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Moradores contam como é viver no 
condomínio Atlantica Ville
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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

Quero 
falar.

Dora Dalmasio é jornalista 
da Acacci.
comunicacao@acacci.org.br

Dora 
Dalmasio

Proporcionar felicidade e bem-estar é o 
melhor investimento

“O bairro Jardim Camburi é bom 
porque podemos nos encontrar,  
compartilhar o que temos e sabemos, 
para que se torne um lugar ainda 
melhor”. (Carlos Marcelo, Pastor).

    “O melhor investimento que se pode fazer é na felicidade do outro, no bem-estar 
do outro.” Esta frase, assim, curta e simples, de linguagem nada rebuscada, foi dita 
recentemente por certo músico, num conhecido programa de televisão. Chamou a 
atenção por sua singela profundidade.
      Muitas empresas estão fazendo esse investimento. Tanto que é crescente o número 
de organizações preocupadas com a realidade em seu entorno e que enxergam para além 
do seu lucro e performance. Longe de ser caridade ou filantropia, a Responsabilidade 
Social  Corporativa (RSC) já faz parte do DNA de empresas dos mais diversos portes e 
segmentos.
       De bem com a cidadania, elas buscam reduzir ao máximo os impactos gerados por 
suas atividades, promovendo iniciativas que beneficiam o ambiente de trabalho e propor-
cionam o bem-estar da sociedade na qual está inserida.
       As organizações que se encaixam nesse perfil e que desejam exercer a cidadania 
corporativa contam com uma ferramenta de grande credibilidade: o Selo Compromisso 
com a Criança da Acacci.
      De um lado, o Selo garante à Associação a captação sistemática de recursos para 
viabilizar as suas ações. De outro, agrega valor ao negócio da empresa, dá visibilidade à 
sua marca e fideliza clientes, entre outras vantagens. Pode ser usado pelas empresas nas 
embalagens, materiais institucionais e promocionais, entre outros.
      O Selo Compromisso com a Criança foi a primeira ação social do gênero desenvolvida 
por uma entidade beneficente capixaba e constitui uma certificação de que a empresa é 
socialmente responsável, contribuindo para fazer da solidariedade um ato que transforma.
      Destina-se a organizações dos mais diversos portes e segmentos como empresas, 
estabelecimentos de ensino, associações esportivas, entidades de classe etc.
      O conjunto das organizações parceiras da Acacci forma um dos pilares para a susten-
tabilidade da instituição, uma vez que a ajuda que vem desse segmento é fundamental 
para a manutenção das atividades desenvolvidas em favor de crianças e adolescentes 
com câncer e suas famílias.
      Vale destacar que o câncer infantojuvenil, quando diagnosticado precocemente e 
tratado de forma adequada, tem grandes chances de cura. Se a sua empresa ainda não 
integra a seleta lista das organizações que praticam a responsabilidade social, pense em 
fazer esse investimento. Seja parceiro da Acacci e invista na vida.
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Morador participa de shows musicais 
na França
Edu Rosa estuda flauta transversa na Escola de Música de Paris e está em busca de um produtor para se 
apresentar em turnês em diversos estados brasileiros.

O flautista Edu Rosa 
(30 anos) é morador 
de Jardim Camburi, 

e a cada dois meses viaja a 
Paris para prosseguir seus 
estudos acadêmicos em 
flauta transversa e realizar 
shows pela França.
   Com formação técnica 
em música erudita pela 
Faculdade de Música do 
Espírito Santo (FAMES), 
Edu tem, também, licen-
ciatura e bacharelado em 
música, com habilitação 
em flauta transversa. Ini-
ciou seus aprendizados 
musicais aos sete anos de 
idade, de forma autodi-
data, escolhendo a flauta 
doce como instrumento 

de execução e estudo. Esse 
período de iniciação mu-
sical marcou o pontapé 
inicial para Edu entrar na 
carreira acadêmica, sendo 
orientado pelo professor e 
maestro Celio Paula Cos-
ta, na orquestra Pop Jazz 
da Escola Técnica Federal 
do Espírito Santo. Após 
concluir o curso, seguiu 
para a FAMES, onde es-
tudou durante onze anos, 
concluindo sua formação 
desde o ensino básico ao 
superior de música.
    Edu Rosa conta que o 
compositor e flautista bra-
sileiro Altamiro Aquino 
Carrilho serviu de inspi-
ração para seus estudos 

musicais, no início de sua 
carreira.
   “Atualmente não me 
inspiro musicalmente por 
nenhum outro flautista do 
mundo, sigo meu próprio 
estilo. No entanto, tenho 
grande apreço pela mu-
sicalidade da cantora e 
compositora Marisa Monte 
que, embora não seja a ins-
piração de meu repertório, 
é um combustível inspira-
dor diário para minha vida 
musical. Executo poucas 
músicas da cantora”.
    De acordo com Edu, 
na carreira profissional 
acadêmica é preciso ter 
foco no objeto de estu-
do, não sendo permitido 

