
Ja rd im Cambur i

JORNAL euamomeubairro | EDIÇÃO EAMB/0012 - ANO II | AGOSTO DE 2016 | VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
N

Ã
O

 J
O

G
U

E
 E

S
S

E
 IM

P
R

E
S

S
O

 E
M

 V
IA

S
 P

Ú
B

LI
C

A
S

. -
 L

ei
a 

e 
re

p
as

se
 p

ar
a 

ou
tr

o 
le

ito
r.

Eu Amo Meu Bairro 
realiza evento 
para fomentar   
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Eu Amo Meu Bairro completa cinco anos 
de atividades em Jardim Camburi e um 
ano de jornal impresso >  PÁG.3
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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.  Somos um negócio 
social e nosso objetivo é apresentar e contribuir com informações úteis 
sobre os acontecimentos do bairro com matérias atualizadas. 
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Diretor Executivo: Georgia Noronha 
Diretor comercial:  comercial@euamomeubairro.com
Editor Chefe e Jornalista Responsável: Georgia Noronha (MTB3164-ES) 
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Opnião

Espaço empreendedor

Quero 
falar

Georgia Noronha é diretora 
executiva e editora do jornal 
euamomeubairro
contato@euamomeubairro.com

Georgia 
Noronha

Um ano de jornal impresso
 O jornal impresso euamomeubairro está completando um ano 
de atividades em Jardim Camburi. Queremos brindar esta data, espe-
cial para os leitores que têm acompanhado as publicações e para nós 
que buscamos, a cada dia, tornar esse canal ainda mais interessante. 
 Diariamente, o euamomeubairro tem sido consultado por pes-
soas que solicitam informações sobre as notícias e sugerem algumas 
pautas, deixando bastante perceptível, para nós, os impactos positivos 
causados com os temas divulgados no jornal, principalmente aqueles 
que são de utilidade pública. 
 Estamos conseguindo cumprir com nossa missão, que é gerar 
o desenvolvimento, integração e oportunidades; expor verdades com 
ética, credibilidade e responsabilidade; estimular a diversidade de com-
portamentos e atitudes transformadoras e positivas; e estreitar o cami-
nho dos moradores às empresas do bairro. 
 Continuaremos abordando assuntos que nos permitam prestar 
serviços de utilidade pública para toda a população e buscaremos am-
pliar, ainda mais, nossa “pegada” social, inserindo em nossos canais 
mais matérias que sirvam como fortes agentes transformadores para 
os leitores, com informações tão importantes e relevantes para a socie-
dade.
 Assim, caminhamos na busca de informações que possam fazer 
a diferença para a comunidade, com a finalidade de alcançar o bairro 
em sua totalidade.
 As matérias publicadas no impresso estão sendo compartilha-
das em nosso site, que está de cara nova e é atualizado constantemente 
para ampliar o alcance das informações, fazendo com que sejam ainda 
mais visualizadas.

Centro de Convivência da 
Terceira Idade

Jardim Camburi 
Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, 115 
Horário de funcionamento: 7 às 17 horas 
Contato: (27) 3337-4625

Atividades físicas, 
culturais, tecnológicas 
e recreativas (gratuitas) 
para idosos.

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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Jornal impresso completa um ano de 
divulgação de temas sobre o bairro

euamomeubairro - Agosto/2016

Maria Morena

Com uma proposta de divul-
gar temas relevantes sobre 
Jardim Camburi e fomen-

tar ações propositivas para a co-
munidade nascia, há um ano, o 
jornal impresso euamomeubair-
ro, fruto de um trabalho já de-
senvolvido há cinco anos atra-
vés do negócio social Eu Amo 
Meu Bairro.
  Idealizado pela empresária 
Georgia Noronha, o veículo 
tem como propósito evidenciar 
questões e personagens que co-
laboram para o crescimento do 
bairro, sem deixar de apontar as 
demandas dos seus moradores, 
sendo um canal de interlocução 
entre a comunidade e o poder 
público. 
     Atualmente, 10 mil exempla-
res do EAMB são distribuídos 

mensalmente no bairro e ad-
jacências, o que resulta em um 
público potencial de 40 mil pes-
soas. No portal, o público chega 
a vinte mil visualizações. 
    Para a  empresária Fernanda  
Miranda, a parceria com o EAMB 
é fruto de muita observação so-
bre o perfil do veículo. “Desde 
que chegamos a Jardim Camburi, 
há um ano e meio, lemos o jornal, 
que tem nos bastidores formado-
res de opinião. O que nos chama 
a atenção é a credibilidade junto 
aos moradores, por meio de ma-
térias leves e de interesse coletivo. 
Isso traz resultados para nós, par-
ceiros”, pontuou.
  A administradora Jaqueline 
Guerra avalia a nova fase do 
jornal. “Sempre gostei do jornal, 
enquanto leitora, e admirei o tra-

balho da equipe. A proposta do 
jornal, aqui no bairro faz muita 
diferença e passa a credibilidade 
e confiança que o cliente precisa. 
São matérias que o público quer 
ler. Desafios sempre existem e 
estamos avançando a cada dia”, 
disse ela.
    Para o pesquisador e doutor 
em Fitopatologia, José Aires 
Ventura, o EAMB é inovador 
dentro do sistema de comunica-
ção com a população e tem com-
promisso ético com a sociedade, 
uma vez que leva informações 
sobre serviços e temas atuais; 
mantém uma ética de informa-
ção e se isenta do debate político 
partidário. 
    “Está sendo utilizado em biblio-
tecas para estudantes universitá-
rios, o que demonstra a qualida-

