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Apelidado de “ELO”, 
trecho da Carlos 
Martins se destaca 
frente à concorrência

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

Empreendimentos sofisticados, tecnologia de ponta, atendimento 
diferenciado e estrutura premium chama a atenção de moradores 
e visitantes que buscam qualidade e conforto dentro da alameda 
Carlos Martins. De imobiliária, centro odontológico a laboratórios 
e clínicas. Essas são apenas algumas opções do trecho “ELO”, 
que oferece tudo isso com facilidade de acesso.
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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 com matérias atualizadas. 
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Opnião

Espaço empreendedor

Quero 
falar

Lenita Alves é Psicóologa
lenitapsicologia@gmail.com

Lenita Alves

Orientação vocacional auxilia no processo 
de desenvolvimento do adolescente

 Em nosso bairro, bem como em outras comunidades, percebemos a 
quantidade de adolescentes e jovens em formação que, às vezes, cruzam por 
nós em pequenos grupos seja a pé, ou de bicicleta, em diversos horários.
 Esta geração, agora já crescida, em sua maioria são aquelas crianças 
que os pais durante uma fase da vida fizeram planos, sonharam e investiram 
nelas, em cursos de idiomas, futebol, balé, música, entre outras atividades.
 O grande desafio é motivar os adolescentes no caminho que pode-
rão seguir para fazerem a própria história.
 Muitos deles se aplicam em suas casas, às redes sociais ou seriados 
diversos, em excesso, enquanto o tempo passa. Mas tudo isso tem a ver com 
estes turbulentos anos.
 Adolescer não é fácil.  É uma experiência com a insegurança, incer-
tezas, falta de motivação e questionamentos de direções, regras e limites, 
colocados pelos pais. Mas, para os pais, também não é fácil passar por tudo 
isso com eles, pois já viveram um pouco mais e sabem que meta, objetivo e 
foco, direcionam a vida. 
 Como pais e/ou responsáveis queremos que nossos filhos aprovei-
tem o tempo da melhor forma possível, mas os interesses muitas vezes de 
pais e filhos nem sempre seguem a mesma direção. 
 Uma alternativa para este momento seria a Orientação Vocacional, 
como ferramenta auxiliadora neste processo de desenvolvimento muitas ve-
zes tão incerto sobre si mesmo e o caminho acadêmico a seguir.
 É claro que existem adolescentes que já há algum tempo, demons-
tram para seus pais um gosto e dedicação a uma ou outra área. Mas, em sua 
grande maioria, não é bem assim e com desafios tão maiores pela frente que 
ainda os esperam. A Orientação Vocacional colabora em conhecer um pou-
co mais sobre habilidade e potenciais deste adolescente fazendo a diferença 
nesta jornada que iniciam pela vida. 

SEJA VISTO
NÓS TE DIVULGAMOS

ANUNCIE:
27 99939-6748

Você tem interesse 
receber o euamomeubairro 

em casa? 

envie seu nome, telefone, 
endereço e ponto de 

referência para 
contato@euamomeubairro.com

ESTAMOS ESTUDANDO A 
POSSIBILIDADE DE LEVAR O 

IMPRESSO ATÉ VOCÊ.

Ligue para:

ou
Envie e-mail para:
contato@euamomeubairro.com
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Nutrição e psicologia: 
união para o auxiliar no 
emagrecimento
Trabalhar a questão psicológica, nutricional e realizar atividades físicas é fator importante para quem deseja perder peso

Samuel Vieira

Mais que a estética, o so-
brepeso é um mal que 
compromete a saúde de 

uma parcela cada vez maior da 
população. A epidemia, segundo 
dados do Ministério da Saúde, 
atinge 52.5% dos brasileiros, o 
que preocupa autoridades e estu-
diosos do assunto. O sedentaris-
mo e a alimentação inadequada 
são apontados como principais 
causadores do excesso de peso 
na população mundial. A maio-
ria das pessoas que deseja perder 
peso está consciente de que para 
conseguir emagrecer é necessá-
rio mudar de comportamento. 
Basicamente, é preciso ter há-
bitos alimentares mais saudá-
veis e praticar atividade física 
regularmente. No entanto, nem 
todos conseguem agir desta for-
ma porque não têm orientação 
nutricional ou porque a questão 

psicológica atrapalha o processo 
de emagrecimento. Por alguma 
razão, elas se sabotam comendo 
fora de hora e sem necessidade, 
beliscam uma guloseima e sua 
autoestima fica abalada por cau-
sa do excesso de peso.
    A psicóloga, Thais Lima Batis-
ta, 29 anos, e a nutricionista, Ca-
roline Silva Palmeira, 27 anos, se 
uniram para orientar as pessoas 
que precisam de ajuda para con-
seguir emagrecer, lançando o 
programa Nutrir Corpo e Mente.
     De acordo com as profis-
sionais, o programa atende ao 
público adulto com sobrepeso, 
funciona de forma individual 
ou em grupo, com um trabalho 
psicológico e comportamental 
relacionado ao emagrecimento. 
A parte nutricional inclui um 
cardápio, o planejamento diá-
rio, a educação alimentar, além 

de outras informações impor-
tantes que irão auxiliar na per-
da de peso, abordando a questão 
da saúde, a relação que a pessoa 
tem com o alimento, entre ou-
tros pontos que impedem a per-
da de peso. 
    Para o atendimento coletivo, 
estão previstos oito encontros 
semanais, sendo que cada dia a 
condução do tratamento é alter-
nada pela psicóloga e pela nu-
tricionista.
    Thais explica que o trabalho 
é concentrado nos temas: en-
frentamento, percepção da co-
mida, pensamentos sabotadores 
e o conceito de emagrecimento. 
“Trabalho com o pensamento da 
pessoa, percebendo qual é seu de-
sejo, através de metas e como con-
seguirá alcançá-las. Ajudamos ao 
paciente a ouvir os sinais do seu 
corpo, buscando o autoconheci-

mento, tendo consciência de que 
ele sabe o que e quando vai con-
sumir, passando a ouvir seu pró-
prio corpo. O autoconhecimento o 
leva a decidir o que é melhor para 
si, fazendo com que aumente sua 
autoestima e, consequentemente, 
trazendo a ele a  aceitação de si 
próprio. Assim, saberá lidar com 
pensamentos difíceis de serem 
conduzidos, passando a ter uma 
escolha melhor, não por impulso, 
mas por ser saudável. Incentiva-
mos os pacientes a praticarem 
algum tipo de atividade física, 
qualquer exercício que ele goste 
de fazer, como caminhadas, corri-
das, entre outros, para aumentar 
sua felicidade.”
     Segundo Caroline, seu tra-
balho não é voltado para nutri-
ção esportiva, mas na busca da 
sensação de bem-estar e a ree-
ducação alimentar. “Ensinamos 

a pessoa a se relacionar com a 
comida, não ser dependente dela, 
percebendo o alimento como uma 
fonte de prazer. Mostramos que 
comer de forma saudável pode ser 
prazeroso e não é preciso se res-
tringir de todos os grupos alimen-
tares, mas é necessário aprender a 
comer de forma saudável e comer 
bem, tendo consciência daquilo 
que vai ingerir, passando a ter 
autonomia para fazer escolhas 
saudáveis”. 
   O programa Nutrir Corpo e 
Mente divulga dicas interes-
santes para quem quer perder 
peso, no Facebook: Nutrir Cor-
po e Mente e no Instagram:  
@nutrircorpoementereeducacao. 
    Para participar do  programa,  
é  só ligar para (27) 99816-3108, 
(27)99966-0982, (27)99914-5613 
ou (28)99914-5613 (atendimento 
em Cachoeiro do Itapemirim).
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A Carlos Martins empreendedora

Samuel Vieira

Negócios Locais

Quem passeia por Jardim 
Camburi hoje, o bairro mais 
populoso de Vitória, não 

o imagina como era na década 
de 60. A Rua Carlos Martins já 

era sua principal via, mas feita 
de areal com barro. O local ain-
da tinha pouca  estrutura  para   
distribuição de energia elétrica 
e água e  apenas casas financia-
das pelo BNH (Banco Nacional de 

Habitação). Atualmente, essas re-
sidências foram substituídas por 
prédios e empreendimentos mo-
dernos cercados de tecnologia, be-
leza e conforto. Para o morador de 
Jardim Camburi, essa mudança, 

Alexandra Vianna

Cidadão antigo, pioneiro nos negócios
    O laboratório Deomar Bitten-
court, tradicional na capital, foi 
pioneiro em Jardim Camburi. Sua 
inauguração no bairro aconteceu 
em 2001 no local que antes era a 
antiga casa  do proprietário do 
laboratório, Deomar Bittencourt 
Pereira Junior. Ou seja, Deomar 
também foi um dos primeiros ha-
bitantes de Jardim Camburi.
     “No início a vida no bairro era 
complicada, mas os tempos difíceis 
foram passando e pelo desejo de 
morar próximo ao local de traba-
lho, optamos por trazer a Matriz do 
laboratório, que antes era no centro 
de Vitoria, para Jardim Camburi, 
colocando abaixo a antiga casa e 
a transformando em um empre-
endimento de alto nível”, contou 
Deomar. 
     Investimentos altos foram fei-
tos como a importação de máqui-
nas para dar melhor segurança 
no resultado dos exames ofere-
cidos e com isso, o laboratório 
é um dos poucos no Estado que 
realiza exame toxicológico requi-
sitado pelo Conselho Nacional de 
Transito àqueles motoristas de 
categoria C, D e E. Além disso, o 
laboratório já se tornou referên-
cia em análise de exames relacio-

nados à parasitologia.
     Mas é seu atendimento junto 
a cada pessoa que entra no Deo-
mar Bittencourt que se tornou o 
diferencial. O proprietário conta 
que há muitos clientes fiéis e  que 
uns se sentem tão a vontade que 
simplesmente passam no local 
para tomar um café e cumpri-
mentar a todos. 
    A eficiência em manter a qua-
lidade do atendimento fica por 
conta do filho de Deomar, Mar-
cos Palhano Bittencourt  Pereira. 
Desde quando cursava a faculda-
de de Farmácia e Bioquímica, ele 

já estava ao lado do pai no labo-
ratório. Marcos reforça que a sa-
tisfação do cliente é fundamen-
tal. Para isso, além de pesquisas 
de satisfação para medir a quali-
dade desse serviço, o laboratório 
adquiriu um novo software para 
dar maior agilidade na entrega 
de exames.
     A rede atua há 48 anos e por 
mês são mais de três mil aten-
dimentos. A oferta de exames é 
ampla e vai de análises clínicas 
à anatomia patológica, passando 
pelas áreas de microbiologia, he-
matologia e urologia. 

