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Moradores criam 
nova associação 
para o bairro

Sabor Caseiro

Restaurante 
Bacalhauzinho está 
com nova direção

Sabores do Bairro

>  PÁG.5

>  PÁG.2

Samuel Vieira

Terceira idade conta com 
atividades gratuitas
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Jardim Camburi
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Restaurante Bacalhauzinho está com nova direção e traz  delícias de Portugal para Jardim CamburiEspecializado em culinária portuguesa, tradição em bacalhau no Espírito Santo, o restaurante 

Bacalhauzinho veio para Jardim Camburi proporcionando um local com estrutura bastante agradável e 

atrativa.
O restaurante também serve moquecas e outros pratos preparados com frutos do mar. Além disso, 

conta com um espaço interno para celebrações com capacidade para 40 pessoas.

Funcionamento: De ter a sex.,18h as 23h / sáb: 11h as  23h / dom: 11h as 16h

Localização: Av.  Augusto Emílio Estelita Lins, 312 - Jardim Camburi - Próximo à rotatória 

que leva ao Carone.Telefone: 27 3207-3800                                                                   Serviço de entrega: Não

Área reservada para eventos
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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

Impressão: parque gráfico Metro

Quero 
falar.

Jacqueline Guerra
Embaixadora da Rede Mulher 
Empreendedora.
Proprietária e Consultora de 
Gestão da Unidade Franqueada 
da Multiply Consultoria – 
Unidade Vitória-ES
jaqueline@grupomultiplyconsultoria.com.br 

Jacqueline 
Guerra

Ajuda profissional é a chave para o 
crescimento da sua empresa
	 A	 falta	 de	planejamento,	 controle	de	finanças,	 estabelecimento	de	 ro-
tinas	e	a	ausência	de	informações	estratégicas	podem	resultar	em	dificuldades	
na	gestão	de	empresas.	A	consequência	pode	ser	a	dificuldade	para	a	tomada	de	
qualquer	decisão	sobre	investimentos	ou	alternativas	para	ampliar	o	negócio.	
	 Independentemente	 do	 seu	 tamanho,	 toda	 empresa	 precisa	 ter	
planejamentos	bem	definidos,	organização	estruturada,	equipe	bem	selecionada,	
treinamentos	frequentes,	desenvolvimento	de	seus	colaboradores,	motivação	e	
supervisão.
	 As	micro	e	pequenas	empresas	são	as	que	mais	enfrentam	dificuldades	
em	gerir	suas	finanças,	vender	seus	produtos	e	serviços,	conhecer	seus	clientes,	
planejar	suas	ações,	mapear	seus	processos,	fazer	um	planejamento	estratégico	
com	missão,	visão	e	valores,	bem	como	para	implantar	sistemas	de	gestão	que	
contribuam	para	o	desenvolvimento	de	seu	negócio.	
	 Diante	 destes	 cenários,	 é	 importante	 chamar	 a	 atenção	 para	 aspectos	
importantes	que	devem	ser	acompanhados	de	forma	permanente	pelos	gestores	
das	empresas,	para	que	possam	manter	suas	atividades	de	forma	economicamen-
te	sustentável.	A	busca	de	ajuda	profissional	é	uma	alternativa	e	vem	crescendo	
muito,	principalmente	neste	momento	de	instabilidade	econômica.	As	empresas	
estão	mudando	seu	 jeito	de	pensar	e	 investindo	cada	dia	mais	na	contratação	
de	profissionais	 e	 especialistas	 em	Administração,	Gestão,	 Finanças,	Recursos	
Humanos	e	Marketing,	para	desenvolver	suas	empresas	de	forma	efetiva	e	com	
maior	segurança.
	 As	empresas	estão	investindo	nestes	profissionais	para	aumentar	de	for-
ma	estruturada	seu	faturamento,	ter	um	maior	controle	de	suas	ações,	melhor	
visibilidade	no	mercado,	redução	de	despesas,	melhorando	o	ambiente	de	traba-
lho	e	diminuindo	o	turnover	(rotatividade	de	colaboradores).
	 A	contratação	de	ajuda	profissional	traz	para	a	empresa	uma	nova	ma-
neira	de	ver	seu	negócio,	traçando	objetivos,	metas	e	fazendo	com	que	a	mesma	
se	posicione	de	maneira	competitiva	no	mercado,	criando	desta	forma	alicerces	
para	o	crescimento	estruturado,	aumento	da	lucratividade	e	maior	controle.

