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O desafio de ser mulher, 
mãe e empresária 
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>  PÁG.8

Fibromialgia: 
uma doença 
que causa 
dor

Apesar da correria da 
vida de empresária, 
a mamãe Aline Curi, 
sempre tem tempo 
para se dedicar aos 
seus filhos >  PÁG.5

Restaurante 
Kioto: variedade 
e preço baixo.

Veja mais opções 
gastronômicas no 
caderno.

Sabores do Bairro

Samuel Vieira

Corrida: Christiane 
é bronze nos jogos 
Pan Americanos e 
Campeã Mundial 
Militar >  PÁG.8>  PÁG.3
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Mãe: mulher, guerreira.

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)
Portal de notícias:  www.euamomeuba i r ro .com
Facebook:  fb.com/euamomeubair ro
Twitter:  euamomeubair ro1- Impresso elaborado e produzido por euamomeubairro -

Opnião

     São essas as palavras que me vêm à cabeça quando pen-
so em homenagear minha mãe.
    Numa cultura sexista e patriarcal, ser mulher, por si só, 
não é fácil. E imagino que ser mãe também não seja.
   Vejo uma batalha diária nas mulheres que são mães e 
precisam dividir seu tempo entre trabalhar, cuidar de seus 
filhos, cuidar da casa, administrar as finanças e, o mais 
importante, descansar.
   Vejo a batalha diária de mulheres casadas e que, ainda 
assim, fazem papel de pai e mãe; também daquelas que es-
colheram ter um filho sem se casar, e são julgadas por isso; 
existem ainda aquelas que não queriam ser mães, mas aca-
baram cedendo a pressões externas.
    Esse texto não foi escrito no intuito de diminuir a impor 
tancia da maternidade. Muito pelo contrário, foi no intuito 
de homenagear a todas as mães. 
     Guerreiras, elas superam diversos obstáculos e ignoram 
qualquer julgamento da sociedade, por amor a seus filhos. 
Apenas elas entendem tudo o que vivenciaram, vivenciam 
ou virão a vivenciar. 
    Ser mãe é amar: um tipo de amor que não se esgota.
    Obrigada, mães!

Espaço empreendedor

Quero
falar

Michelle Baptista
Bióloga
noronha_jc@hotmail.com

Michelle 
Baptista

Sobre meu bairro ...

Impressão: parque gráfico Metro

“Gosto bastante de Jardim Camburi (apesar do itenso e insistente pó de minério); 
contudo, atualmente, com o grande número de habitantes, tem havido alguns 
problemas em relação à segurança e a opções de lazer e entretenimento. O que é 
natural e infelizmente comum.  Há aqui no bairro um grande percentual de crianças, 
de adolescentes, de jovens, de jovens famílias, de idosos e de grandiosos 
talentos que merecem o devido valor e precisam de um espaço próprio para 
suas recreações, atividades e manifestações culturais.  Uma comunidade que 
investe também em Cultura torna a sociabilidade entre os seus mais harmônica, 
produtiva e agradável de viver”. (Leonardo D. Ferreira, professor, poeta, 
escritor, dramaturgo, músico e agente cultural)

“Jardim Camburi é um bairro lindo. Aqui, 
as pessoas fazem muitas amizades. O 
bairro tem um lado intimista, com uma 
noite animada e cheia de opções, mas 
deixa a desejar na questão da violência, 
com os pequenos furtos que acontecem 
quando descemos dos coletivos no 
período da noite, regressando do 
trabalho ou da faculdade” - (Márcia 
Sendra - Atendente Odontológica)

Canto do Sol - Rua Carlos Martins
(27)3337.6970 / (27)3337-8377 / (27)3337-9918
Rua Alcino Pereira Netto
(27)3337-8335
Tubarão - Av Dante Michelini
(27)3337-3431
Bairro de Fátima - Pousada Lord
(27)3337-9808, (27)3238-0891 / (27) 99808-0992

Pontos de Taxi que atentem o bairro:
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Atleta de corrida tem títulos 
nacionais e internacionais

Christiane é bronze nos jogos Pan Americanos e Campeã Mundial Militar

Samuel Vieira

Nascida em Santa Cruz do 
Sul (RS), a profissional de 
educação física Christiane 

Ritz dos Santos Schieck, 34 anos, 
saiu do interior do Rio Grande 
do Sul como atleta, com 18 anos, 
se destacando com os resultados 
por sua idade. Com incentivo da 
família, resolveu ir para os Es-
tados Unidos se preparar com o 
mesmo treinador do atleta Joa-
quim Cruz, especialista dos 800 
metros e campeão olímpico na 
prova. Retornou ao Brasil, porém 
cada temporada ficava um mês 
ou mais na Europa para as com-
petições por lá. 
       “Tive o privilégio de repre-
sentar clubes como o Vasco da 
Gama (RJ), Ulbra (RS), Sogipa 
(RS), E.C. Pinheiros (SP). Com 
certeza, as saudades de casa, da 
família e do marido estiveram 
presente nestes períodos, mas foi 
muito gratificante tudo que pas-
sei e aprendi nestes anos como 
atleta profissional”, conta.
      Christiane finalizou o ciclo 
olímpico em 2012 e, após seu ca-
samento em 2013, veio morar em 
Vitória mesmo com alguns pe-
ríodos de treinos e competições 
em Jundiaí (SP). Ela é moradora 
de Jardim Camburi há três anos. 
“Vitória é um ótimo lugar para 
treinar, pois a temperatura não 
muda tanto como em São Paulo 
e no sul, reduzindo os riscos de 
lesões, e tenho uma vista linda 
para treinar na Orla de Camburi. 
No final do ano passado abri mão 
de representar o E.C. Pinheiros 
para poder vestir a camiseta da 
empresa minha e do meu marido, 
Equipe Running4Life”, afirma.