aos alunos se aprofundar 
em outros instrumentos. 
Dessa maneira, eles o fa-
zem apenas como forma 
de complementação para 
o aprendizado, para obter 
conhecimento diversifica-
do.   Insere-se em seu cur-
rículo musical sete anos 
de participação na Banda 
Sinfônica da Faculdade de 
Música do Espírito Santo. 
Edu já se apresentou com 
diversas orquestras do 
mundo - algumas que es-
tiveram em visita ao Bra-
sil -, e fez participações 
em pequenos grupos na 
França e na Alemanha.
  “Meu trabalho é concen-
trado na França, país que 

eu admiro, amo a cultu-
ra, o povo e a música. Me 
apresentei em outros países 
da Europa como Bélgica, 
Itália, Alemanha e Lon-
dres, e tenho me apresenta-
do em concertos, festivais 
de música brasileiras e tea-
tros da França. No momen-
to meu foco é acadêmico, 
estudo na Escola de Música 
de Paris”.
    Para se dedicar aos es-
tudos na França e garan-
tir o diploma francês, Edu 
informa que os concertos 
que realiza no Brasil de-
verão acontecer com me-
nos frequência. O flautista 
busca aprimorar sua téc-
nica na flauta e se formar 

na Europa para, segundo 
ele, realizar shows ainda 
mais bonitos, elegantes e 
com estilos musicais mais 
refinados.
   Edu Rosa está à procura 
de um produtor musical 
no Brasil para produ-
zir seus shows em nível 
nacional. O artista viaja 
para a França a cada dois 
meses e diz que suas vin-
das ao Brasil diminuirão. 
O artista pretende per-
manecer na Europa, con-
cluindo seu projeto aca-
dêmico, e deve retornar 
ao Brasil somente quando 
houver contrato para rea-
lizar turnês e se apresen-
tar pelo país.

Samuel Vieira
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AAPC realiza ações  
para proteger praia
Além das questões referentes às partículas de minério, 
a associação organiza ações para cuidar da vegetação e 
defender a limpeza da areia e da água da Praia de Camburi

P aulo Fernando Pedrosa, hoje com 56  
anos e já não se lembra quando deu 
seus primeiros passos como ambienta-

lista, mas conta que o interesse pelo tema 
vem da década de 1980, com ações tímidas 
como a separação do lixo seco e e reutiliza-
ção e economia no uso de sacolas, de em-
balagens, de água, de energia, etc. Ele ini-
ciou de maneira institucional as atividades 
de proteção ao meio ambiente na década 
de noventa, com a fundação da Associa-
ção Amigos da Praia de Camburi (AAPC), 
cujas inserções contribuíram para formar 
no seu idealizador o know how necessário 
para debater o questão junto às autoridades 
e moradores impactados com as questões 
ambientais da ilha. 
   Foi ainda na década de 1990, quando a 
então Vale do Rio Doce começou a aterrar 
a Praia de Camburi para a expansão do mu-
nicípio de Vitória, que Pedrosa começou a 
idealizar a AAPC. Segundo ele, a compa-
nhia retirou areia contaminada de seu ca-
nal e jogou na praia como doação. “Quando 
vimos toda aquela areia contaminada chegar 
à Praia de Camburi, iniciamos os primeiros 
movimentos da associação, que seria funda-
da no dia dois de junho de 2009”, lembrou o 
ambientalista.
   A emissão de partículas de minério no ar 
de Vitória, oriunda especialmente das em-
presas situadas no Complexo de Tubarão, 

está entre as principais preocupações da 
AAPC. O grupo também exige a retirada 
do passivo ambiental e a eliminação dos 
particulados atmosféricos, que por diferen-
ça de densidade acabam caindo dentro da 
praia e na areia. 
   “Também cobramos a eliminação dos va-
zamentos que são despejados no mar, nos 
píeres de carregamento de minério. Quere-
mos a limpeza de nossa areia contaminada; 
a retirada do esgoto da Praia de Camburi, 
o que significa um tratamento no final da 
praia, uma micro Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) e a eliminação do esgoto no 
Rio Santa Maria, Baía de Vitória, e Canal de 
Camburi”, listou Pedrosa.
   O ambientalista esclareceu que o grupo 
tem como principal bandeira a recupera-
ção ambiental da Praia de Camburi. “Mas 
também somos solicitados sobre proble-
mas da praia, como decks quebrados, qua-
lidade do Serviço de Orientação ao Exer-
cício (SOE); animais sujando o calçadão; 
danos à restinga, canteiros, chuveiros e 
outros. Somos acionados nestes casos, mas 
como não temos muita interlocução com 
as administrações do município e do Es-
tado, chamamos a imprensa para ajudar a 
divulgar e sanar os problemas”, explicou.
   Entre as principais atividades da Associa-
ção, Pedrosa destaca as caminhadas ecoló-
gicas na Praia de Camburi, travessias entre 
os municípios de Vitória e Vila Velha, ma-
ratonas aquáticas de 24 horas e expedições 
em ilhas para realizar limpeza. “Estes mo-
vimentos envolvem a sociedade na partici-
pação efetiva da recuperação ambiental de 
qualquer ecossistema e chamam a atenção 
de autoridades e gestores municipais e es-
taduais sobre o tema”, avaliou.
   Em relação à agenda do grupo, entre a 
manhã de sábado e a de domingo do dia 20 
de agosto haverá a V Maratona 24 Horas. 
“É o maior projeto sócio ambiental do Es-
pirito Santo. Acampamos durante 24 horas 
na Praia de Camburi, onde são realizadas 
diversas atividades de educação ambiental, 
sociais e culturais. Um projeto de integração 
social que poucos têm a oportunidade de 
participar”, finalizou.

