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2 euamomeubairro - maio/2016

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 
Diretor comercial:  comercial@euamomeubairro.com (99805-6978)
Editor Chefe e Jornalista Responsável: Georgia Noronha (MTB3164-ES) 
- contato@euamomeubairro.com (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
Portal de notícias:  www.euamomeuba i r ro .com
Facebook:  fb.com/euamomeubairro Instagram:  euamomeubairro 
Twitter:  euamomeubairro1   issuu:  issuu.com/euamomeubairro1 - Impresso elaborado e produzido por euamomeubairro -

Opnião

Espaço empreendedor

Sobre meu bairro ...

Impressão: parque gráfico Metro

REFORÇO ESCOLAR

2799928-7838

 Química - Física - Matemática 
Ensino fundamental, Médio e Enem

Quero 
falar.

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

Georgia 
Noronha

Temos informações de utilidade pública
 Diariamente, o euamomeubairro tem sido consultado pelos leitores que solicitam informações sobre as no-
tícias e sugerem algumas pautas, deixando bastante perceptível para a edição os impactos positivos causados com 
os temas divulgados no jornal, principalmente, aqueles que são de utilidade pública. 
 As matérias, como as da área de saúde, têm sido fortes agentes transformadores de muitos leitores que nos 
enviam mensagens agradecendo a oportunidade de ter esse canal de divulgação de informações tão importantes e 
relevantes para a sociedade.
 As fontes das matérias são reconhecidas pelas ruas, percebendo o alcance e a aceitação do jornal, não só do 
bairro, mas também em bairros vizinhos e outras cidades.
	 As	pessoas	se	identificam	com	as	questões	abordadas,	procuram	alguns	dos	entrevistados	e	a	edição	do	jor-
nal, para obter informações mais detalhadas a respeito dos assuntos pautados.
 Assim, caminhamos na busca de informações que possam fazer a diferença para o bairro Jardim Camburi, 
com	a	finalidade	de	alcançar	o	bairro	em	sua	totalidade.
 Estamos aqui para realizar prestação de serviços de utilidade pública para toda a população e em nossos 
artigos, buscamos  sempre expor a verdade com ética, comprometimento, credibilidade, responsabilidade e transpa-
rência. 
 Atuamos com imparcialidade, nosso trabalho é independente.
 Temos o objetivo de gerar desenvolvimento, integração, oportunidades e cultura, além de trazer entreteni-
mento, fazendo valer a voz da comunidade. 
 Percebemos que podemos ajudar no crescimento de Jardim Camburi, desta forma, queremos estreitar o ca-
minho dos moradores aos comerciantes e prestadores de serviços do bairro.
 Somos um negócio social. Através de temas da atualidade e informações úteis, estimulamos a criação de 
novos comportamentos, atitudes transformadoras e positivas. 

Sou apaixonada por jardim camburi. Moro no bairro desde que casei, 
há	 8	 anos,	 e	 vejo	muitas	 evoluções.	O	 bairro	 tem	grandes	 desafios	
de segurança, mas acredito que muito está ligado ao fato de ser o 
maior bairro do Estado. Em Jardim Camburi comecei minha vida 
empreendedora e acredito que aqui há lugar para muitos crescerem. 
(Sarah Lacerda, Empresária).

Em Jardim Camburi encontro tudo que eu preciso,  apesar 
de várias demandas. Sou de São Paulo e aqui criei raízes. 
Meu	 fillho	 caçula	 nasceu	 no	 hospital	 do	 bairro,	 o	 Santa	
Paula.  Amo muito este bairro. (Katshuhiro Nakamura, 
Empresário)
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Motoclubes proporcionam lugares 
diferentes e novas amizades

Milton e Tereza fazem questão de fotografar todos os 
lugares por onde passam

No Brasil e no mundo 
existe uma série de 
motoclubes que reúne 

diversas “tribos” de moto-
ciclistas. Cada grupo carre-
ga uma bandeira com um 
nome que representa o seu 
clube. Segundo a revista 
Motoclubes do Brasil, cer-
ca de 2.708 clubes de moto-
ciclististas estão instalados 
no país, sendo 35 grupos 
localizados no estado do 
Espírito Santo.
  O bancário Milton 
Lougon Moulin (53 anos) 
e a enfermeira Tereza 
Valeska Noronha (49 anos), 
participam do Motoclube 
“Bodes do Asfalto”, um 
grupo organizado por 
pessoas que realizam 
passeios em diversas 
regiões do Brasil, com o 
objetivo de atuar de forma 
solidária, fazendo o bem a 
alguém, e reunir amigos.
    Tereza, conta que o 
motoclube proporcionou 
ao casal conhecer lugares 
como Prado, Ouro Preto, 
região serrana do Rio de 
Janeiro e quase todos os 

municípios do Estado do 
Espírito Santo. Segundo 
ela, os passeios podem ser 
semanais, quinzenais ou 
mensais, de acordo com a 
disponibilidade do grupo.
     “O passeio que mais gos-
tamos foi para Ouro Preto, 
pois o lugar é lindo, tem 
temperatura agradável e 
o grupo é sempre bastante 
animado”, diz Tereza.
       Segundo Milton, o Mo-
toclube “Bodes do Asfalto” 
está presente em 1.026 ci-
dades de 27 estados brasi-
leiros e 11 países, e defen-
dem o lema “Liberdade, 
fraternidade e igualdade, 
andando em sobre duas 
rodas”. No total são 6.500 
integrantes ativos. No Es-
pírito Santo existem 10 
facções. O motoclube foi 
fundado em 2003, na Bahia.
    “Para ser membro de um 
motoclube não significa 
somente querer estar ‘co-
letado’ (de colete que tem 
o brasão do motoclube nas 
costas). Muitos entram so-
mente para ‘ficar bonito na 
foto’. Mas, antes disso é ne-