      A atleta começou a correr 
para se motivar, acompanhando 
seu pai  em jogos do Sesi e al-
gumas corridas de rua. “Por in-
sistência, pedi para meu pai me 
deixar correr. Na primeira vez ele 
não me deixou, em virtude de ser 
muito magrinha. Perguntei tam-
bém se podia fazer Karatê, já que 
era o outro esporte que meu pai 
praticava, porém sem sucesso da 
pergunta. Se eu era magra para 
correr, imagine para lutar (risos). 
Mas pela segunda vez insisti em 
perguntar se eu podia correr, e 
meu pai liberou minha participa-
ção, sendo minha primeira corri-
da no dia 07 de setembro de 1993, 
em uma corrida de rua na minha 
cidade. Nunca mais parei”.
       Por mais de vinte anos Chris-
tiane participou do atletismo 
em corrida de pista, como espe-
cialidade meio-fundista, de 800 
metros, chegando em alguns 
momentos a 1500 metros e re-
vezamento 4x400m. Atualmente 
participa das provas de rua na 
região, como provas de 5km e 
10km.

    

     Em seu currículo de atleta 
profissional, estão várias provas 
com níveis internacionais, como: 
Jogos Mundiais Militares – Rio de 
Janeiro; Jogos Pan Americanos de 
2003 e 2011 – Santo Domingo e 
Guadalajara; Campeonato Mun-
dial Indoor (pista coberta) – Bu-

dapeste; Universidades (Mundial 
Universitário) na Coréia do Sul; 
Ibero Americano em 2002, 2008, 
2010 e 2012; Troféu Brasil Adulto; 
GP´s Internacionais Caixa; Jogos 
Sul Americanos – Chile; Várias 
competições – meetings interna-
cionais na Europa.
      Christiane fala que o que a 
motiva correr, até hoje, é o amor 
pelo esporte. Outras motivações 
foram conhecer lugares, culturas 
e pessoas diferentes, oportuni-
dades que o esporte (como atleta 
profissional) a proporcionou.
       A atleta se destaca com suas 
melhores colocações, foi Campeã 
Mundial Militar no revezamen-
to 4x400m. Nos 800 metros, foi  
Bronze nos Jogos Panamerica-
nos em 2003 e quinto em 2011, Bi 

Campeã Ibero Americana; Bronze 
nos Jogos Sul Americanos; Cam-
peã do GP Internacional; Recor-
dista do Campeonato Sul Ameri-
cano; Tri campeã nacional entre 
outras pratas e bronzes; e vários 
títulos em competições na Euro-
pa. Também foi sexto lugar no 
“Jogos mundiais da Juventude” 
(escolares) nos 800 metros e reve-
zamento 4x400m.
   “Foi uma imensa alegria 
representar meu país nos Jogos 
mundiais Militares, pois não tive 
a oportunidade de participar do 
Pan do Rio de Janeiro em 2007 
e me senti como se estivesse 
recuperando esta participação. 
Além de me consagrar campeã 
mundial, pude atingir o índice 
exigido nos 800 metros para 

os Jogos Pan Americanos no 
México em 2011. Estar entre 
as melhores do mundo e saber 
que você está bem preparada é 
saber que pode brigar de igual 
para igual em finais, além de 
ser gratificante poder colocar 
em prática o que realiza nos 
treinos e ser reconhecida 
internacionalmente pelo título”.
       Christiane conta que o atle-
tismo a proporcionou supera-
ção, disciplina, fé e amor, além 
da oportunidade de se formar 
em Educação Física através das 
bolsas de estudos que conseguiu 
em meio a treinos, mudanças de 
cidades e viagens. Atualmente, 
atua como treinadora de corrida 
na Equipe Running4Life em Vi-
tória e Serra, e Personal Trainer. 

Divulgação Facebook

Campeonatos 
e títulos
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Arquitetos criam espaço que oportuniza 
discussões empreendedoras
Casa Livre é um espaço compartilhado por profissionais de diversas áreas e está disponível para quem deseja realizar cursos 
e outras atividades.
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Samuel Vieira

Clara Nahas e Natan Guimarães são responsáveis pela Casa Livre.

O espaço interno da Casa Livre é flexível, possibilitando a transformação do ambiente de acordo com o objetivo da ação a ser relizada no local. Para se obter mais informações sobre o espa-
ço, basta acessar o facebook.com/acasalivre ou instagram.com/acasalivre.