de da informação veiculada pelo 
jornal. Se caracteriza pela infor-
mação rápida, concisa e de temas 
atuais, que o colocam como refe-
rencia entre os jornais de bairro, 
pelos princípios éticos que segue. 
Tem como princípio ético de levar 
a informação para as comunida-
des de forma independente e neu-
tra”, afirmou. 
     O jornalista Leonardo Pici-
nati evidencia o papel do EAMB 
como veículo de utilidade públi-
ca e que leva conhecimento so-
bre o perfil do bairro. “Em 2016 a 
parceria com o jornal foi essencial 
para trazer mais público para o 
shopping, aumentar o ticket mé-
dio e automaticamente favorecer 
toda área cultural. Nossos even-
tos culturais são bem frequenta-
dos em função da divulgação que 
o Eu Amo Meu Bairro dá para a 
cultura. É um veículo de utilidade 
pública que está sendo utilizado 

para buscas sobre o bairro. Con-
seguiu reunir diversos produtos, 
entretenimento e cultural dentro 
de um espaço onde podemos saber 
o que acontece no bairro. Estamos 
há três anos com a parceria junto 
ao jornal e já percebemos os resul-
tados são plausíveis”.
   O empresário Lauro Rocha dis-
se que avalia o EAMB como uma 
ferramenta que proporciona o 
relacionamento entre empre-
sários da região, levando suas 
atividades ao conhecimento dos 
moradores. 
    “Quando me deparei com o jor-
nal, percebi o seu potencial para 
dar conhecimento aos moradores 
sobre temas que não são abor-
dados por outros veículos. É um 
jornal com grande alcance e que 
trata de assuntos que interessam 
ao morador do bairro e região, 
por isso presta um serviço de uti-
lidade”. 

Capa das edições do  caderno “Sabores do Bairro”

Capa de todas as edições do jornal euamomeubairro
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Score desponta como 
apoio para negócios 
de crédito

Empresas e consu-
midores podem 
optar pela Score 

de Crédito, uma ferra-
menta que é utilizada 
por diversos países, que 
funciona como uma es-
pécie de estatística e tem 
por finalidade ajudar as 
empresas e os consu-
midores a conseguirem 
negócios a crédito com 
custo baixo, rapidez e 
segurança.
   De acordo com o Di-
retor Executivo – CEO, 
Lauro Rocha, da Recon-
tare - empresa que presta 
serviços de Consultoria 
Empresarial, Contabili-
dade, Outsourcing e Au-
ditoria-, o Score realiza 
a estatística da probabi-
lidade de inadimplência 
que determina um perfil 
para o consumidor, sem 

afirmar que ele esteve, 
está ou ficará inadim-
plente.
   “Uma empresa pode 
considerar diversos fato-
res para conceder crédito 
ao cliente. A ferramenta 
verifica o histórico do 
consumidor, mesmo que 
seu nome esteja, ou não, 
sujo por conta de restri-
ções de crédito no SPC 
ou Serasa. Para muitos 
consumidores, esses cri-
térios não fazem muito 
sentido, já que podem 
levar em consideração 
apenas o fato de terem 
atrasado contas há mui-
to tempo ou terem fica-
do inadimplentes apenas 
temporariamente”, in-
forma.
    Lauro fala que o Score 
usa informações de ori-
gem pública e/ou exis-

tentes na base de dados 
do SPC e Serasa para 
pesquisar o histórico do 
cliente. Dessa forma o 
cliente é pontuado, po-
dendo variar de 0 a 1000 
pontos, e sendo que, 
quanto maior o valor do 
score, menor é a chance 
do cliente se tornar ina-
dimplente em uma nova 
dívida.
   “Para manter um Score 
de Crédito relativamen-
te bom, o cliente deverá 
manter suas informações 
de cadastro atualizadas, 
quitando, regularizando 
ou negociando as dívidas 
vencidas e não pagas. 
Além disso, entrou em 
vigor a Lei do Cadastro 
Positivo, e a Serasa e a 
Boa Vista estão em fase 
de formar suas bases de 
dados, atualizadas com 
informações que lhes 
são fornecidas pelo pró-
prio consumidor. Assim, 
o interessado autoriza a 
Serasa e/ou a Boa Vista 
a abrir um cadastro que 
conterá dados positivos a 
seu respeito, como com-
promissos assumidos e 
dívidas regularizadas. As 
informações que deixem 
o histórico de crédito do 
cliente mais completo e 
sólido podem gerar uma 
significativa melhora em 
seu score. A melhora do 
score não está direta-
mente vinculada à ob-
tenção do crédito, pois a 
decisão é sempre da em-
presa que vai concedê-lo. 
Para obter maiores in-
formações, o interessado 
pode entrar em contato 
com a Recontare através 
dos telefones (27) 3094-
7007 e (27) 99688-5948”, 
finaliza Lauro.

O Consultor Lauro Rocha diz que a Score de Crédito 
é uma boa opção para empresas e consumidores

Samuel Vieira

   Conseguir  financia-
mento para a aquisição 
de material para constru-
ção, reforma e ampliação 
de imóveis residenciais 
ficou mais fácil. A Caixa 
Econômica Federal dis-
põe da Construcard CAI-
XA, uma linha de crédito, 
onde a pessoa pode uti-
lizar recursos do banco 
para essa finalidade.
   Os itens financiáveis 
são: materiais de cons-
trução em geral, inclusi-
ve, armários embutidos, 
piscina, elevador, aque-
cedor solar, aerogerado-
res e equipamentos de 
energia fotovoltaica.
   Com a Construcard 
CAIXA, o crédito é dis-
ponibilizado ao cliente 
detentor de conta cor-
rente, operação 001.  As 
compras são efetuadas 
nos estabelecimentos 
comerciais credenciados 
pela Caixa Econômica, 

por meio de cartão es-
pecífico e o produto é 
isento de IOF. O valor 
do financiamento varia 
de acordo com a capa-
cidade de pagamento do 
tomador e o cliente tem 
até 06 meses para utili-
zar o crédito, sendo que 
durante o período de 
utilização paga apenas a 
parcela de juros sobre as 
compras efetuadas.
   O valor mínimo para 
financiamento é de R$ 
1.000,00 e o máximo de-
penderá do prazo, do 
relacionamento e da ca-
pacidade de pagamento 
do tomador aprovada na 
avaliação de risco de cré-
dito.
   O produto é divido em 
duas fases distintas: a 
fase de compras/utiliza-
ção (de 02 a 06 meses); 
e a fase de pagamento/
amortização, contado a 
partir do término da fase 

