. Aliás, use menos, se 
entregue de corpo e alma à bicicleta.
Pensou em uma roupa cara e elegante? Pense: não precisa disto. 
Você precisa de estímulo, de autoestima e de atividade. Mexa-
se, saia do lugar, rebole e desenrole sua vida, torne-se perigoso.
Atreva-se a pular sobre o abismo, passou da hora de definir 
suas prioridades. 
O que é dispensável? Cerveja? Nem pensar! Vamos tomar 
em casa, sem milho, sem blitz e sem calor. Convide a mulher, 
os filhos e os amigos, aproxime-se, aprenda a compartilhar e 
solidarizar. 
Veja seu mundo com seus olhos, dispense o olhar alheio. 
Crise? Sim! E ela vai perdurar. 

Espaço empreendedor

Quero
falar

Renato Mota Vello
Advogado
renatovello@hotmail.com

Renato 
Vello

“Jardim Camburi tem muitos 
buracos e o asfalto está se 
desmanchando com pouca 

chuva. Tenho medo de 
quando as chuvas vierem, 

de fato” - (Leonardo Picinati, 
jornalista) 

“Meu bairro é excelente, 
mas a segurança é ine-
ficiente” - (Carlos Alberto 

Puck, empresário).

Meu bairro é bom, mas pode melhorar...
“ Tem muito mosquito no 

bairro. Temos que ficar mais 
atentos com os cuidados 
basicos para eliminar os 
mosquitos. Dengue pode 
matar.” - (Miria Vassoller, 

funcionária pública). 

Impressão: parque gráfico Metro

“Aqui tem muito pó preto. As 
grandes empresas que atuam 
na região precisam colocar 
em prática os projetos que 

oferecem redução na emissão 
de pó preto.” - (Nathalia Araújo 

Freitas, dentista). 

  Eleições Comunitárias 2016
Jardim Camburi elege sua nova diretoria comunitária

    A  eleição  para a  nova  dire-
toria da Associação Comunitá-
ria de Jardim Camburi (ACJAC) 
foi bastante concorrida e marca-
da pelo número de eleitores pre-
sentes no dia da votação. 
   Com contorno de eleição 
municipal, a movimentação 
para mobilizar moradores 
ganhou carros com sonorização, 
panfletagens, e até outdoors. 
Os apoiadores das chapas 

estiveram em feiras, praças e na 
Praia de Camburi chamando a 
atenção da comunidade para o 
acontecimento.
    Foram 3.029 eleitores presentes 
na Escola Elzira Vivacqua para 
escolher o representante da 
comunidade.
   A chapa 4 foi a vencedora e 
o novo presidente da ACJAC 
é o advogado Enock Sampaio        
Torres.

Chapa 4:  844 - com 27,86% dos votos 
Chapa 3:  837 - com 27,63% dos votos 
Chapa 1:  593 - com 19,58% dos votos 
Chapa 5:  577 - com 19,05% dos votos 
Chapa 2:  174 - com 05,74% dos votos 

Nulos - 4
Total de votos: 3.029

Confira o resultado das Eleições da ACJAC:

“Aqui tem muito carro de 
auto escola atrapalhando o 
fluxo do tânsito. E, podia ter 
outro supermercado” - (Elter 
Mateus Del Puppo, engenheiro 

e professor). 
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“O beco é ponto turístico internacional e o bairro ainda não o 
absorveu em sua potencialidade. Faz parte de um acervo cultural 
público que qualquer pessoa pode visitar.” (Ficore)

O beco do Village, um dos 
condomínios mais antigos 
do bairro, ganhou um mural 

artístico criado pelo artista plástico 
urbano,   Ficore, o Filho das Cores, 
que transformou o lugar em ponto 
turístico visitado por pessoas de 
várias regiões do Brasil. A obra 
foi inspirada inicialmente em uma 
série de pintura que Ficore realizou 
na Itália e Inglaterra inserindo 
no tema animais em formatos 
geométricos, seu estilo autoral 
característico. O artista chegou a 

realizar trabalhos na mesma linha 
artística em países como Inglaterra 
e Itália. Para os moradores, o beco 
passou a ser patrimônio cultural de 
Jardim Camburi. “Uma de minhas 
obras foi tombada como patrimônio 
de uma cidade chamada Spinoso, na 
Itália”, comenta.
    Retornando da viagem para a Itá-
lia, Ficore foi convidado a participar 
de uma filmagem para a TV, reali-
zando uma pintura mural. A ideia 
era fazer um trabalho pequeno na 
parede do prédio, mas ganhou ou-

Arte

Jardim Camburi tem patrimônio cultural
Beco do Village ganha mais vida com obra do artista Ficore, que tem fama internacional.

outras nem sabiam que o beco 
existia, o único do bairro. Foi uma 
obra significativa, para a própria 
imagem do Village, desmistificando 
a ideia de perigo. Virou um lugar 
para reunir amigos, onde encontrei 
pessoas que eu não via há anos”.

Ao fundo, um dos personagens 
da obra de Ficore.

Ficore é artista conhecido em 
vários estados brasileiros e 
outros países.

tra dimensão.
     “Eu levei uma escada e um pou-
co de tinta de casa. Os amigos me 
desafiaram a pintar toda a parede. 
Fiquei tentado, mas o custo para a 
realização da obra seria muito alto. 
Era necessário alugar um andaime 
e comprar grande quantidade de 
tinta, gerando uma despesa da qual 
eu não dispunha. Então, um amigo 
me incentivou doando uma pequena 
quantia em dinheiro, mas era neces-
sário muito mais”, diz.
    O proprietário de uma casa de 
andaimes ficou tão impressionado 
com a garra do artista e a coragem 
de pintar a parede inteira de um 
prédio, que decidiu emprestar o 
andaime, sem custo algum. Tendo 
a estrutura em mãos, Ficore pediu 
apoio a uma loja de tintas localizada 
em Jardim Camburi que abraçou a 
ideia e forneceu o material, possibi-
litando a realização do trabalho com 
melhor qualidade.
    Foram quatro meses pintando 
cerca de 300 metros de parede. A 
arte foi criada sem planejamento e a 
pintura fluiu naturalmente. Para Fi-
core, o trabalho foi o resgate de sua 
relação com o condomínio Villa-
ge, onde conhecera seus primeiros 
amigos do bairro. O artista fala que 
a realidade social e cultural do con-
domínio é diferenciada do resto do 
bairro, fazendo com que o local seja 
discriminado por outros moradores 
de Jardim Camburi. “O Village é o 
gueto dentro do bairro, uma comu-
nidade pequena. Relacionei a arte da 