Imagine um local que, durante 
o dia, profissionais com ideias 
empreendedoras se reúnem 

em um ambiente de escritório 
para trabalhar suas atividades, 
com a oportunidade de ampliar 
sua rede de contatos e que, du-
rante a noite, o espaço se trans-
forma em um pequeno auditório, 
ou um ambiente para cursos, ou 
até mesmo para realizar ativi-
dades gastronômicas. Esse local 
existe. É a Casa Livre, localizada 
na rua Belmiro Teixeira Pimenta, 
513, ao lado da Paróquia Sagrada 
Família (igreja católica), criada 
pelos arquitetos Nathan Vidigal 
Guimarães e Clara Nahas, ambos 
com 25 anos de idade.
     Os empresários pensaram em 
um local mutante, transforman-
do-o em um ponto de encontro de 
pessoas de diferentes profissões, 

tornando-o flexível. Durante o 
dia a Casa Livre é um escritório 
compartilhado e, a noite, aconte-
cem atividades, cursos, cinema, 
e outras ações fomentadas nos 
pilares da casa, que são inspirar, 
educar, apaixonar e empreender.
      “Conseguimos transformar o 
ambiente de escritório em espaço 
para eventos. As mesas são flexí-
veis e não precisamos retirá-las 
para executar as ações, apenas as 
levantamos. As cadeiras são posi-
cionadas de maneira que otimize 
o uso do espaço. Na casa já acon-
teceu um workshop e temos uma 
frente de trabalho que é o em-
preendedorismo gastronômico, o 
qual chamamos de ‘Gambiarra’, 
um ambiente informal onde as 
pessoas comem um sanduíche, 
bebem uma cerveja, e trocam in-
formações relevantes, como uma 

espécie de lanchonete. Acontece 
na última quinta-feira de cada 
mês e é aberto ao público. Con-
vidamos sempre um chefe de co-
zinha ou uma pessoa que deseja 
obter lucros realizando ativida-
des aqui”, informa Nathan.
     Segundo Clara, as pessoas que 
frequentam o local são jovens 
empreendedores que, geralmen-
te, falam sobre negócios e trocam 
informações.
     A Casa Livre recebe eventos 
relacionados com cultura, arte, 
educação, e outros, desde que 
esteja dentro dos pilares da casa. 
Todos eventos são divulgados no 
Facebook e Instagram.
      “As paredes são brancas, pró-
prias para uma exposição. Se a 
pessoa deseja oferecer um curso, 
estamos abertos a conversa para 
discutir a ideia: verificamos se o 

mesmo se encaixa nessas ques-
tões de empreendedorismo e, en-
tão, estudamos a possibilidade de 
ser executado na casa. Todos que 
trabalham na Casa Livre são pro-
fissionais independentes uns dos 

outros, que alugam o espaço para 
realizar suas atividades. É uma 
opção mais em conta, e possibi-
lita a troca de informações, a am-
pliação contatos e mais oportuni-
dades de trabalho”, afirma Clara.
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Jardim Camburi
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Localizado na rua Herwan Modenesi 
Wanderley, o restau-rante Kioto, 
conta com área interna climatizada e 

externa, . Dispõe de um farto buffet, onde 
seus clientes podem se servir à vontade, 
através do rodízio. O cliente tem, também, 

a opção de fazer pedidos no sistema à la 
carte e delivery. O serviço de entrega 
do restaurante Kioto, é uma facilidade 

para as pessoas que não desejam sair de 
suas casas e preferem fazer seus pedidos 
através do site ou pelo telefone. 

A casa oferece o melhor da culinária oriental e opções de 134 pratos à la carte

Restaurante Kioto se destaca pelo 
cardápio variado e preço baixo 

Culinária Oriental
Restaurante Kioto

Restaurante especializado no melhor da culinária oriental, com sistema de rodízio, self-service, 
serviço à la carte e delivery. Oferece também, 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 a eventos.
Pedidos pelo telefone: 272142-5437 / 272142-5439 ou através do site www.redekioto.com.br

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 
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Sabores do bairro

Funcionamento: Segunda, quarta e quinta: das 18h30min as 24h / Sábado: das 
18h30min as 01h  / Domingo das 18h30min as 24h

Uma tradição que ultrapassa três décadas

Localização: Rua Carlos Martins, 435 - Jardim Camburi - Vitória

Hamburgão - Lanchonete

A história do Hamburgão se sustenta na busca diária por novos sabores e também por um 
cardápio variado que atenda e agrade a todos os gostos e ideologias. Como exemplo, os 
lanches light, os vegetarianos e até um menu Kids para os pequeninos.
O Hamburgão oferece desde lanches tradicionais, à lanches com filé mignon, picanha, frango e 
opções de combos. O cardápio também apresenta acompanhamentos, açaí na tigela e bebidas 
diversas

Telefone:  27 3237-2252                                                      Serviço de entrega: 

Moqueca Capixaba
Ingredientes

2 quilos de peixe fresco (badejo, robalo, cação, papaterra, pargo); 4 a 5 maços de 
coentro; 4 maços de cebolinha; 2 cebolas pequenas; Tomate a gosto; 2 limões; 
Azeite; Colorau; Sal; Pimenta a gosto; Farinha para o pirão.