Maria Morena

Paulo Pedrosa coordena a caminhada ecológica 
organizada pela AAPC

Condomínio Atlântica Ville é 
um dos mais antigos do bairro
Moradores contam como é viver no maior condomínio 
de Jardim Camburi.

    Com cerca de 4000 moradores, o Atlân-
tica Ville é um dos condomínios mais an-
tigos de Jardim Camburi: uma pequena 
comunidade, com ruas bem pavimentadas 
e de fácil circulação, que dispõe de mer-
cearia, salão de beleza, padaria, banca de 
revistas e jornais, lanchonete, dentre ou-
tros serviços que agilizam a rotina dos 
moradores.
    Auxiliar administrativo, Waleska Bins 
(45 anos), mora em Atlântica Ville há 25 
anos e informa que existem problemas 
gerados pela degradação do condomínio, 
ocasionados com o passar do tempo, e por 
conta do descuido dos moradores. Ela afir-
ma que apesar disso, o local é um ambien-
te bastante familiar.
   “No condomínio Atlântica Ville existem 
moradores que se destacam como a dona 
Glaucia, que mora no edifício Algarve. 
Ela cuida do prédio há cerca de 18 anos, é 
uma pessoa bastante prestativa e ajuda ao 
próximo. Outro morador que merece ser 
lembrado é o senhor Welington Pereira, 
que periodicamente organiza festas 
comemorativas como a junina, de primavera 
e das crianças. Além disso, estamos carentes 
de reformas em nossa pracinha e na quadra, 
e apreciaríamos a criação de uma área de 
convivência melhorada. Gosto daqui, porque 
é um lugar de muitas famílias e somos 
uma comunidade privilegiada em Jardim 
Camburi: temos vizinhos fantásticos. 
Embora existam problemas locais, aqui é 
maravilhoso”, informa.

   Morar e trabalhar no condomínio é uma 
oportunidade para poucos. A moradora 
Priscila Silveira  (40 anos) é gerente 
administrativa do condomínio Atlântica 
Ville. Para ela, que reside no residencial 
há cerca de 30 anos, o fato de trabalhar 
no condomínio facilita na agilização das 
questões profissionais, já que conhece as 
necessidades do condomínio, há também 
praticidade por não precisar de transporte 
para chegar até o escritório. 
  “A comunidade é unida. Frequentemente 
realizamos eventos que aumentam a so-
cialização entre os  moradores. Geralmen-
te, eu apoio e contribuo para que as festas 
aconteçam. Gosto de morar aqui, pois nun-
ca tive problemas com violência, tampou-
co com a vizinhança. Meu apartamento é 
agradável, espaçoso e acredito que ainda 
será bastante valorizado”, comenta Pris-
cila, que é uma pessoa popular no resi-
dencial, pois sua função faz com que ela 
mantenha contato com grande parte dos 
moradores. Ela pontua a importância das 
ações do morador Welligton Pereira na or-
ganização de eventos.
    “Moro no condomínio Atlântica Ville há 
28 anos, onde pude acompanhar o desen-
volvimento de várias gerações. Lá, busco 
realizar atividades culturais, que têm por 
objetivo afastar os jovens de situações de 
risco e suprir a carência dos equipamentos 
públicos na região.”  (Wellington Pereira, 
53, servidor da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes), há 30 anos)

Samuel VieiraSamuel Vieira

Samuel Vieira

Waleska Bins e sua filha Ana Luíza. Priscilla é funcionária da administração 
do condomínio Atlântica Ville.
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Funcionamento: De segunda a sexta, das 9 às 14 horas.