     O laboratório Deomar Bitten-
court é certificado pelo PNCQ 
(Padrão Nacional de Controle de 
Qualidade) e obtém conceito de 
Excelência há mais de 20 anos. 
Destaque também para o Selo 
de Qualificação concedido pela 
ONA (Organização Nacional de 

quase radical, trouxe maior como-
didade, praticidade e segurança 
em contar com uma gama diversa 
de serviços. Isso atraiu também os 
olhares de fora, que perceberam a 
“cidade” que existe nesse bairro.

Acreditação), cujos critérios de 
segurança, incluindo aspectos 
estruturais e de gestão são ana-
lisados. Somente cinco laborató-
rios no Estado a possuem. O local 
funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 06h30 às 18h e sábados de 
6h30 às 12h.

  A visão empreendedora de 
alguns empresários trouxe para a 
Carlos Martins mais sofisticação  
e tecnologia destacando um 
trecho da via, que ficou conhecido 
como ELO.

Marcos reforça que a satisfação 
do cliente é fundamental

Desde o inicio, o laboratório é 
referência em parasitologia

A arte de encontrar o imóvel perfeito para você

   Comprar uma casa ou 
apartamento não é tarefa 
simples. Vários fatores de-
vem ser levados em consi-
deração como: valor, locali-
zação, espaço, entre outros. 
Mas a Gilberto Fonseca 
Imóveis pode dar aquela 
“mãozinha” nesse momen-

to e te ajudar a fazer a es-
colha certa. 
     Isso porque, além de 
lhe apresentar as opções 
de imóveis, ela realiza 
todo um trabalho de 
consultoria para auxiliar 
o cliente a aliar o sonho 
da casa própria com a sua 

realidade. Quem garante 
o serviço é o proprietário 
da imobiliária, Gilberto 
Santos Oliveira.
    “Apesar de parecer fácil, 
não é qualquer um que 
sabe vender ou comprar o 
imóvel certo para a pessoa. 
Nós sentamos e estudamos 

o cliente observando o que 
ele deseja, seu planejamento 
futuro. Hoje, o que se tornou 
fundamental na escolha do 
imóvel é você aliar o local 
da sua residência o mais 
próximo ao local que se 
trabalha. Você quer investir 
em dinheiro ou em sua 
vida?”, explica Gilberto.   
    Há nove meses em 
Jardim Camburi, a Gilberto 
Fonseca Imóveis já sente a 
confiança da comunidade. 
“É gratificante ver que a 

população do bairro nos 
acolheu. A nossa escolha 
em vir para cá foi por 
perceber o potencial do 
local. Aqui se encontra 
diversos serviços de 
qualidade. Essa percepção 
é que tem feito muitas 
pessoas virem procurar 
imóveis em Jardim 
Camburi. Das últimas 10 
vendas feitas, sete eram de 
pessoas que residiam em 
outros locais e optaram 
por morar aqui”, afirma 

Gilberto conta que o foco não é simplesmente vender, mas 
buscar a satisfação do seu cliente.

Gilberto.
   Outro segredo para o su-
cesso da imobiliária é seu 
atendimento. Gilberto con-
ta que o foco do seu negocio 
não é simplesmente vender, 
mas buscar a satisfação do 
seu cliente. Além disso, se 
preza pela qualidade do 
imóvel ofertado. Isso faz 
com que a Gilberto Fonseca 
Imóveis se torne referên-
cia em compra e venda de 
imóveis de luxo. A imobili-
ária funciona de segunda a 
sexta-feira das 9h às 18h e 
sábado de 8h às 12h. 

Apelidado de ELO, trecho da Carlos Martins se destaca frente à concorrência. A estrutura premium chama a atenção dos que buscam qualidade e conforto.

Samuel Vieira

Samuel Vieira

Samuel Vieira

Deomar foi um dos primeiros moradores de Jardim Camburi
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Samuel Vieira

Deomar foi um dos primeiros moradores de Jardim Camburi
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O 
O potencial empre-
endedor do bairro 
Jardim Camburi não 

para de crescer e o trecho 
conhecido como ELO faz 
parte da Rua Carlos Mar-
tins - uma referência em 
serviços totalmente varia-
dos, mas igualmente im-
portantes para fomentar a 

Sorriso bonito, cliente satisfeito
     Saúde bucal é coisa sé-
ria e deve ser tratada como 
tal. Pensando nisso, há 
seis meses, o bairro Jardim 
Camburi conta com a Clí-
nica Odontológica Joana 
Barboza. Projetada para 
dar total acessibilidade a 
todos seus clientes, o local 
é amplo e moderno.  “O 
projeto foi feito para ofere-
cer uma clínica odontológica 
no nível que a comunida-
de do bairro e adjacências 
merecem”, conta a dentis-
ta, Joana Veiga Barboza.
    Além de uma infraes-
trutura de ponta, os horá-
rios de atendimento são 
estendidos, de segunda a 
sexta-feira das 8h às 20hs  
e sábado das 8h às 12hs 
e podem ser agendados 
pelo telefone: 3215-4211 
ou whatsapp: 9-9991-4311. 
Assim, aqueles que traba-
lham durante todo o dia 
podem cuidar da saúde 
bucal após o serviço ou no 
final de semana. Os clien-

tes contam também com 
profissionais especializa-
dos  atuam em  diversas 
áreas como: em diversas 
áreas como: implantodon-
tia, cirurgia oral menor, 
periodontia, ortodontia, 

endodontia e prótese.
    Destaque para o profis-
sional especializado em 
pacientes com necessida-
des especiais que a clínica 
possui. “Isso é importante 
para criar um vínculo de 

afinidade entre o  dentista 
e o paciente, fazendo com 
que o tratamento seja o mais  
confortável possível”, expli-
ca Joana.
   Outro diferencial da 
clínica é a oferta do apa-

relho ortodôntico invi-
sível, usado por diversas 
celebridades como Gisele 
Bundchen. Ele consiste em 
uma série de alinhadores 
transparentes e removí-
veis para gradualmente 
alinhar seus dentes, sem 

metal ou fio. O paciente 
pode fazer também o cla-
reamento dentário. Ah! 
A Clínica Odontológica      
Joana Barboza atende a  
diversos planos de saú-
de. É só conferir no site: 
www.joanabarboza.com.br. 

A Clínica Odontológica Joana Barboza foi projetada para dar total acessibilidade a todos 
seus clientes, o local é amplo e moderno

    Em setembro, a Clini-
ca Victoria Medicina e 
Diagnóstico inaugurou 
sua sede na rua Carlos 
Martins, Jardim Camburi. 
Mais um grande empre-
endimento de ponta, com 
um investimento de R$5 

milhões, que a comunida-
de local poderá desfrutar. 
    Segundo o Diretor Clí-
nico, médico gastroente-
rologista Carlos Rober-
to de Oliveira, o centro 
médico reúne mais de 15  
especialidades clínicas 

em áreas como: endocri-
nologia, gastrenterologia, 
radiologia, proctologia, 
cardiologia, cirurgia ge-
ral, angiologia e cirurgia 
vascular, bariátrica e de 
aparelho digestivo, anes-
tesiologia, entre outros. 

    Além disso, a clínica 
oferece exames diagnós-
ticos, com tecnologia de 
ponta, sendo a primeira 
do Estado a implantar o 
exame de ecoendoscopia 
para diagnostico de lesões 
de tumores pancreáticos 
ou biópsia. 
    “Oferecemos um atendi-
mento humanizado e efe-
tivo, contamos com uma 
equipe multidisciplinar, 
que trabalha de forma inte-
grada, numa estrutura físi-
ca de ponta. O nosso foco é 
que o paciente tenha maior 
comodidade para realizar 
exames e procedimentos 
no mesmo local, gerando 
assim um maior conforto.”, 
explicou Carlos Roberto.
    A escolha pela Carlos 
Martins como endereço 
se deu, de acordo com o 
médico, pelo fato de ser 
uma via de passagem                
com grande fluxo de en-
trada e saída de pessoas. 
Carlos explica que a ideia 
é ter o lugar sempre mo-
vimentado. “Nós quere-
mos muito interagir  com   

a   comunidade local. Para 
isso, vamos atender uma 
gama grande convênios”, 
contou o médico.    A Clí-

Tratar sua saúde com mais praticidade

economia local. E a popu-
lação não se cansa de ser 
contemplada com serviços 
de qualidade. Nada preciso 
ser feito em qualquer lugar 
ou de qualquer jeito, por-
que aqui, já foi comprova-
do que a oferta feita é no 
nível que a comunidade 
merece.

Comprometimento de empresários aumenta a 
qualidade de serviços oferecidos

Samuel Vieira

Samuel Vieira

Samuel Vieira

Samuel Vieira

nica Victoria Medicina e 
Diagnóstico funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h.