Modo de fazer:

Coloque o peixe cortado em postas dentro de uma vasilha com sal e suco de um 
limão por pelo menos uma hora. Lembre-se de separar a cabeça para o pirão. 
Em uma panela de barro grande coloque duas colheres de óleo, uma colher de 
azeite, cebolinha, cebola, coentro, tudo bem picadinho. Acrescente o tomate 
cortado em rodelas, como se fosse forrar o fundo da panela, e o colorau a gosto. 
Arrume as postas do peixe e cubra com mais um pouco de cebolinha, cebola e 
coentro picados.  Não adicione água, nem sal (aqui, o moquequeiro de primeira 
viagem geralmente cede à tentação e coloca água, mas não precisa mesmo) . 
Deixe cozinhar em fogo brando e, quando levantar fervura, acrescente algumas 
gotas de limão. Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de dez minutos. Só 
então corrija o sal, se for necessário.

Para o pirão, você pode fazer da mesma forma. No lugar das postas, coloque 
a cabeça do peixe. Quando ela estiver cozida, acrescente água fervente (agora 
pode) e deixe no fogo até quase desmanchar. Retire as espinhas, teste o sal, e 
vá acrescentando a farinha de mandioca até o ponto de pirão, mexendo sempre 
pra não empelotar. Cuidado para não colocar demais; parece que vai ficar mo-
lenga, mas quando começa a borbulhar, engrossa.
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Ótima receita para quem faz controle de peso. O pão fica super leve, 
com a mesma textura do pãozinho comprado na padaria e não usa 
farinha de trigo. É uma delícia.

Ingredientes:

    4 claras
    2 gemas
    3 col sopa de maizena
    12 col sopa de leite em pó
    1 pitada de sal

Modo de preparar:

Bata as claras até ficarem em ponto de neve.
Junte as duas gemas e bata mais um pouco. 
Misture os outros ingredientes sem parar de bater, até a massa ficar 
homogênea. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média 
por 15 a 20 minutos. 
Sirva.

Sabores do bairro

Pão de Leite (leve)
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Sabores do bairro
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Lanches gourmet com produtos 
caseiros e artesanais

Divulgação

Com características dos 
grandes parques mundial-
mente famosos, os em-

presários Urbano Hayne Filho, 
Arthur de Sá Carneiro, e André 
Rasseli Hayne, trouxe-ram para 
Jardim Camburi o  Hyde Park 
Hamburgueria, com uma linha 
de “burgers” especiais, oferecen-
do novas experiências gastronô-
micas para o bairro. O ambien-
te é aconchegante e o cliente é 
sempre bem recebido.
     “Criamos uma linha de burgers 
especiais e 100% caseiros”, diz 
Urbano”. Ele conta que o nome  
Hyde Park foi inspirado no 
famoso parque de Londres, 
que após séculos pertencendo 
às famílias da realeza inglesa, 
tornou-se público e é, hoje, um 
dos principais pontos turísticos 
da cidade, com shows musicais 
e muito alto astral.
      De acordo com o empresá-

rio, a carne dos sanduíches são 
são caseiras, preparadas artesa-
nalmente e apresentam  sabor 
especial. “O cliente ainda tem a 
opção  de adicionar fritas em seu 
“burger”, acrescenta. 
      Além dos deliciosos sandu-
íches, a casa oferece porções di-
versas, saladas, e um menu kids 
para a criançada. A casa conta 
com serviço de entregas, aten-
dendo a Jardim Camburi e Bairro 
de Fátima.
  “A hamburgueria funciona 
de terça a domingo das 18h  às 
23h30min e está localizada no ed-
fício Hyde Park,  na rua Adelino 
Antônio Ferreira, 30, ao lado do 
Shopping Norte Sul. Oferecemos 
serviço de entrega e o cliente pode 
pedir pelos telefones: 3237-0104 e 
99972-7533”. O cardápio está dis-
ponível no facebook e instagram 
como “hydeparkhamburgueria”,                                        
informa Urbano.

A  Hyde Park Hamburgueria chega a Jardim Camburi com serviço de entrega e lanches deliciosos.

A Hyde Park fica localizada ao lado do Shopping 
Norte Sul.

As carnes dos burguers são 100% caseiras e 
artesanais.

A boa higiêne da cozinha é um detalhe importante 
para os proprietários do Hyde Park.

Sabores do bairro
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Aline consegue tempo para ficar com seus filhos, brincar, ajudar no dever de casa, levar para nata-
ção, e outras atividades.