Saiba como conseguir recursos 
para reformas e ampliação de 
residências

de utilização/compras (1 
a 238 meses).
   Os prazos de contrata-
ção vigentes consideram 
o somatório das fases de 
compras e de pagamento 
e são de até 240 meses, 
conforme tempo de rela-
cionamento com a Caixa 
Econômica  e uma das 
condições específicas: até 
60 meses (para todos os 
clientes); e  até 240 meses 
(mais de 06 meses rela-
cionamento + condições). 
   As principais lojas de 
materiais de construção 
de Vitória são credencia-
das para vender através 
desta linha de credito, 
que é feita através de um 
cartão de crédito com li-
mite pré-aprovado.
   Para obter mais infor-
mações como condições, 
garantias e outras infor-
mações, é só fazer uma 
visita à Caixa da Avenida 
Norte Sul.

As principais lojas de materiais de construção de Vitória 
são credenciadas para vender através Construcard CAIXA.

Economia
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Eu Amo Meu Bairro realiza evento 
para fomentar a economia local
O negócio social reúne grande número de empresários para acompanhar palestra oferecida pelo Sebrae

Momento networkEAMB e Representantes do Sebrae-ES

Em comemoração aos cinco anos de 
atividades em Jardim Camburi, o 
negócio social Eu Amo Meu Bair-

ro organizou a primeira edição do Café 
de Negócios, na praça de alimentação 
do Shopping Norte Sul. O encontro tem 
como objetivo reunir empresários locais 
e moradores a fim de elaborar uma pauta 
propositiva para a comunidade. 
       Para a abertura, um momento com 
músicas clássicas ao som da harpista 
Glaucia Castilhos, uma surpresa que en-
cantou os convidados.

    Diretora executiva do Eu Amo Meu 
Bairro, a jornalista Georgia Noronha ini-
ciou o evento falando sobre “A importân-
cia dos negócios sociais nas redes ativas 
– Case EAMB”, onde apresentou infor-
mações importantes para empresários e 
leitores do jornal euamomeubairro a res-
peito da proposta da empresa, sua mis-
são, visão, valores e os impactos positivos 
que tem causado com o impresso e outras 
atividades.
    O Sebrae foi parceiro do evento e in-
tegrou a programação com a palestra 

“Como atrair, conquistar e manter clien-
tes”, apresentada pela consultora Tereza 
Natalia.
    O Gerente Geral da Caixa Econômica 
Federal, Eduardo Cruz Carvalho, comen-
tou que o evento foi bem organizado e 
atingiu o resultado planejado.
    “Tive a oportunidade de conhecer muitos 
empresários e possíveis clientes para os ne-
gócios da empresa que represento. Gostaria 
que houvesse novos encontros como esse, 
além de um espaço para podermos expor 
nossos produtos e serviços, atingindo o pú-
blico alvo e informando melhor os clientes 
sobre o mercado do nosso bairro”.
     Os empresários ficaram bastante à 
vontade na rodada network, onde pude-
ram trocar cartões de visita e se conhecer.
    “O evento foi bastante positivo e trouxe 
uma ótima oportunidade para nosso bair-
ro, que precisa dessas orientações junto ao 
Sebrae. Além disso, nos trouxe alguns bene-
fícios. O momento de troca de informações, 
panfletos e cartões de visitas levou muitas 
pessoas a visitarem minha loja, fidelizan-
do clientes. Esperamos que esse encontro de 
comerciantes aconteça mais vezes, porque 
é muito interessante”, disse a proprietária 
da loja Saúde em Grãos, Katia Aparecida 

Jornal firma compromisso 
social e é homenageado 
pelo Instituto Braille

da Silva.
   Para que o café de negócios pudesse 
acontecer, o Eu Amo Meu Bairro contou 
com o apoio das empresas Sebrae, Mul-
tiply, Rocha Firme Contabilidade, Centro 
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Moradores podem praticar 
atividade física gratuita
O 

bairro Jardim Camburi ofe-
rece diversas opções para 
quem quer mexer o corpo. 

     Todas as manhãs, o profissio-
nal de educação física na saúde, 
Almir Ferreira Luz Junior está na 
Praça Mario Elias (localizada atrás 
da igreja Católica), para orientar 
quem quiser praticar exercícios 
matinais.
    A atividade é oferecida pela 
Unidade de Saúde (US) de Jardim 
Camburi, através do Serviço de 
Orientação ao Exercício, SOE e 
podem participar usuários cadas-
trados na US, a partir de 15 anos 
de idade. 
   “Os usuários da Unidade de Saú-
de que desejam praticar os exercí-
cios conosco devem agendar um 
horário comigo para realização de 
uma avaliação física, onde deter-
minaremos qual tipo de atividade 
que ele poderá praticar e informa-
remos os dias das aulas. Temos 
aulas de ginástica localizada to-
das as segundas e quartas-feiras, 
com início as  6h30 e 7h30. Nas 
terças e quintas-feiras, fazemos 
alongamento, no horário das 6:30 
e 7:30; e todas as sextas-feiras te-
mos o circuito, às 7h30”, informa.                         
     De acordo com Almir, a maio-
ria dos participantes faze parte 
do grupo da terceira idade. “Al-

guns Realizam tratamento de hi-
pertensão, diabetes, saúde mental, 
entre outros. As aulas acontecem 
há doze anos, sendo que estou à 
frente do projeto há nove anos”, 
conclui.
    A médica Rosane de Paula No-
gueira diz que as pessoas levam 
seus cães para a quadra, fazendo 
com que o local fique sujo, pois 
os animais defecam e urinam no 
local. 
    “A prefeitura não dá conta de 
lavar a quadra e isso atrapalha 
nossa atividade. Outros problemas 
que têm acontecido são as picha-
ções nas paredes que deixam o 
ambiente com aspecto de sujo e o 
piso que está danificado. Nós soli-
citamos à prefeitura a reforma da 
quadra. A prefeitura nos atendeu, 
mas serviço foi de má qualidade, 
então a quadra não está mais em 
boas condições de uso”, relata. 
    Luigi Pala é italiano da região 
de Sardenha. Segundo ele, está 
morando em Jardim Camburi  há 
oito anos com sua companheira 
e realiza a prática de atividades 
físicas desde quando o professor 
Almir assumiu o projeto. 
    “O fato de eu estar com a idade 
avançada, faz com que eu prati-
que a ginástica com frequência, 
pois ela me traz benefícios. Deixo 