cessário que tenhamos a res-
ponsabilidade no uso do co-
lete e sobre nossas atitudes, 
pois servirá de bom ou mau 
exemplo. Temos grande 
responsabilidade. Participo 
de um motoclube para evo-
luir enquanto motociclista 
e enquanto cidadão.Nas 
viagens o caminho é mais 
importante que a chegada. 
O importante é sentir o pra-
zer da viagem, sem pressa, 
curtindo as paisagens, os lo-
cais e lugarejos pelos quais 

passamos e a diversidade de 
povos e culturas. Em nosso 
motoclube há coordenadores 
que lideram o grupo local 
chamado ‘Facção’ que or-
ganizam passeios escolhidos 
pelo grupo. Eventualmente, 
as diversas facções se unem 
e viajam juntos para encon-
tros e eventos de motociclis-
tas. Atualmente, sou coor-
denador estadual de eventos 
do ‘Bodes do Asfalto’ e par-
ticipo da Facção Vitória”, 
informa Milton.
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Jardim Camburi ganhou uma nova 
opção gastronômica para quem 
tem paladar exigente e busca um 

hambúrguer gourmet preparado com 
pão artesanal. É a BLEND Vitória, que foi 
inspirada nas melhores hamburguerias 
de São Paulo e contou com a consultoria 

do premiado chef Paulo Yoller do Meats 
(melhor hambúrguer de São Paulo em 2015). 
   Os Ingredientes dos produtos mesclam 
combinações de sabores, tornando o 
alimento ainda mais delicioso e fazendo 
valer a visita à casa. O cliente ainda tem 
a opção de provar três tipos de maionese 

caseira. O destaque vem para a inovação 
no cardápio com os temperos diferenciados, 
como o coulis de alecrim, que dá um toque 
de requinte ao prato.
      Quem prova o “Cabra Burger”, que uti-
liza o queijo de cabra no recheio, e o “Chut-
ney de Manga”, que tem o toque especial da 

fruta, percebe o quanto a casa se preocupa 
em criar pratos de qualidade e de muito bom 
gosto. O “Pimentão” é um hamburguer que 
se destaca, por ter sabor marcante do pimen-
tão vermelho grelhado, temperos e queijos 
especiais, como a gremolata e o blue cheese, 
além do bacon crocante por cima.

Inspirada nas melhores hamburguerias gourmets de São Paulo, a BLEND chegou a Jardim 
Camburi oferecendo combinações de sabores em hambúrgueres saudáveis e nutritivos.

Hamburgueria Gourmet
BLEND Vitória

Com atendimento simpático e um hambúrguer bem-feito, a BLEND apresenta uma proposta 
diferente das hamburguerias mais famosas e tradicionais, oferecendo um sanduíche artesanal 
e gourmet. BLEND é uma hamburgueria gourmet, que utiliza ingredientes diferenciados e 
de qualidade. Os lanches são muito saborosos e com preços justos. Todos os produtos são 
produzidos com um excelente padrão de qualidade. Excelente local para reunir família e amigos, 
num ambiente aconchegante e agradável. A casa também oferece cervejas artesanais.

Funcionamento: De terça a domingo, das 19 h às 00 horas.
Localização: Rua Silvino Grecco, nº 800 - Lj 11- Jardim Camburi (próximo à imo-
biliária Huskin Junior)
Telefone: 27 99891-8048 / 3372-3214                                       Serviço de entrega: Não

BLEND: Pão artesanal e burger 
100% de carne bovina

4 euamomeubairro - maio/2016Comunidade

Aprovação: síndico está há doze anos 
na administração de condomínio

Samuel Vieira

O 
Condomínio Residencial 
Clube Jardim Cambu-
ri (Resi) conta com 300 

apartamentos e cerca de 1500 
pessoas . É uma pequena comu-
nidade administrada há doze 
anos pelo advogado Marciano 
Ferreira Fuentes, 45 anos, que re-
side no condomínio desde a sua            
inauguração. 
    Passando toda a adolescência 
no residencial, Marciano é 
integrante da quarta família 
que se instalou no local, onde 
acompanhou todo o processo de 

crescimento do condomínio.
    Em 2004 se candidatou a sín-
dico com o objetivo de fazer o 
bem para o espaço comunitário, 
buscando o desafio de regularizar 
as questões administrativas, va-
lorizar os imóveis, as famílias, o 
esporte e a sociabilidade dos mo-
radores, fazendo com que eles se 
interagissem mais. 
   “Conseguimos executar diversos 
projetos como a transformação da 
portaria, instalando uma catraca 
eletrônica, e dando mais conforto 
aos porteiros e visitantes. A refor-

ma nas churrasqueiras e salão de 
festas, que ganhou dois banheiros, 
ar condicionado e uma cozinha in-
dustrial e a pintura dos prédios fo-
ram outras benfeitorias”, informa.
    A realização dos seus objeti-
vos iniciais e a manutenção das 
benfeitorias, foram alguns dos 
principais desafios enfrentados 
pelo síndico. “Tivemos vários 
embates na justiça com a inadim-
plência, uma das maiores dificul-
dades encontradas, onde pessoas 
que me tratavam bem deixaram 
de falar comigo. Todos os proje-