obra com a história do condomínio, 
a riqueza cultural que o Village tem 
e a população negra, dos afrodescen-
dentes, que uma coisa é peculiar de 
lá. No enredo trabalhei a riqueza da 
África”, conta.
    O painel ganhou o título de 
“Raízes de Cor” e a pintura ganhou 
um guerreiro inspirado no morador 
Thiago Assis, braço direito de 
Ficore em todo o processo de 
planejamento e criação da obra. 
“Pesquisei fotos de um guerreiro para 
servir de referência na criação de um 
personagem para a pintura pintura 
que seria o guardião dessa riqueza, 
e também do próprio Village. Nada 
me agradava, até eu perceber que o 
guerreiro estava ao meu lado o tempo 
inteiro. Então, resolvi homenageá-lo”.
    Em trabalho coletivo, os amigos 
do artista também o ajudaram nessa 
trajetória rebocando e ajudando a 
pintar o fundo a parede, montando o 
andaime e cuidando da iluminação.  
  O misticismo fez parte da 
composição do painel. A história 
narrada, de acordo com Ficore, é a 
de um menino que mora no Village, 
chega no beco e começa a bater 
um tambor, surgindo as formas e 
as cores, que resultam no resgate 
da memória, de toda a bagagem 
cultural que as pessoas dali 
carregam, social e historicamente, 
não se dando conta dessa riqueza da 
cultura negra vinda da África. 
     “Esse evento trouxe ao Village a 
transformação cultural. As pessoas 
tinham medo de transitar no local, 

    A arte de Ficore repercutiu em 
sites internacionais, programas 
de TV, jornais de grande circula-
ção, sites especializados em arte 
urbana e foi ranqueado pelo site 
Street Art Brazil entre os quinze 
melhores murais criados por bra-
sileiros em 2014. Entrou, também, 
no mapa de grandes murais inter-
nacionais; até mesmo empresas 
de moda realizaram ensaios foto-
gráficos no local. Foi um trabalho 
que extrapolou toda a intenção 
do artista e trouxe a ele o convite 
para participar da III Bienal Inter-
nacional Graffiti Fine Art em São 
Paulo e, posteriormente, para o 
programa Encontro com Fátima 
Bernardes na Rede Globo. 
    “Muita gente ainda não perce-
beu que o Beco estava abandonado 
e agora se tornou um ponto turísti-
co. Faz parte de um acervo cultural 
público que qualquer pessoa pode 
visitar. O beco está abandonado, 
falta limpeza e iluminação. A re-
estruturação do local evidenciando 
o mural atrairia muitos turistas no 
horário da  noite”, acrescenta.

A pintura do artista teve 
repercussão internacional

Pintura em um prédio localizado 
no Condomínio Village, vista     
de frente.

Samuel Vieira Samuel VieiraRafael NickRafael Nick
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Cegos necessitam de um “novo 
olhar” sobre a acessibilidade
Moradores de Jardim Camburi com deficiência visual criticam as calçadas 
esburacadas e a ausência de sinalização em semáforos do bairro

As barreiras e obstáculos que os 
deficientes convivem diaria-
mente são questões que devem 

ser levadas em consideração por toda 
a sociedade. Sinalização próxima aos 
semáforos, melhoria na infraestrutu-
ra das calçadas do bairro e sensores 
de voz; essas são algumas das solici-
tações que portadores de deficiência 
visual residentes em Jardim Camburi 
pedem para que possam viver de for-
ma mais independente.
    Jocelio Francisco Heler, conselheiro 
fiscal do Instituto Luiz Braille, 
reclama do aspecto das calçadas 
do bairro e diz que, próximo aos 
semáforos, deveriam existir sinais 
sonoros para auxiliar a travessia 
dos deficientes. “A maior dificuldade 
do cego é a sua locomoção até o 
transporte coletivo, pois dependemos 
de pessoas que nos auxiliem. Sentimos 
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falta de um aplicativo que possa 
conduzir os deficientes visuais. A 
unidade de saúde do bairro deveria 
dispor de um sensor de voz para que 
a gente não dependa das pessoas para 
saber o que está escrito nos painéis 
que encaminham os pacientes às 
consultas”, conta. 
     O presidente do conselho deli-
berativo do instituto, Sandro Bermu-
des Machado, diz que ao desembar-
car do transporte coletivo, próximo 
à sua residência em Jardim Camburi, 
percebe que não existe calçada cida-
dã adequada. “Existem buracos nas 
calçadas do bairro. Acredito que onde 
circulam pessoas deveria haver me-
lhor infraestrutura. Ao atravessar a 
faixa de pedestres os carros deveriam 
parar, como já acontece no bairro 
Jardim da Penha. As pessoas idosas e 
deficientes como eu merecem um pou-
co mais de respeito e consideração na 
travessia”, lamenta.
   Instituto Luiz Braille dispõe de 
serviços diversos e prepara os cegos 
para melhor convivência com a 
deficiência
     Aprendizado do braille, orientação 
e mobilidade, oficinas de informáti-
ca, prática de esportes, massoterapia 
e outros serviços estão disponíveis 
para qualquer pessoa portadora de 