Atividade: Yoga, pilates, zumba e movimento livre. Para participar, basta ir 
no Parque Vale e caso não haja vagas, é só deixar o nome na lista reserva, 
para aguardar a oportunidade.
Local: Parque Botânico Vale
Informações: (27) 3333-6200

Atividade:  Aloe fit figth
(atividade aeróbica seguido de atividades com kikboxing e muay thai)
Dia e horário: Terças e quintas-feiras, pela manhã, às  7 horas.
Local: Praça Nilze Mendes Rangel (próximo à faculdade Estácio)
Informações: (27) 99622-6352 (Russo)

Atividade:  Aloe fit 
(atividade ludica, queimada, pique bandeira, corrida cantada)
Dia e horário: Todas as quartas-feiras, à noite, às  20 horas.
Local: Campo de futebol de areia na Praia de Camburi, em frente ao posto 
Shell.
Informações: (27) 99622-6352 (Russo)

de ter dores no corpo, previno do-
enças e tenho mais qualidade de 
vida. Acho esse serviço importante 
porque conhecemos muitas pesso-
as, fazemos amizades”, diz.
   Além da atividade na praça, 
o SOE oferece atividade gratui-
ta em alguns locais na Praia de 
Camburi.

Outros locais com atividade física gratuita

Turma de usuários da Unidade de Saúde de Jardim Camburi que participa das aulas de ginástica 
oferecida pelo SOE na Praça Mario Elias

Samuel Vieira

Samuel Vieira

Samuel Vieira

Promoção da Saúde
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Mineiro Alimentos

Funcionamento: Diariamente (incluindo 
domingos e feriados), das 08h30 as 14:00.

Localização: Rua José de Anchieta Fon-
tana, nº 535 Jardim Camburi (próximo à 
padaria Sabor de pão)

Telefone: (27) 99634-3627 / (27)3100-3627                            

Serviço de entrega: Sim

Mineiro 
Alimentos 

oferece
marmitas 

com 
comidas 

caseiras e 
saudáveis

w w w . e u a m o m e u b a i r r o . c o m

Empresários investem em marmitas para atender ao grande público
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   Para quem gosta de comida caseira, sem adição de conservantes químicos, a Mineiro Alimentos oferece cardápio diversificado - 
informado aos clientes no dia anterior -, como costelinha suína, frango com quiabo, churrasco, dois tipos de saladas (crua e cozida), 
macarronese, feijão tropeiro e outros pratos deliciosos. São três opções de carne para escolha, sendo que uma delas é preparada com um 
molho e as outras duas são fritas ou assadas. 
   Diariamente a empresa oferece um acompanhamento diferente, como aipim ou banana frita, aipim na manteiga, polenta, canjiquinha, 
entre outros. As opções do dia permitem que a marmita seja montada conforme o gosto do cliente que, com uma pequena taxa, pode ter 
sua salada servida separadamente. 
    A empresa oferece, também, marmita “fit”, servida com um tipo de salada, podendo ser de folhas, grão de bico ou outro tipo; arroz 
integral ou macarrão; batata doce ou outro acompanhamento e filé de frango ou omelete. A marmita é servida em embalagem transparente.
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Sabores do bairro

Produtos saudáveis podem trazer 
muitos benefícios à saúde

euamomeubairro - Agosto/2016

Produtos industrializados podem causar 
problemas de saúde

Com o surgimento e 
desenvolvimento da 
grande indústria de 

alimentos, tem sido di-
vulgado, nas mídias, o au-
mento da prevalência de 
doenças cardiovasculares, 
hipertensão arterial e pro-
blemas metabólicos, como 
a diabetes mellitus, na po-
pulação mundial. O Brasil 
não fica fora dessa estatís-
tica. Artigos acadêmicos 
comprovam que, atual-
mente, a diabetes mellitus 
já atinge 12 milhões de 
brasileiros e esse número 
é crescente em proporções 
alarmantes.
   O nutricionista, Rafael 
Monteiro, fala que a pra-
ticidade em apenas abrir 
uma embalagem e já se 
ter uma refeição pronta na 
mesa ou no lanche, facilita 
resolver a questão da cor-
reria do dia-a-dia. 
   “O consumo de produtos 
industrializados promove a 
ingestão elevada de açúca-
res, gorduras transgênicas e 
carboidratos pobres em fi-
bras,  consumo este que au-
menta todos os índices de co-
morbidades, que, neste caso, 
são doenças associadas ao 
excesso de peso”, informa.
   De acordo com Rafael, 
para reverter esse quadro é 
preciso retornar às alimen-
tações naturais, voltando 
ao velho hábito de fazer 
compra na feira, cozinhar 
e preparar suas próprias 