SEJA VISTO
NÓS TE DIVULGAMOS

ANUNCIE:
27 99939-6748

Se você tem interesse em  receber 
o jornal euamomeubairro em casa, 
envie mensagem com nome, telefone, 
endereço e ponto de referência para 
contato@euamomeubairro .com. 
Estamos estudando a possibilidade de 
levar o impresso até você.
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Centro de convivência oferece 
atividades gratuitas para idosos
Além das atividades, as pessoas acima de sessenta anos fazem amizades e aproveitam os passeios que o 
CCTI proporciona. Samuel Vieira

Com a expectativa de 
vida cada vez mais 
elevada, idosos bus-

cam alternativas para ocu-
par o tempo e, ao mesmo 
tempo, estabelecer novas 
relações de amizade. Em 
Jardim Camburi, o Centro 
de Convivência da Terceira 
Idade (CCTI) é palco para 
a prática de atividades físi-
cas, culturais, tecnológicas 
e recreativas.
   Luiz Guilherme Gomes 
da Silveira é professor de 
Educação Física e dá aulas 
de hidroginástica, muscu-
lação, treinamento funcio-

nal, e aeróbica para os fre-
quentadores do local. 
   “Aqui trabalhamos para 
fazer o fortalecimento 
muscular de apoio para os 
idosos suportarem as situ-
ações do dia a dia, para que 
possam se prevenir e ter 
uma vida mais saudável, 
com bem-estar e melhorar 
sua autoestima. Sentimos 
que eles ficam mais fortes e 
estáveis, podendo realizar 
atividades que não esta-
vam conseguindo. O centro 
trabalha principalmente a 
convivência. Eles ganham 
amizades e vão criando um 

pouco mais de laços aqui”.
   “Temos práticas físicas 
e cognitivas, musculação, 
hidroginástica, pilates, 
ginástica funcional, alon-
gamento, música (coral, 
banda e aulas de teclado, 
violão, flauta e percussão), 
oficina de artes (colagens, 
apliques, decoração de 
garrafas, bordado), terapia 
ocupacional, informática 
básica, acesso à internet, 
oficina para o uso do ce-
lular, whatsapp, enviar 
fotos e e-mails, para que 
eles estejam conectados, e 
acompanhem o desenvol-
vimento da tecnologia”, 
acrescenta a educadora Ro-
berta Gama.
   Ingrid, professora de artes 
do Centro de Convivência, 
diz que os trabalhos de arte 
ajudam manter a sociabili-
dade, as conversas e a au-
toestima com as criações. 
“Nosso maior produto é o 
amor e a convivência, que 
servem para que os idosos 
tenham uma rotina ado-
lescente da terceira idade”, 
avalia.
   A aposentada Sildete Ta-
vares Neves garante que as 
atividades do CCTI a aju-
dam a minimizar proble-
mas como a depressão.
   “Em casa, nossos filhos 
querem nos proteger, 
agindo de forma que 
nos deixa frágeis. Então, 
digo que se eles nos 
vissem praticando o 
pilates e o alongamento, 
se assustariam. Quando 
estamos em casa, eles não 

nos deixam livres para 
nos movimentar, porque 
acreditam que vamos 
nos machucar. Aqui nos 
sentimos importantes. 
Os filhos têm excesso de 
proteção, assim como nós 
fazíamos com eles quando 
eram crianças”, explica.

As atividades de musculação são orientadas por educadores físicos

Ensaio do coral do CCTI-JC Estimulando o raciocínio com o xadrez

Estimulando a criatividade nas aulas de 
artes

O material preparado nas aulas de artes 
ficam expostos para visitantes

O Centro de Convivência 
da Terceira Idade de Jar-
dim Camburi (CCTI-JC) é 
um local disponibilizado 
pela Prefeitura de Vitória 
destinado à convivência de 
idosos, onde diversas ativi-

O CCTI dades culturais, educativas, 
recreativas, sociais e físicas 
são desenvolvidas gratui-
tamente. Tem o objetivo 
de possibilitar a melhoria 
do convívio familiar e co-
munitário dos idosos, por 
meio das atividades desen-
volvidas.
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O Congo Capixaba é tema de livro

Com ilustrações e textos, a escritora Marcia Zanandrea fala sobre características do 
folclore que representa o Espírito Santo

Samuel Vieira A artista plástica e professora de arte 
Marcia Couto Zanandrea, 56 anos, 
iniciou sua trajetória como escritora 

com uma poesia, publicada em um jornal 
de grande circulação da Grande Vitória e, 
assim, iniciou seu trabalho com o público 
infanto-juvenil. 
    Autora de livros como “No Reino das 
Cores” (2012), “Colorir e Divertir” (2012) 
e “Ternura no Papel” (2014), uma obra 
que fala do mundo poético de uma forma 
natural retratando sentimentos por meio 
de palavras que despertam a sensibilidade 
no indivíduo, Marcia reaparece com sua 
mais nova criação, O Congo Capixaba, 
Cultura Popular do ES, um livro, com 
ilustrações e textos, voltado ao público 
infanto-juvenil, mas que atende também a 
todas as idades. 
   De acordo com a escritora, o tema 
foi escolhido porque o congo é uma 
característica do folclore do Espírito Santo.
   “Comecei a acompanhar e a visitar 
todas as bandas capixabas, o processo 
de construção dos instrumentos, fui aos 
locais onde existe essa manifestação 

cultural: Barra do Jucu, Paneleiras, Serra 
e outros lugares, onde realizei pesquisas 
sobre a história do Congo, como iniciou e 
como são desenvolvidos os instrumentos. 
É uma história linda. Levei cerca de seis 
meses para a construção do livro”, conta.
   Segundo Marcia, a história do congo é 
bastante extensa e cada banda tem sua 
característica peculiar. 
    “O livro é todo em preto e branco, onde 
a criança pode pintar, e desenhar. Nas pes-
quisas, descobri que uma banda da Barra 
do Jucu foi à França e a banda mirim da 
Ilha das Caieiras se apresentou no Japão. 
Existem várias bandas mirins de Congo, 
no Espírito santo. Eles são lindos. Partici-
pam, cantam, desde pequeninos, passam 
por gerações, de pais para filhos, manten-
do a tradição folclórica em nosso Estado. 
Aprendem a apreciar o congo e a valori-
zar a nossa cultura. O livro foi feito com 
a lei de incentivo de Serra, Chico Prego. A 
cultura tem uma importante função social: 
contribuir para manifestar e expressar as 
aspirações mais profundas do ser humano 
nas situações históricas.” informa.