Samuel Vieira
deficiência visual no Instituto Luiz 
Braille, visando sua adaptação e rea-
daptação. O esporte tem destaque na 
instituição, onde diversos atletas são 
ganhadores de medalhas em campe-
onatos. O instituto dispõe de atletis-
mo, judô, futebol de salão e golbol. 
     Segundo Jocelio, o Instituto Luiz 
Braille necessita melhorar sua aces-
sibilidade para os membros, pois 
para ele a contribuição da sociedade 
é importante. “Necessitamos de vo-
luntários colaborando com doações. 
Temos um refeitório, uma cozinha, 
auditório e passamos o dia na institui-
ção”, comenta. 
     Sandro Bermudes diz que ape-
sar de utilizar pouco os serviços do 
instituto, frequenta a instituição há 
muitos anos e apoia os novos usu-
ários. “As pessoas de fora tem visão 
diferente do que o instituto realmente 
é, acreditando que a instituição abriga 
os cegos e desconhecendo os serviços 
prestados.”
     Elizabeth Mutz é presidente do 
instituto desde 2014 e destaca a ne-
cessidade de recursos financeiros 
para a reforma interna da instituição, 
que visa melhorar a acessibilidade 
dos banheiros e sinalizar as áreas do 
interior do prédio para que os defi-
cientes possam se localizar melhor. 
“As pessoas que puderem doar um dia 
de trabalho já estarão colaborando co-
nosco. Trabalhamos com voluntariado 
também para as oficinas e temos o 
desejo de oferecer aulas de artesana-
to e dança, mas precisamos de pessoal 
para ensinar”, fala. 
     A presidente da instituição alerta 
sobre os profissionais de diversos ór-
gãos que não estão preparados, tam-
pouco qualificados o suficiente para 
atender os deficientes. Ela pede aos 
governantes que dêem mais atenção, 
não somente aos deficientes visuais, 
mas a todos que tem algum tipo de 
deficiência. “Somos capazes, mas 
precisamos de oportunidades para 
nos qualificar, trabalhar e viver a ci-
dadania de forma plena. As leis exis-
tem. Em janeiro começou a vigorar 
o estatuto da pessoa com deficiência, 
que é bem completo. Só precisamos 
que as autoridades e a sociedade res-
peitem e cumpram as leis”. 
     Atletas do instituto participaram 
do Circuito Caixa Loterias de Atle-
tismo, em Curitiba, e trouxeram para 
Vitória 16 medalhas, sendo onze de 
ouro, quatro de prata e uma de bron-
ze. Elizabeth pede à sociedade que 
apoie esses atletas e aproveita para 
agradecer a todas as pessoas que con-
tribuem com o Instituto Luiz Braille. 
“Temos contribuições vindas de mora-
dores de Jardim Camburi e queremos 
dizer que são muito importantes para 
o sucesso do nosso trabalho”.
Quem deseja colaborar com uma 
quantia em dinheiro pode realizar 
depósito na conta da instituição:
Banco: Banestes / Cliente: 
Instituto Luiz Braille do Espírito 
Santo / Conta Poupança: 
23.454.495 / Contato: 27 99965-
2536 ou 27 3227-1430

Inclusão social: Instituto Luiz Braille do Espírito Santo prepara deficientes 
visuais para conviver com os desafios dos espaços sociais.

A presidente do ILBES, Elizabeth e os 
conselheiros Sandro e Jocelio

Fisiculturismo

      Para ser um fisiculturista, são 
necessários treinos de muscula-
ção, disciplina e estar preparado 
para ser julgado. É o que conta 
o atleta Joel Gonçalves (42 anos), 
que iniciou seus treinos para com-
petições aos 18 anos de idade. Na 
época, Joel dispunha de poucos 
recursos financeiros para se pre-
parar, mas isso não o impediu de 
ficar entre os três melhores atletas 
nos campeonatos estaduais e bra-
sileiros. 
     Atualmente, Joel não tem pa-
trocinadores e conta com o apoio 
do treinador César Augusto, dos 
nutrólogos João Luiz Freire e Ma-
riana Wencioneck Comério, do 
fisioterapeuta Francisco Brioschi, 
da nutricionista Ana Carolina e 
da academia onde trabalha. “Os 
atletas necessitam de certa estrutu-
ra para conseguir se preparar me-
lhor”, relata Joel. 
    “O nutrólogo me solicita exames 
para ver se careço de algum nu-
triente, me encaminha à nutricio-
nista, que cuida da minha alimen-
tação formulando um cardápio 
para eu consumir a quantidade de 
calorias diárias necessárias. Ser 
personal trainer dificulta seguir 
uma dieta rígida, pois preciso co-
mer a cada três horas e meu traba-
lho me impede de parar para me 
alimentar. Consigo tomar o café 
da manhã, almoçar e jantar e, com 
orientação da nutricionista, pre-
paro refeições em forma de shakes 
e me alimento nos horários de tra-
balho sem sair da dieta. Além das 
refeições, faço uso de suplementos 
antes e depois dos treinos. Ser fisi-
culturista custa caro. Consumo 20 
claras de ovos, um quilo de carne, 
600 gramas de arroz e 500 gramas 
de batatas, tudo isso diariamente. 
Ao todo, são quatro refeições só-
lidas e quatro líquidas”, esclarece. 

O fisiculturista comenta que nun-
ca se esquecerá do campeonato 
Arnold Classic que aconteceu no 
Rio de Janeiro, em 2013. Segundo 
o atleta, o ator Arnold Shwasneg-
ger estava lá, no entanto ninguém 
conseguia chegar perto dele, pois 
haviam muitos homens cuidando 
da segurança. Antes do campeo-
nato, Joel participou de uma sele-
tiva se classificando para o Arnold 
Classic, e foi quando ele pôde ter 

um treinador pela primeira vez. 
“Para os campeonatos anteriores, 
eu procurava estratégias para ficar 
entre os primeiros e agora, com a 
orientação do treinador, fico mais 
tranquilo”, informa.
    Joel foi vice-campeão brasileiro 
por três vezes, nos anos de 2003, 
2014 e 2015. No campeonato Ar-
nold Classic de 2013, obteve ex-
celente classificação e ficou entre 
os seis melhores. “Eram muitos 
participantes, mais de 30 pessoas”, 
comenta o atleta e fala que perdeu 
a conta de quantas vezes foi cam-
peão em campeonatos estaduais.
    A atual proposta do fisicultu-
rista e de seu treinador é de focar 
somente em treinos para estar 
preparado para os campeonatos 
de 2017. “É necessário perder peso 
para participar dos campeonatos e 
essa instabilidade ao ter que ema-
grecer em cada campeonato nos 
tira o foco do treino. Sendo assim, 
nossa proposta atual é a de reali-
zar um trabalho mais prolongado 
para participar do Estadual, Bra-
sileiro e Sul Americano em 2017. 
O que mais almejo é estar no Sul 
Americano e no Mundial, mas o 
meu grande sonho é competir no 
Arnold Classic em Ohio, nos Esta-
dos Unidos. 
    O conselho que Joel deixa para 
quem deseja ser fisiculturista é 
procurar como treinador alguém 
que tenha um histórico de trabalho 
com atletas, ou que tem a forma-
ção na área de bodybuilding para 
que alcance o objetivo. “É preciso, 
também, procurar nutricionistas 
esportivos e nutrólogos que en-
tendam sobre o metabolismo do 
bodybuilding. São as pessoas que 
irão te alavancar. O treinador sa-
berá quais são as competições e 
categoria que você poderá parti-
cipar. Quem quer competir deve 
estar pronto fisicamente e piscoló-
gicamente para ser julgado. Minha 
categoria é a Master 1, que vai até 
49 anos”, completa. 