Localização: Rua Alcino Pereira Neto,  Jardim Camburi (ao lado da Igreja católica, na mesma calçada do 
Ilha do caranguejo)
Telefone: 27 99915-0325 / 3337-5013                                                          Serviço de entrega: Sim

Sabor Caseiro lança marmita 
executiva com serviço delivery
Além da entrega de marmitas, o restaurante Sabor Caseiro proporciona um pequeno e charmoso espaço 
para seus clientes realizarem suas refeições, e o paladar agradável da comida feita em casa, com 
ingredientes fresquinhos e temperos deliciosos.

No restaurante Sabor Caseiro você encontra bom preço e qualidade, resultando em uma comida de mãe, 

caseira e deliciosa. Diariamente, o restaurante proporciona diversas opções no cardápio. A casa serve 

prato feito, marmitas tradicionais e executivas com porções separadas. A marmita pode ser retirada no 

restaurante ou entregue em casa. O cliente pode optar, também, pelo prato fit, com arroz integral, batata 

doce e ovo. O interior do restaurante tem espaço charmoso e aconchegante. 

Acesse facebook.com/saborcaseirovix para conferir o cardápio do dia.
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Sabores do bairro

Jardim Camburi conta com 
diversas opções gastronômicas

euamomeubairro - junho/2016

Basta dar uma volta pelo bairro que você pode encontrar comida de outras culturas, como 
a italiana, a árabe, a mexicana e a japonesa. A decoração dos restaurantes também é um 
dos atrativos.

Jardim Camburi ganha destaque 
quando o assunto é gastronomia.
    O bairro cresce há cada dia e 

consegue reunir variedades de cozinha 
de outras regiões do Brasil e do mundo.
      Aos apreciadores da comida bra-
sileira, temos aqui restaurantes que 
oferecem a tradicional moqueca Capi-
xaba. Encontramos, também, comida 
mineira e tapioca com o sabor do nor-

deste brasileiro.
   O lado gastronômico do bairro ofe-
rece o melhor da culinária italiana , 
onde podemos apreciar pratos e músi-
cas típicas do local. E, para quem gosta 
de comida árabe, temos alguns restau-
rantes representando a região. Possui 
pratos deliciosos, com grãos e legumes 
variados, e temperos peculiares. No 
cardápio destacam as esfirras, as pas-

tas, os quibes, o tabule, muito bem pre-
parado pelos chefs.
    Outro destaque é a comida mexica-
na. Com tempero picante podemos nos 
deliciar com os pratos e as decorações 
típicas que representam o país.
   Não podemos esquecer da culinária 
oriental. Aqui encontramos diversos 
restaurantes que servem comida japo-
nesa, com opção de self service, rodí-

zio, serviço a la carte e delivery.
    Jardim Camburi tem de tudo um 
pouco, basta dar uma volta pelo 
bairro que você encontra um serviço 
gastronômico e atendimento que te 
surpreenderão. Seja nas galerias de 
bares e restaurantes, nos shoppings 
centers, ou em uma das praças 
disponíveis para a comunidade                   
e visitantes.

Carlos Henrique Veras Machado Carlos Henrique Veras Machado

A Moqueca Capixaba é um prato bastante apreciado no Espírito Santo A culinária italiana marca presença em Jardim Camburi
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Os empresários Fernanda 
Miranda e Rogério Bueno 
são os responsáveis pelo 

sucesso do restaurante Sabor 
Caseiro, onde o cliente encontra 
comida gostosa e com excelente 
qualidade. Além das tradicionais 
quentinhas, o casal está lançando 
a marmita executiva que vem 
com as porções separadas em 
uma bandeja. 
   O restaurante traz valores 
agregados: comida caseira deli-
ciosa, atendimento personali-
zado, espaço acolhedor, e local de 
fácil acesso. 
  “O Sabor Caseiro, diariamente, 
apresenta novo cardápio”, diz 
Fernanda, que acrescenta que 
seus clientes não são fixados 
em determinados dias. “Alguns 
clientes frequentam o restauran-
te somente às sextas-feiras, por 
exemplo. Por isso, é necessário 
ter pratos diferenes todos os dias, 
no entanto, o único prato que é 
oferecido em um dia exclusivo é 
o nosso tradicional feijão-tropei-
ro, que não existe igual em lugar 
algum. É preparado com feijão 
vermelho, bastante recheado, 
com produtos de primeira quali-
dade e tempero exclusivo”, conta. 
  Fernanda informa que o 
restaurante também oferece 
outros serviços como: kit 
churrasco, buffet, ceia de 
natal, pratos especiais para 
datas comemorativas (dia dos 
namorados e das mães, por 