tos executados foram possíveis 
por causa do apoio do morador 
Waldir Ferreira que me ajudou 
bastante. Talvez, sem ele, eu não 
teria conseguido alcançar todos 
os objetivos”.
    “Quando assumi a gestão ha-
via 41% de inadimplências e, hoje, 
temos a média de 15%. Nosso 
excelente setor jurídico permite 
resolver esse tipo de questão. Ou-
tra dificuldade que ocorre na ad-
ministração é a rotatividade de 
funcionários. Somos regidos pelo 
SINDCONDOMÍNIOS e não temos 
um salário adequado que fidelize 
o bom funcionário. Não consegui-
mos aprovar um salário razoável 
em uma assembléia. Treinamos o 
pessoal e quando, eles estão aptos 
a realizarem a função, pedem de-
missão”. 
    Marciano fala que as benfei-
torias realizadas no Resi, duran-
te sua gestão, valorizaram ainda 
mais os imóveis do residencial. 
“Em um ano e meio na adminis-
tração do condomínio, somente 
com a pintura, alguns prédios que 
valiam cerca de R$33.000,00 pas-
saram a valer quatro vezes mais”.
    Para viver bem em comunida-
de é preciso ter algumas normas. 
Com a reforma da churrasqueira, 
Marciano percebeu a necessidade 
de se regulamentar o uso do es-
paço para dar mais conforto aos 
moradores. No local, aparelhos 
de som e instrumentos musicais 
são proibidos e, no entanto, exis-

tem caixas de som disponíveis, 
controladas pelo proprietário de 
um bar localizado no condomí-
nio, para manter o clima de tran-
quilidade. “A churrasqueira pode 
ser usada até as 22 horas, após 
isso o morador tem 30 minutos 
para entregar o espaço limpo. 
Caso quebre as regras, a multa é 
de 928 reais”, desta forma melho-
ramos a vida social de todos.
    Como projeto futuro, Marciano 
deseja instalar câmeras em todo 
o condomínio para evitar proble-
mas com veículos e infraestrutu-
ra. “No caso de danos é impossível 
ressarcir prejuízos sem uma teste-
munha. As câmeras darão mais 
tranquilidade na conservação do 
patrimônio e faremos com que o 
morador se eduque de acordo com 
as regras do Resi. Economizaremos 
com questões de indenização de 
moradores por causa de qualquer 
problema que possa ocorrer”.
    Pensando no lado social e a 
grande quantidade de moradores 
do condomínio, Marciano 
levou para o residencial uma 
atividade esportiva, dirigida por 
um professor aposentado, onde 
acontece um circuito utilizando 
cone, peso, bola, entre outros 
materiais de apoio. “Conseguimos 
muitos adeptos e fizemos com que 
os moradores se identificassem 
uns com os outros, criando novas 
amizades. Participam pessoas de 
17 a 60 anos. O serviço é gratuito”, 
finaliza Marciano. 

O cargo de síndico não é algo tão simples: é necessário fiscalizar, cobrar as regras para viver coletivamente e saber 
separar amizade de trabalho.

Marciano está há doze anos realizando benfeitorias que valorizam os imóveis do  
Condomínio Residencial Clube
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num ambiente aconchegante e agradável. A casa também oferece cervejas artesanais.

Funcionamento: De terça a domingo, das 19 h às 00 horas.
Localização: Rua Silvino Grecco, nº 800 - Lj 11- Jardim Camburi (próximo à imo-
biliária Huskin Junior)
Telefone: 27 99891-8048 / 3372-3214                                       Serviço de entrega: Não

BLEND: Pão artesanal e burger 
100% de carne bovina
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Aprovação: síndico está há doze anos 
na administração de condomínio

Samuel Vieira
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ar condicionado e uma cozinha in-
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O cargo de síndico não é algo tão simples: é necessário fiscalizar, cobrar as regras para viver coletivamente e saber 
separar amizade de trabalho.

Marciano está há doze anos realizando benfeitorias que valorizam os imóveis do  
Condomínio Residencial Clube
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Sabores do bairro

Comunidade tem nova 
opção para compra de 
produtos orgânicos

Além de poder aproveitar 
para realizar compras de 
frutas, verduras, legu-

mes e cereais, livres de agro-
tóxicos, na feira orgânica, que 
acontece aos sábados na Pra-
ça Nilze Mendes Rangel, a co-
munidade de Jardim Camburi 
ganhou mais um local para 
adquirir esses produtos, em 
um espaço inaugurado pelo 
morador e empresário Manoel 
Mendonça Gomes, a Soluater 

Agronatural, que está locali-
zada no Shopping Norte Sul.
           Mendonça conta que a 
Soluater chegou trazendo pro-
dutos orgânicos para os mo-
radores. Os orgânicos são ali-
mentos sadios, cultivados sem 
agrotóxicos e sem fertilizantes 
químicos, mais nutritivos, com 
sabores mais agradáveis e sau-
dáveis, vindos de Santa Maria 
de Jetibá, Domingos Martins, 
Afonso Claudio, Iconha e até 

do Estado de São Paulo.
     “Com os produtos orgâni-
cos, o consumidor usufrui na 
totalidade as frutas e vege-
tais sem a preocupação com 
o consumo de pesticidas. São 
também, produtos livres de 
organismos geneticamente 
modificados”, informa.
       Manoel conta que  há 
trinta anos trabalha para 
expandir a agricultura natural/
orgânica, e através da Soluater 

Samuel Vieira

Muitos 
moradores 
mudam seus 
hábitos e 
passam a 
consumir 
alimentos sem 
agrotóxicos.

buscou uma forma alternativa 
e confortável para possibilitar 
aos moradores a aquisição 
de produtos frescos e mais 
saudáveis.
        “A Soluater Agronatural 
veio para ampliar o comércio 
de orgânicos e dar mais 
conforto aos clientes na hora 
da compra. O espaço tem 
ar condicionado e  opções 
de pães e biscoitos caseiros, 
geleias, pó de café, cachaça, 

ovos e embutidos, e outros” 
comenta. 