Ser fisiculturista é algo que vai além de treinos e dietas

Conhecido por muitos moradores, atleta é ícone do fisiculturismo em 
Jardim Camburi

Premiações

Joel e seu treinador César Augusto

Sam
uel Vieira
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Jornal do bairro é usado como instrumento 
de apoio educacional

Educação

Professores da Emef 
Adevalni S. Ferreira 
De Azevedo (ASFA) 

passaram a utilizar o jornal 
euamomeubairro como um 
instrumento pedagógico, 
levando-o para dentro da sala 
de aula e tornando-o uma 

ferramenta para a motivação 
do ensino. 
   O professor Josué Nicacio 
Silva identificou, em uma das 
edições do jornal do bairro, a 
informação sobre a escola que 
atua e um assunto bastante 
discutido em sala de aula: o 

problema da transmissão de 
doenças por pombos. De acor-
do com Josué, o impresso foi 
apresentado à equipe escolar 
e seus alunos, motivando-os a 
trabalhar com o material. “Es-
tamos com projetos relaciona-
dos ao mosquito Aedes aegyp-

 O professor Josué e a pedagoga Sonia, com os alunos do 
oitavo ano em campanha contra o mosquito da dengue.

Matérias publicadas no impresso sobre o mosquito da 
dengue e pombos, foram usadas em trabalhos escolares.

ti e a questão dos pombos. As 
aves causam problemas sérios 
dentro da escola, como a sujei-
ra e, receamos, a transmissão 
de doenças. A prefeitura infor-
ma que a questão não tem so-
lução, então resolvemos traba-
lhar com os estudantes e criar 

Aluna do ASFA procura edição do jornal para solicitar alguns exemplares para    
trabalho escolar

Samuel Vieira

Samuel VieiraSamuel Vieira

a consciência de levar a dis-
cussão para o bairro, para que 
tenhamos ajuda na solicitação 
da intervenção da prefeitura. 
Sabemos que é possível fazer 
algo e precisamos envolver um 
pouco mais a comunidade”. 
  O professor conta que encon-
trou o jornal euamomeubairro 
em uma banca de revista de 
Jardim Camburi e aproveitou 
sua gratuidade para levar al-
guns exemplares para a esco-
la. “Fiz a leitura do impresso, 
comentei com os professores 
e a equipe pedagógica, e levei 
o jornal para a sala de aula, o 
que contribuiu para dar ênfase 
e conscientizar internamente os 
estudantes”, informa. 
  A aluna Maria Eduarda San-
tos Borger, 11 anos, procurou 
a redação do jornal euamo-
meubairro para solicitar al-
guns exemplares, para usá-lo 

O professor Josue levou o jornal para a sala de aula para discutir as notícias com 
os alunos e apresentar o impresso à equipe pedagógica da escola

como apoio em seu trabalho 
escolar. 
   “O jornal regional sempre 
garante identidade ao grupo 
social da qual ele faz parte. Ter 
um jornal no bairro estreita as 
relações na comunidade, noticia 
e informa aos moradores o que 
está acontecendo na região. 
Acredito que, desde que 
seja direto, sem reportagens 
tendenciosas, um jornal como 
este agrega conhecimento, 
informação e diversidade em 
sala. Sua contribuição é infinita, 
desde o simples exercício de 
leitura até a elaboração de 
opiniões, debates e conclusões 
que os leitores alunos podem 
chegar. Na realidade não há 
uma contribuição específica. 
Há um conjunto de benefícios 
que os professores podem usar”. 
(Mônica Araújo Andrade 
Lopes, professora.)

Samuel Vieira
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  Duas mulheres de diferentes ge-
rações, ambas moradoras de Jardim 
Camburi, têm em comum a expe-

riência de atuar e produzir filmes 
cinematográficos e espetáculos te-
atrais. A primeira é a atriz Karina 
Americano, de 35 anos de idade, 

que está na carreira há 23 anos e 
trabalha como diretora de produção 
audiovisual há cerca de oito anos. 
A segunda é Telma Lopes, que de 
acordo com ela já passou dos 60 
anos de idade e é coordenadora 
de escola, atriz, produtora teatral 
e está iniciando seu envolvimen-
to com produção cinematográfica.
   Karina já produziu comerciais de 
TV e cinema. Sua primeira apresen-
tação no palco marcou sua trajetória 
como atriz, onde estreou e atuou 
durante quatro anos viajando com 
o espetáculo “Uma professora muito 
maluquinha”. Ela conta que partici-
pou da produção gravada em Jardim 
Camburi, do filme ‘Open Road’, diri-
gido pelo ator global Marcio Garcia. 
O filme foi uma elaboração do Brasil 
e Estados Unidos, e participaram das 
cenas atores famosos dos dois países.
   O último longa metragem 
produzido por Karina foi “Punhal”, 
uma ficção científica de Luiza 
Lubiana que recentemente estreou 
no Rio de Janeiro, onde grande parte 
do elenco era de atores de Vitória, ES.

Bairro recebe 
famosos em 
estúdio musical

      Conhecido como Jacaré, o músico 
e empresário Walton Santos de 
Andrade (44 anos) há cerca de 16 
anos instalou um estúdio musical 
em Jardim Camburi, onde recebeu 
artistas famosos como os cantores 
Emílio Santiago, Maurício Matar e 
Fernandinho de Campos, a cantora 
Loalwa Braz que fez sucesso com o 
grupo Caoma, e a gospel Lauriete. 
Além desses, os capixabas Carlos 
Papel, Guto Neves, Flavia Mendonça, 
Beto Caue e as bandas Macucos, 
Dallas Company e Big Beatles, entre 
outros artistas, também já passaram 
pelo estúdio.
    Jacaré conta que trabalha com 
produção musical de todos os 
gêneros, elaborando CD’s de samba, 
pagode, rock, MPB, gospel, sertanejo, 
entre outras vertentes musicais. 
Bandas com estilos diversificados, 
cantores solos e duplas, segundo 
o empresário são clientes bastante 
comuns no estúdio. Spots para 
lojas, jingles para políticos, vinhetas 
para rádios, são todos trabalhos 