Os horários de atendimento são estendidos, de segunda a 
sexta-feira das 8h às 20hs  e sábado das 8h às 12hs
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Rachaduras 
nos imóveis são 
sinais de alerta

Samuel Vieira

Comunidade

Bairro ganha mercado 
“secos e molhados”

    Muitos moradores se 
deslocam para outros 
bairros, como o Centro 
de Vitória, para procurar 
itens específicos, difíceis 
de encontrar em qualquer 
lugar. No entanto, uma 
gama de objetos pode ser 
adquirida em uma peque-
na loja que fica localiza-
da na Rua Wellignton de 
Freitas, 254 (rua do Co-
légio Renovação), a Kasa 
Mais. Um empreendimen-
to que faz parte do merca-
do conhecido em grandes 
capitais como o Rio de 
Janeiro, como ‘secos e mo-
lhados’, ou ‘SOS’.
  Segundo a  empresária 
Maria Aparecida Militão, 
a empresa está há três me-
ses em Jardim Camburi e 
dispõe de objetos que, ge-
ralmente, são encontrados 
em lojas especializadas.
   “Adorei a loja porque con-
segui encontrar o que eu 
precisava: ganchos de dife-
rentes modelos”, diz a dona 
de casa Laide Jurandir 
Dalmazio de Lima.
   Maria comenta que o 
nome Kasa Mais sugere 
coisas de casa, facilida-
de e acolhimento. “Aqui 
tem pneu, ferramentas e 
outros objetos. As pessoas 
vêm buscar itens que não 
imaginávamos que existia, 
então, buscamos atendê-las 
de alguma forma. Aprende-
mos com os moradores que 
os objetos podem ter diver-
sas utilidades, como artigos 
usados por profissionais são 
procurados para uso em ar-
tesanato e lacres são utili-

zados para prender câmeras 
em condomínios”, informa. 
     A loja, de acordo com 
a empresária, foi criada 
para atender marceneiros, 
serralheiros, pedreiros e 
outros profissionais. En-
tretanto, Maria buscou 
ampliar a quantidade de 
itens, de elétrica, de uti-
lidades para o lar, entre 
outros mais difíceis de 
serem encontrados, como 
dobradiças para guarda-
-roupas e braçadeiras. 
     “Quando eu visitava a 
loja, um cliente pediu ao 
vendedor uma caixa muito 
utilizada por pedreiros para 
fazer massa, ele disse que 
a usaria para fazer uma 
horta. Outro cliente dis-

se que usa a mesma caixa 
para acomodar seu gato”, 
comenta a médica, Angela 
Cristina Soares.
     A   aposentada  Lui-
za Santiago Simões, mora 
em Jardim Camburi há 
33 anos, próximo à orla, 
e fala que quase não 
frequenta o interior do 
bairro. Um dia, estava 
caminhando e encontrou 
a Kasa Mais, resolveu 
entrar e encontrou o que 
precisava: uma escova de 
aço. “Passei em grandes 
lojas e os funcionários me 
orientavam procurar uma 
loja de ferramentas. Por 
mais que a Kasa Mais seja 
pequena, consigo encontrar 
tudo que eu preciso”. 

Itens encontrados em lojas especializadas podem ser adquiridos em um só local

Rachaduras, fissuras, 
trincas, fendas ou 
brechas. A nomencla-

tura é vasta, mas quando o 
assunto é estabilidade no 
imóvel é importante ficar 
atento a qualquer detalhe 
que esteja fora do padrão 
da obra. A dica é consultar 
um especialista, já que é 
preciso classificar o dano 
e verificar qual medida de-
verá ser adotada.
     O engenheiro civil Car-
los Tenero explica que as 
fissuras são liniformes, 
finas e compridas. Elas 
não chegam a causar di-
visão do sólido em partes 
separadas e alcançam até 
0.5mm, atingindo a mas-
sa corrida ou pintura. As 
trincas  chegam a 1.5mm e 
também não causam a di-
visão do sólido. 
   “Já as rachaduras são 
aberturas expressivas, gran-
des, acentuadas e profundas, 
que aparecem na superfície 
de qualquer material sólido, 
proveniente de clara ruptura 
de sua massa, tem abertura 
entre 1,5mm a 5,0mm. É de 
gravidade acentuada uma 
vez que afeta a alvenaria e 
elementos estruturais como 
vigas, colunas e laje”.
  Tenero contou ainda 
que as fendas são grandes 
aberturas que aparecem 
na superfície de qualquer 
material sólido, prove-
niente da total ruptura 
de sua massa, causando 
divisão do sólido em par-
tes separadas, permitindo 
ainda a passagem de luz 
sua abertura varia en-
tre 5,0mm a 10,0mm. “As  
Brechas são semelhantes 
à fenda, mas com aber-
turas acima de 10,0mm”,            
asseverou.
   O engenheiro ponderou 
que toda patologia no imó-
vel deveria ser cuidada,  
especialmente se é possí-
vel observar nas edifica-
ções número acentuado 
de rachaduras e fendas em 
vários pavimentos. “Caso 
a edificação não apresente 
condição de estabilidade e 
solidez e com a aparição de 

inúmeras brechas poderá 
até ser necessária a evacu-

Maria Morena

   Entre as causas aponta-
das pelo engenheiro para 
o aparecimento desses 
problemas, a mais comum 
em novas edificações é a 
acomodação da obra no 
terreno. “Há um esforço 
por parte da fundação do 
prédio, que acaba sendo um 
pouco transferido para a 
alvenaria, gerando assim as 
fissuras”, detalhou Tenero. 
    Ele também alertou 
para o cuidado com obras 
realizadas nas unidades, 
que ocasionem excesso 
de carga num andar ou 
alterações nas estruturas, 
como retirada de paredes 
ou pilares. Também men-
cionou a retração da arga-
massa; emprego de areia 
contaminada ou inade-
quada; tempo insuficiente 
para hidratação da cal e 

ação da edificação/imóvel”, 
alertou. 

outras. 
    Sobre a medida de cor-
reção a ser executada, Te-
nero disse que depende 
do tipo de fissura e da sua 
amplitude de movimenta-
ção. Importante acionar 
um profissional para clas-
sificar o nível da fissura e 
o tratamento adequado a 
cada uma delas. Acrescen-
tou que as execuções de 
obras fora de normas e as 
reformas feitas inadver-
tidamente podem trazer 
riscos sérios a edificação. 
“Como por exemplo: a troca 
de piso. Em alguns casos es-
tão adotando a metodologia 
de assentar piso novo sobre 
o velho. Com o surgimen-
to da NBR 16280/2014 essa 
pratica de se fazer refor-
mas a bel prazer terminou”, 
avaliou ele.

Conheça algumas causas do problema

É importante consultar um especialista para identificar 
e saber como o problema pode ser sanado

Luiza Santiago passou a frequentar a Kasa Mais por 
que encontra diversas opções de produtos

Samuel Vieira
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Sabores 
do Bairro 
ganha a 

coluna 
“Soluções” 
com a chef 
de cozinha 

Cleide 
Moraes
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A chef apresenta informações práticas, dicas e outras soluções 
para quem gosta de cozinhar ou quem deseja aprender
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Sabores do bairro

Chef de cozinha apresenta ideias 
para quem gosta de cozinhar

euamomeubairro - Setembro/2016

Cleide Moraes traz soluções para auxiliar homens e mulheres

O 
O Caderno “Sabores 
do Bairro” ganhou 
a coluna “Soluções”, 

com a chef de cozinha Clei-
de Moraes e, de acordo com 
a ela, a proposta é ter infor-
mações práticas, dicas para 
o dia-a-dia e outras soluções 
para atender mulheres e ho-
mens que precisam de auxí-
lio para realizar compras na 
feira ou no supermercado, 
saber escolher e conservar 
certos alimentos, organizar 
melhor a cozinha, entre ou-
tras sugestões. “A cozinha é 
o esteio, o coração da famí-
lia. A comida deve ser bem 
feita, bem apresentada e ter 
bom gosto”, diz a chef.
    Cleide é paulista e está em 
Vitória há mais de 20 anos. 
Antes de ser chef, era publi-
citária, mas cansada da pro-
fissão resolveu fazer o que 
gosta. Formou-se em hote-
laria na Espanha e passou a 
trabalhar como cozinheira. 
Ela morou na Europa du-
rante alguns anos, passou 
pelo Canadá, Bélgica; esta-
giou na tradicional escola 
da França - Le Cordon Bleu, 
e conheceu a culinária de 
outros países. 
  “Conheci a verdadeira 
omelete em Mont Saint Mi-
chel. A omelete que fazem 
aqui é fritada; a verdadeira 

é assada no forno. Experi-
mentei comidas diferencia-
das de diversos países”.
   A chef chegou a Vitória 
com cerca de dez anos de 
experiência na área da ali-
mentação, quando foi con-
vidada para executar um 
trabalho na Capital do Espí-
rito Santo e acabou perma-
necendo na cidade, atraída 

pela tranquilidade do lugar.  
   Alguns meses depois, 
conheceu os chefs Izaura 
Caliari, e Juarez Campos, 
unindo-se a eles para mon-
tar um centro de culinária 
com cursos de etiqueta e 
outros temas, trazendo pro-
fissionais de outros estados.
  “Quando cheguei  aqui 
existiam apenas grandes co-

zinheiros, não havia chefs de 
cozinha. Fui a primeira pro-
fissional chef, recém-chega-
da da Europa, com um bom 
tempo de experiência”.
     O estilo francês de Cleide 
chamou a atenção da rede 
de hipermercados Carre-
four, que a convidou para 
dar aulas de culinária em 
Vila Velha e, posteriormen-

te, estendendo o curso para 
Vitória, onde trabalhou du-
rante 17 anos dando aulas 
para cerca de 30 pessoas. E, 
segundo a chef, ensinar as 
pessoas foi uma das ações 
mais fascinantes de sua 
vida.
    A carreira de Cleide em 
Vitória se consolidou ra-
pidamente. Ela preparou 

jantares em locais diver-
sos, implantou na cidade 
um sistema que atualmen-
te é executado por alguns 
restaurantes: jantares com 
harmonia, cardápios di-
ferenciados para adultos, 
adolescentes e crianças, 
sem frituras como prato de 
entrada, pratos especiais 
para cada ocasião, horário 
certo para servir, e outras 
novidades. E, durante cinco 
anos, ela ficou responsável 
pela montagem do  cardá-
pio e todo o projeto das lo-
jas dos supermercados Ca-
rone, mantendo a rotisserie.
“Eu importava salmão de 
fora do Brasil, ninguém co-
nhecia aqui. As coisas que 
fazem em Vitória, hoje, eu 
fiz há cerca de 20 anos. Sou 
uma visionária na área da 
culinária”.
   Atualmente, Cleide Mo-
raes fornece sobremesas 
como o “apple strudel” (tor-
ta de maçã alemã) e o pão 
vegetariano, entre outras 
delícias, para cafeterias e 
realiza consultorias diver-
sas na área da culinária, 
organização, coordenação e 
montagem de cozinhas. 
    Além de colunista no 
jornal euamomeubairro, 
Cleide escreve uma coluna 
para o jornal A Gazeta.