“Nosso objetivo é ser referência em 
alimentação orgânica no Estado do 
Espírito Santo”

euamomeubairro - maio/2016

3

Sabores do bairro

Cesto di Frango é tradição em 
Jardim Camburi
    O Cesto di Frango 
foi inaugurado em 
fevereiro de 1986 e 
é um dos bares mais 
tradicionais de Jardim 
Camburi.
     O bar recebe um 
público diversificado 
e é um excelente local 
para  confraternizações 
como happy hours, 
encontro com amigos e 
familiares.      
         A porção de frango 

frito, com polenta 
salpicada com queijo 
ralado, é a atração 
principal da casa e 
vem acompanhada de 
um delicioso molho 
caseiro.
      O frango bem friti-
nho e a polenta crocan-
te são servidos em um 
cesto, onde os clientes 
degustam com as mãos. 
         A casa ainda oferece 
outras opções no 

cardápio como kieber 
de frango, carne de sol 
com aipim ou fritas, 
bolinho de bacalhau, 
bolinho de queijo e 
caldos deliciosos.
     Na carta de bebidas 
é oferecida uma grande 
variedade de cervejas, 
refrigerantes e bebidas 
quentes. 
    Tudo isso em um 
ambiente bastante des-
contraído.

Funcionamento:  de Segunda a Domingo de 17h as 23h30min

Localização:  Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, 641, Jardim Camburi - Vitória (próximo ao Bar Abertura)

Telefone: (27)3337-6525    -  Serviço de entrega: delivery das 19 as 23 horas. Todos os dias.

O bar é um dos mais antigos do bairro e ultrapassa três décadas

A porção de frango frito com polenta crocante é um prato de sucesso e o 
mais pedido da casa. O restaurante atende pedidos por telefone.

euamomeubairro - maio/2016

Comunidade ganha um novo 
conceito em fast food

Jardim Camburi ganha 
a Vip  Dog, uma casa 
especializada em hot 

dogs, onde os clientes podem 
escolher recheios com 
salsicha tradicional ou de soja, 

A Vip Dog Dogueria veio para  Jardim Camburi trazer ao bairro hot dogs com recheios diversificados

O combo Vip Dog é o carro chefe da lancheria. Vem com o Dog + refrigerante + fritas +churros

Omelete para quem prefere uma 
alimentação mais balanceada.

linguiça, tirinhas de filé de 
frango, tiras de filé mignon 
ou bife de hambúrguer. São 25 

combinações para o recheio.
       O cardápio oferece combos 
compostos pelo Dog (15 ou 
24 cm), um refrigerante (lata), 
batatas fritas e um churros. 
      Para quem prefere lanches 
mais leves, uma novidade na 
Vip Dog é a omelete. E, para 
quem gosta comer muito, a  
lanchonete oferece o desafio 
“Vip Super Dog”: são quatro 
salsichas e bastante recheio. 
O cliente que comer dois hot 
dogs de 50 cm em 20 minutos, 
não paga o lanche.   A Vip Dog 
tem espaço interno e externo 
com algumas mesas arrumadas 
na calçada do estabelecimento.

O cliente tem a opção de escolher 
recheio com tiras de filé ou outro que 
preferir.

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

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

Telefone: 27 3019-2929                      Serviço de entrega: Sim
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Bares e restaurantes proporcionam 
boa música para agradar clientes
Ao som de harpa, violino, violão ou guitarra, os proprietários de bares e restaurantes 
de Jardim Camburi buscam alternativas musicais para receber seus clientes.

      Ao se deparar com um 
músico tocando um vio-
lino, na calçada do Cesto 
di Frango, um bar que 
fica localizado no cen-
tro de Jardim Camburi, 
a moradora R.G.N. pro-
curou a edição do jornal 
euamomeubairro para 
falar sobre o que ela ha-
via presenciado naquele 
momento.  
     “Estava passando pela 
rua e avistei um homem 
que tocava de forma en-
cantadora, deixando os 
clientes do bar felizes e 
satisfeitos, por presencia-
rem algo tão inusitado e 
agradável. Ele não se de-
morou no local, agradeceu 
a oportunidade de estar 
ali e foi embora. Acredito 
que foi alegrar o coração 
de outras pessoas”, relata.
   A equipe do EAMB 
procurou Gilson Bosio 
um dos proprietários do 
Cesto di Frango, para sa-
ber um pouco mais sobre 
o violinista.
   “Não conhecemos o ho-
mem. Ele apareceu em 
nosso estabelecimento, 
pediu autorização para 
tocar e mostrou que era  
um profissional da mú-
sica, encantando a todos 
que estavam presentes. As 
pessoas ficaram satisfeitas  
em ouvir a boa música e 
resolveram agradecer a 
performance do músico 
colaborando com uma 
gorjeta. Em seguida, ele 
partiu”, informa.

MPB, Rock, clás-
sicos, sertanejo, 
entre outros, são 

somente alguns dos esti-
los musicais encontrados 
nos bares e restaurantes 
de Jardim Camburi.
       Os proprietários das 
empresas gastronômi-
cas, buscam proporcio-

nar algo diferenciado, se-
guindo uma direção que 
leve até ao perfil de seus 
clientes. 
     As alternativas são 
as mais variadas, como 
o som do acordeon e 
da harpa, por exemplo, 
que são instrumentos 
onde as apresentações  

Bar oferece 
uma noite 
com o som 
de violino

deixam o expectador 
impressionado e que 
abrilhantam a noite de 
alguns restaurantes do 
bairro. 
     A criatividade está solta 
em Jardim Camburi e a 
cultura vai se ampliando 
para agradar a todo o 
tipo de público.

Com um vasto repertório, a harpista Glaucia Castilhos é sempre 
convidada para tocar em um restaurante italiano do bairro.

Bandas e solos
      Em cada canto de 
Jardim Camburi con-
seguimos encontrar 
boas opções musicais. 
Bandas com repertó-
rios diversificados e 
cantores que se apre-
sentam em pequenos 
solos, com voz e vio-
lão, fazem parte da 
cultura musical da co-
munidade. 

O músico Jacaré Guitarra se apresenta, com 
sua banda Variant, em alguns bares do bairro.