muito solicitados ao estúdio por ser 
referência na área e ter excelente 
qualidade profissional. 
   “Fazemos produções artísticas, 
investimos em artistas colocando os 
músicos no mercado. Assim fizemos 
com a banda Casaca, a cantora 
Renata Penyche, que fazia parte da 
banda Sedução de Mulher e agora 
está com carreira solo. Bandas de Jazz 
e da PM já vieram gravar no estúdio. 
Estou preparando meu CD solo com 
guitarra”, conta o empresário.
     De acordo com Jacaré, o estúdio 
auxilia quem deseja gravar um CD e 
tem dúvida em relação ao repertório. 
“Temos uma equipe que trabalha em 
cada estilo musical para assessorar o 
artista. Produzimos o CD e encami-
nhamos a matriz para outra empresa 
que fará a prensagem. O cliente que 
não dispõe de recursos financeiros 
pode optar por trabalhos sem banda. 
Artistas de Jardim Camburi como a 
Banda Movimento, o EMC do Raja,  
Professor Plínio e corais escolares, 
também gravaram CD’s conosco”.

Artistas oferecem oficinas 
gratuitas à comunidade

Moradoras participam e produzem filmes cinematográficos e espetáculos teatrais

Um grupo de artistas visuais 
deu início ao projeto “Arte na 
Praça”, ação que reúne artistas 

de diversos segmentos e oferece 
oficinas variadas, dentre elas, 
origame, contação de histórias, 
grafite, desenhos, mosaicos, 
fotografia, artesanatos, criação 
de objetos com reciclados, moda, 
entre outras, todas gratuitas para 
a comunidade. O primeiro evento 
aconteceu na Praça Nilze Mendes 
Rangel em Jardim Camburi no mês 
de fevereiro de 2016, e se repetirá 
no mesmo local no dia 16 de abril, 
entre 9 e 12 horas. A programação 
será divulgada no facebook.com/
arteseproducao. Para participar 
basta enviar um e-mail com nome 
e telefone para artenapracavix@
gmail.com  e comparecer no dia, 
local e horário divulgado. Estão 
na ação os artistas Tania Valenna, 
Conrado Leal, Wilson Naschi, 
Waldirene D’avila Bernabé, Camila 
Lima, Edvânia Florese e Alzira 
Prattes.
     A idealizadora do projeto “Ar-
tes na Praça”, Tania Valenna  (Artes 
Visuais) vem exercendo em sua tra-
jetória artística um trabalho de re-
gistro histórico da memória arqui-
tetônica e do patrimônio cultural 
material e imaterial.  Seu trabalho 
inclui  desenhos que contam histó-
rias da cidade e de pessoas que vi-
vem e que passam por ela, em am-
bientes internos e externos como 
ruas, bares, restaurantes, cafés, 
praias, parques, praças, entre ou-
tros. “Mobilizei meus colegas artis-

tas para colocar em prática a ideia 
que tem o objetivo de realizar ações 
na praça com o intuito de deixar a 
arte acessível a todos que tenham 
interesse em atividades artísticas”, 
informa Tania.
     O artista visual Conrado Leal, um 
dos responsáveis pelo projeto, diz 
que a ação acontece uma vez por 
mês e deverá ser expandida para 
outras praças de Vitória. Segundo 
ele, o evento tem programação di-
ferenciada para reunir artistas di-
versificados, onde cada um oferece 
oficinas adaptáveis que acontecem 
simultaneamente para o público 
de crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos. “Oferecemos o que 
temos de material para a execução 
das oficinas. Não dispomos de aju-
da de custo, o trabalho é voluntário 
com o intuito de exibir nossa arte. 
Buscamos novos artistas para in-
cluir nesse coletivo com liguagens e 
modo de pensar diferentes. O evento 
une artistas, somando e passando 
um pouco do que sabemos, e repas-
sando as diferentes linguagens de 
arte. Buscamos adaptar as oficinas 
para os participantes. Não cobramos 
nada, basta estar lá e ter vontade de 
participar. O nome ‘Arte na Praça’ é 
provisório, até que o projeto se con-
solide e a gente amadureça a ideia”.

“Nosso espetáculo está montado, no entanto precisamos de um local 
para a apresentação. Estamos disponíveis para apresentar em eventos, 
escolas e outras instituições que queiram contratar a produção”.

O projeto “Arte na Praça” envolve artistas diversificados e público 
de todas as idades

Samuel Vieira

O estúdio do Jacaré funciona em Jardim Canburi há cerca de 16 anos

Samuel Vieira
Samuel Vieira

“A produção de filmes e espetáculos 
necessita de leis de incentivo, é 
impossível realizá-las sem apoio. 
Temos custos com atores, equipamentos 
de áudio, figurino, cenotécnica, entre 
outras despesas”, afirma Karina.
    Com 12 anos de experiência como 
atriz e um ano produzindo cinema, 
Telma fala que atuou na peça 
“Carlota Joaquina, uma vírgula”, um 
espetáculo de José Celso Cavaliéri. 
Participou do filme “Helena”, 
aprovado pela Agência Nacional 
de Cinema (Ancine) e dirigido por 
Sérgio Medeiros, com diversos 
atores capixabas, de outros estados 
e de outros países. “Eu e Karina 
gravamos ‘Céu’, um filme trazido 

de Portugal pela diretora Sendy 
Vasconcelos. Na trama, um menino, 
morador de Jardim Camburi faz o 
papel principal. Eu faço papel de mãe 
da Karina e ela, mãe do menino. O 
elenco conta com cerca de 60 pessoas. 
Ainda em 2016, eu e Karina vamos 
participar do festival de cinema de 
Vitória com o filme ‘Condenados’, que 
foi gravado durante uma noite dentro 
do Teatro Carlos Gomes”, comenta. 
    Na peça “O pequeno papa sonho”, 
Telma e Karina atuaram juntas. 
Agora, as atrizes estão trabalhando no 
espetáculo infantil “Dona Baratinha 
quer Casar”, um texto de Milson 
Henriques, presenteado à Telma que 
está à frente de toda a produção. 