Samuel Vieira
Moradores criam nova associação para Jardim Camburi

Com números e demandas de uma 
cidade, Jardim Camburi ganhou 
mais uma ferramenta na busca de 

melhorias para a coletividade. Trata-se 
da Associação de Moradores de Jardim 
Camburi (Amojac), eleita no dia dois de 
abril de 2016. 
    A iniciativa partiu de um grupo de 
moradores, preocupados com as crescentes 
demandas do bairro sobre obras e projetos 
do Poder Executivo. As reuniões do grupo 
acontecem mensalmente e são abertas à 
comunidade.
    O presidente eleito para comandar 
o grupo, Jair Teixeira Filho, explica a 
necessidade de interlocução com todos os 
moradores do bairro.
     “Com uma população de aproximada-
mente 70.000 habitantes, Jardim Camburi 
pode ser conceituado como uma cidade den-
tro de Vitória, e é de suma importância que 

uma associação comunitária esteja próxi-
ma aos moradores a fim de atender às suas 
demandas em todos os segmentos e poder 
contribuir para uma melhor qualidade de 
vida”, lembrou.
     Jair, que é empresário, falou sobre 
as principais pautas da recém-fundada 
associação. “Temos o propósito de atuar 
como o apoio e voz dos moradores de Jardim 
Camburi junto aos poderes públicos estadual 
e municipal, e a iniciativa privada, a partir 
das demandas que se fizerem necessárias 
nas áreas da segurança pública, saúde, 
educação, lazer, recreação, esportes, melhor 
idade, transportes e terceiro setor, tendo 
como foco a sustentabilidade. São muitas as 
demandas e para isso foram criadas várias 
coordenadorias que estarão em contato 
e diálogo direto com a comunidade”, 
acrescentou. 
      Jardim Camburi também conta com 
a Associação Comunitária, que tem 
como presidente o advogado Enock 
Sampaio Torres.

Maria Morena

Na foto, alguns dos membros da Diretoria da Associação de Moradores de Jardim 
Camburi (Amojac). 
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Restaurante Bacalhauzinho está 
com nova direção e traz  delícias 
de Portugal para Jardim Camburi

Especializado em culinária portuguesa, tradição em bacalhau no Espírito Santo, o restaurante 

Bacalhauzinho veio para Jardim Camburi proporcionando um local com estrutura bastante agradável e 

atrativa.

O restaurante também serve moquecas e outros pratos preparados com frutos do mar. Além disso, 

conta com um espaço interno para celebrações com capacidade para 40 pessoas.
Funcionamento: De ter a sex.,18h as 23h / sáb: 11h as  23h / dom: 11h as 16h
Localização: Av.  Augusto Emílio Estelita Lins, 312 - Jardim Camburi - Próximo à rotatória 
que leva ao Carone.

Telefone: 27 3207-3800                                                                   Serviço de entrega: NãoÁrea reservada para eventos
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Um pedacinho da Toscana em 
Jardim Camburi

O restaurante oferece cardápio variado.

Há três anos, 
Jardim Camburi 
conta com o 

restaurante Forneria 

Destaque para alguns pratos marcantes do Forneria 
Della Garfagnana:

Della Garfagnana. Ti-
picamente italiano, 
a começar pelo pró-
prio proprietário 
do estabelecimento, 
Lucignani Fausto, o 
restaurante oferece 
o que há de mais 
próximo ao sabor tão 
marcante da região 
que leva seu nome – 
Gafagnana (localizada 
na Toscana).

    Fausto garante a 
qualidade dos produ-
tos e das receitas, to-
das preparadas com 
dedicação e carinho, 
sendo uma delas fei-
ta com uma técnica 
ensinada por sua avó: 
Dona Nina. O cardá-
pio atende a todos os 
gostos e ocasiões: des-
de um jantar român-
tico ou em família, há 

Acordeon, harpa, violão e violino, são instrumentos usados por músicos que alegram 
ainda mais a Forneria Della Garfagnana

Você é 
daqueles que 
aprecia uma 
boa massa?