Cultura na noite
      Alguns bares, res-
taurantes e até pizza-
rias, além da música 
utilizam o espaço in-
terno para exposições 
e atividades artísticas 

diversas.
     A comunidade quer 
ainda mais esse tipo 
de atitude para garan-
tir um futuro cultural 
para o bairro, trazendo  
também oficinas de 
arte e envolvendo os 
diversos artistas que 
circulam por Jardim 
Camburi. 
     É o caso da artista 
visual Tania Valenna 
que realizou uma ex-
posição de suas pin-
turas em um dos bares 
do bairro.
    “Esse movimento im-
pulsionou outras ativi-
dades, agora tenho um 
ateliê onde acontecem 
diversas atividades 
também”, comenta.
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Moradores ganham 
centro de atendimento 
psicanalítico
O serviço é promovido pelo Sindicato dos Psicanalistas do Estado 
do Espírito Santo (Sindpes), para dar acesso às pessoas que 
necessitam de atendimento psicanalítico.

Em comemoração aos 
160 anos de nascimento 

do criador da Psicanálise, 
Sigmund Freud, o Sindi-
cato dos Psicanalistas do 
Estado do Espírito Santo 
(Sindpes), em parceria com 
a Associação Capixaba de 
Psicanálise (Acap), inicia 
2016 com trabalho social 
pondo em prática o Centro 
de Atendimento Psicana-
lítico Social (CAPS), que 
tem por objetivo o atendi-
mento psicanalítico a baixo 
custo para a comunidade 
carente. Cerca de 10 psica-
nalistas de todo o estado, 
credenciados ao Sindpes, 
atendem pelo CAPS que é 
supervisionado pela Coor-
denação de Atendimento 
à Comunidade (CAC). O 
valor mínimo, por sessão, 
definido pelos que aderi-
ram ao projeto é R$ 30,00 
(trinta reais).
     Segundo o presidente 
do Sindpes, Alberto Mário 

Poltronieri, o projeto é uma 
realização do sindicato em 
benefício da comunidade. 
“Muitos que não tinham 
acesso à análise agora po-
derão procurar psicanalis-
tas conveniados e iniciar 
o tratamento, assim levan-
do suas demandas para a 
clínica psicanalítica que 
agora, no Espírito Santo, 
está ao alcance de todos”, 
informa.
     O CAPS também tem 
por objetivo auxiliar a prá-
tica para aos aspirantes à 
prática psicanalítica nos 
polos, da Escola Freudiana 
de Psicanálise de Vitória 
(mantida pela ACAP), im-
plementados na região me-
tropolitana e no interior do 
Estado.
     “O processo psicanalí-
tico é uma experiência de 
contato emocional entre 
analisando e psicanalista, 
em ambiente propício à 
reflexão sobre o que acon-

tece com quem busca aju-
da. Esse trabalho auxilia o 
indivíduo a se reestrutu-
rar e a sentir-se mais livre 
e confiante para usufruir 
suas potencialidades e mo-
tivações”, diz.
    De acordo com a pre-
sidente da Acap, Lúcia 
Maria Godoy, quando do 
tratamento efetuado por 
aspirantes a psicanalista, 
todos os pessoas atendidas 
pelo CAPS têm seu aten-
dimento supervisionado 
por um analista didata. “A 
ética profissional é abso-
luta. Qualquer informação 
fornecida pelos pacientes 
é confidencial e restrita ao 
psicanalista e às supervi-
sões”, enfatiza.

Condições de Atendimento

Alberto Mário Poltronieri, presidente do Sindpes.

    O que é um jornal? 
Que tipo de notícias são 
encontradas nele? Como 
é constituída a cidade em 
que vivemos? Quais os co-
mércios existem em nosso 
bairro? Alunos do Pré do 
Colégio Renovação tive-
ram as respostas dessas e 
de outras perguntas du-
rante uma aula de campo 
realizada numa banca de 
revista próxima à escola, 
em Jardim Camburi, Vitó-
ria, na quarta-feira, 11 de 
maio.
     A aula prática serviu 
para fixar o conteúdo 
do livro didático, que 
abordava o tema Cidades. 
No entanto, durante seu 

Alunos do Renovação conhecem comércios do 
bairro e se familiarizam com exemplares de jornal

planejamento, quando as 
professoras Késia Lucrécio 
e Jaciara Matias, e a 
supervisora da Educação 
Infantil, Rafaela Moura 
Sá, levaram em conta a 
gama de informações 
e conhecimento que 
meninos e meninas teriam  
na banca, a  atividade se  
transformou  no  Projeto 
Jornal na Minha Sala         
de Aula.
     “Dias antes da aula de 
campo, os alunos mon-
taram um mural na sala 
usando recortes, tirados 
de jornais, de comércios 
comuns da cidade onde 
vivem, como mercados, li-
vrarias, lojas de roupas. 

Aproveitamos, então, que 
eles haviam manuseado o 
jornal para a escolha des-
sas figuras e ampliamos a 
atividade. No trajeto entre 
a escola e a banca, todos 
tiveram a chance de reco-
nhecer os diferentes comér-
cios do bairro. Já na banca, 
manusearam exemplares 
de jornal, viram que algu-
mas páginas são ilustradas 
com fotos de lojas e antes 
de retornarem compraram 
um cartão-postal da cida-
de de Vitória, marcando, 
assim, o encerramento da 
aula”, contou Rafaela, 
toda satisfeita com a ani-
mação das turmas e resul-
tado do projeto. 

Aprendendo sobre 
jornais e a cidade 
onde vivemos

Inscrições para assistên-
cia psicanalítica a crian-
ças, adolescentes, adultos, 
idosos e famílias, somente 
através da secretaria do 
Sindpes/Acap ou com os 
profissionais conveniados. 
Os honorários serão esta-
belecidos de acordo com 
as possibilidades de cada 
paciente. 
       O atendimento a pesso-
as de renda média, inferior 
ou baixa deverá ser com-
provada através da primei-
ra entrevista
     Maiores informações 
através dos telefones:
27 3022-6618 / 99735-4838   
99936-2248 / 99989-7442
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Comunidade quer ampliação 
dos serviços de saúde
Unidade Básica de Saúde de Jardim Camburi não acompanha crescimento do bairro, que ultrapassa 70.000 habitantes.