refeições. Desde o café da 
manhã até a ceia deve-se 
utilizar o máximo de ali-
mentos saudáveis, de for-
ma a aumentar a ingestão 
de fibras, vitaminas e mi-
nerais e em paralelo, redu-
zir  o consumo de açúcares 
e gorduras trans. “Reduzin-
do a ingestão de produtos 
industrializados, melhora-
mos a qualidade de vida, de 
sono, a disposição e reduzi-
mos a prevalência de todas 
as doenças crônicas que 
atingem nossa saúde”, diz. 
   “Faça um teste e fique um 
mês sem comer produtos in-
dustrializados e sinta a di-
ferença na sua saúde e qua-
lidade de vida. Inclua mais 
frutas, verduras, legumes, 
grãos integrais, oleagino-
sas (castanhas, amendoim, 
amêndoas) e alimentos 
fontes de proteína de qua-
lidade, como ovos, queijos e 
carnes magras, na sua roti-
na alimentar. Dê prioridade 
aos produtos orgânicos. Eles 
possuem mais sabor, cor e 
não contêm agrotóxicos e 
produtos químicos que po-
dem causar câncer. Deve-
mos acrescentar mais cores 
ao prato e, principalmente, 
variá-las. Cada cor indica 
a presença de vitaminas, 
minerais e antioxidantes 
distintos em cada alimento. 
Lembre-se, a alimentação 
natural garante mais bene-
fícios à saúde e maior quali-
dade de vida”, orienta.
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Marmitas para grandes empresas 
e público em geral

euamomeubairro - Agosto/2016

IImagine receber em casa 
comida fresquinha, sa-
borosa e livre de conser-

vantes. A proposta é dos 
empresários Kassandra Bi-
calho e Hermano Queiroz, 
proprietários da Mineiro 
Alimentos, que oferece aos 
moradores e empresas de 
Jardim Camburi marmitex 
com sabor e qualidade im-
pecáveis. O sucesso do em-
preendimento fez com que 
o casal levasse o produto 
também aos bairros adja-
centes e outros municípios, 
vizinhos.
    A história de sucesso veio 
a partir de um bar que o ca-
sal gerenciava em Jardim 
Camburi, em 2014. Can-
sados da rotina, Hermano 
e Kassandra resolveram 
vender o bar e alugar um 
pequeno espaço para mon-
tar uma cozinha e focar no 
fornecimento de marmitas, 
sendo que inicialmente 
eram apenas vinte entre-
gas por dia. A partir desse 
momento, o casal passou a 
investir somente nesse tipo 
de serviço. Com o passar 
do tempo, os empresários 
perceberam a necessidade 
de ampliar a entrega das 
marmitas e o espaço para 
acomodar melhor seus 
quinze funcionários.
   “Eu e Kassandra forma-
mos uma bela parceria e es-
tamos juntos administran-
do o negócio. Atendemos 
os municípios de Vitória, 
Cariacica e Vila Velha e, 

entre nossos clientes, estão 
os shoppings Moxuara, Vila 
Velha e Mont Serrat, além 
de outras empresas. Diaria-
mente entregamos cerca de 
400 refeições. No entanto, 
temos capacidade de for-
necer uma média de 800 
refeições por dia”, comenta 
Hermano.
   De acordo com Kassan-
dra, a comida é caseira, o 
cardápio oferecido é va-
riado e a empresa aceita 
sugestões de seus clientes, 
como acrescentar um tipo 
de prato ao cardápio.
   Segundo o casal de em-
presários, os preços das 
marmitas variam de 12 a 14 
reais. Para atender empre-
sas que solicitam grandes 
quantidades de marmitas, 
o valor é negociado e pode 
ser formalizado através do 
e-mail mineiroalimento-
ses@outlook.com.
   “Trabalhamos com mar-
mita de isopor no tamanho 
padrão G e estamos retor-
nando o fornecimento de 
marmita executiva (com 
divisória). Além das mar-
mitas para o almoço, ofere-
cemos janta para empresas, 
serviços para churrascos 
e outros eventos”, finaliza 
Kassandra. O serviço fun-
ciona diariamente (in-
cluindo domingos e feria-
dos), das 08h30 às 14h e os 
pedidos podem ser feitos 
por whatsapp ou pelos te-
lefones: (27) 99634-3627 / 
(27)3100-3627.

A comida é caseira e sem adição de conservantes
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   Segundo o casal de em-
presários, os preços das 
marmitas variam de 12 a 14 
reais. Para atender empre-
sas que solicitam grandes 
quantidades de marmitas, 
o valor é negociado e pode 
ser formalizado através do 
e-mail mineiroalimento-
ses@outlook.com.
   “Trabalhamos com mar-
mita de isopor no tamanho 
padrão G e estamos retor-
nando o fornecimento de 
marmita executiva (com 
divisória). Além das mar-
mitas para o almoço, ofere-
cemos janta para empresas, 
serviços para churrascos 
e outros eventos”, finaliza 
Kassandra. O serviço fun-
ciona diariamente (in-
cluindo domingos e feria-
dos), das 08h30 às 14h e os 
pedidos podem ser feitos 
por whatsapp ou pelos te-
lefones: (27) 99634-3627 / 
(27)3100-3627.

A comida é caseira e sem adição de conservantes
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Sabores do bairro

Bar oferece petiscos e mesas de 
sinuca para seus clientes
Moradores e visitantes têm a oportunidade de jogar sinuca, beber drinks e comer petiscos variados

euamomeubairro - Agosto/2016

A 
Academia de Sinuca Mar-
ciano é um lugar onde a 
turma pode se reunir para 

jogar uma partida de sinuca e até 

mesmo organizar um campeona-
to, além de ter a oportunidade de 
assistir a um jogo de futebol, fa-
zer um happy hour com amigos, 

tomar aquela cervejinha gelada, 
reunir a família, comemorar ani-
versários, entre outras atividades 
agradáveis e divertidas, a partir 

das 17 horas.
      De acordo com Manoel Ju-
liati Mutz, o bar fecha depois que 
o último cliente sai do estabeleci-

mento e o local é frequentado um 
público bastante variado, com 
pessoas de todas as idades.
    “As pessoas de idade mais avan-
çada gostam de jogar o “sinucão”. 
No entanto, gostaríamos que os 
mais novos também utilizassem o 
jogo. As mesas ficam disponíveis 
para os clientes que quiserem uti-
lizá-las e empresas costumam re-
servar algumas sinucas para seus 
funcionários se divertirem um 
pouco”, comenta.
      A  Academia  de  Sinuca Mar-
ciano oferece cardápio variado 
com porções, churrasquinhos, 
pastéis, filé de frango com fritas, 
e diversos petiscos, além de be-
bidas como caipirinhas, cervejas, 
caipivodcas e outros drinks.
    O bar é decorado com fotos 
de artistas famosos do rock, 
como Elvis Presley, Rolling 
Stones, Legião Urbana, Nirvana 
e Raul Seixas; e proporciona som 
ambiente, onde os frequentadores 
pedem para tocar músicas desses 
artistas.