Tortelli Gorfagnini: Tortelli com recheio de creme ao mollho bolo-
nhesa;

     Além disso, o pudim 
de pistache (com a cola-
boração de Lu Steffen) é 
uma ótima escolha para a 
sobremesa. O restaurante 
fica localizado na Avenida 
Judith Leão Castelo Ribei-
ro, n°480, Jardim Camburi e 
funciona de todos os dias a 
partir das 16h30. Mas sex-
ta-feira, sábado e domingo, 
o local abre para almoço a 
partir das 12hs. Não há sis-
tema de delivery, mas você 
pode encomendar seu pra-
to pelo telefone (27) 3024-
6399 e retirá-lo no local.

uma pizza saborosa 
com os amigos. Isso 
tudo ao som de belos 
instrumentos musicais 
como harpa, violino, 

Alexandra vianna

violão tocados por 
diversos artistas to-
das as sextas-feiras e 
sábado. Mas, as quar-
tas e quintas-feiras o 

músico Mirano Ernani 
encanta a todos com 
sua sanfona e seu re-
pertório carregado de 
cantigas italianas.   

Coscio de Agnello Anosto: Pernil de Cordeiro, técnica da vovó 
Nina, assado em forno a lenha acompanhado de fettuccine al pesto 
alla genovese;

Piazza della casa: Tomate, muçarela, azeite extra virgem, tomate 
seco, rúcula, presunto cru parma;
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Em agosto deste ano 
completa 01 ano que 
a doceria Beta Cake se 

instalou em nosso bairro. 
Em um espaço aconche-
gante você encontra tortas 
em pedaço, bolinho caseiro, 
docinhos diversos, café e 
muito mais. A empresária 
Roberta Manhães é a res-
ponsável pela fabricação 
de todas estas delícias, que 
anda fazendo muito suces-
so. Segundo a empresária 
o maior divulgador do seu 
trabalho é o “boca a boca”, 
que garante o sucesso do 
seu negócio. O carro che-
fe da doceria é a venda de 
bolos e docinhos por en-
comenda e a variedade de 
produtos. Na Beta Cake 
você encontra bolos confei-
tados, personalizados, com 
pasta americana, papel de 
arroz, Naked Cake, da for-
ma que o cliente pedir, tam-
bém tem a opção de combos 
para festas, com bolo, doci-
nhos e salgadinhos. Além 
do atendimento diferen-
ciado feito pela Roberta, a 
doceria também pensou na 
praticidade do cliente, criou 
uma página de compras 
pela internet, onde você 
consegue montar o seu bolo 
e fazer o seu pedido sem 

sair de casa (fs7.formsite.
com/betacake/pedido/in-
dex.html ou pela página do 
Facebook – Comprar Ago-
ra). O segredo do sucesso é 
fabricação de cada produto, 
de forma personalizada, 
sem utilização de conser-
vantes, e tudo fabricada 
com muito carinho e amor, 
pensando em cada cliente. 
Para a abertura da loja foi 
preciso muito planejamen-
to e especialização, Roberta 
faz cursos constantemente 
e esteve no Rio de Janeiro 
onde pode se especializar 
ao lado da renomada deco-
radora de bolos artísticos 
Ana Elisa Salinas. Além dos 
doces a empresária também 
serve torta salgada de fran-
go toda quinta-feira, que faz 
o maior sucesso, começou 
com 1 torta e hoje já precisa 
fazer 3 tortas para atender 
a demanda. Para o futuro 
Roberta tem planos de criar 
um canal no YouTube, para 
compartilhar algumas re-
ceitas e dicas de confeitaria. 
Dos dia 05  a 14 de agosto 
a Beta Cake também estará 
com um estande na Feira 
Internacional de Artesa-
nato e Decoração – FEIN-
CARTES, que acontece na 
Arena Camburi Eventos.

A casa oferece produtos de fabricação própria, de forma personalizada e sem adição de conservantes

Beta Cake Doceria completa um 
ano em Jardim Camburi

Funcionamento: De segunda a sexta de 10 às 20 horas, sábado de 11 às 16 horas.
Localização: rua Wellington de Freitas, 254, Jardim Camburi, em frente ao Colégio 
Renovação. 
Telefone: (27) 99257-9527                                                              Serviço de entrega: Sim

Facebook.com/Beta-Cake

Roberta faz cursos constantemente e esteve no Rio de Janeiro onde pode se especializar ao lado da renomada 
decoradora de bolos artísticos Ana Elisa Salinas

   Para os amantes e 
apreciadores da tradicio-
nal comida portuguesa, 
o Bacalhauzinho é ex-
celente lugar para sabo-
rear essa maravilha. O 
restaurante está há sete 

Restaurante 
oferece variedades 
portuguesas

Além do espaço reservado para atender seus clientes, o Bacalhauzinho 
conta com área para eventos.

meses sob nova direção.
   O destaque fica para o 
carro chefe do Bacalhau-
zinho, o prato que leva o 
nome da casa. Além dis-
so, oferece outros pratos  
que são clássicos de Por-

tugal, como o Gomes de 
Sá, o Bacalhau em Natas 
e o Bacalhau à Brás.. 
    Enquanto o prato prin-
cipal não chega à mesa, 
o bolinho de bacalhau, 
uma das especialidades 

do restaurante, é exce-
lente opção para abrir o 
paladar.
   O Bacalhauzinho, pro-
porciona variedades no 
cardápio, seu forte são 
as comidas portuguesas, 
no entanto,  podemos 
encontrar pratos como 
as deliciosas moque-
cas e outros preparados 
com frutos do mar e car-
nes. A carta de vinhos é 
bastante diversificada, 
com destaque para os                     
portugueses.