Jardim Camburi está em 
constante crescimento e, no 
entanto, a Unidade Básica 

de Saúde não tem acompanhado 
o aumento populacional e a atual 
realidade do bairro, que é o mais 
populoso de Vitória. 
   Os moradores reclamam que há 
somente uma unidade em Jardim 
Camburi e que ela não consegue 

atender a todos os usuários que 
necessitam de serviços médicos.
    Os moradores reivindicam o 
funcionamento do órgão no pe-
ríodo de 24 horas, pedem a am-
pliação da unidade, mais profis-
sionais e melhor atendimento 
aos usuários. 
     “A prefeitura reconhece que 
há necessidade de uma unidade 

maior para atender os moradores 
de Jardim Camburi e estuda alter-
nativas para o melhor atendimen-
to da comunidade. Reclamações, 
dúvidas, solicitações podem ser 
direcionadas para o canal Fala 
Vitória (telefone 156)”, diz a nota 
enviada à redação do EAMB pela 
Assessoria de Comunicação da 
Secretaria Municipal de Saúde.

       A pedagoga Luciana 
Macedo, 46 anos, diz que 
acredita que a amplia-
ção da unidade de saú-
de e o treinamento dos 
servidores seriam boas 
soluções para resolver a 
questão da superlotação 
e do melhor atendimen-
to, pois, segundo ela, os 
usuários merecem mais 
paciência e atenção dos 
funcionários de alguns 
setores. “Alguns fun-
cionários acreditam que 
estão nos fazendo favor 
e não atendem de forma 
satisfatória. Apesar disso, 
temos uma diretora que 
está sempre atenta a to-
mar providências quando 

    Muitos moradores desco-
nhecem a existência do Con-
selho Local de Saúde, que tem 
o intuito de discutir melhorias 
dos serviços da Unidade Básica 
de Saúde de Jardim Camburi e 
atender aos moradores.
    De acordo com a aposen-
tada Nercia Fundão Marchito, 
63 anos, que é conselheira no 
Conselho Local de Saúde, os 
moradores podem participar 
das reuniões organizadas pelo 
grupo que acontecem uma vez 
por mês. 
     “O calendário com as datas 
das reuniões encontra-se dis-
ponível no mural do conselho, 
que fica na Unidade de Saúde 
de Jardim Camburi. A comu-
nidade pode e deve contribuir 
participando das reuniões ou 
procurando um conselheiro lo-
cal. Algumas das ações e pro-
postas discutidas nas reuniões 
são referentes ao combate à 
dengue, zika, chikungunya e 
recadastramento e atualização 
de endereço dos moradores que 
são cadastrados na unidade. To-
das as campanhas de saúde são 
passadas para o conselho para 
apreciação e participação dos 
conselheiros. Os conselheiros são 
eleitos por um processo de elei-
ção que acontecem a cada dois 
anos”, informa.

Os moradores de Jardim Camburi querem soluções para o melhor atendimento aos usuários da Unidade de Saúde.

há reclamações. São poucos 
os funcionários que nos tra-
tam com atenção e ajudam 
no que precisamos. A Uni-
dade de Saúde de Jardim 
Camburi deveria adotar 
o serviço de voluntários, 
como acontece em alguns 
hospitais da Grande Vitó-
ria, todos identificados com 
camisas contendo a frase 
‘Posso ajudar’. Essa seria 
uma forma de encontrar-
mos ajuda quando preci-
samos de orientações. Às 
vezes, as pessoas só querem 
ser ouvidas e direcionadas. 
Nos sentimos desprezados 
por alguns funcionários”, 
lamenta.
    Já o professor Anderson 

Conselho 
Local de 
Saúde

Samuel Vieira

Leão Alvarenga, 72 anos, 
diz que a Unidade de Saú-
de cumpre as necessidades 
para a qual foi criada e co-
menta que o atendimento 
deveria se estender aos sá-
bados, domingos, feriados 
ou pontos facultativos, a 
exemplo do que ocorre 
nos Pronto Atendimen-
tos (PAs) da Praia do Suá 
e São Pedro. “Doença não 
tem hora para aparecer. O 
bairro tem grande núme-
ro de moradores e o único 
pronto atendimento dis-
ponível é uma instituição 
particular que cobra pela 
consulta. No caso de haver 
a necessidade da aplicação 
de injeções, medicamentos 

e soro, torna impossível 
o acesso para quem não 
possui condições finan-
ceiras. Algumas pessoas 
não tem dinheiro para 
pagar passagens para se 
dirigirem a um PA que 
fica localizado em outro 
bairro. Fui informado que 
a Prefeitura Municipal de 
Vitória, atualmente, não 
possui área nem recursos 
para aquisição e constru-
ção de um Pronto Aten-
dimento no bairro. Então, 
acredito que a solução 
seria transformar a atual 
unidade em um PA, após 
alterações físicas e dis-
ponibilização de recursos 
humanos”.