Sabor caseiro oferece marmitas 
tradicionais e executivas

exemplo), combos diversos,            
e outros.
    “Oferecemos comodidade, ser-
viço de entrega para residências 
e empresas, aceitamos todos os 
cartões de crédito na porta da 
casa do cliente. Algumas pessoas 
preferem retirar as marmitas no 
restaurante. Se o cliente ligar e 
encomendar com antecedência, 
o processo de entrega passa a ser 
mais rápido. A marmita é perso-
nalizada, de acordo com o que o 
freguês deseja. Um cliente rela-
tou que calculou o gasto mensal 
para a sua família, e disse que 
economizam bastante, porque a 
refeição tem preço bom, quali-
dade e não existe desperdício de 
comida. Alguns clientes falam 
que servimos comida de mãe”, 
comenta Fernanda.
  Segundo Rogério, os clientes 
que frequentam o Sabor Caseiro 
são famílias e se identificam com 
os pratos oferecidos. 
     “O restaurante, eventualmente, 
é fiscalizado pela vigilância 
sanitária e segue as normas 
exigidas pela prefeitura. Possui 
equipe de nove profissionais e 
atende somente ao bairro Jardim 
Camburi. Pessoas se deslocam 
de outros bairros para comer 
aqui. Oferecemos prato feito 
com quatro tipos de carnes, seis 
guarnições e cerca de quatro 
saladas com valores de R$ 10,00 
e R$ 12,00. Temos também uma 
refeição ‘fit’ contendo batata 

“Com o aumento da demanda de serviço, além da equipe de trabalho, 
às vezes é necessário contratar equipe de apoio,” diz Fernanda.

Além da entrega de marmitas, o restaurante Sabor Caseiro proporciona um pequeno e charmoso espaço para seus clientes realizarem suas refeições, 
e o paladar agradável da comida feita em casa, com ingredientes fresquinhos e temperos deliciosos.

doce, ovo cozido, arroz integral, 
feijão, o frango grelhado que 
é preparado com uma receita 
especial criada por nós. O horário 
das entregas é de 9h as 14 horas, 
de segunda a sábado”, finaliza.
   O Sabor Caseiro está localizado 
na Rua Alcino Pereira Neto,  
Jardim Camburi (próximo à 
igreja Católica). Os pedidos 
podem ser feitos pelos telefones: 
(27) 99915-0325  e (27) 3337-5013, 
a partir das 10 horas, de segunda 
a sábado.

O cliente pode optar pela 
marmita executiva ou 
tradicional

O restaurante oferece 
cardápio variado.
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Moradores tem mais uma opção 
de padaria pertinho de casa
Padaria Armazém do Pão está localizada próxima a Escola Renato Pacheco, oferece 
variedades de pães, doces, salgados e outras delícias.

Localizada na rua José 
Guilherme Neffa, 152, 
próximo à Escola Re-

nato Pacheco e o Centro de 
Celebrações da Igreja Batis-
ta de Jardim Cambri, a Pa-
daria Armazém do Pão abre 
suas portas todos os dias, as 
seis horas da manhã, para 
servir o pão francês fresqui-
nho e receber seus clientes.
     A Armazém do Pão, con-
ta com uma varanda super 
aconchegante com cadeiras 
e mesas de madeira. Um 

excelente local para quem 
quer tomar um café da ma-
nhã com sua bebida prefe-
rida, ou quem sabe, um lan-
che da tarde.
     Bolos e pães confeitados, 
cupcakes, pizzas, tortas, 
bombons, docinhos, salga-
dos fritos e assados, caldos, 
chás, sucos e outras gosto-
suras, são servidas no esta-
belecimento. Além disso, a 
padaria oferece serviços de 
encomendas dessas gosto-
suras e coffee break.

Quem quer praticidade, aos 
domingos, pode aproveitar 
o buffet com salpicão, fei-
jão-tropeiro, farofa, maio-
nese, saladas diversas, ba-
tatas coradas, arroz, feijão, 
entre outras delícias, para 
comer no local ou levar 
para casa.
     “O galeto é um grande su-
cesso, todos adoram. Pode ser 
encomendado com um dia 
de antecedência”, diz a pro-
prietária do estabelecimen-
to, Luciane Kelly Zunta.
     A Padaria Armazém do 
Pão, recebe os pedidos de 
encomendas através do te-
lefone: (27) 3019-1473
      O estabelecimento fun-
ciona de segunda a sexta-
-feira, das 6 h as 20 horas. 
Sábados, domingos e feria-
dos, das 6h as 19 horas.

A Padaria Armazém do Pão conta com área externa para 
lanches e outras refeições.

Na vitrine, uma variedade de salgados e doces ao gosto 
do freguês

Na Armazém do Pão, você encontra guloseimas deliciosas, saindo do forno a partir das 11 horas.

Samuel Vieira
Samuel Vieira

Samuel VieiraSamuel Vieira

Samuel Vieira

Quiche deliciosoCroissants com recheios 
diversos



Solidariedade

Acacci está há 22 anos 
em Jardim Camburi
Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) acolhe 
crianças e adolescentes com câncer e realiza atividades de 
apoio às famílias.