Sam
uel Vieira
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Entenda porque devemos 
dar preferência aos 
produtos orgânicos

São muitos os benefícios 
para quem consome 
produtos orgânicos. 

Esses alimentos são con-
siderados mais saudáveis 
porque possuem menos to-
xidade e maior valor nutri-
cional, além de serem bem 
mais saborosos que os con-
vencionais.

   Grande parte dos nutrien-
tes desses alimentos está na 
casca, por isso, o consumi-
dor usufrui na totalidade as 
frutas e vegetais sem a preo-
cupação com o consumo de 
pesticidas. Eles são livres de 
organismos geneticamente 
modificados e o seu cultivo 
é harmônico com o meio 

ambiente. 
   Os produtos orgânicos são 
alimento sadios, cultivados 
sem agrotóxicos e sem ferti-
lizantes químicos, mais nu-
tritivo, com sabor melhor e 
mais saudáveis.
   Existe por parte dos agri-
cultores orgânicos do Espí-
rito Santo o respeito às leis 

ambientais. O sistema de 
produção orgânica tem uma 
exigência de sustentabilida-
de para o meio ambiente. Os 
produtores rurais que traba-
lham em sistema orgânico 
usam nas lavouras produ-
tos naturais, dando maior 
equilíbrio ao meio ambien-
te, contribuindo para uma 

maior sustentabilidade am-
biental e o consumidor ao 
comprar estes produtos está 
estimulando a produção de 
alimentos, sem agressão ao 
meio ambiente. Sem o uso 
de agroquímicos os agricul-
tores, também, não se con-
taminam e têm uma melhor 
qualidade de vida.
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Há 27 anos, o último sábado do mês 
de agosto tem um quê de especial: 
o sabor da solidariedade que traz o 

McDia Feliz, campanha que, anualmente, 
beneficia projetos voltados para a cura do 
câncer infantil e juvenil.
    Este ano em sua 28ª edição, o McDia 
Feliz será realizado no dia 27 de agosto, e 
a Associação Capixaba contra o Câncer 
Infantil (Acacci), instituição participante 
da campanha coordenada nacionalmente 
pelo Instituto Ronald McDonald, já está 
trabalhando para fazer da arrecadação 
deste McDia Feliz mais um recorde.

Acacci participa do 
McDia Feliz 2016
Mobilização em seis cidades do Espírito Santo já começou

     Você sabia que seu animalzinho  de 
estimação pode ir ao oftalmologista 
e fazer os mesmos exames oculares 
que você?
     Graças ao avanço da Medicina Ve-
terinária, hoje várias doenças oculares 
já podem ser diagnosticadas precoce-
mente com exames como teste lacri-
mal de Schirmmer, exame do fundo de 
olho, citologia ocular, eletrorretino-
grafia, tonometria que mede a pressão 
intra-ocular, ultrassonografia ocular, 
entre outros.
    Segundo a Dra. Letícia Binda Baun-
garten, Médica Veterinária Oftalmolo-
gista do Hospital Veterinário CLIMEV, 
a maioria das doenças oculares cursa 
lentamente e silenciosamente, ou seja, 
o proprietário só descobre que ela exis-
te quando o animal já está parcialmente 
ou totalmente cego. 
     É importante consultar um Oftal-

mologista Veterinário sempre que hou-
ver um problema ocular. Pergunte a ele 
sobre as doenças oculares dos animais e 
exames complementares. Questione se 
durante a consulta nenhum teste espe-
cífico for realizado. 
     A prática incorreta de medicar por 
conta própria e de estender um trata-
mento realizado num animal a outro 
com sintomatologia semelhante, pode 
ser muito prejudicial e até levar à perda 
da visão.  Uma vez que os sinais clíni-
cos oculares são praticamente os mes-
mos para as doenças oculares, porém os 
tratamentos são diferentes e específicos 
para cada tipo de afecção. 
     Portanto, se você tem um cachorri-
nho ou um gatinho e nunca levou ele 
para fazer uma consulta oftálmica de 
rotina, lembre-se que existem doenças 
oculares que o único sinal clínico é a 
cegueira.

Oftalmologia para cães e gatos
Mundo Aninal

Dra. Letícia Binda Baungarten
Médica Veterinária Oftalmologista
Residência em Cirurgia e Anestesiologia Veterinária
Mestrado em Oftalmologia Veterinária

    A Associação já está com os tíquetes an-
tecipados disponíveis para a venda. Cada 
um custa R$ 15,50 e poderá ser trocado 
pelo sanduíche Big Mac na data do McDia 
Feliz, 27 de agosto.
    Os interessados na compra de tíquetes 
antecipados podem entrar em contato com 
o setor de Eventos da Acacci pelo telefone 
(27) 2125-2977 ou pelo e-mail eventos01@
acacci.org.br.
   Vale destacar que a venda dos tíquetes 
antecipados representa uma importante 
parcela na arrecadação total da campanha 
McDia Feliz, composta ainda pela venda de 
sanduíches Big Mac no próprio dia, isola-
damente, ou na promoção (exceto alguns 
impostos), além de produtos promocionais 
com a marca McDia Feliz vendidos pelas 
instituições participantes.