Moradores sugerem melhorias no atendimento da 
Unidade Básica de Saúde

Nercia Marchito é membro do 
Conselho Local de Saúde

Divulgação Facebook

Alguns moradores não conseguem 
atendimento por falta de profissional

 Luciana frequenta a unidade de saúde e costuma levar seu 
filho para realizar consultas médicas.
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Santa Paula reabre 
maternidade
Hospital e Maternidade Santa Paula 
reinaugura UTI Neonatal

      No dia 9 de maio o Hospital e Materni-
dade Santa paula voltou a prestar serviços 
de acolhimento a gestante para a realiza-
ção de partos e internações neonatal. De 
acordo com o diretor do hospital, Adib Sa-
lume, o berçário foi reestruturado e a ma-
ternidade conta, agora, com dez unidades 
de atendimento intensivo. 
    A enfermeira da UTI Neonatal da 
Maternidade Santa Paula, Simone Duarte 
Bernardi,  informa que os bebês que 
necessitam de atendimento intensivo, 
são enviados para a UTI Neonatal, para 
receber todo o atendimento necessário, 
até que esteja apto a mamar e a respirar 
de maneira espontânea. “No berçário, 
medimos, aquecemos,  fazemos a medicação 
necessária no bebê e o apresentamos para 
a família. Caso liberado pelo médico 
responsável, encaminhamos para a mãe 
e a orientamos nos primeiros cuidados, 
amamentação e limpeza do coto umbilical. 
A maternidade também acolhe crianças 

transferidas de outas unidades, conveniadas 
a um plano de saúde ou através de serviços 
particulares” .
   O Dr. Adib conta que a maternidade é 
composta de equipe médica especializada.  
“Oferecemos um curso para gestantes no 
dia 7 de maio, na igreja católica de Jardim 
Camburi (Paróquia Sagrada Família). As 
mamães são orientadas e preparadas para 
o parto e para os cuidados com o bebê. Dis-
pomos de  serviços médicos, maternidade, 
pediatria e enfermagem”, informa.

Curso de gestantes oferecido pela Santa 
Paula,  na Paróquia Sagrada Família.

A UTI Neonatal recebe bebês que tem a necessidade de atendimento intensivo.

Segundo a diretora 
da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) de 

Jardim Camburi, Maiara 
Soares Baratela, a uni-
dade trabalha na lógica 
da Atenção Básica com 
ofertas de atendimento 
em diversas especiali-
dades, por meio de uma 
equipe multidisciplinar 
composta por profissio-
nais cirurgiões dentis-
-tas, médicos clínicos, 
pediatras, ginecologis-
tas, enfermeiros, técni-
cos desportivos, psicólo-
gos, assistentes sociais, 
farmacêuticos, entre  
outros. 
   “A UBS de Jardim Cam-
buri se organiza conforme 
diretrizes do SUS, sendo 
referência para o territó-
rio do bairro, com oferta 
de atendimento progra-
mado, urgências ambu-
latoriais e procedimentos 
de Atenção Básica. Para 
agendar consultas o pa-
ciente deve ser morador 
de Jardim Camburi e ser 
cadastrado na Unidade 
de Saúde. As agendas são 

abertas todo início de mês 
para a marcação de con-
sulta, sendo esta forma de 
agendamento discutida e 
definida junto ao Conselho 
Local de Saúde, que conta 
com a participação de usu-
ários moradores do bairro”.
       Maiara informa que em 
casos de urgência/emer-
gência, caso o paciente 
esteja sendo atendido na 
Unidade de Saúde, ele re-
ceberá os primeiros aten-
dimentos até ser encami-
nhando a um dos Pronto 
Atendimentos (PAs) da 
rede (Praia do Suá ou São 
Pedro) e afirma que os 
serviços oferecidos para 
população são consulta 
médica, de enfermagem, 
com psicólogo, assistente 
social, consulta odontoló-
gica, imunização, exames 
laboratoriais, curativos 
e outros procedimentos, 
atividade física com o téc-
nico desportivo tanto na 
Unidade de Saúde quanto 
no módulo do Serviço de 
Orientação ao Exercício 
(SOE) , localizado na Praia 
de Camburi, são ofertados 

Unidade conta somente com 
atendimento básico de saúde

grupo de tabagismo e 
planejamento familiar.
      “O serviço de odonto-
logia oferta em média 12 
vagas, todos os dias, em 
03 turnos na Unidade de 
Saúde para os pacientes 
por demanda espontânea. 
Após o atendimento, os 
dentistas classificam as 
necessidades em saúde 
bucal e oferecem agen-
damento de retorno para 
tratamento nos casos 
classificados conforme 
grau de necessidade. Os 
casos de urgência (dor 
intensa, hemorragia, 
traumas e abscessos) têm 
acesso prioritário. Para o 
atendimento especializa-
do, os pacientes são enca-
minhados para o Centro 
de Especialidades Odon-
tológicas – CEO. O mora-
dor precisa colaborar com 
o serviço atualizando seu 
cadastro na UBS”,  infor-
ma.
    A Secretaria de Co-
municação da Prefeitura 
de Vitória, informa que 
a Secretaria de Saúde 
tem feito convocações 
para vagas que surgem 
nas unidades de saúde, 
em função de licenças 
prolongadas ou desli-
gamento de profissio-
nais a pedido. De uma 
forma geral, poucos 
médicos têm respondi-
do às convocações para 
ocupar vagas na rede 
municipal, mas isso não 
ocorre só em Vitória ou                
com uma unidade espe-
cífica. É mais uma ques-
tão de mercado, disputa  
por melhores salários.

Maiara é 
responsável 
pela gestão 
da Unidade 
Básica de 
Saúde do 
bairro.

Samuel Vieira

Samuel Vieira
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Calçadas em condições inadequadas podem 
receber punições Proprietários devem estar atentos às calçadas que apresentam 

buracos ou outras irregularidades e trazem perigo aos 
pedestres. A padronização facilita acesso de pessoas com 
deficiências, gestantes e idosos. 