Com dois filhos, atribui-
ções domésticas e um 
empreendimento para 

gerenciar, a empresária Ali-
ne Curi Pereira, 30 anos, tem 
uma rotina bastante agitada. 
Para conseguir conciliar tra-
balho, casa e filhos, Aline está 
sempre alterando sua progra-
mação diária para executar 
suas tarefas, pois o acúmulo a 
atrapalha a lembrar de todas 
os afazeres. A empresária con-
ta que tem o hábito de listar 
as tarefas diariamente, ou até 
semanalmente, para não es-
quecer de nada. 
   “Deixo anotado no celular 
porque sei que sempre estarei 
com aquela ‘colinha’ junto co-
migo para me ajudar a organi-

zar e otimizar meu dia”, conta.
    Apesar de tantas obrigações, 
Aline arruma um tempo 
para cuidar de si mesma. 
“Todos nós precisamos de 
um tempo para relaxar, 
descansar e se cuidar”, diz.  
    Com o nascimento dos fil-
hos foi preciso se adaptar à 
nova vida, criando uma rotina 
diferente, dividindo o seu 
tempo. Pela manhã, Aline se 
dedica aos filhos e à tarde, 
no momento que as crianças 
estão na escola, ela resolve 
suas questões pessoais e 
profissionais.
     “Na maioria das vezes consi-
go organizar bem minha agen-
da, mas quando se tem uma 
criança sabemos que podem 

O desafio de ser mulher, mãe e empresária
Proprietária do Laminha’s Bar, Aline Curi, fala como consegue conciliar o papel de mulher 
que realiza multitarefas.

     Em relação ao momento de 
crise, a empresária comenta 
que sua empresa busca valo-
rizar cada centavo do cliente.    
    “Sabemos como está difícil 
ganhar dinheiro neste momen-
to, então mantemos pratos de 
qualidade com bons preços”.

ocorrer imprevistos. Com isso, 
não me cobro caso não consiga 
cumprir tudo no mesmo dia”. 
     Proprietária do Laminha´s, 
um bar que é diversificado e 
frequentado por jovens e fa-
mílias, Aline comenta que a 
missão da empresa é atender 
a expectativa de seus clientes 
oferecendo petiscos mais ela-
borados e saborosos, drinks 
deliciosos, aliado ao bom 
atendimento e ao som de boa 
música ao vivo.
  “O sucesso da empresa se 
deve ao fato de que buscamos 
trazer o que tem de melhor no 
mercado com preços acessíveis. 
Alguns de nossos petiscos vem 
na cesta de queijo parmesão, 
assim, além de comer o petisco 

o cliente come a cestinha 
também, que é deliciosa; temos 
o bolinho de feijoada, que 
unido à geleia de pimenta fica 
irresistível; um filé-mignon que 
derrete  na  boca;  camarão  
na  cesta  de parmesão, entre 
outros”.

que brota dentro da gente e 
que nos dá forças para qual-
quer batalha que possa vir, 
e isso nos faz refletir melhor 
em todos os aspectos. Quando 
passamos por obstáculos, lem-
bramos que temos um ser que 
precisa de nós. É muito gosto-
so ser chamada de mamãe em 
qualquer momento, é algo pe-
queno que me faz sentir viva 
e com mais força.  Temos um 
bom relacionamento de mãe e 
filho. Somos amigos, ele é meu 
confidente e isso me dá tran-
quilidade. Me considero uma 
super mãe”, diz.

A relação de Ivone com seu filho é de cumplicidade.

Conciliar vida de mãe e 
profissional não é fácil
      A analista financeira Ivo-
ne Pessanha, funcionária de 
uma escola do bairro, executa 
trabalhos artesanais para com-
plementar seu orçamento e 
frequenta uma faculdade. Ela 
conta que não é fácil conciliar 
trabalho com a função de mãe, 
mas, apesar disso, é muito pre-
sente na vida de seu filho. 
     “Uso meu tempo livre para o 
estudo e o lazer do meu filho, que 
é meu aliado, parceiro e amigo. 
Durmo tarde e não tenho hora 
para me deitar, ainda assim sou 
feliz, pois sei que faço tudo isso 
por ele. Ser mãe é uma essência 

Samuel Vieira
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Cuidando da beleza com ética e saúde
Empresária traz novidades de beleza e estética para a mulher, com destaque no dia da noiva, mães, 
formandas e debutantes.

Samuel Vieira

Durante 12 anos, a bacharel 
em direito, Luciana Al-
ves Furtado de Mendonça 

Elian, de 43 anos, optou em abrir 
mão da carreira profissional 
para cuidar de seus filhos. Após 
esse período Luciana percebeu 
que seria o momento de mudar 
sua vida e buscar independên-
cia financeira. Então, a empre-
endedora realizou pesquisas 
para saber que tipo de negócio 
abriria, até que um amigo a su-
geriu montar um salão de bele-
za, por causa de seu perfil pro-
fissional e por ter experiência 
com o comércio. A empresária 
não poupou investimentos na 
empresa, adotando como lema 
“Beleza com ética e saúde”. Bus-
cou conhecer profundamente o 
negócio para entender sobre ele. 
Participou de cursos na área de 
beleza e estética e priorizou os 
que são certificados pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Co-
mercial (SENAC),  pioneiro nes-
sa área, com práticas e teorias. 