Sugestões com Cleide Moraes

ANTES DE FERVER O LEITE,
molhe a leiteira com água 
fria e não enxague. Assim, 
o leite não fica grudado no 
alumínio.

PARA GELAR O VINHO
rapidamente, envolva a 
garrafa em uma flanela 

embeboda em água gelada.

AS MANCHAS DE CAFÉ
devem ser removidas na hora. Passe 
rapidamente sobre o local uma pedra de 
gelo, depois, enxugue com uma toalha.

Samuel Vieira
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Sabores do bairro

Empreendedor cresce no ramo 
de pizza pré-assada e conta o 
segredo do seu sucesso

euamomeubairro - Setembro/2016

Apesar da crise, a Chef Fantoni Pizzaria tem ampliado suas vendas, desde quando se instalou em Jardim 
Camburi. O motivo do sucesso é o atendimento e a qualidade do produto.

Um jovem capixaba 
que morou por 17 
anos no interior de 

Minas Gerais montou uma 
pizzaria em Jardim Cam-
buri há três anos: a Chef 
Fantoni, uma franquia da 
qual pessoas próximas não 
acreditavam que poderia 
crescer tanto em Vitória.  
Lincoln Siqueira Madeira 
é um comerciante ousado, 
vendeu todo o patrimônio 
que mantinha em Santana 
do Paraiso/MG e investiu 
na franquia. Atualmente, 
atende os bairros Jardim 
Camburi, Bairro de Fáti-
ma, Hélio Ferraz, Manoel 
Plaza, Eurico Sales, Rosá-

rio de Fátima e André Car-
loni, e está se preparando 
para aumentar ainda mais 
o seu público.
    “Minhas irmãs eram mi-
nhas sócias, mas resolve-
ram seguir suas vidas pro-
fissionais e insistiram para 
a venda do negócio. No en-
tanto, acreditei no negócio 
e na região a qual atendo 
atualmente. Agora tenho 
uma equipe qualificada e 
na Chef Fantoni não existe 
hierarquia, todos somos co-
legas de trabalho”. 
    No mês do empreende-
dorismo, a loja completa 
três anos. Lincoln conta 
que a crise não afetou as 

vendas, apesar de o custo 
ter aumentado. Segundo 
ele, o bom atendimento e 
a qualidade dos produtos, 
são responsáveis pelo êxi-
to do comércio. “Usamos 
produtos de primeira linha, 
experimentamos todos eles 
antes de iniciarmos a pro-
dução. Apesar de todas as 
dificuldades como ausência 
de funcionário e a crise, pre-
zo pela qualidade do servi-
ço”, diz. 
    A pizza pré-assada é o 
diferencial da Chef Fanto-
ni, o cliente leva a pizza e 
assa da sua melhor forma 
e gosto com a opção de 
deixá-la macia ou crocante 

em pouco tempo e na pró-
pria embalagem.
    O verdadeiro empreen-
dedorismo está no sangue 
do comerciante Lincoln. 
Ele é parceiro e amigo 
de seus colegas da região 
onde a pizzaria está loca-
lizada, inclusive de seus 
concorrentes, onde trocam 
informações. 
    “O mercado é para todo 
mundo, eu preciso dos 
concorrentes, eles vão me 
ajudar a crescer e a ter o 
meu diferencial. Ninguém 
faz um trabalho tão igual 
ao outro, mesmo sendo o 
mesmo tipo de serviço. Co-
nhecer a forma como meu 

concorrente se posiciona no 
mercado é essencial para 
encontrar as melhores es-
tratégias para meu negócio 
e ser diferente dos outros. 
Sabendo como ele atua aju-
da a me diferenciar no mer-
cado e oferecer ao cliente o 
que ele não encontra em 
nenhum outro ponto”, in-
forma. 
    Madeira garante que o 
sucesso do negócio, é tam-
bém, a divulgação. “Como 
vou ficar conhecido se eu 
não me mostro para grande 
número de pessoas? Então, 
faço muita publicidade em 
revistas, panfletos e no jor-
nal euamomeubairro, que 

são os canais que acredito 
que me ajuda a alcançar 
meu público. A quantida-
de de moradores de Jar-
dim Camburi equivale à 
região das outras pizzarias 
da franquia. Muitos que 
moram aqui, ainda não 
conhecem a Chef Fantoni. 
Faço parceria com escolas, 
condomínios e outros públi-
cos. Estou sempre estudan-
do para definir estratégias 
para alcançar meu público 
alvo”, garante.
    Além do sabor da pizza, 
Lincoln fala que a estéti-
ca da pizza, a forma que é 
apresentada ao cliente, é 
fundamental.
    Arnaldo José Mafort, 
consultor na área da qua-
lidade, é cliente da Chef 
Fantoni de Jardim Cam-
buri e fala que diversos 
fatores fazem com que ele 
retorne todas as semanas 
na pizzaria, como a qua-
lidade do atendimento e a 
logística utilizada pela em-
presa, fazendo com que o 
serviço de entrega se torne 
bastante rápido. 
    “Além da qualidade, o 
produto e o custo benefício 
faz valer o preço da pizza 
e é uma excelente pizza-
ria. As pizzas têm diversos 
sabores, a empresa é or-
ganizada, não precisamos 
aguardar muito tempo para 
receber o pedido, o sistema 
operacional utilizado pela 
pizzaria favorece o serviço, 
e ainda, podemos beber um 
refrigerante ou uma cerve-
ja enquanto aguardamos a 
pizza. Quando retornamos 
para nossa casa, assamos 
a pizza no ponto que a fa-
mília gosta. A empresa tem 
procedimento padrão no 
preparo das pizzas, todas 
deliciosas”, finaliza.

Faça seu pedido online
www.cheffantoni.com.br Av. Dr. Herwan Modesene Vanderley, N 580 - Jardim Camburi

3337-4646 ou 99862-7883

Samuel Vieira
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Chef de cozinha apresenta ideias 
para quem gosta de cozinhar
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Cleide Moraes traz soluções para auxiliar homens e mulheres

O 
O Caderno “Sabores 
do Bairro” ganhou 
a coluna “Soluções”, 

com a chef de cozinha Clei-
de Moraes e, de acordo com 
a ela, a proposta é ter infor-
mações práticas, dicas para 
o dia-a-dia e outras soluções 
para atender mulheres e ho-
mens que precisam de auxí-
lio para realizar compras na 
feira ou no supermercado, 
saber escolher e conservar 
certos alimentos, organizar 
melhor a cozinha, entre ou-
tras sugestões. “A cozinha é 
o esteio, o coração da famí-
lia. A comida deve ser bem 
feita, bem apresentada e ter 
bom gosto”, diz a chef.
    Cleide é paulista e está em 
Vitória há mais de 20 anos. 
Antes de ser chef, era publi-
citária, mas cansada da pro-
fissão resolveu fazer o que 
gosta. Formou-se em hote-
laria na Espanha e passou a 
trabalhar como cozinheira. 
Ela morou na Europa du-
rante alguns anos, passou 
pelo Canadá, Bélgica; esta-
giou na tradicional escola 
da França - Le Cordon Bleu, 
e conheceu a culinária de 
outros países. 
  “Conheci a verdadeira 
omelete em Mont Saint Mi-
chel. A omelete que fazem 
aqui é fritada; a verdadeira 

é assada no forno. Experi-
mentei comidas diferencia-
das de diversos países”.
   A chef chegou a Vitória 
com cerca de dez anos de 
experiência na área da ali-
mentação, quando foi con-
vidada para executar um 
trabalho na Capital do Espí-
rito Santo e acabou perma-
necendo na cidade, atraída 

pela tranquilidade do lugar.  
   Alguns meses depois, 
conheceu os chefs Izaura 
Caliari, e Juarez Campos, 
unindo-se a eles para mon-
tar um centro de culinária 
com cursos de etiqueta e 
outros temas, trazendo pro-
fissionais de outros estados.
  “Quando cheguei  aqui 
existiam apenas grandes co-

zinheiros, não havia chefs de 
cozinha. Fui a primeira pro-
fissional chef, recém-chega-
da da Europa, com um bom 
tempo de experiência”.
     O estilo francês de Cleide 
chamou a atenção da rede 
de hipermercados Carre-
four, que a convidou para 
dar aulas de culinária em 
Vila Velha e, posteriormen-

te, estendendo o curso para 
Vitória, onde trabalhou du-
rante 17 anos dando aulas 
para cerca de 30 pessoas. E, 
segundo a chef, ensinar as 
pessoas foi uma das ações 
mais fascinantes de sua 
vida.
    A carreira de Cleide em 
Vitória se consolidou ra-
pidamente. Ela preparou 

jantares em locais diver-
sos, implantou na cidade 
um sistema que atualmen-
te é executado por alguns 
restaurantes: jantares com 
harmonia, cardápios di-
ferenciados para adultos, 
adolescentes e crianças, 
sem frituras como prato de 
entrada, pratos especiais 
para cada ocasião, horário 
certo para servir, e outras 
novidades. E, durante cinco 
anos, ela ficou responsável 
pela montagem do  cardá-
pio e todo o projeto das lo-
jas dos supermercados Ca-
rone, mantendo a rotisserie.
“Eu importava salmão de 
fora do Brasil, ninguém co-
nhecia aqui. As coisas que 
fazem em Vitória, hoje, eu 
fiz há cerca de 20 anos. Sou 
uma visionária na área da 
culinária”.
   Atualmente, Cleide Mo-
raes fornece sobremesas 
como o “apple strudel” (tor-
ta de maçã alemã) e o pão 
vegetariano, entre outras 
delícias, para cafeterias e 
realiza consultorias diver-
sas na área da culinária, 
organização, coordenação e 
montagem de cozinhas. 
    Além de colunista no 
jornal euamomeubairro, 
Cleide escreve uma coluna 
para o jornal A Gazeta.