A primeira ação aconteceu em fevereiro na Praça Nilze Mendes 
Rangel, em Jardim Camburi e irá se repetir no dia 16 de abril

Jardim Camburi tem profissional do 
cinema  e do teatro
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Aprendizado em foco

Comportamento

Muitas escolas procuram pais 
de alunos para se queixar que 
o estudante demonstra ter 

algum tipo de dificuldade. O aluno 
pode não reter o conteúdo explicado 
em sala de aula devido a: ouvir e não 
processar as informações recebidas, 
ter problemas de comportamento e 
de relacionamento com o outro, pos-
suir Transtornos ou Síndromes de 
origem genética. Esses são somente 
alguns dos problemas que fazem com 
que esses estudantes não consigam 
aprender o conteúdo ensinado.
     Síndrome de Asperger, Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 

Transtorno do Déficit de Atenção 
(TDA) e Hiperatividade (TDAH), 
Dislexia, Discalculia, Dislalia, 
Disortografia, entre outros que 
dificultam o aprendizado escolar, 
foram questões que levaram três 
profissionais a buscarem soluções 
para esses problemas criando o 
“Espaço Aprender”. O Espaço busca 
acompanhar e orientar os alunos 
juntamente com os Pais e as Escolas.
      A fundadora do “Espaço Apren-
der”, a Farmacêutica Luana Carolina 
Trassi informa que o local oferece 
uma Equipe Multidisciplinar com-
posta de Acompanhamento Escolar 

da Rotina Diária de Estudos da crian-
ça, adolescente e jovem que apresen-
tam limitações. Também dispõe de 
Psicopedagogia, Fonoaudiologia tra-
balhando com linguagem e educação, 
e Psicologia fazendo orientação dos 
estudantes no reforço, ajudando-os 
no planejamento e orientação do qua-
dro de horários de estudos. Segundo 
Luana, a empresa foi constituída em 
2012 e o foco é o Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE) que é re-
gulamentado pelo Decreto n° 7.611 de 
17 de Novembro de 2011 que Dispõe 
sobre a educação especial, o atendi-
mento educacional especializado e dá 
outras providencias.  “O Decreto diz 
que o dever do Estado com a educação 
das pessoas público-alvo da educação 
especial será efetivado de acordo com 
algumas diretrizes, como: a garantia 
de um sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis, sem discriminação 
e com base na igualdade de oportuni-
dades.” 
    “Estamos vivendo uma nova era, 
um verdadeiro desafio para as escolas 
e professores que não foram treinados 
para o trabalho prático com esse novo 
público, porque os currículos dos cur-
sos de formação de professores das 
Faculdades e Universidades não con-
templam essa demanda.”
      “Diante desse cenário, nós da Equi-
pe multidisciplinar do Espaço Apren-
der temos nos debruçado na busca 
de alternativas para o enfrentamento 
desses problemas, junto e lado a lado 
com as Escolas, Especialistas, Médicos 
e Pais.”
     “Também oferecemos palestras em 
escolas para orientar professores e 
educadores, grupo de estudos e esta-
mos preparando um trabalho voltado 

para a formação de educadores”.
     Segundo a Psicóloga Marina Moita 
Sforza, grande parte da procura 
pelo espaço é de pais com filhos que 
necessitam de acompanhamento 
escolar e possuem algum laudo 
terapêutico ou estão em algum 
processo de avaliação para 
descoberta do problema. Já cerca 
de 20% da procura, o aluno não tem 
transtorno, não tem estrutura para 
estudar em casa, não tem rotina de 
estudo, e outras questões que o leva 
a precisar de orientação educacional 
especializada. “É comum pais 
chegarem ao Espaço, desorientados. 
Alguns já passaram por vários 
especialistas, mas o diagnóstico 
da criança não está concluído, 
dificultando o direcionamento 
do tratamento. Dúvidas sobre o 
que são os Transtornos Globais 
do Desenvolvimento também são 

muito comuns. Nossa Equipe se 
reúne para estudar os  casos das 
crianças e buscar a melhor forma de 
tratá-las. Temos sempre o respaldo 
Médico, mas no caso de não haver 
um diagnóstico, encaminhamos para 
o Neuropediatra avaliar.”
    Rosana Alves Vieira, fonoaudió-
loga, fala que as famílias que procu-
ram o Espaço chegam perdidas, sem 
saber o que fazer com o estudante. 
“Os pais ficam cansados de serem 
chamados pela escola e o problema 
não se resolve, o aluno continua não 
aprendendo. Quando recebe ajuda 
ele se desenvolve melhor, e a esco-
la passa a ter acesso às orientações 
necessárias podendo desenvolver um 
trabalho que potencialize o melhor 
desenvolvimento do aluno. Esses 
alunos têm o direito de ter alguém, 
um profissional que possa acompa-
nhá-los”, conclui.

Espaço trabalha inclusão de estudantes  
com Distúrbios ou Transtornos Globais do 
Desenvolvimento.

Área interna do espaço com alunos sendo orientados pelos 
profissionais

Da esquerda para a direita, as responsáveis pelo espaço: Marina Moita, 
Rosana Alves e Luana Trassi.
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Atualmente, homens e mulheres 
buscam por procedimentos cirúr-
gicos, seja por questões de saúde 
ou por estética. Esses procedi-
mentos são procurados, muitas 
vezes, na tentativa de modificar 
algo que os incomoda em seu 
corpo e elevar a autoestima, me-
lhorando assim seu convívio com 
a sociedade. Aumentar ou melho-
rar a forma dos seios e diminuir 
a barriga são alguns dos procedi-
mentos mais procurados. Médico 
há 21 anos e com 15 anos na pro-
fissão de cirurgião plástico, Adria-
no Batistuta Novaes, 46 anos, em 
conversa com o EAMB, comenta 
sobre alguns procedimentos, o 
tipo de pele, o cuidado com que-
loides e fala sobre outras questões 
a respeito de cirurgia plástica. 
Veja entrevista completa.
EAMB >> Quem são seus pa-
cientes? 
Adriano Batistuta >> São pesso-
as que se incomodam com alguma 
coisa nelas mesmas, geralmente 
indicadas por alguém que já fez al-
gum procedimento comigo ou que 
já ouviu falar sobre meu trabalho. 
Quais são os procedimentos 
mais procurados? 
 >> Os procedimentos mais comuns 
são as  próteses de mama , mama 
e abdôme .
Você realiza algum procedi-
mento no consultório médico?
>> Faço somente a aplicação de 
botox e preenchimento com ácido 
hialurônico para eliminar marcas.
Porque muitas pessoas dei-
xam de realizar cirurgias no 
exterior para as fazer aqui no 
Brasil?
 >> É comum o brasileiro que mora 
no exterior visitar a família e apro-
veitar para realizar procedimentos 
aqui. Ele se sente mais seguro por-