Funcionamento: De 
segunda a domingo, a 
partir das 17 horas.
Localização: Rua Cicero 
Dias de Oliveira (ao lado 
do Carone)

(27) 99762-2048

“O fato de o bar estar ao lado de um supermercado faz com que possamos atender alguns desejos gastronômicos dos clientes”, diz o Manoel Mutz

Samuel Vieira
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Equipe Star Cycle é destaque no campeonato 
brasileiro de ciclismo realizado em Aracruz

Samuel Vieira Samuel Vieira

Sebastião e Julival se preparam 
durante todo o ano para 
participar de campeonatos

Os atletas da Star Cycle conseguiram a segunda e  terceira colocações no campeonato brasileiro

A 
rotina dos empresários Se-
bastião Pereira Silva Filho 
(36 anos) e Julival Oliveira 

Messias (46 anos) não está so-
mente relacionada ao trabalho 
em uma loja de manutenção 

e venda de peças e bicicletas. 
A dupla é atleta de ciclismo 
e se preparou para participar 

do “Campeonato Brasileiro de 
Ciclismo de Estrada Masters e 
Sub-30”, realizado no município 
de Aracruz (ES). Ambos repre-
sentaram bem nosso Estado e 
retornaram para a Capital com 
os títulos de segundo e terceiro 
lugar, cada um em sua categoria.
    Sebastião foi o segundo clas-
sificado na categoria Master A2, 
enquanto Julival conseguiu a 
terceira colocação na categoria 
Master B2.
    De acordo com Sebastião, a 
sensação de prazer de correr em 
um campeonato brasileiro não 
inicia no dia da prova, mas é um 
período extenso de treinamento.
    “A prova é apenas a concre-
tização de um longo período de 
treino. Fui preparado para ter 
um bom resultado e retornei 
com o segundo lugar”, diz Se-
bastião.
    Julival comenta que anual-
mente, uma cidade é escolhida 

para sediar o campeonato bra-
sileiro. 
    “Neste ano de 2016 tivemos 
o privilégio de receber o evento 
em no Estado do Espírito Santo. 
Procuramos mostrar que tam-
bém temos potencial no ciclis-
mo. Fizemos algo único, levamos 
duas pessoas daqui do estado ao 
pódio”, conta Julival. 
    No ciclismo, cada categoria é 
caracterizada pela idade do par-
ticipante. No campeonato brasi-
leiro participaram dez atletas da 
equipe Star Cycle, divididos nas 
diversas categorias.

Esporte
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AE Ateliê participa do II Circuito de 
Artes do Espírito Santo
Exposições, workshops e oficinas de arte são algumas propostas do AE Arte 
Encontro  Ateliê, que utiliza a arte como terapia, educação, decoração e publicidade

O 
espaço AE Arte Encontro - 
Ateliê é um dos participan-
tes do II Circuito de Artes 

do Espírito Santo, e ficará aberto 
para receber visitantes até o dia 
15/09/2016, nas quartas e sextas-
-feiras, das 14 às 18 horas, sába-
dos de 9h às 16 horas e, nos ou-
tros dias deverão ser agendadas 
visitas por telefone ou whatsapp 

(27 98867-5784), ou e-mail (arte-
encontrovix@gmail.com).
    Segundo a artista visual Tania 
Valenna, o AE vem com a pro-
posta de oferecer workshops e 
oficinas de artes com desenhos, 
pinturas, mosaicos, colagens, 
entre outras ideias. O espaço é, 
também, o local de criação dos 
trabalhos (obras, ilustrações, de-

senhos de observação e pinturas 
diversas) da artista, que são uti-
lizados para decoração e publici-
dade.
   “Buscamos envolver a cultu-
ra através da arte, moda, poesia, 
música e decoração. Além disso, 
as atividades que desenvolvemos 
têm grande importância como te-
rapia e apoio na educação, então 

propõem atender a públicos diver-
sificados, desde os mais exigentes 
aos que querem somente vivenciar 
a arte. Convidei a artista capixaba 
Irene D’Ávila para estar junto co-
migo no AE Arte Encontro expon-
do seus trabalhos e participando 
das atividades. O Circuito de Ar-
tes está em todo o estado do ES, e 
o mapa dos espaços participantes 

está disponível no ateliê”, informa.
    O AE está oferecendo curso 
de pintura em tela, aquarela so-
bre o papel e desenho artístico. 
Para inscrições e obter maiores 
informações, o interessado deve 
entrar em contato através dos 
endereços web: fb.com/artese-
producao, bit.ly/producaoearte 
ou arteencontrovix@gmail.com.