     “É necessário que eu enten-
da bem sobre os produtos, e fios 
de cabelo. Então, fiz o curso com-
pleto, me aprofundei e continuo 
estudando e me aperfeiçoando, de 
forma que consiga avaliar meus 
profissionais e orientar meus 
clientes”, comenta a empresária. 
     Luciana ganhou e montou o 
Espaço Elian, um presente dado 
por seu companheiro que foi 
homenageado com o nome do 
salão, por apoiá-la nesses dez 
meses de existência da empresa. 
Fazem parte da equipe seis pes-
soas: duas manicuras, uma este-
ticista, duas cabeleireiras e a em-
presária que administra o salão. 
Luciana tem em seu quadro de 
profissionais uma de suas pro-
fessoras do SENAC, que está no 
espaço desde a sua inauguração.
     Uns dos motivos que levou 
Luciana a instalar a empresa em 
Jardim Camburi foi, segundo ela,  
o fato de estar localizada em um 
bairro nobre e próxima à casa de 
seus pais. Atualmente morando 

em Mata da Praia, a empreende-
dora conta que tem uma histó-
ria de vida em Jardim Camburi, 
onde morou durante 30 anos.
     Luciana faz o que ama e, por 
isso, fica antenada nas tendên-
cias, eventos de beleza, viagens, 
moda, novidades e no que vale 
a pena investir, pois, segundo 
ela, são muitos os produtos e as 
marcas oferecidas no mercado. 
“Sou seletiva, então usamos pro-
dutos de tecnologia avançada e 
que estão no mercado há anos. 
Trabalhamos focando na beleza 
e saúde do cabelo, pele, mãos, da 
estética em geral, de acordo com 
a exigência da ANVISA e vigi-
lancia sanitária”.
     O Espaço Elian trabalha com 
estética facial e corporal, produ-
ção para festas, noivas, qualquer 
tipo de procedimento voltado 
para o cabeleireiro e serviços 
de manicura e pedicura. Além 
disso, existe uma área exclusiva 
para o atendimento ao cliente 
de forma reservada, podendo ser 
usada para o dia da noiva, mães, 
formanda, debutante e a mulher 
em geral, ou para quem dese-
jar um momento especial, onde 
poderá aproveitar e relaxar um 
pouco. O local dispõe do con-
forto de um Spa, contendo uma 
banheira de hidromassagem, um  
toillet privado, um frigobar, uma 
TV e uma sala de estética. 
     O salão também atende a ho-
mens, trata de barbas, cortes de 
cabelo, depilação, entre outros 
serviços. “A procura da estética 
masculina é grande, ” comenta 
Luciana. 
    Segundo a empresária, a exe-
-cução do serviço, juntamente 

com o ambiente agradável, a 
satisfação, os produtos de quali-
dade e a segurança que os profis-
sionais transmitem, são os dife-
renciais da empresa e fazem com 
que o cliente retorne ao local. 
     “Achamos importante a opi-
nião do cliente em relação ao ser-
viço. Estamos abertos à críticas e 
à sugestões”.
   De acordo com Luciana, todo 
cabelo que possui qualquer 
tipo de procedimento químico 
precisa ser tratado, com isso 
o salão realiza pacotes com 
excelente custo benefício 
que dará resultados eficazes 
para preservar o fio de cabelo 
deixando saudável e belíssimo. 
       No mês de maio o salão con-
ta com pacotes especiais para  
noivas e mães.
  Ela informa que todo o 
procedimento realizado no cabe-
lo é feito na frente do do cliente 
para que ele tenha  a segurança 
de saber qual produto que está 

sendo usado. 
     Para o cliente que queira mu-
dar o visual, os profissionais usam 
a técnica do visagismo (arte de 
criar uma imagem personalizada 
de acordo com o físico e o rosto da 
cliente). Os produtos utilizados 
com a finalidade de alisar e redu-
zir volumes não contém formol. 
   A organização mundial da 
saúde  (OMS ) adverte que o for-
mol é considerado cancerígeno. 
     O horário de funcionamen-
to do salão é de 9 da manhã às 
19 horas, podendo extender de 
acordo com a necessidade do 
cliente.

O Espaço Elian está localizado na Rua 
Desembargador Eurípedes Queirós do 
Vale - Ed. Omni Tower, Loja 07. - Jardim 
Camburi, Vitória - ES,  e  disponível 
para receber todo o tipo de cliente. Os 
agendamentos podem ser através do 
telefone:  (27) 3100-7071 / 99838-7071.

“Procuramos conhecer o cabelo do 
cliente antes de realizar qualquer 
procedimento químico.  Dessa forma, 
usamos a ficha de anamnese que 
fornecem as informações necessárias 
para analisar cada tipo de cabelo 
cliente”, diz Luciana. 

Área com o conforto de um Spa.
O ambiente é agradável, as cadeiras são reclináveis com descanso 
para os pés

Para esterilizar os alicates e outros 
objetos, o salão utiliza uma autoclave, 
um equipamento utilizado em hospitais 
e laboratórios.

Penteados e make para grandes e 
pequenos eventos. 

A proprietária do Salão Espaço Elian, Luciana Alves, busca estar atualizada para avaliar seus profissionais e  
atender seus clientes.