que tem referência do profissional e 
do custo no Brasil. Existem excelen-
tes profissionais na área da cirur-
gia plástica estética aqui.
O tipo de pele pode influenciar 
nos resultado da cirurgia? 
 >> Sim, e os fatores genéticos são 
os mais importantes, tanto na hora 
da cirurgia quanto na recuperação. 
Se a espessura da pele for muito 
fina, dificultar o fechamento dos 
pontos. 
A cirurgia plástica substitui a 
academia? 
 >> Isso é um falso conceito. A 
união das duas coisas é excelente 
casamento. Nesse caso, o objetivo 
da plástica é diminuir a quantida-
de de gordura subcutânea e esticar 
mais a pele. Se o músculo está mais 
trabalhado o resultado é melhor. O 
músculo firme sustenta um pouco 
mais o peso das vísceras. Quem for-
talece a musculatura abdominal e 
cuida da alimentação, tem melho-
res resultados após a cirurgia.
Antes do procedimento os pa-
cientes devem perder peso? 
 >> Quanto mais próximo do peso 
ideal, melhor é o resultado. Fico 
atento para entender o que se es-
pera da cirurgia. Se o objetivo é 
emagrecer, a cirurgia pode ajudar, 
mas não é o procedimento mais in-
dicado. O paciente que deseja per-
der cinco quilos com uma operação 
pode perder a mesma quantidade 
fazendo uma dieta de um mês, sem 
a necessidade de procedimento ci-
rúrgico. Já em relação à cirurgia de 
mama, oriento o paciente a perder 
peso antes do procedimento, porque 
para cada quilo a menos, perde-se 
de 10 a 15 gramas em cada mama, 
fazendo com que ela ceda. Não é 
aconselhável perder muito peso 
após a cirurgia de mama. 
Quais são as orientações e re-

comendações para quem vai 
fazer um procedimento? 
 >> A escolha do profissional é im-
portante. O cirurgião deve ser cre-
denciado à Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica. Existem profis-
sionais que realizam procedimen-
tos sem estar habilitados para a 
função, com grande chance de erro 
médico. Informo ao paciente que é 
necessário estar mais próximo ao 
seu peso ideal. Ele deve realizar 
todos os exames pré-operatórios e 
ficar atento sobre o uso de subs-
tâncias que alteram o sistema 
cardiovascular. A maioria das 
complicações que aparecem 
na mídia está relaciona-
da a isso. Remédios 
para perder peso e 
pré-treinos que tem 
efedrina na fórmula, 
quando misturados 
com as medicações 
anestésicas, podem 
ocasionar em arritmia 
e, até mesmo, parada cardíaca. As 
drogas ilícitas, como cocaína e cra-
ck, também são fatores de grandes 
problemas. Os pacientes costumam 
omitir a informação. É necessário 
interromper o uso das drogas ou re-
médios que alteram o sistema car-
diovascular, no mínimo, um mês 
antes da cirurgia. 
O que é preciso para que os re-
sultados da cirurgia e recupe-
ração sejam eficientes? 
 >> Deve-se fazer repouso ade-
quado, lembrando que isso não 
significa ficar parado na cama. A 
incidência de trombose venosa au-
menta bastante se o paciente fica 
muito tempo parado, apático. Ele 
deve se recuperar evitando se es-
forçar fisicamente. No caso da ci-
rurgia de mama, não deve levantar 
o braço além do ideal para evitar 

romper os pontos e não 
atrapalhar a fixa-
ção da próte-
se. Pegar 
peso é 
pro i -
b i -
do, 

pois força os pontos internos e 
prejudica o resultado. Manter a 
cicatriz sempre limpa e higieni-
zada é importante. As casquinhas 
que ficam superficiais devem ser 
retiradas, aquilo é resto de san-
gue, tecido de proteína e nutrientes 
que as bactérias usam para iniciar 
uma infecção. Além de diminuir o 
risco de infecção, a limpeza faz a 
cicatriz ficar com melhor aspecto. 
Após uma lipoaspiração, onde o 
local do procedimento fica roxo, se 
o paciente se expõe ao sol pode fi-
xar o ferro na pele e deixá-la com 
manchas. A drenagem linfática 
ajuda bastante, recomendamos 
fazer de 10 a 20 sessões, cerca de 
quatro dias após a cirurgia. É re-
comendado usar cinta cirúrgica até 
três meses após a cirurgia. Para os 
pacientes com tendência a ter que-

Cirurgia plástica: inclusão social 
com o resgate da autoestima
Pacientes necessitam de orientações importantes antes de realizar qualquer tipo 
de procedimento

loide, indicamos fita de silicone e 
beta terapia, um tratamento feito 
com radiação com outro especialis-
ta médico que evita a formação de 
cicatrizes exageradas. 
Você costuma opinar em rela-
ção ao procedimento desejado 
pelo paciente?
 >> Podemos opinar, mas devemos 
levar em consideração o que o pa-
ciente quer e o que o corpo dele 
permite. Oriento dizendo o que é 
possível e o que não é. Coisas exa-
geradas que podem levar o pacien-
te a risco, eu não realizo. Um dos 
meus objetivos na cirurgia plástica 
é trazer à pessoa a inclusão social, 
resgatando sua autoestima. A pes-
soa estando bem com ela mesma 
fará com que seja melhor compa-
nhia, refletindo positivamente nos 
relacionamentos dela. 
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Com nova administração a pizzaria 
e restaurante  Rodapizzas ganha, 
ainda mais, qualidade no cardápio e 

no atendimento. Agora, empresa está sob 

a direção da família Puck, onde ganhou 
mais carinho e um sabor caseiro com mais 
atenção na preparação dos pratos. 
    Quem chega para comer já percebe o 

ambiente familiar e o cheiro agradável da 
comida deliciosa.
       O self-service funciona com preço 
único e o freguês pode comer à vontade, 

tendo a opção de escolher um tipo de carne. 
         Durante a noite, o restaurante funciona 
com rodízio de pizzas com diversos sabores, 
salgadas e doces. 