Samuel Vieira

Há 28 anos, a Acacci recebe 
crianças e adolescentes com 
câncer do Espírito Santo e 

de outros estados, e executa di-
versos projetos para apoiar os 
acolhidos e suas famílias. A insti-
tuição está localizada em Jardim 
Camburi, aberta para visitação e 
apoio de toda a sociedade. 
    A Acacci surgiu em 1988, 
partindo da realização do 
sonho de pais de pacientes 
em tratamento de câncer e 
profissionais da área de saúde do 
Hospital Infantil Nossa Senhora 
da Glória (HINSG), localizado 
em Vitória, Espírito Santo. Eles 
buscavam promover melhorias 
no ambiente hospitalar em 
favor das crianças, adolescentes 
e familiares, amenizando a dor 
que a doença e o tratamento 
provocam. Corria o ano de 1987 
e o HINSG contava com cerca de 
100 crianças e adolescentes com 
câncer. As condições existentes 
no Hospital, que é referência 
no tratamento oncológico 
infantojuvenil, não permitiam 

que o estabelecimento oferecesse 
aos pacientes um serviço digno e 
humanizado.
    De acordo com a assessoria da 
Acacci, os pacientes atendidos 
também vinham do interior do 
Espírito Santo, do sul da Bahia 
e do leste de Minas Gerais. A 
maioria, de origem humilde, 
não possuía condições de 
permanecer em Vitória sem um 
suporte social e financeiro que 
lhes possibilitasse a aderência ao 
tratamento.  
   “A primeira sede da Acacci foi 
inaugurada no Bairro de Lourdes, 
em Vitória, e a instituição pôde 
oferecer hospedagem a esses pa-
cientes. O espaço tinha capacida-
de para abrigar 12 pessoas, entre 
pacientes e acompanhantes, mas 
a Associação crescia e as deman-
das exigiam um espaço maior. A 
segunda sede foi inaugurada no 
ano de 1994, em Jardim Camburi, 
contava com quatro funcionários e 
tinha capacidade para abrigar 16 
pessoas – oito pacientes e acom-
panhantes – em seus três quartos. 

Possuía também lavanderia, cozi-
nha, escritório, sala de recreação e 
sala de TV. A atual sede é um dos 
grandes marcos na trajetória da 
instituição. Situada também em 
Jardim Camburi, foi inaugurada 
em outubro de 2006. O terreno foi 
adquirido com recursos das cam-
panhas McDia Feliz realizadas 
nos anos de 2002, 2005 e 2006; dos 
valores captados por meio do Selo 
Compromisso com a Criança e 
pelas demais doações da comuni-
dade capixaba por intermédio do 
Telemarketing. A edificação com-
preende um complexo formado 
por três módulos: Casa da Famí-
lia, Centro de Convivência e Setor 
Administrativo. A mudança para 
uma casa maior proporcionou aos 
usuários da instituição mais con-
forto e um ambiente mais adequa-
do às necessidades, com grande 
acessibilidade e de acordo com as 
exigências da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para atendimento à pessoas em 
situação de doença, e comporta 
trinta pacientes com seus respecti-
vos acompanhantes. Atualmente, 
são cerca de 700 pacientes entre os 
que estão internados no HINSG; os 
que estão em tratamento ambu-
latorial; e os que estão em fase de 
manutenção do tratamento. Estes 
últimos são os que tiveram alta, 
mas não pode-se dizer que estão 
curados. A cura é considerada so-
mente após passados cinco anos 
sem recidivas da doença”, diz nota 
enviada à redação do EAMB.

A sede da Acacci está localizada na rua Domingos Póvoa Lemos, 297, no bairro Jardim Camburi. 

     Marizilda Santos Vairo, presi-
dente da Acacci, diz que a asso-
ciação é uma casa de passagem. 
As crianças não moram na insti-
tuição, apenas ficam hospedadas 
enquanto durar o tratamento. Se-
gundo ela, a instituição tem como 
objetivo primordial oferecer às 
crianças e aos adolescentes por-
tadores de câncer, bem como às 
suas famílias, um programa de as-
sistência integral, que abrange as 
dimensões física, social, econômi-
ca, psicológica e espiritual.
“Os frequentadores da Acacci são 
assistidos pela Associação crian-
ças e adolescentes em tratamento 
contra o câncer no HINSG e em 
outros hospitais parceiros, como 

A presidente da Acacci, Marizilda Vairo, é voluntária da instituição.
o Hospital Metropolitano (Serra-
-ES). A faixa etária é de zero ano 
até 18 anos. Mas se um adoles-
cente for acometido de câncer um 
mês antes de completar 18 anos, 
por exemplo, e precisar do supor-
te da Acacci, ele terá assistência. 
E isso até que termine o trata-
mento, ou seja, caso ele chegue à 
idade adulta ainda em tratamento, 
terá a assistência da Associação. 
A instituição necessita da contri-
buição dos diversos segmentos da 
sociedade, a fim de garantir a sua 
sustentabilidade. Para facilitar os 
doadores, a Associação oferece 
várias maneiras de contribuição e 
cada um escolhe a forma que lhe 
for mais cômoda”.