Tíquetes antecipados:

A campanha no ES
    Em 2016, serão contemplados 79 projetos 
de 57 instituições. A Acacci será beneficia-
da com a venda de tíquetes antecipados, 
de produtos promocionais com a marca 
McDia Feliz e de sanduíches Big Mac nos 
13 restaurantes localizados em seis muni-
cípios capixabas. São eles: Cariacica (Sho-
pping Moxuara), Guarapari (Bairro Jar-
dim Guarapari), Linhares (Shopping Pátio 
Mix), Serra (Shopping Mestre Álvaro), 
Vila Velha (Champagnat, Shopping Boule-
vard, Shopping Praia da Costa), e Vitória 

(Centro, Enseada, Fernando Ferrari, Reta 
da Penha e Shopping Vitória).    
     Serão beneficiadas com a arrecadação 
do McDia Feliz 2016 no Espírito Santo as  
seguintes ações sociais:

- Programa Bem-Me-Quer
- Atenção Integral a pacientes e Cuidado-
res/Manutenção de projetos Psicossociais 
- Programa que visa a melhora da quali-
dade de vida por meio de práticas integra-
tivas como Nutrição, Fisioterapia, Medita-
ção, Yoga e Arteterapia, dentre outros.
- Apoio ao paciente em Cuidados Intensi-
vos no Núcleo de trabalho em Onco-hema-
tologia do Hospital Infantil Nossa Senhora 
da Glória – Aquisição de equipamentos 
para o CTI do estabelecimento.
    “Esses projetos visam a oferecer melho-
res condições de tratamento e maior bem-
-estar aos pacientes, buscando minimizar 
os impactos negativos causados pelo cân-
cer”, afirma a gerente de Projetos e Cap-
tação de Recursos da Acacci, Christiane 
Barbosa Lemos.

Sobre o McDia Feliz
     A campanha McDia Feliz é um suces-
so graças à participação fundamental de 
instituições, funcionários, franqueados 
e fornecedores, além da mobilização de 
milhares de voluntários que incentivam 
a sociedade a abraçar a causa em prol de 
adolescentes e crianças com câncer. Em 
2016, 79 projetos de 57 instituições de todo 
o país receberão recursos da arrecadação 
da campanha.
    O McDia Feliz é o dia de maior 
movimento do ano nos restaurantes 
McDonald’s, além de despertar a atenção 
de toda a sociedade e sensibilizá-la para 
a maior causa de morte por doença entre 
crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. 
A campanha coordenada pelo Instituto 
Ronald McDonald visa captar recursos e 
concentrar esforços em projetos locais, 
regionais e nacionais a fim de contribuir 
para o aumento dos índices de cura do 
câncer infantil e juvenil.
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Pesquisador alerta sobre os 
riscos ao se misturar panos de 
chão na lavagem de roupas

Peças como panos de prato, roupas, lençóis, toalhas de banho e 
panos de limpeza devem ser lavadas separadamente, para não ocorrer 
contaminação por microrganismos, como bactérias e fungos quando 

misturados com panos de chão.

A   fim de economizar tempo e pela au-
sência de orientação, muitas pessoas 
misturam peças de roupas com pa-

nos de limpeza, para efetuar a lavagem, 
uma atitude bastante comum tomada na 
realização de serviços domésticos.
       Bater panos de limpeza na máquina de 
lavar, manusear panos de chão dentro da 
pia do banheiro e tanques - que também 
são utilizados para lavagem de roupas - é 
uma mistura que pode trazer sérios pro-
blemas de contaminação e consequências 
para a saúde das pessoas.
      Segundo o pesquisador do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (Incaper), José Aires 
Ventura, doutor em fitopatologia, que já 
desenvolveu pesquisas com a dissemi-
nação de fungos e bactérias, o correto é 
adotar medidas de higienização/sanitiza-
ção para as máquinas de lavar, tanques e 
pias, após a lavagem de panos de limpeza. 
E, nunca misturar panos de chão, sapatos, 
tapetes de piso e flanelas de tirar poeira, 
com nenhum tipo de roupa.

    

Aires alerta que a falta de cuidado e 
orientação em alguns serviços domésti-
cos é um dos motivos do ressurgimento 
de doenças, principalmente micoses, que 
aparentemente, estavam sobre controle. 
Ele informa que misturar panos de chão  
com roupas de uso pessoal, e até mesmo 
peças íntimas, é correr grande risco. Es-
tes panos muitas vezes são usados para 
a limpeza de fezes e urina de animais do-
mésticos, que estariam indo direto para a 
lavadoura e contaminando as roupas.
     Algumas pesquisas já realizadas so-
bre a contaminação de panos de cozinha 

mostraram a presença de coliformes fe-
cais, que são bactérias presentes nas fezes 
e principais causadoras de surtos de into-
xicação e diarreia.
    “Alguns fungos e bactérias formam as 
chamadas estruturas de resistência e so-
brevivem nos pisos, tapetes e tecidos por 
muito tempo e até mesmo a água quente 
não os elimina. O maior risco está em pes-
soas com doenças que provocam a imu-
nodepressão com AIDS, em que acabam 
sendo infectadas por bactérias como por 
exemplo os bacilos da tuberculose e mi-
coses sistêmicas, podendo até ir a óbito”, 
informa Aires. 
        Segundo o pesquisador, a água sanitá-
ria é um excelente sanitizante para pisos. 
“Na realidade é o cloro que tem forte efei-
to antimicrobiano, mas pode-se usar tam-
bém o cloro, tal como recomendado para 
piscinas. No caso de panos de pratos basta 
lavar bem com detergente, mas usar água 
limpa e não misturar com panos de chão 
que entram em contato com bactérias e 
fungos que vêm aderidos a sapatos”.