Samuel Vieira

Arte/Educação

Aberto ao público:
Quartas e sextas-feiras,
De 14 as 18 horas

Rua Alice Buchamar Neffa, 321 - Jardim Camburi
Vitória / ES. Agendamento: arteencontrovix@gmail.com.
arteencontrovix.wixsite.com/producaoearte
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Mundo Animal“A arte é um poderoso 
remédio para a alma”

O artista visual Caio 
Cruz, 22 anos, está 
envolvido com dese-

nho, pintura e esculturas 
desde a infância. Atual-
mente, ministra cursos na 
área das artes visuais onde, 
segundo ele, a maioria de 
seus alunos o procura por 
possuir desconfortos psí-
quicos como a depressão, 
o estresse e a bipolaridade, 
utilizando a arte para ali-
viar seus problemas.
   Na adolescência, Caio 
sonhava ser quadrinis-
ta. Conheceu o mundo da 
música, estudou piano e 
trabalhou com caricaturas, 
que acabou se tornando 
sua principal fonte de ren-
da. Apesar de se formar em 
música, descobriu que sua 
maior aptidão estava nas 
artes visuais. 
   Caio narra que, após sua 
formatura, passou por pro-
blemas pessoais que deter-
minaram sua carreira ar-
tística. “Quando apareciam 
desenhos em minha mente 
eu os passava para o papel, 
e isso me trazia alivio, paz 
e tranquilidade. Posterior-
mente, os desenhos foram 

passados para telas e tive a 
oportunidade de expor mi-
nhas obras em um evento de 
artes, o que me abriu portas 
para outros trabalhos e ex-
posições. Atualmente estou 
empenhado em uma nova 
série, chamada ‘Mostre-me  
sua dor’. A arte é incrível, 
um poderoso remédio para 
a alma”. 
    A maquiadora Simone 
Campelo é aluna do Caio, e 
conta que estava passando 
por um problema de de-
pressão quando, ao come-
çar a fazer aulas de artes, 
sua vida mudou, passando 
a ter mais sentido. “Apai-
xonei-me pelo trabalho do 
Caio e ele me mostrou ser 
possível modificar meu es-
tado emocional. A arte foi 
importante para minha au-
toestima”, conta.
       O psicólogo e psico-
terapeuta de base psicana-
lítica, Gerson Abarca, 52 
anos, diz que no trabalho 
clínico tem incentivado 
seus pacientes a busca-
rem algo diferenciado para 
apoiar o tratamento. Ele 
diz que, para quem vive o 
quadro de transtorno ou 

depressão, o vínculo com 
as artes, através da pin-
tura, música, entre outras 
formas de expressão, dá 
mais resultados ao nível de 
melhora no estado emo-
cional. “Percebo em alguns 
pacientes que buscam as 
artes plásticas, como a aula 
de pintura a óleo - que é 
uma técnica antiga-, por 
exemplo, uma evolução nas 
questões pessoais. Muitos 
deles demonstravam ta-
lentos ou potencialidades 
em algum campo artístico, 
então, passei a incentivar 
a buscar orientação. Coin-
cidentemente, encontrei o 
Caio e comecei a participar 
de aulas de artes, por ser um 
desejo antigo. A história do 
Caio resgata muitas ques-
tões pessoais a partir da 
pintura. Relacionado ao de-
senvolvimento emocional, o 
mecanismo que percebemos 
da psique demonstra que a 
arte libera o potencial ma-
nual e acelera muitas áreas 
do cérebro ligadas à par-
te cognitiva - processo da 
aquisição do conhecimento 
que se dá através da per-
cepção. O que os pacientes 
mais narram quando fazem 
essa experiência com arte é 
a magia da mistura de tin-
ta, “um dos fatores que fize-
ram com que eu viesse a ter 
aulas, porque eu queria des-
vendar esse segredo. Nossa 
mente viaja quando esta-
mos descobrindo cores com 
a tinta e tudo isso tem um 
efeito interno. Minha suges-
tão é que as pessoas que es-
tão no anonimato, em casa, 
procurem um profissional 
que as ajudem a desenvol-
ver sua arte”, informa. 

Caio Cruz e seu aluno, o psicólogo Gerson Abarca

Arte/Comportamento

    Animais que têm uma função renal 
diminuída, independentemente da cau-
sa, acabam por acumular toxinas na 
corrente sanguínea já que estas deixam 
de ser excretadas (eliminadas) através 
da urina. 
    O acúmulo de determinadas toxinas 
compromete o funcionamento do orga-
nismo e também afeta vários órgãos e 
sistemas. Isso gera complicações como 
vômito, diarreia, falta de apetite, entre 
outros sintomas, e também afetam as 
funções neurológicas, a pressão san-
guínea, o funcionamento cardíaco e 
respiratório. 
    Animais que sofrem um comprometi-
mento da função renal têm uma redução 
da qualidade de vida e se não tratados 
em tempo, podem apresentar sequelas 
graves e até mesmo vir a óbito em pou-
cos dias. A indicação da diálise (hemo-
diálise e diálise peritoneal) agora é uma 
realidade para os pacientes veterinários 
e vem sendo usada com sucesso nesses 
pacientes, aumentando a sobrevida e 
principalmente a qualidade de vida do 
paciente com problema renal. 
     A Hemodiálise e a Diálise Perito-
neal são terapias que visam substituir a 
função dos rins de forma temporária re-
movendo toxinas da corrente sanguínea 
e impedindo que outros órgãos sejam 
afetados.  A Diálise, além de remover 

toxinas provenientes da falha renal, 
é capaz de remover inúmeras outras 
substancias tóxicas, sendo indicado 
para casos de envenenamento e into-
xicações. Permite, ainda, corrigir alte-
rações hídricas e/ou eletrolíticas (ede-
mas, inchaços, e acúmulo de líquidos).
   A diálise evita que o organismo 
sofra com os efeitos das toxinas urê-
micas e ainda reduz a sobrecarga de 
trabalho sobre os rins, aumentando as 
chances de recuperação dos mesmos, 
e possibilita tratar as causas primarias 
da insuficiência renal. O procedimen-
to aumenta a sobrevida do paciente, 
reduz a mortalidade e principalmente 
oferece uma melhor qualidade de vida 
ao seu animal.
    O serviço atenderá pacientes com 
comprometimento renal, portadores 
de doenças das vias urinárias e outros 
casos nos quais a diálise esteja indi-
cada (envenenamentos, intoxicações, 
distúrbios eletrolíticos e hemodinâ-
micos). 
     A parceria com outros profissio-
nais e outras clínicas ocorrerá de ma-
neira ética e profissional, para que 
todo veterinário possa usufruir dessa 
estrutura e oferecer aos seus pacien-
tes, o que há de melhor e mais moder-
no no tratamento do Doente Renal e 
Urológico.