Sugestões com Cleide Moraes

ANTES DE FERVER O LEITE,
molhe a leiteira com água 
fria e não enxague. Assim, 
o leite não fica grudado no 
alumínio.

PARA GELAR O VINHO
rapidamente, envolva a 
garrafa em uma flanela 

embeboda em água gelada.

AS MANCHAS DE CAFÉ
devem ser removidas na hora. Passe 
rapidamente sobre o local uma pedra de 
gelo, depois, enxugue com uma toalha.

Samuel Vieira
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Empreendedor cresce no ramo 
de pizza pré-assada e conta o 
segredo do seu sucesso

euamomeubairro - Setembro/2016

Apesar da crise, a Chef Fantoni Pizzaria tem ampliado suas vendas, desde quando se instalou em Jardim 
Camburi. O motivo do sucesso é o atendimento e a qualidade do produto.

Um jovem capixaba 
que morou por 17 
anos no interior de 

Minas Gerais montou uma 
pizzaria em Jardim Cam-
buri há três anos: a Chef 
Fantoni, uma franquia da 
qual pessoas próximas não 
acreditavam que poderia 
crescer tanto em Vitória.  
Lincoln Siqueira Madeira 
é um comerciante ousado, 
vendeu todo o patrimônio 
que mantinha em Santana 
do Paraiso/MG e investiu 
na franquia. Atualmente, 
atende os bairros Jardim 
Camburi, Bairro de Fáti-
ma, Hélio Ferraz, Manoel 
Plaza, Eurico Sales, Rosá-

rio de Fátima e André Car-
loni, e está se preparando 
para aumentar ainda mais 
o seu público.
    “Minhas irmãs eram mi-
nhas sócias, mas resolve-
ram seguir suas vidas pro-
fissionais e insistiram para 
a venda do negócio. No en-
tanto, acreditei no negócio 
e na região a qual atendo 
atualmente. Agora tenho 
uma equipe qualificada e 
na Chef Fantoni não existe 
hierarquia, todos somos co-
legas de trabalho”. 
    No mês do empreende-
dorismo, a loja completa 
três anos. Lincoln conta 
que a crise não afetou as 

vendas, apesar de o custo 
ter aumentado. Segundo 
ele, o bom atendimento e 
a qualidade dos produtos, 
são responsáveis pelo êxi-
to do comércio. “Usamos 
produtos de primeira linha, 
experimentamos todos eles 
antes de iniciarmos a pro-
dução. Apesar de todas as 
dificuldades como ausência 
de funcionário e a crise, pre-
zo pela qualidade do servi-
ço”, diz. 
    A pizza pré-assada é o 
diferencial da Chef Fanto-
ni, o cliente leva a pizza e 
assa da sua melhor forma 
e gosto com a opção de 
deixá-la macia ou crocante 

em pouco tempo e na pró-
pria embalagem.
    O verdadeiro empreen-
dedorismo está no sangue 
do comerciante Lincoln. 
Ele é parceiro e amigo 
de seus colegas da região 
onde a pizzaria está loca-
lizada, inclusive de seus 
concorrentes, onde trocam 
informações. 
    “O mercado é para todo 
mundo, eu preciso dos 
concorrentes, eles vão me 
ajudar a crescer e a ter o 
meu diferencial. Ninguém 
faz um trabalho tão igual 
ao outro, mesmo sendo o 
mesmo tipo de serviço. Co-
nhecer a forma como meu 

concorrente se posiciona no 
mercado é essencial para 
encontrar as melhores es-
tratégias para meu negócio 
e ser diferente dos outros. 
Sabendo como ele atua aju-
da a me diferenciar no mer-
cado e oferecer ao cliente o 
que ele não encontra em 
nenhum outro ponto”, in-
forma. 
    Madeira garante que o 
sucesso do negócio, é tam-
bém, a divulgação. “Como 
vou ficar conhecido se eu 
não me mostro para grande 
número de pessoas? Então, 
faço muita publicidade em 
revistas, panfletos e no jor-
nal euamomeubairro, que 

são os canais que acredito 
que me ajuda a alcançar 
meu público. A quantida-
de de moradores de Jar-
dim Camburi equivale à 
região das outras pizzarias 
da franquia. Muitos que 
moram aqui, ainda não 
conhecem a Chef Fantoni. 
Faço parceria com escolas, 
condomínios e outros públi-
cos. Estou sempre estudan-
do para definir estratégias 
para alcançar meu público 
alvo”, garante.
    Além do sabor da pizza, 
Lincoln fala que a estéti-
ca da pizza, a forma que é 
apresentada ao cliente, é 
fundamental.
    Arnaldo José Mafort, 
consultor na área da qua-
lidade, é cliente da Chef 
Fantoni de Jardim Cam-
buri e fala que diversos 
fatores fazem com que ele 
retorne todas as semanas 
na pizzaria, como a qua-
lidade do atendimento e a 
logística utilizada pela em-
presa, fazendo com que o 
serviço de entrega se torne 
bastante rápido. 
    “Além da qualidade, o 
produto e o custo benefício 
faz valer o preço da pizza 
e é uma excelente pizza-
ria. As pizzas têm diversos 
sabores, a empresa é or-
ganizada, não precisamos 
aguardar muito tempo para 
receber o pedido, o sistema 
operacional utilizado pela 
pizzaria favorece o serviço, 
e ainda, podemos beber um 
refrigerante ou uma cerve-
ja enquanto aguardamos a 
pizza. Quando retornamos 
para nossa casa, assamos 
a pizza no ponto que a fa-
mília gosta. A empresa tem 
procedimento padrão no 
preparo das pizzas, todas 
deliciosas”, finaliza.

Faça seu pedido online
www.cheffantoni.com.br Av. Dr. Herwan Modesene Vanderley, N 580 - Jardim Camburi

3337-4646 ou 99862-7883

Samuel Vieira
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A ideia que muitas pessoas 
têm em relação ao profis-
sional nutricionista é que 

a função dele é somente pres-
crever dietas para pacientes 
com sobrepeso. Entretanto, o 

profissional está presente em 
diversas iniciativas, buscan-
do prevenir e tratar doenças, 
contribuindo para a promoção 
da qualidade de vida e a segu-
rança alimentar. Em todos os 

campos de atuação do profis-
sional nutricionista, destaca-
mos a nutrição coletiva.
    Na nutrição coletiva, são 
desenvolvidas atividades de 
alimentação e nutrição em 

empresas fornecedoras de 
serviços de alimentação cole-
tiva, serviços de alimentação 
auto-gestão, restaurantes co-
merciais e similares, hotelaria 
marítima, serviços de buffet 
e de alimentos congelados, 
cozinhas de estabelecimentos 
assistenciais de saúde; ativi-
dades próprias da alimentação 
escolar e alimentação do tra-
balhador.
    De acordo com a nutricio-
nista Kamila Furtado, a área 
de maior atuação do nutri-
cionista coletivo são as cha-
madas UAN’s (Unidade de 
Alimentação e Nutrição), que 
são as cozinhas industriais. 
“As principais atribuições do 
nutricionista dentro dessa área 
são planejar os cardápios de 
acordo com o público alvo e 
acompanhar sua correta exe-
cução; garantir a qualidade e a 
segurança alimentar  durante  
o recebimento, armazenamen-
to, produção e distribuição do 
alimento; controlar custos e 
perdas, além de promover há-
bitos de  alimentação  saudá-
vel”,  informa. 
    Kamila conta que trabalha 
com cozinhas industriais des-
de que se formou, em 2004 e 
comenta sobre sua profissão. 
“Apesar de pouco valorizada, 
adoro atuar na área da nutri-
ção coletiva. Não é tarefa fácil 
agradar pessoas com hábitos 
diferentes, uns gostam de comi-
da com mais alho, outros com 
menos sal, outros não gostam 
de carne ensopada e há aque-
les que a amam. Temos sem-
pre uma equipe pra coordenar, 
acompanhar e treinar, somos 
um pouquinho de administra-
dores, psicólogos e professores. 
Com jogo de cintura, simpatia, 
bom humor e gostando do que 
se faz seguimos  nossa rotina de 
trabalho.”
    Segundo Kamila, de modo 
geral, todas as empresas bus-
cam o serviço de alimentação. 
Seja por auto-gestão ou ter-
ceirizando o serviço, devido o 