  O pano de chão deve ser mantido 
sempre limpo para evitar o acúmulo de 
ácaros e bactérias, bastando enxaguá-
lo sempre após o uso, retirando sujeiras 
mais grossas como areia, fiapos, cabelos e 
outros resíduos. Essa sujeira pode entupir 
e danificar a lavadora. Para maior limpeza, 
antes da lavagem, deixe o pano de molho 
em uma mistura de água e cloro ou água 
sanitária. 
      É recomendado o tempo de no mínimo 
10 minutos de imersão na solução de 
água sanitária diluída em água, em baldes 
exclusivos, antes da lavagem de panos de 
chão na lavadoura de roupa.
     Os ambientes úmidos são os ideais para 
a proliferação de bactérias e fungos, um 
pano de chão ou Mesmo pano de prato 
molhado colocado para secar sobre a pia 
pode esconder inúmeras bactérias. Por 
isso, evite  lavá-los   junto  com as roupas.

Cuidados

      Se você tem sintomas como hi-
persensibilidade à luz (luz do sol, luzes 
artificiais, faróis); estresse e esforço ao 
realizar tarefas rotineiras (atividades 
visuais, audição, assistir TV, visuali-
zação de cores, uso de computador); 
cefaleia de leitura; dificuldade para 
acompanhar objetos em movimento; 
cansaço/fadiga em atividades habi-
tuais; baixa concentração durante os 
estudos; percepção de profundidade 
comprometida; e/ou deficit de aten-
ção, pode ser que tenha a Síndrome de 
Irlen.
      De acordo com a psicanalista, psi-
copedagoga e screener da Síndrome de 
Irlen, Lúcia Maria Godoy, a doença é 
uma distorção na percepção visual que 
muito tem sido difundida pelo Hospi-
tal de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, 
localizado em Belo Horizonte (MG).

        “A pessoa que tem a síndrome 
costuma sentir dores de cabeça, difi-
culdade de enxergar xadrez e listrado, 
sente aversão em visualizar paredes 
brancas e luzes fluorescentes, além de 
outros sintomas. Crianças em idade 
escolar costumam ficar de cabeça bai-
xa ou rodeiam a sala de aula, pois não 
conseguem fixar o olhar para o quadro 
branco”, informa. 
      Segundo Lúcia, a Irlen é comumen-
te confundida com o deficit de aten-
ção e hiperatividade, fazendo com que 
muitas crianças tomem remédio por 
conta disso.
          A síndrome é pouco conhecida 
no Brasil. As pessoas que a possuem 
apresentam distorções e/ou descon-
forto na leitura. Os problemas come-
çam a ser percebidos principalmente 
quando a criança entra na idade esco-
lar e mostra algum comprometimento 
no seu processo de aquisição da leitura 
e da escrita. Elas podem ser conside-
radas desajeitadas e com problemas 
psíquicos. No entanto, a questão está 
ligada ao problema de visão.
      A ausência de tratamento pode 
trazer repercussões negativas para a 
vida do paciente com Irlen. A identifi-
cação precoce e a busca de estratégias 
para minimizar o problema apoiam o 
desenvolvimento da criança.
       Lúcia informa que a Síndrome 
de Irlen não é diagnosticada em 
exames oftalmológicos de rotina, e 
sim através de um teste específico 
aplicado por profissionais treinados 
(screeners), habilitados pelo Hospital 
de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, onde 
são detectadas distorções visuais no 
processo de leitura.

Fique atento aos 
sinais da Síndrome 
de Irlen

Lúcia Maria Godoy é Screener da 
Sindrome de Irlen
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Seu quadril merece ser bem cuidado
Impactos e problemas de postura podem trazer dores na 
região do quadril. Ter hábitos saudáveis previne problemas 
na área Samuel Vieira

A 
A estrutura responsável 
por sustentar a base da 
coluna e ligar as pernas 

ao tronco do ser humano é 
o quadril, uma parte do cor-
po que exige certos cuidados 
para evitar dores e até maio-
res transtornos. O quadril 
tem a “função de encaixe”, 
por isso é uma área que pode 
sofrer com impactos e proble-
mas de postura. 
   Inúmeros fatores podem 
ocasionar dores nessa região. 
Desta forma, é importante 
estar atento a quaisquer pro-
blemas que possam ocorrer e 
buscar ajuda médica através 
de um especialista que anali-
sará o caso. 
    Segundo o médico ortope-
dista, traumatologista, espe-
cialista em cirurgia de qua-
dril, Daniel Frechiani Moulin, 
o quadril é a articulação que 
faz a junção da parte supe-
rior com a inferior do corpo, 
unindo a bacia com o fêmur, 
suportando todo o peso cor-
poral e permitindo que o cor-
po se mova.
   “Por ser uma articulação 
de carga, o quadril está 
sujeito a forças mecânicas 
de diversas naturezas que 
podem provocar diferentes 
tipos de lesão”, informa. 
Daniel menciona algumas 
doenças que podem afetar 
o quadril e que são mais 
frequentes em adultos, 
como a artrose, que é o 
desgaste na articulação; o 
impacto femuro acetabular 