Lavatórios confortáveis
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Apaixonado por química, professor escreve livro para auxiliar 
estudantes que se preparam para concursos e vestibulares

Aprendendo química,  
física e matemática

Educação

Samuel Vieira

Percebendo a carência do 
município de Vitória em 
serviços de apoio a estu-

dantes de ensino fundamental, 
médio e superior, há cerca de 25 
anos, o professor Eduardo Pe-
dro Glicério, 43 anos, resolveu 
dar aulas particulares de refor-
ço escolar. Ele auxilia alunos de 
faculdade em matérias de cálcu-
lo, física e química e estudantes 
do ensino fundamental e médio 
com dificuldades em matemáti-
ca, física e química. Além do re-
forço escolar, Eduardo também 
é professor universitário.
    Eduardo afirma que a mate-
mática no ensino fundamental 
é importante para que o aluno 
se desenvolva. Segundo ele, se 
o estudante não aprender as 
quatro operações no ensino 
fundamental, quando alcançar 
o ensino médio poderá ter di-
ficuldades até para outras ma-
térias, como as da área de hu-
manas. Glicério narra a história 
de uma aluna que tinha o sonho 
de estudar medicina e desistiu, 
porque um professor de quími-
ca a deixou traumatizada com 
a forma que ensinava e cobra-
va de seus alunos. Isso fez com 
que a estudante desistisse de 
ser médica, e a transformou em 

uma advogada frustrada.
    “O cuidado com a maneira 
do professor ensinar é mui-
to importante, para que não 
traumatize o aluno. Não é todo 
profissional que pode dar au-
las, assim como nem todos que 
gostam de uma ‘pelada’ podem 
ser jogadores de futebol. Às ve-
zes, o professor está qualificado 
para ensinar determinada ma-
téria, mas não está ‘apto’ para 
dar aulas. Para ser professor é 
preciso gostar e saber lidar com 
o aluno, para que nele não haja 
traumas”, comenta.
     De acordo com Eduardo, 
muitas vezes o problema 
não está somente no aluno. 
Segundo ele, se uma turma com 
mais de 80% de alunos fica de 
prova final, existe algo errado 
com o professor. “Existem 
muitas pessoas despreparadas 
lecionando”, acrescenta.
    Eduardo fala que o trabalho 
dele durante toda a sua 
trajetória profissional tem dado 
resultados positivos. “Tenho 
casos de alunos que foram 
expulsos de escolas e hoje, um 
é médico cirurgião e o outro é 
professor de direito. Se a pessoa 
tiver vontade, mesmo que o 
aprendizado seja mais lento, 

o resultado é sempre positivo. 
Dentre os meus alunos atuais, 
recebo um estudante de vila 
velha para aprender química 
específica para vestibular de 
medicina”.
    Apaixonado por química, 
principalmente a área de cál-
culos químicos e estequiomé-
tricos, Eduardo fala que sempre 
achou as publicações referentes 
à disciplina tediosas, e difíceis 
de serem compreendidas. En-
tão, resolveu publicar um livro 
em formato de aula, onde al-
guns exercícios são resolvidos 
passo a passo, sendo explicados 
em uma linguagem simples e 
de fácil compreensão, como se 
o aluno tivesse o apoio do pro-
fessor no momento da leitura        
do livro.
     “A disciplina de química 
faz parte do nosso dia a dia, 
desde a água tratada com a 
qual lavamos o rosto e a pasta 
que escovamos os dentes, até 
em nossas amizades, pois para 
sermos amigos de alguém 
é necessário que ‘role uma 
química’. Li a frase ‘o livro é 
a primeira forma de ensino 
à distância’ em um artigo 
científico, o que me motivou a 
escrever”.

Professor dá aulas de reforço escolar para alunos do ensino fundamental, médio ou superior. 

euamomeubairro - abril/2016

Distribuição do jornal euamomeubairro
       Buscamos, a cada dia, melhorar a distribuição do jornal eua-
momeubairro para que tenhamos certeza de que moradores, co-
merciantes, prestadores de serviços e transeuntes recebam o jornal 
impresso. Agora, contamos com uma equipe uniformizada para a 
realização da entrega dos mesmos. Além de realizarmos a distri-
buição nos comércios, condomínios, praças, na unidade de saúde, 
supermercados, bancas de revistas, feiras livre e orgânica, locais 
parceiros e outros que já são de costume, contemplamos a Praia de 
Camburi e os carros que passam pelos semáforos da praia.
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Fibromialgia: otimismo e positividade 
ajudam na superação da dor
Família e amigos precisam conhecer a doença e o que ela causa, para entender e ajudar o paciente. 

Uma doença pouco 
conhecida, que pode 
modificar a rotina de 

uma pessoa e limitar todas 
as suas atividades. Afibro-
mialgia traz ao indivíduo 
dores em várias partes do 
seu corpo, fazendo com 
que ele procure alternati-
vas para superá-las.
     A família do fibromiálgi-
co é o alicerce, e o paciente 
precisa ser compreendido 
por todos.
    A representante comer 
cial Tiana Santos (41 anos), 
em reportagem ao EAMB, 
conta sua experiência com 
a fibromialgia, desde a 
descoberta da doença até 
o que ela tem causado em 

seu corpo.
     Tiana fala que desco-
briu a doença quatro meses 
depois de um tratamento 
de hérnia de disco, quan-
do o seu fisioterapeuta a 
sugeriu procurar um reu-
matologista.  Ela fez vá-
rios exames até chegar ao 
diagnóstico de fibromial-
gia.  Após quatro anos 
com a doença, aprendeu a 
conviver com as dores que 
aparecem, principalmente, 
nos momentos de tristeza 
e depressão, e se adaptou 
a uma nova forma de vida.
  A fibromialgia é um dis-
túrbio reumático caracte-
rizado por dor em certas 
partes do corpo.