As atribuições de um nutricionista 
vão além da elaboração de dietas

Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT. O PAT foi 
instituído em 1976 e regula-
mentado em 1991. Esse progra-
ma visa melhorar as condições 
nutricionais dos trabalhadores 
de baixa renda, além de estu-
dos mostrarem que empresas 
aderentes ao PAT têm aumen-
to de produtividade; maior 
integração entre trabalhador 
e empresa; redução do absen-
teísmo (atrasos e faltas); redu-
ção da rotatividade; isenção de 
encargos sociais sobre o valor 
da alimentação fornecida; e 
incentivo fiscal. Por isso, é im-
portante que a nutricionista 
esteja sempre atenta aos ali-
mentos servidos, já que peque-
nas falhas na qualidade podem 
ocasionar problemas sérios de 
toxiinfecção alimentar e con-
sequentemente danos à saúde 
dos trabalhadores”, comenta.
    De acordo com Kamila, 
normalmente, dentro das 
empresas são feitos vários 
eventos festivos em datas 
comemorativas para não dei-
xar que a rotina atrapalhe no 
sabor da comida. Algumas 
empresas e/ou nutricionistas 
também desenvolvem campa-
nhas para introduzir sempre 
novos alimentos, ou campa-
nhas de hábitos mais saudá-
veis como redução de açú-
car, gordura e sal. “Além de  
campanhas de cunho social e 
ambiental como, por exemplo, 
evitar o desperdício de alimen-
tos e uso consciente de água. 
No entanto, é possível afirmar 
que o mais importante em ter 
um nutricionista no restau-
rante da sua empresa não é 
apenas o fato de ter a certeza 
de que terá um cardápio nu-
tritivo, um bom atendimento 
ou ainda as reduções fiscais, e 
sim da garantia da qualidade 
e a segurança do alimento do 
ponto de vista higiênico-sani-
tário, não apresentando con-
taminação e surtos de doenças 
transmitidas por alimentos 
(DTAs)”, afirma.

Samuel Vieira
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Racionamento traz economia de 
água para a Grande Vitória

Arquivo EAMB - Samuel Vieira

Meio Ambiente / Sustentabilidadeeuamomeubairro - Setembro/2016

Estamos  vivendo em
uma época de gran-
-des transformações 

ambientais.  Seca, polui-
ção, enchentes, queima-
das, catástrofes, entre ou-
tras degradações têm sido 
cada vez mais frequentes 
nos últimos tempos. É ne-
cessário que o ser humano 
reveja seus hábitos e, de 
alguma forma, modifique 
suas atitudes, seja susten-
tável, para que todos te-

nham  um mundo melhor 
para se viver. 
     Se  cada  um  fizer sua 
parte, a vida no planeta 
será bastante beneficiada. 
  Segundo a engenhei-
ra química e sanitaris-
ta,  Dione da Conceição 
Miranda, ser sustentável 
é utilizar os recursos na-
turais de maneira  inteli-
gente provocando o menor 
impacto ao meio ambien-
-te, evitando a degradação, 

contaminação do meio e 
preservando estes  recur-
sos  para  usos  futuros.
    “Existem muitos meios 
de estimular atitudes sus-
tentáveis. Podemos discutir 
o uso racional dos recursos 
como a água e também a re-
dução  da produção de lixo 
com a reutilização e recicla-
gem, economia de energia e 
até mesmo de  papeis.  As  
mesmas questões da escola 
podem ser reproduzidas em 

Atitudes sustentáveis trazem benefícios 
para o planeta e  a vida do ser humano

Maria Morena

Os moradores da Grande 
Vitória, sob o modelo de 
rodízio no fornecimen-
to de água implantado 
pela Companhia Espírito 
Santense de Saneamen-
to (Cesan), consegui-
ram economizar 16% no 
sistema de captação do 
Rio Santa Maria da Vi-
tória e 12% do Rio Jucu. 
O ajuste, segundo infor-
mações da companhia, 
foi  de  538 milhões de 
litros de água ao longo 
de uma semana de racio-
namento. O volume seria 
suficiente para abastecer 
durante um mês 42 mil 
residências.
    A vazão da água no 
Jucu estava abaixo do 
necessário para garantir 
o abastecimento da po-
pulação, mas com as últi-

mas chuvas, o manancial 
iniciou um processo de 
recuperação. Porém, as 
últimas medições apon-
tam para queda acentua-
da. O Rio Santa Maria da 
Vitória, responsável pelo 
abastecimento de Jardim 
Camburi, não reagiu às 
chuvas, embora o nível 
da represa de Rio Bonito 
esteja estável em 22%.
O rodízio foi iniciado 
pela Cesan  no dia 22 de 
setembro e abrange 362 
bairros de Vitória, Vila 
Velha, Serra, Cariacica, 
Viana e Fundão. Os mo-
radores dos municípios 
impactados podem aces-
sar o portal da compa-
nhia (www.cesan.com.
br) e obter informações 
sobre a agenda de racio-
namento nos bairros. 

Mas além do raciona-
mento, é importante 
que a população faça o 
consumo consciente da 
água, em função da crise 
hídrica sobre o Estado. 
Segundo o professor e 
ambientalista Renato 
Ribeiro, a falta de um 
planejamento por parte 
do Governo do Estado, 
já que esta situação se 
desenhava, mas não foi 
levada a sério. “A po-
pulação deve fazer um 
esforço dentro das re-
sidências, evitando o 
desperdício. Além disso, 
é importante a colabora-
ção das empresas e que 
sejam criados projetos 
de incentivo à economia 
de água, voltadas àque-
las que fazem reuso da 
água”, frisou. 

casa incluindo-se também 
o consumo consciente, e  de 
produtos produzidos com 
cuidado com o meio am-
biente, como por exemplo,  
os produtos orgânicos.  Já  
as indústrias deveriam uti-
lizar embalagens mais sus-
tentáveis em seus produtos. 
Outra atitude importante, 
seria escolher gestores ali-
nhados com as questões am-
bientais”, diz.
    Economizar  água  e 

energia, preferir produ-
tos biodegradáveis, fazer 
compras sustentáveis le-
vando uma sacola retor-
nável, reutilizar e reciclar, 
separar e reduzir a produ-
ção  de lixo, cultivar áreas 
verdes, evitar o desperdí-
cio de alimentos, trocar o 
carro pela bicicleta, evi-
tar produtos descartáveis,  
evitar impressões para di-
minuir o gasto com papel, 
diminuir a quantidade de 

embalagens, comer menos 
carne, consumir alimentos 
orgânicos, utilizar trans-
portes alternativos, entre 
outras ações são práticas 
sustentáveis que assumem 
papel importante em nos-
so dia-a-dia e ajudam a re-
duzir drasticamente o im-
pacto no meio ambiente. 
Muitas vezes achamos que 
é inútil ter essas pequenas 
atitudes, mas elas podem 
gerar grandes resultados. 

Pequenas atitudes contam muito, 
como evitar o desperdício de água.
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A ideia que muitas pessoas 
têm em relação ao profis-
sional nutricionista é que 

a função dele é somente pres-
crever dietas para pacientes 
com sobrepeso. Entretanto, o 

profissional está presente em 
diversas iniciativas, buscan-
do prevenir e tratar doenças, 
contribuindo para a promoção 
da qualidade de vida e a segu-
rança alimentar. Em todos os 

campos de atuação do profis-
sional nutricionista, destaca-
mos a nutrição coletiva.
    Na nutrição coletiva, são 
desenvolvidas atividades de 
alimentação e nutrição em 

empresas fornecedoras de 
serviços de alimentação cole-
tiva, serviços de alimentação 
auto-gestão, restaurantes co-
merciais e similares, hotelaria 
marítima, serviços de buffet 
e de alimentos congelados, 
cozinhas de estabelecimentos 
assistenciais de saúde; ativi-
dades próprias da alimentação 
escolar e alimentação do tra-
balhador.
    De acordo com a nutricio-
nista Kamila Furtado, a área 
de maior atuação do nutri-
cionista coletivo são as cha-
madas UAN’s (Unidade de 
Alimentação e Nutrição), que 
são as cozinhas industriais. 
“As principais atribuições do 
nutricionista dentro dessa área 
são planejar os cardápios de 
acordo com o público alvo e 
acompanhar sua correta exe-
cução; garantir a qualidade e a 
segurança alimentar  durante  
o recebimento, armazenamen-
to, produção e distribuição do 
alimento; controlar custos e 
perdas, além de promover há-
bitos de  alimentação  saudá-
vel”,  informa. 
    Kamila conta que trabalha 
com cozinhas industriais des-
de que se formou, em 2004 e 
comenta sobre sua profissão. 
“Apesar de pouco valorizada, 
adoro atuar na área da nutri-
ção coletiva. Não é tarefa fácil 
agradar pessoas com hábitos 
diferentes, uns gostam de comi-
da com mais alho, outros com 
menos sal, outros não gostam 
de carne ensopada e há aque-
les que a amam. Temos sem-
pre uma equipe pra coordenar, 
acompanhar e treinar, somos 
um pouquinho de administra-
dores, psicólogos e professores. 
Com jogo de cintura, simpatia, 
bom humor e gostando do que 
se faz seguimos  nossa rotina de 
trabalho.”
    Segundo Kamila, de modo 
geral, todas as empresas bus-
cam o serviço de alimentação. 
Seja por auto-gestão ou ter-
ceirizando o serviço, devido o 