que, devido à anatomia do 
paciente e com determinadas 
forças mecânicas, pode levar 
a uma lesão do complexo 
condro-labial predispondo a 
artrose; a bursite de quadril, 
que é a inflamação da bursa 
(‘amortecedores’ naturais 
que temos no corpo); necrose 
avascular da cabeça femoral 
(doença sem causa definida 
que leva o osso à morte); 
e doenças encontradas 
principalmente na faixa 
etária pediátrica, como a 
displasia do desenvolvimento 
do quadril, doença de Legg 
Calvé Perthes e Sinovite 
transitória do quadril.
   De acordo com o médico, as 
doenças que afetam o quadril 
são comumente encontradas 
em idosos, no entanto, não 
são exclusivas dessa faixa 
etária. Algumas delas podem 
ser encontradas também em 
jovens que tiveram algum 
tipo de trauma ou fratura na 
região predispondo a artrose 
precoce de quadril.
   “Na maioria dos casos a cirur-
gia é nosso último recurso. Na 
medicina, temos disponíveis 
outras alternativas que podem 
ser tentadas antes da cirurgia, 
como uso de medicamentos, 
fisioterapia adequada e proce-
dimento como as infiltrações. 
Existem situações específi-
cas, por exemplo uma artrose 
avançada, onde geralmente 
a cirurgia é a nossa terapia 
de escolha, pois esse procedi-
mento minimizará as dores e 

trará melhoras na capacidade 
de andar. Outra alternativa 
são os avanços no tratamento 
farmacológico como o uso do 
colágeno e a viscosuplementa-
ção (processo de injeção de áci-
do hialurônico na articulação 
afetada que pode restaurar a 
lubrificação perdida da doen-
ça articular degenerativa) com 
ácido hialuronico, intra-arti-
cular”, observou.
    O médico citou ainda 
procedimentos na 
área cirúrgica. “Tem se 

O ortopedista Dr. Daniel Frechiani Moulin, é especialista em cirurgia de quadril

desenvolvido, cada vez 
mais, a vídeo artroscopia do 
quadril, um procedimento 
minimamente invasivo, 
menos traumático com uma 
recuperação mais rápida, 
menos dolorosa e com menor 
tempo de internação para 
o paciente. Atualmente, a 
artroscopia de quadril já é 
utilizada para o tratamento 
do impacto femuro acetabular 
em Vitória”, informou. 
   Daniel orienta hábitos 
de vida saudáveis, como 

prevenção às doenças, como 
a manutenção do peso 
adequado e atividade física 
orientada por um profissional 
para evitar sobrecarga das 
articulações, além de buscar 
o tratamento de certas 
condições, como o impacto 
femuro acetabular, que 
caso não sejam conduzidos 
adequadamente, podem 
evoluir para artrose. “É 
importante tratar a causa 
para que ela não evolua”, 
concluiu
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Com seu jeito tímido 
e gestos tranquilos, 
Adão Coelho, 53, 

conquistou seu espaço 
e já trabalha há 22 
anos no bairro Jardim 
Camburi. A clientela 
fiel enfrenta filas para 
receber o atendimento 
personalizado e com 
qualidade  impecável.
   A semana do cabelei-
reiro começa na terça 
e segue até sábado. Ele 
costuma chegar cedo ao 
trabalho, por volta das 8h 
abre as portas do estabe-
lecimento. “Alguns dias 
preciso chegar às 6h para 
abrir o salão”, avisa.
   Natural de Pancas, inte-
rior do Estado, Adão co-
meçou cedo a demonstrar 
o talento com a tesoura e 
costumava cortar os ca-
belos de parentes na sua 

Vinte e dois anos de trabalho com 
atendimento personalizado

terra natal. Depois, mi-
grou para a Serra, onde 

trabalhou em uma em-
presa. Ali, no horário de 

almoço, ele costumava 
cortar os cabelos colegas 

de trabalho a um valor 
simbólico. 

   E foi a partir daí que co-
meçou a ser encorajado 
para investir na profissão.  
“Com o incentivo dos ami-
gos decidi montar o salão. 
Saí da empresa onde tra-
balhava e fiz o curso para 
aperfeiçoamento e apare-
ceu a oportunidade de tra-
balhar em um salão, como 
funcionário. Em seguida, 
tive a oportunidade para 
montar o meu próprio es-
tabelecimento”, explicou 
ele.
   Morador do bairro, o 
corretor de seguros Vic-
tor Fernandes não abre 
mão do atendimento do 
profissional.
   “Antes eu cortava em 
diferentes locais, mas Adão 
é o melhor profissional que 
conheço. Vinha de Mata da 
Praia cortar o cabelo aqui 
com ele. O atendimento 
é muito bom”, disse o 
recém-chegado   morador.

Samuel Vieira

Maria Morena