    Qualquer pessoa pode ajudar a 
instituição através de visitas e in-
teração, conhecendo o trabalho e 
interagindo com as crianças - deve 
ser agendando com antecedência 
através do telefone (27) 2125.2991 
- , através de doações diversas de 
alimentos, brinquedos, guloseimas, 
roupas, sapatos, malas e móveis e 
material escolar.
    Empresas e outras organizações 
podem ajudar por meio do Selo 
Compromisso com a Criança com-
prometendo-se a doar à instituição 
uma contribuição que pode ser em 
dinheiro, produtos ou serviços.

Todos podem ajudar a Acacci, contribuindo com doações 
ou realizando visitas

Instalações
A sede da Acacci compreende três módulos: Casa da Família, Centro 
de Convivência e Bloco Administrativo. Na Casa da Família estão a 
Brinquedoteca, a Sala de Recreação dos Adolescentes, o Laboratório 
de Inclusão Digital, o Projeto com Classe Hospitalar, a Sala de Música 
e a Capela.

Brinquedoteca Sala de recreação dos 
adolescentes

Classe hospitalar Capela

O Centro de Convivência, denomi-
nado Projeto Convivendo com Arte, 
é constituído de Ateliê e Bazar. No 
ateliê são desenvolvidas oficinas de 
artesanato, realizadas por voluntá-
rios para mães e/ou acompanhan-
tes de pacientes. O bazar expõe e 
comercializa produtos produzidos 
pelas mães de pacientes nas oficinas 
artesanais oferecidas pela instituição 

Centro de Convivência

Bazar

Samuel Vieira

e pelas Abelhinhas da Acacci, bem 
como doações da comunidade.

4

Sabores do bairro euamomeubairro - junho/2016

Moradores tem mais uma opção 
de padaria pertinho de casa
Padaria Armazém do Pão está localizada próxima a Escola Renato Pacheco, oferece 
variedades de pães, doces, salgados e outras delícias.

Localizada na rua José 
Guilherme Neffa, 152, 
próximo à Escola Re-

nato Pacheco e o Centro de 
Celebrações da Igreja Batis-
ta de Jardim Cambri, a Pa-
daria Armazém do Pão abre 
suas portas todos os dias, as 
seis horas da manhã, para 
servir o pão francês fresqui-
nho e receber seus clientes.
     A Armazém do Pão, con-
ta com uma varanda super 
aconchegante com cadeiras 
e mesas de madeira. Um 

excelente local para quem 
quer tomar um café da ma-
nhã com sua bebida prefe-
rida, ou quem sabe, um lan-
che da tarde.
     Bolos e pães confeitados, 
cupcakes, pizzas, tortas, 
bombons, docinhos, salga-
dos fritos e assados, caldos, 
chás, sucos e outras gosto-
suras, são servidas no esta-
belecimento. Além disso, a 
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cesso, todos adoram. Pode ser 
encomendado com um dia 
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to, Luciane Kelly Zunta.
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A Padaria Armazém do Pão conta com área externa para 
lanches e outras refeições.

Na vitrine, uma variedade de salgados e doces ao gosto 
do freguês

Na Armazém do Pão, você encontra guloseimas deliciosas, saindo do forno a partir das 11 horas.

Samuel Vieira
Samuel Vieira

Samuel VieiraSamuel Vieira

Samuel Vieira

Quiche deliciosoCroissants com recheios 
diversos



euamomeubairro - junho/2016

Samuel Vieira

Faixa preta em Jiu jitsu mostra que 
tamanho não é documento

Esporte

Atleta consegue 64 medalhas no Jiu jitsu e ganha três campeonatos de MMA

Ágil, concentrado, rápi-
do e carismático.Estas 
são as qualidades do 

atleta Gilvan da Silva Junior 
(32 anos), conhecido como 
Juninho. Nasceu em São 
paulo, veio para o Espírito 
Santo com nove anos de ida-

de, é professor e proprietário 
da GJR JIU JITSU TEAM (es-
cola de Jiu jistu), e pequeno 
somente na altura, pois tem 
demonstrado que “tamanho 
não é documento”, pois já 
nos proporcionou grandes 
momentos na luta.

     Com um total de 64 meda-
lhas recebidas em campeona-
tos de Jiu Jitsu e três títulos 
no MMA, Juninho teve seu 
primeiro contato com artes 
marciais no Rio de Janeiro, 
na “Submission” (anterior-
mente, chamada de  “Luta Li-

vre”),  com  12 anos. 
      Aos 15 anos iniciou no Jiu 
jitsu treinando em uma esco-
la localizada em Vitoria (ES). 
  De acordo com o atleta é 
necessário cerca de 10 anos 
de dedicação para  ser  um  
faixa  preta  na modalidade.