As atribuições de um nutricionista 
vão além da elaboração de dietas

Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT. O PAT foi 
instituído em 1976 e regula-
mentado em 1991. Esse progra-
ma visa melhorar as condições 
nutricionais dos trabalhadores 
de baixa renda, além de estu-
dos mostrarem que empresas 
aderentes ao PAT têm aumen-
to de produtividade; maior 
integração entre trabalhador 
e empresa; redução do absen-
teísmo (atrasos e faltas); redu-
ção da rotatividade; isenção de 
encargos sociais sobre o valor 
da alimentação fornecida; e 
incentivo fiscal. Por isso, é im-
portante que a nutricionista 
esteja sempre atenta aos ali-
mentos servidos, já que peque-
nas falhas na qualidade podem 
ocasionar problemas sérios de 
toxiinfecção alimentar e con-
sequentemente danos à saúde 
dos trabalhadores”, comenta.
    De acordo com Kamila, 
normalmente, dentro das 
empresas são feitos vários 
eventos festivos em datas 
comemorativas para não dei-
xar que a rotina atrapalhe no 
sabor da comida. Algumas 
empresas e/ou nutricionistas 
também desenvolvem campa-
nhas para introduzir sempre 
novos alimentos, ou campa-
nhas de hábitos mais saudá-
veis como redução de açú-
car, gordura e sal. “Além de  
campanhas de cunho social e 
ambiental como, por exemplo, 
evitar o desperdício de alimen-
tos e uso consciente de água. 
No entanto, é possível afirmar 
que o mais importante em ter 
um nutricionista no restau-
rante da sua empresa não é 
apenas o fato de ter a certeza 
de que terá um cardápio nu-
tritivo, um bom atendimento 
ou ainda as reduções fiscais, e 
sim da garantia da qualidade 
e a segurança do alimento do 
ponto de vista higiênico-sani-
tário, não apresentando con-
taminação e surtos de doenças 
transmitidas por alimentos 
(DTAs)”, afirma.

Samuel Vieira
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Desfile de modas marca 
lançamento de coleção

Samuel Vieira

Empreendedorismo

Foram nove anos atuando na 
área industrial, até a empre-
sária com formação em ele-

trotécnica e mecatrônica, Suyan 
Borges Gava, 28 anos, resolver se 
reinventar. Ela passou a trabalhar 
com moda e lançou marca própria 
que tem o mesmo nome da sua loja, 
Closet Store. A empresa fica locali-
zada em frente a Faculdade Estácio, 
em Jardim Camburi. Para marcar o 
lançamento da grife, Suyan reali-
zou um desfile para poucos convi-
dados, na academia Triton, no sába-
do (17), pela manhã.
    “Após gerar minha segunda filha, 
percebi que não poderia mais atuar 
na área industrial, então resolvi me 
reinventar profissionalmente, buscan-
do a área da moda. A princípio, a loja 
comercializava roupas de outras fa-
bricações, até eu decidir fazer minha 
própria coleção, iniciando com o estilo 
retrô, em junho de 2016. Trabalhamos 
com tecidos exclusivos e, atualmente, 

lançamos a coleção primavera-ve-
rão”, informa Suyan.
    A empresária buscou se especiali-
zar em consultoria de imagem para 
que pudesse atender melhor os an-
seios de suas clientes e orientar na 
escolha das combinações. Segundo 
ela, moda vai além da venda de rou-
pas. “Trabalhamos com a renovação 
de pessoas através da autoestima. 
Percebemos clientes que não valoriza-
vam questões como sua própria ima-
gem e, atualmente, agradecem por 
ajudar em sua transformação visual. 
A roupa que é capaz de “causar”, às 
vezes, até mais que a beleza da pró-
pria pessoa. A Closet Store tem como 
proposta o atendimento exclusivo, 
personalizado, buscando conhecer o 
gosto de cada cliente”, diz.
    Quem quiser ficar por dentro das 
novidades da grife pode acompa-
nhar postagens através do Insta-
gram: @ClosetStoreVix, ou visitar 
a loja.

Moradora, abandona a área 
industrial para trabalhar 
com moda e lança a marca 
Closet Store
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Mundo Animal

Novas regras facilitam a concessão 
de  cidadania estrangeira

Colunas

    O câncer é a proliferação desordenada de cé-
lulas de qualquer tecido do organismo
    O aumento considerável na incidência das 
neoplasias (proliferação celular desordenada) 
pode ser consequência da longevidade do ani-
mal; da alimentação; aplicação de anticoncep-
cionais e substâncias radioativas (medicações) 
na pele; exposição ao sol; aumento da poluição; 
cigarro; processos inflamatórios crônicos, entre 
outras causas. 
    Atualmente, o câncer é uma das principais 
causas de óbito em cães e gatos, especialmen-
te quando descobertos tardiamente. A doença 
pode acometer todas as idades e raças, porém é 
mais comum em cães e gatos idosos (acima sete 
anos). Infelizmente muitas pessoas associam o 
câncer à morte ou eutanásia do animal. 
     Os animais com doenças oncológicas não 
sofrem apenas com o tumor e a sua localização. 
Eles também padecem com várias afecções sub-
jacentes, as síndromes paraneoplásicas, que são 
alterações induzidas pelo tumor que provocam 
efeitos sistêmicos significativos, desde uma re-
dução da condição corporal geral do paciente, 
anorexia, apatia, entre outros. A caquéxia é a 
síndrome paraneoplásica mais comum, junta-
mente com a dor.

Metástase
    Os sinais clínicos de um animal com câncer 
variam muito, de acordo com o tipo de tumor. 
No caso do osteossarcoma (tumor ósseo), por 
exemplo, a fratura de um osso pode estar liga-
da a um tumor, causando osteolise (reabsorção 
tendo modificação nas estruturas ósseas). Isso 
pode levar ao edema do membro, claudicação 
e dor intensa.
    No caso dos linfomas (tumor nos gânglios), 
são observados aumentos dos linfonodos (atu-
am na defesa do organismo humano e produ-
zem anticorpos), podendo ser de um ou mais 
gânglios. Inicialmente, o animal apresenta per-
da de apetite, apatia e emagrecimento progres-
sivo, embora em desenvolvimento. 
    O diagnóstico mais preciso é feito através 
da retirada do nódulo. Este material é enviado 
ao patologista que realiza uma biópsia. Os exa-
mes de raio X, ultrassonografia auxiliam para 
verificar a extensão do tumor e órgãos acome-
tidos. Exames de sangue apontam a gravidade 
sistêmica. A punção do nódulo por agulha fina 

(CAAF) muitas vezes também auxilia no diag-
nóstico, mesmo este não sendo preciso como 
a biópsia. A tomografia computadorizada, e 
ressonância são de suma importância princi-
palmente no auxílio pré-cirúrgico.
    O tratamento, dependendo do tipo de tumor, 
e do seu estágio de evolução, pode ser cirúrgi-
co e/ou medicamentoso. A cirurgia, acompa-
nhada por quimioterapia, são os tratamentos 
mais empregados na oncologia, para o contro-
le das neoplasias ou até a cura delas.

Quimioterapia

Nódulo Nasal: Carcinoma
     A radioterapia é utilizada em tumores não 
responsivos à quimioterapia, principalmente 
tumores ósseos. A criocirurgia é outra terapia 
que pode ser usada para alguns tumores cutâ-
neos como hemagiossarcomas, carcinomas e 
tumores de extremidades. A eletroquimiote-
rapia é uma nova alternativa, feita durante a 
cirurgia, com procedimento quimioterápico 
intravenoso e o auxílio de um eletrodo aplica-
do diretamente na área retirada ou no módulo. 
Isso potencializa o efeito da químio no local. 
    O diagnóstico precoce é muito importante 
na tentativa de cura e/ou aumento e melhora 
na sobrevida animal. É muito importante que 
o responsável fique atento às alterações  com-
portamentais, como prostração, dificuldade de 
locomoção, dores, falta de apetite, e clínicas, 
entre elas vômito, perda de peso, mesmo o 
animal se alimentando bem, aparecimento de 
nódulo (caroço) no corpo do animal ou linfo-
nodos reagentes (aumentados) e feridas infla-
matórias que não cicatrizam.
    O prognóstico vai depender do tipo e loca-
lização da neoplasia. No diagnóstico, quanto 
mais precoce e preciso, melhor será a conduta 
da escolha do tratamento neoplásico, tentan-
do assim a cura ou o controle, oferecendo uma 
melhor sobrevida ao animal, que, assim como 
os humanos, pode ser acometido em qualquer 
fase da vida.
Hoje existem recursos, medicações e trata-
mentos que são feitos, para tentar a cura ou 
o controle das neoplasias oferecendo uma me-
lhor qualidade de vida ao animal, dentro das 
circunstâncias que ele apresenta. O câncer não 
deve ser associado à eutanásia!