Samuel Vieira

AAlgumas calçadas 
do bairro devem ser 
reestruturadas para 

aumentar a segurança dos 
pedestres, a maioria destes 
crianças, idosos, cadeiran-
tes e deficientes visuais. 
As calçadas de muitas ci-
dades brasileiras oferecem 

verdadeiras armadilhas aos 
pedestres, principalmente 
àqueles que são portadores 
de alguma dificuldade para 
a locomoção. Mas o que 
muitos não sabem é que 
existe punição para quem 
mantém a calçada em con-
dições inadequadas para os 
padrões determinados pela 
administração de Vitória, e 

o valor da multa pode che-
gar a R$ 603,58.
      Em Jardim Camburi, um 
bairro que tem proporções 
de cidade, algumas cal-
çadas oferecem riscos de 
acidentes e em outras não 
há espaço para o pedestre 
caminhar, sendo este obri-
gado a utilizar a via desti-
nada aos veículos para se 

Maria Morena

locomover.
Moradores reclamam que 
a prefeitura da capital, a 
quem compete a fiscali-
zação, tem sido muito se-
vera em relação a alguns 
proprietários de imóveis e 
conivente com outros. É o 
caso de Roberto Frank. Ele 
destaca que é preciso nor-
matizar e padronizar o pas-
seio público, pois existem 
pontos em Jardim Camburi 
onde existem construções 
antigas e que atualmente 
fogem do padrão de calça-
da cidadã.
     “Não dá para entender, 
se existem distorções co-
nhecidas por engenheiros 
da Prefeitura de Vitória, 
é preciso estudar formas 
para normatizarem to-
dos os imóveis do bairro. 
Existem aqui calçadas tão 
pequenas onde é impos-
sível passar com carrinho 
de bebê ou um cadeirante, 
sendo o cidadão obrigado a 

caminhar pela via dos car-
ros”, explicou Frank.
    Outra moradora, que 
preferiu não se identificar, 
disse que, além das irregu-
laridades corriqueiras, uma 
das que mais incomoda é 
a rampa das garagens que 
ultrapassam os limites das 
calçadas. 
    “Na minha rua tem dois 
exemplos, e os alvarás fo-
ram liberados mesmo eu 
apontando estas irregu-
laridades. Fiquei triste”,          
desabafa.
     Segundo informações da 
Secretaria de Comunicação 
da Prefeitura de Vitória, a 
responsabilidade de man-
ter as calçadas em boas 
condições de uso é dos 
proprietários dos imóveis. 
Em 2015, o município fez 
uma grande ação no bairro 
Jardim Camburi, com inti-
mação e orientação para a 
execução de obras que re-
sultaram em 165 calçadas 

concluídas. O objetivo des-
se trabalho não é multar, 
mas conscientizar sobre a 
importância de uma calça-
da acessível. 
   “Caso os moradores 
constatem irregularidades, 
podem fazer denúncias 
pelo Fala Vitória 156. 
Quem desejar reformar 
esse espaço pode procurar 
o Núcleo de Calçadas, que 
envia técnicos ao local 
para dar orientação ao 
dono e aos profissionais 
da construção civil com 
o objetivo de evitar erros 
na execução da obra. 
Para solicitar essa visita 
gratuita, basta ligar 
para o número 3382-
6370. É possível também 
obter essas informações 
pessoalmente no Núcleo, 
que funciona das 12h às 
18h, na Rua Vitório Nunes 
da Motta, 220, Enseada do 
Suá”, diz a nota enviada à 
redação do EAMB.

São muitas 
as calçadas 
do bairro 
que estão 
em situação 
irregular

      Se você já tem um imóvel, ele 
pode virar crédito para realização 
de seus projetos pessoais. É o Cré-
dito Imóvel Próprio Caixa.
    O Crédito Imóvel Próprio Caixa 
é uma linha de crédito destinada 
a cliente Pessoa Física, concedido 
mediante alienação fiduciária de 
bem imóvel dado em garantia da 
operação, aceitando-se inclusive 
terreno e imóvel rural. O recurso 
não possui destinação específica, ou 
seja, você pode utilizar para o que 
desejar.
     São até 240 meses para pagar, e 
as prestações são mensais, decres-
centes e descontadas automatica-
mente em conta corrente. O limite 
para uso como quiser é de  R$ 20 mil 
a 60% do valor do imóvel, variando 
de acordo com a sua capacidade de 
pagamento e relacionamento com a 
Caixa Econômica.
     As condições para o crédito são:
• Cobrança de IOF (Imposto sobre 

Crédito imóvel próprio

Operações Finan-ceiras) no 
ato da contratação, conforme  
legislação  em vigor;

• Prêmios de Seguros de Mor-
te ou Invalidez Permanente 
(MIP) e Danos;

• Físicos do Imóvel (DFI), 
conforme alíquotas vigentes.

     Com a portabilidade de crédito, 
todo cliente de outro banco pode 
trazer seu empréstimo ou financia-
mento para a Caixa, o banco das 
melhores taxas.
      A portabilidade permite que 
você transfira seu saldo devedor 
para a Caixa. Após a transferência 
do seu empréstimo, a Caixa quitará 
seu saldo devedor junto ao banco 
original e seu contrato passará 
a vigorar na Caixa Econômica 
Federal. 

Portabilidade de crédito

         É de suma importância proteger 
nossa família , imóveis e outros bens. 
Para prevenir de quaisquer problemas 
que possam ocorrer, como por exemplo, 
uma possível doença, o desemprego, 
roubos, acidentes e outras questões 
que são riscos que corremos e não 
esperamos acontecer, o seguro é uma 
boa opção e tem importante papel.
          Você paga para se segurar contra 
algo que possa ocorrer e tem a garantia 
de ser ressarcido através da companhia 
de seguros, que pagará pelo custo de 

Vale a pena investir em seguros
reparação, ou substituição dos bens 
danificados, de acordo com a quantia 
acordada no contrato. 
      As companhias de seguros 
conseguem manter os custos baixos 
ao segurar muitas pessoas contra o 
mesmo risco. 
         O seguro de vida, pode cobrir o 
risco de uma doença ou até mesmo o 
falecimento de uma pessoa. Enquanto 
o seguro de um automóvel, cobre o 
risco de você ter um carro roubado ou 
batido.

A Caixa Econômica Federal disponibiliza 
crédito com garantia de imóvel.