   Juninho competiu em 
três eventos de MMA e 
consagrou-se campeão em 
todos os campeonatos da 
categoria que participou, 
sendo um Guarafight, 
em Guarapari (ES), um 
Superfight em Vitoria (ES), 
e um mega combate em 
Governador Valadares (MG).
 “Nossa equipe chama-se 
Checkmat, e é composta 
por alunos graduados com 
diversas faixas/graduações. 
Os professores que ministram 
as aulas costumam ser 
chamados de mestres. Temos 
alunos que são instrutores 
de algumas aulas, é o caso 
de Luciano Maia e Bruno 
Signorelli. Acredito que o 
maior ensinamento do  Jiu 
jitsu, é o auto-controle, e a 
disciplina”, comenta.
  A GJR JIU JITSU TEAM 
funciona de segunda a sexta-
feira, com horários pela 
manhã, tarde e noite.

Equipe Checkmat



Dor benigna em membros é frequente 
em crianças de 5 a 10 anos

Saúde

Conhecida como dor do crescimento, o desconforto nos membros é uma queixa comum em pediatrias

De acordo com a reuma-
tologista pediatra Mir-
na Tomishi Salume (30 

anos), é comum crianças entre 
05 e 10 anos se queixarem de 
dores nos membros. Isso dei-
xa os pais  preocupados com 
o que pode estar acontecendo, 
levando-os a buscarem um 
pediatra para diagnosticar a 
causa dessas dores. O que eles 
não sabem é que seus filhos 

podem estar sentindo a dor do 
crescimento.
    Segundo Mirna, a dor pode 
ocorrer também a partir dos 
02 anos, quando a criança 
começa a dar os primeiros 
passos, até a idade adulta (18 
anos).
   “Estudos mostram que al-
guns pacientes têm maior 
sensibilidade à dor do cresci-
mento, também chamada de 

dor benigna em membros, 
que não possui causa conhe-
cida. Apesar do nome, a dor 
não está relacionada ao esti-
rão do crescimento. E, em até 
40% da população pediátrica, 
é algo frequente em crianças 
e adolescentes. É uma dor 
que acomete principalmen-
te uma região da perna, e a 
criança tem dificuldades de 
explicar a localização exa-

ta. Pode ocorrer, também, 
na perna em sua totalidade, 
ou em outras regiões como 
coxa, panturrilha e em locais 
separados das articulações”, 
informa. 
    A reumatologista comen-
ta que o problema da dor 
altera toda a dinâmica da 
casa da criança, podendo 
atrapalhar suas atividades 
e fazendo com que ela não 
queira executar algumas ta-
refas, como por exemplo, ir 
para escola. A criança pode, 
também, acordar de madru-
gada reclamando que sente 
dor. “Geralmente, as mães e 
os pais dessas crianças ficam 
bastante preocupados quan-
do ocorrem essas dores, até 
procurar a orientação de um 
profissional médico reuma-
tologista pediatra para cuidar 
da questão”, diz.
    Mirna fala que uma das 
formas para minimizar o pro-
blema com as dores é a práti-
ca de atividades físicas, e diz 
que, enquanto o médico não 
deixar estabelecido que isso 
não é uma doença, a família 
permanece estressada.
    “A dor do crescimento é 
algo passageiro e do bem. 
No momento em que a fa-
mília recebe a orientação 

inicial, tudo começa a entrar 
nos eixos e os problemas mi-
nimizam. É uma dor que pode 
ser muscular. A criança pode 
ser taxada como manhosa, ou 
preguiçosa, porque vive recla-
mando”, pontua. 
   Mirna orienta os pais a le-
varem seus filhos ao pediatra 
e ficarem atentos aos sinto-
mas da criança, pois no caso 
de ocorrerem dores localiza-
das em articulações, ou se as 
dores nos membros vierem 
acompanhadas de perda de 
peso, inflamações nas juntas, 
inchaços, fraquezas, febre, ou 
outros sintomas, pode ser o 
caso de alguma doença. 
   A entrevistada comenta 
que, no consultório médi-
co, as queixas das mães são 
em relação às reclamações 
da criança, que anda e can-
sa rapidamenteou arcorda de 
madrugada sentindo dor. “Se 
a criança brinca e corre bem, 
reclama que está doendo, mas 
não consegue apontar o lo-
cal exato, e com apenas uma 
massagem sente alívio, a dor é 
considerada benigna. Mesmo 
assim ela deve ser encaminha-
da ao pediatra. Com uma boa 
consulta, as doenças mais gra-
ves podem ser descartadas”, 
conclui a Mirna.

Samuel Vieira

A reumatologista Mirna Tomich Salume orienta a prática de atividade física e massagem local para 
aliviar as dores.