Oncologia Veterinária

Roberta Buteri Valentim - CRMV: 01478-ES
Especialista em Oncologia Veterinária

De forma equivocada a mídia tem veicula-
do a informação de que é possível a reali-
zação da Cidadania Italiana nos cartórios, 
como se o procedimento fosse exclusivo 
para os descendentes de Italianos.  
      A possibilidade de regulamentação de 
documentos estrangeiros ocorreu após o 
Brasil tornar-se signatário da Convenção 
de Haia, e tal procedimento entrou em vi-
gor em 14/08/2016, sendo regulamentada 
pela Resolução nº 228/2016 do Conselho 
Nacional de Justiça. É nesta Resolução que 
são encontradas as normas práticas de 
como deve ser realizado o novo procedi-
mento de legalização de documentos.
       O art. 1º da Convenção de Haia estabe-
lece quais são os documentos que poderão 
ser legalizados. São eles: a) Os documen-
tos provenientes de uma autoridade ou de 
um funcionário dependentes de qualquer 
jurisdição do Estado, compreendidos os 
provenientes do Ministério Público, de 
um escrivão de direito ou de um oficial de 
diligências; b) Os documentos administra-
tivos; c) Os atos notariais; d) As declara-
ções oficiais tais como menções de registo, 
vistos para data determinada e reconheci-
mento de assinatura, inseridos em atos de 
natureza privada.
   Conforme  retratado  anteriormente, 
este procedimento não se limita à Itália. 
A Convenção de Haia possui atualmente 
mais de 100 países signatários, tais como 
Alemanha, Lituânia, México, Portugal, 
Espanha, Estados Unidos da América, 
dentre outros. 
     Isso significa que não será mais ne-
cessário ir ao Consulado? Não. O so-
licitante da cidadania deverá entrar em 
contato com Consulado do país de onde 
se pleiteia a cidadania, de modo a obter 
orientações sobre os procedimentos neces-
sários. Apenas aquele país terá competên-
cia para determinar os documentos neces-
sários a essa solicitação. 
    Uma vez de posse dos documentos exi-
gidos pelo país, o solicitante da cidadania 
poderá requerer a Apostila em qualquer 
Cartório de Notas da capital, e seu docu-
mento estará apto a produzir efeitos em 
quaisquer dos países que fazem parte da 

Convenção.
    Portanto,  o  procedimento  o  qual a 
Apostila substitui, é aquele que incluía a 
participação do Ministério das Relações 
Exteriores. 
      Há de se ressaltar ainda que, em terri-
tório brasileiro, só podem ser apostilados 
documentos produzidos no Brasil que 
serão apresentados no exterior. No caso 
de documentos internacionais, estes de-
verão ser apostilados no seu respectivo 
país de emissão. 
    Caso os documentos estrangeiros te-
nham sido apostilados em países sig-
natários da Convenção de Haia, estes 
também estarão aptos a produzir efeitos 
no Brasil, junto às autoridades, órgãos e 
instituições interessadas. 
    Portanto, se você possui descendência 
em quaisquer um dos mais de 100 paí-
ses subscritores da Convenção de Haia, o 
apostilamento será um dos procedimen-
tos a ser realizado para fins da concessão 
da cidadania estrangeira. 
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Boca seca pode ser sinal 
de síndrome de Sjögren
Muitas vezes, sentimos 

algum tipo de mal 
estar, como a ausência  

de saliva na boca e outros 
sintomas, e percebemos que 
nossa saúde não vai muito bem. 
No entanto, por falta de tempo 
ou de informação, achamos 
que são apenas sintomas de 
estresse, hábitos diários, idade, 
entre outras causas. Ocorre que 
nem sempre percebemos que 
alguns sintomas podem estar 
associados a uma determinada 
doença. É o caso da Síndrome de 
Sjögren, que envolve diferentes 
órgãos do corpo, trazendo à tona 
sintomas que podem confundir 
tanto o paciente quanto o 
médico, ocasionando no atraso 
do diagnóstico e do tratamento. 
     Mas o que é a Síndrome de 
Sjögren?  Há quem acredite que 
a síndrome é parente do lupus, 
mas de acordo com a reumatolo-
gista pediatra Mirna Thomishi 
Salume (30 anos), a Síndrome de 
Sjögren é uma doença reumática 
auto-imune idiopática, ou seja, 
de causa desconhecida, que afe-
ta principalmente as glândulas 
lacrimais e salivares, levando a 
sintomas de olho e boca secos. 
Ela pode ser primária - quando 
o paciente só tem essa doença 
ou secundária - quando está as-
sociada à outra doença como a 
artrite reumatóide ou lúpus eri-
tematoso sistêmico.  
   Mirna fala que os principais 

sintomas da síndrome são olhos 
e boca secos. “O paciente pode 
relatar sensação de areia nos olhos 
ou de corpo estranho, dificuldade 
para abrir os olhos pela manhã, 
vermelhidão ocular. A boca seca 
leva à dificuldade de engolir 
alimentos secos, sem ingerir 
líquido, feridas pequenas nos 
cantos da boca, cáries freqüentes 
e quebra fácil dos dentes. Pode 
levar ainda à inflamação nas 
articulações, músculos e rins, 
além de acometimento pulmonar 
e de sistema nervoso central nas 
formas mais graves da doença”, 
explica. 
   O diagnóstico, segundo a 
médica, é feito pelo conjunto 
da clínica característica, 
associado a testes que auxiliam 
a obter o resultado, como 
exames de sangue (Anticorpo 
Anti-Nucleo, Anti-RO/SSA, 
Fator Reumatoide), medida da 
quantidade de lágrima (Teste 
de Schirmer), cintilografia 
das glândulas e até biopsia de 
glândula salivar.
   Mirna informa que o trata-
mento é feito por médico reu-
matologista, utilizando colírios 
para lubrificação dos olhos, sa-
liva artificial e medicações es-
pecificas para a doença, que po-
dem ser via oral e/ou injetáveis. 
“Além disso, o paciente também 
deve manter acompanhamento 
com odontologista e médico oftal-
mologista”, acrescenta.

É sempre bom estar atento aos sinais que nosso corpo emite e procurar a orientação do médico antes que o problema possa se agravar
Arquivo EAMB - Samuel Vieira
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Mochilas sobrecarregadas podem 
levar a deformidades na coluna

Maria Morena

Ao longo dos anos, o excesso de peso levado nas mochilas pode resultar em dores 
crônicas, postura inadequada e deformidades da coluna, segundo especialista

Todos os dias, Bernardo Re-
nan, de 12 anos, leva para a 
escola um vasto número de 

material. Livros, cadernos, apos-
tilas e outros elementos sobre-
carregam a mochila e também a 
coluna do pequeno estudante. 
   “Estou no sexto ano e arrumo 
minha mochila segundo o ho-
rário passado pela escola. Mas 
como às vezes há mudanças, 
acabo levando mais livros e ca-
dernos, uma média de seis, com 
aproximadamente 200 páginas 
cada. O peso da mochila é tanto 
que meu ombro e minhas costas 
ficam doloridos e, ao invés de fi-
car reto, fico curvado”.
    Bernardo disse que até seu pai 
considera a mochila pesada para 
sua idade. “Acho que seria possí-
vel para a escola fazer uma pro-
gramação de acordo com a série 
e usar aparelho portátil com li-
vros virtuais, ao invés do livro 
físico”, recomendou. 
    Segundo o ortopedista Daniel 
Frechiani Moulin, a orientação 
médica é para que crianças na 
fase pré-escolar (entre 3 e 7 anos) 
utilizem mochilas com carga 
máxima de 5% do seu peso. 
  “Uma criança com 20 quilos 

não pode carregar mais de 1 
quilo. Crianças na fase mais 
velha e no processo de amadu-
recimento ósseo não devem ter 
mochilas com volume que ul-
trapasse 10% do peso corporal. 
Precisam ainda estar com o po-
sicionamento adequado, ajusta-
das ao ombro e na altura do ní-
vel da cintura, não alcançando 
a linha glútea; a alça bem afive-
lada e calçando os dois ombros”, 
explicou.
    Sobre o material escolar, ava-
lia. “Vemos que os materiais ul-
trapassam bastante o nível ideal 
de peso, com livros pesados, ca-
pas de caderno e outros objetos 
que contribuem para o aumento 
do peso”.
    Moulin detalhou ainda que o 
excesso de peso levado por uma 
criança, ao longo dos anos, pode 
resultar em dores crônicas. “Do-
ença músculo ligamentar, dores 
agudas que podem evoluir para 
dores crônicas e deformidade de 
coluna, que vai suportar o peso 
ao longo dos anos. Interfere na 
postura, na forma como anda, 
torna a musculatura mais en-
fraquecida, levando a um círcu-
lo vicioso”, lembrou. 

“O peso da mochila 
é tanto que meu 
ombro e minhas 
costas ficam 
doloridos e, ao 
invés de ficar reto, 
fico curvado”.

Arquivo EAMB - Samuel Vieira



Moradores dos estados da 
região Sul, Sudeste e Cen-
tro Oeste brasileiros de-

vem se programar para o Horário 
de Verão, quando os relógios de-
vem ser adiantados em uma hora. 
A mudança tem início a partir do 
dia 16 de outubro e atinge os es-
tados de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Espirito Santo, 
Paraná, Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás e também o 
Distrito Federal. 
      O horário permanece até o   
dia 17 de fevereiro de 2017, quan-
do é necessário atrasar os reló-
gios em uma hora. Esta é a 41ª vez 
que o horário é adotado. A ideia 
é aproveitar ao  máximo  a  luz  
natural ao longo do dia, reduzin-
do a demanda nos horários de 
pico, quando as pessoas passam  
a   utilizar mais a energia elétrica, 

após chegar das atividades reali-
zadas na rua.
        Em  2015/2016  a  economia 
gerada foi de R$ 162 milhões, com 
o adiantamento dos ponteiros 
nos estados mencionados. 
     Segundo dados divulgados 
pelo Instituto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Incaper), o mês de 
outubro marca a transição entre 
o período seco e o chuvoso no Es-

pírito Santo. Isso implica em mu-
danças de tempo a cada semana. 
A partir deste mês, as temperatu-
ras sobem um pouco em relação  
a setembro, em aproximadamen-
te 2°C. Na Grande Vitória esse au-
mento é de 1°C em média.
     Para os últimos meses deste 
ano (outubro/novembro/dezem-
bro), a previsão do instituto, da-
tada de 26 de setembro, para a 
Região Sudeste a previsão é de  

baixa previsibilidade de chu-
va, com temperatura normal e 
acima da normal climatológica 
na região. No Espírito Santo, as 
previsões do Incaper são mais 
otimistas. “maior chance de chu-
va dentro do normal no Estado 
durante o mês de outubro”. Aqui 
também há previsão de que as 
temperaturas se elevem um pou-
co acima do normal. As informa-
ções são do Incaper.
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Moradores dos estados que adotam o modelo devem ficar atentos e adiantar os relógios em uma hora a partir 

desta data. Enquanto isso, Incaper prevê aumento das temperaturas em toda a Região Sudeste

Tempo
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