Self-service com preço baixo, mais sabor no preparo refeição e pizzas em diversos sabores

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 - Vitória (próximo ao 
Banco do Brasil)

Rodapizza - 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.
Preço imperdível do rodízio por R$ 19,90* (por pessoa) - *Preço promocional. 
O que era bom, agora está irresistível.
O aniversariante que estiver 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)

Rodapizzas está sob nova direção
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Sabores do bairro

NNo bairro mais popu-
loso de Vitória encon-
tramos inúmeras op-

ções gastronômicas. Jardim 
Camburi possui desde res-
taurantes sofisticados até 
simples locais de lanches 
rápidos.
     As praças do bairro são 
locais onde algumas pes-
soas se reunem em família 
no final do dia e encontram 
lanches feitos por morado-
res que optaram em uma 

Gastronomia de Jardim Camburi 
é diversificada
Além de bares e restaurantes, moradores também podem optar por comer um crepe 
na praça ou aproveitar o serviço de serviço delivery de pães caseiros

      A professora Natalia Cric-
co (27 anos) diz que percebe a 
falta de opção de comida sem 
glúten no mercado e tem difi-
culdade de encontrar esse tipo 
de produto para consumo. Ela 
e seu filho são celíacos (têm 
transtorno autoimune do in-
testino delgado) e não podem 
consumir produtos com glú-
ten. Por causa disso, resol-
veu fazer pães especiais para 
quem tem restrições a alguns 
alimentos. “Encontrei uma 
forma de complementar mi-
nha renda e de oferecer pães 
para quem não pode consumir 

glúten. São caseiros, e os pre-
ços variam entre R$ 13,90 e 
R$ 22,90 por unidade. Ofereço 
diversas opções de pães com 
complementos como chia, li-
nhaça, castanha, ervas finas e 
também sem lactose. O cliente 
deve fazer o pedido com, no 
mínimo, um dia de antecedên-
cia. No momento, faço entre-
gas somente em Jardim Cam-
buri. Para encomendar basta 
ligar para (27)99942-3845 ou 
entrar em contato através do 
e-mail nataliacricco@hot-
mail.com. Em breve teremos           
novos sabores”.

forma alternativa de em-
preender, seja para comple-
mentar a renda familiarou 
como opção de trabalho.
     Os estudantes Rodrigo 
Scalzer (23 anos) e Floripes 
Peixoto de Souza (Flor,28 
anos) estão desempregados 
e investiram em um carri-
nho de tapioca, uma mesa 
e uma crepeira para con-
seguir obter a renda que 
necessitam para pagar suas 
contas. “Nesses tempos de 

crise está difícil conseguir 
emprego. Então, buscamos 
essa ideia para nos ajudar a 
garantir uma renda. Desta 
forma não temos a chance 
de demissão inesperada. 
Estamos otimistas com essa 
nova empreitada e por estar 
iniciando um novo traba-
lho. Nos horários que não 
vendemos nossos produtos 
nós ficamos livres para ou-
tras coisas. Acredito que o 
negócio demore um pouco 
para engrenar, mas logo fa-
remos nossa clientela. Eles 
vão gostar do nosso crepe e 
da nossa tapioca, são deli-
ciosos”, diz Flor.
     Rodrigo é estudante de 
administração e faz estágio 
em um hospital durante o 
dia, e fala que a decisão foi 
tomada junto com a namo-
rada. “Resolvemos unir for-
ças para superar o problema 
da crise juntos. Estamos na 
Praça da Bocha, em Jardim 
Camburi, de quarta a sexta-
-feira, à noite. Servimos re-
frigerante, tapioca e crepe 
suíço com diversas opções 
de recheio”, comenta. 

Professora complementa orçamento com pães 
sem glúten

Carro de tapioca usado pelo 
casal para o trabalho na praça

O casal de namorados Rodrigo e Flor se uniram para vender tapioca 
e crepe suiço na praça.

Divulgação Divulgação
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Sabores do bairro

Funcionamento:  Segunda a sexta das 6h30min as 15h30min - Sábado das 11h 
as 14 horas

Alimentação nutritiva e saudável

Localização:  Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 495, Lj.1 - Jardim Camburi, 29090-
120 Vitória - Ao lado da Igreja católica e anexo à academia Global.

Salladas - Saladas e Grelhados

Telefone: (27)3014-4048  /      (27) 99522-1573                    Serviço de entrega: Sim

A casa é especialista em alimentação saudável e oferece um cardápio exclusivo para o café da 
manhã, almoço, além de opções de lanches nutritivos. Dispõe de grande variedade de legumes e 
verduras, além dos carboidratos e proteínas, essenciais para o seu dia a dia. Nosso buffet é de dar 
água na boca. Agora, se para você o delivery for uma melhor opção, ligue para nós e em pouco 
tempo receberá uma deliciosa refeição em sua casa ou escritório. Um novo conceito de alimentação 
saudável. Porque para nós do Salladas, ter bom gosto é ser saudável.

Funcionamento: De segunda a domingo de 14 as 22 horas.

Sorvete na pedra

Localização: R. Italina Pereira Motta - Loja 1 - Número 561 - Jardim Camburi -     
Vitória

Ice Creamy - Sorveteria

Prepare-se, você nunca tomou um sorvete assim. Sorvete na pedra, um sucesso mundial agora 
na sua cidade. O verdadeiro sabor do sorvete com a qualidade IceCreamy de uma maneira 
inédita. Prove e se apaixone. 
Uma nova experiência em tomar sorvete.

Telefone:  27 99243-6847                                                      Serviço de entrega: Não

Funcionamento:  de Segunda a Sábado de 11h as 15 horas

Comida artesanal, nutritiva, saborosa e preço acessível

Localização:  Rua Aurora de Aguiar Ferreira, 181, Jardim Camburi - Vitória 
(próximo à Politintas)

Cantinho de Minas - Restaurante Self-service

Telefone: (27)3347-0265  -  Facebook: Cantinho de Minas -  Serviço de entrega: Não

Há mais de uma década pertinho de você, preparando artesanalmente, com ingredientes frescos e 
saudáveis, pratos nutritivos e variados da cozinha tradicional,  servidos no fogão de lenha. Para uma 
boa refeição diária, aqui você encontra também grande diversidade de saladas, legumes, grelhados e 
suco natural de frutas fresquinhas preparados na hora, além de um ambiente agradável, acolhedor e
familiar.

Venha conhecer. Você vai gostar!



4