    “A fibromialgia é como 
uma pessoa que tem in-
timidade com você e que 
conhece todo os seus defei-
tos, fazendo doer forte al-
guns pontos do seu corpo.. 
É uma doença autoimune, 
fica procurando locais do 
corpo para atingir e causar 
dores”, conta.
    De acordo com Tiana, 
ser uma pessoa positiva 
ajuda bastante porque, se-
gundo ela, os fibromiálgi-
cos costumam se deprimir 
por causa doença. Apesar 
de utilizar medicamento 
antidepressivo, ela afir-
ma que não é depressiva, 
mas se tornou ansiosa por 
que a doença causa vários 
problemas. “Atualmente, 
consigo lidar melhor com a 
doença, apesar de não con-
trolar todas as suas conse-
quências. O distúrbio do 
sono me prejudica e é um 
dos piores fatores da fibro-
mialgia para mim, porque a 
falta de sono ataca a minha 
arritmia cardíaca e me gera 
cansaço durante o dia”. 
Tiana afirma que a  doença 
trouxe a ela, também, dores 
e insônia que a prejudicam 
no trabalho por não con-
seguir ficar acordada pela 
manhã.
     As atividades físicas são 
altamente recomendadas 
aos fibromiálgicos, mas 
ficaram um pouco conde-
nadas para Tiana, que pra-
ticava capoeira. Ela passou 
a portar labirintite, que se 
agravou devido a doença e 
a afastou do esporte.
     “Comecei a praticar ou-
tras atividades físicas, mas 
tenho uma hernia de disco 
que tem piorado por conta 

da fibromialgia, e isso tem 
me limitado. Não consigo 
fazer muitos exercícios. 
Atividades, como a capo-
eira e outras que exigem 
contato físico, são proibi-
das para mim, porque o 
contato com o corpo traz 
a dor.
     Tenho me esforçado em 
praticar exercícios de for-
ma limitada. Assim, faço 
pilates, hidroginástica e 
atividades com menos im-

pacto. As tarefas de casa 
ficam por conta de uma 
empregada doméstica. 
Não posso faxinar, porque 
doem braços, pernas e ou-
tras partes do meu corpo”, 
lamenta.
     Tiana fala que o início 
da doença é depressivo 
para o doente e toda a sua 
família, pois o fibromiálgi-
co sente dor o tempo todo. 
Chega um estágio que o 
mesmo evita fazer recla-

    “A fibromialgia é con-
siderada um distúrbio 
reumático caracteriza-
do por dor crônica, ge-
ralmente, no pescoço, 
ombro e região lombar, 
em pontos específicos”,  
informa o Médico do 
Trabalho Jorge Luiz de 
Miranda, especialista em 
Medicina Psicossomática 
e Psicologia Junguiana.
      Segundo o profissio-
nal da saúde, além das 
dores, o paciente pode 
apresentar fadiga, dor de 
cabeça, sono irregular, 
irritabilidade, mau hu-
mor, ansiedade e depres-
são, a doença é mais co-
mum em mulheres e na 
faixa entre 20 e 50 anos. 
    “Alguns fatores po-
dem desencadear os sin-
tomas: estresse, infeções, 
inatividade física ou um 
acidente. A causa é des-
conhecida. Pesquisado-
res desconfiam de uma 
alteração do cérebro em 
processar o fenômeno 

Entenda um pouco mais sobre a doença

mações porque as pessoas 
ficam incomodadas.
    Ela faz uso de medica-
mentos para fibromialgia 
há cerca de quatro anos. 
Além disso, consome anal-
gésicos fortes para os mo-
mentos de crise de dores, 
remédios para induzir o 
sono, tudo indicado pelo 
médico. “Cheguei a tomar 
nove remédios por dia. 
Hoje tomo cinco, estou 
progredindo”.

doloroso. A pessoa tem 
um limiar baixo para a 
sensação dolorosa,ou seja, 
baixa tolerância ao estí-
mulo doloroso. Não existe 
ainda um teste diagnóstico 
para a doença. Um compo-
nente genético importante 
é o fato de ser comumen-
te encontrada em vários 
membros de uma mesma 
família. Não existe trata-
mento específico, apenas 
aqueles direcionados aos 
sintomas do indivíduo. 
Pode-se recorrer a analgé-
sicos de ação central, tran-
quilizantes, antidepressi-
vos, antiepilépticos 
com ações analgé-
sicas, acupuntu-
ra, fisioterapia 
e psicotera-
pia. A pre-
venção se 
baseia em 
evitar os 
e f e i t o s 
desenca-
de antes : 
dormir bem, evi-

tar o estresse, praticar 
atividade física, buscar 
formas de se alegrar, ser 
mais otimista e relaxar, 
em suma, buscar o equi-
líbrio numa boa qualida-
de de vida”, diz. 