Hemodiálise e diálise peritoneal para pets

Anderson de castro vieira - Crmv es 0839
Nefrologia, urologia e terapia intensiva de pequenos animais
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Estudante mobiliza internautas 
para realizar tratamento médico 
na Argentina
“Antônio faz tratamento na Argentina e recolhe assinaturas na internet 
para ser autorizado ao tratamento com células-tronco”

O estudante de medici-
na Antônio Medeiros 
Junior, 41 anos, é ex-

-morador de Jardim Cam-
buri e, atualmente, mora na 
Argentina. Ele conta que, 
em 2015, descobriu que 
tem insuficiência cardíaca 
severa de 3º grau e, desde 
então, busca soluções para 
sua doença. 
     Semanalmente, Antônio 
é avaliado por uma equipe 
de transplante e, além dis-
so, realiza consultas diaria-
mente com um médico que 

foi indicado para o prêmio 
Nobel de medicina, o Dr. 
Adrián Barceló.
    O estudante conta que 
seu médico deseja tratá-lo 
de forma alternativa, utili-
zando células tronco. “Vin-
te pacientes do Dr. Adrián, 
que demonstraram estado de 
maior gravidade, realizaram 
o tratamento com células-
-tronco. Dez anos após o tra-
tamento, passaram a apre-
sentar melhoras no estado de 
saúde. Eles não necessitam 
mais de transplantes de co-

ração, porque estão sadios”, 
informa Antônio.
    O estudante  fala que o 
tratamento com células-
-tronco não é mais per-
mitido pelo atual governo 
da Argentina e, por isso, o 
estudante de medicina e o 
Dr Adrián procuraram au-
toridades, como a ministra 
da Saúde da Argentina e o 
presidente do país, Mauri-
cio Macri, para pedir ajuda 
para resolver a questão. En-
tão, foram informados que 
o Governo está avaliando a 
situação.
    Antônio criou uma pe-
tição online para mobilizar 
uma grande quantidade de 
pessoas da Argentina, do 
Brasil e de outros países, 
com a finalidade de con-
seguir o apoio do governo 
argentino para que o trata-
mento com células-tronco 
seja autorizado, já que es-
tudos apontaram melhoras 
significativas nas funções 
cardíacas dos pacientes 
que se submeteram ao tra-
tamento.
     “A petição é uma maneira 
de mobilizar o governo para 
permitir esse tratamento, 
que salvará a vida de muitas 
pessoas, sem a necessidade 
de fazer transplante de co-
ração, que é traumático e 
os riscos de morte são altís-
simos. Quem puder contri-
buir com sua assinatura, é 
só acessar: bit.ly/insCard,” 
conclui.

Cardiologista fala sobre 
sintomas e tratamento 
da doença

     De acordo com a car-
diologista Katia Regina 
Fonseca de Vasconcelos, 
a insuficiência cardíaca é 
uma falência do músculo 

cardíaco causando a defici-
ência do bombeamento do 
sangue de forma inadequa-
da às outras áreas do corpo 
Isso pode levar à sobrecar-

ga do pulmão, ocasionan-
do, assim, o cansaço aos 
pequenos esforços, incha-
ço nas pernas, entre outros 
sintomas. No entanto, o 
principal é a falta de ar. 
    “A insuficiência cardíaca 
pode ser sistólica (quando o 
músculo cardíaco não con-
segue bombear ou ejetar o 
sangue para fora do coração 
adequadamente) ou dias-
tólica (quando os músculos 
do coração ficam rígidos e 
não se enchem de sangue 
facilmente), e vários fatores 
podem provocar a doença. 
como, por exemplo, o diabe-
tes, a hipertensão não trata-
da corretamente, a doença de 
chagas, o alcoolismo, o taba-
gismo, entre outros. Uma das 
principais causas é a doença 
coronariana  e infarto do 
miocárdio .” diz.
        “A hipertensão só leva à 
insuficiência cardíaca quan-
do ela não é tratada” conta.
    A cardiologista comenta 
que o tratamento do pacien-
te vai depender da causa e 
do estágio da doença. Ela 
enfatiza que existem algu-
mas formas  de tratamentos 
da insuficiência cardíaca, 
dentre elas estão o clínico e 
o transplante.

“A hipertensão só leva à insuficiência cardíaca quando 
ela não é tratada” conta.

Samuel Vieira
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ga do pulmão, ocasionan-
do, assim, o cansaço aos 
pequenos esforços, incha-
ço nas pernas, entre outros 
sintomas. No entanto, o 
principal é a falta de ar. 
    “A insuficiência cardíaca 
pode ser sistólica (quando o 
músculo cardíaco não con-
segue bombear ou ejetar o 
sangue para fora do coração 
adequadamente) ou dias-
tólica (quando os músculos 
do coração ficam rígidos e 
não se enchem de sangue 
facilmente), e vários fatores 
podem provocar a doença. 
como, por exemplo, o diabe-
tes, a hipertensão não trata-
da corretamente, a doença de 
chagas, o alcoolismo, o taba-
gismo, entre outros. Uma das 
principais causas é a doença 
coronariana  e infarto do 
miocárdio .” diz.
        “A hipertensão só leva à 
insuficiência cardíaca quan-
do ela não é tratada” conta.
    A cardiologista comenta 
que o tratamento do pacien-
te vai depender da causa e 
do estágio da doença. Ela 
enfatiza que existem algu-
mas formas  de tratamentos 
da insuficiência cardíaca, 
dentre elas estão o clínico e 
o transplante.

“A hipertensão só leva à insuficiência cardíaca quando 
ela não é tratada” conta.

Samuel Vieira
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Mapa ilustrativo do bairro
 Jardim Camburi

1 - Parque da Fazendinha

2 - Praça Nilze Mendes Rangel

3 - Shopping Norte Sul

4 - Unidade de Saúde

5 - Eu Amo Meu Bairro

6 - Hotel Canto do Sol

7 - Vale

Localização

Fonte do Mapa: Geobases/Incaper
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