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PALESTRAS TODOS OS DIAS ENTRE 10H E 12H COM ENTRADA GRATUITA 
PARA GESTANTES, MÃES, PAIS, AVÓS, EDUCADORES, BABÁS.

Veja programação completa www.facebook.com/ShoppingNorteSul
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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Narcóticos 
Anônimos é uma 
irmandade a 
serviço do bem

Restaurante 
Kioto
Aniversário com 
novos pratos no 
cardápio

Sabores do Bairro

>  PÁG.8>  PÁG.10

Diabetes: 
uma nova 
forma de 

viver

Centro de 
Assistência 
Social (CAS)
atende toda 
a população

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

O CAS oferece atendimento social, psicológico, farmácia comunitária, oficina 
de arte, bazar, bolsa emprego, e dá apoio a dependentes químicos

A instituição aplica psicologia comunitária na atenção psicossocial 
por meio de atividades terapêuticas, individual e em grupo.

>  PÁG.11

>  PÁG.11
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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. 

Expediente:
Diretor Executivo e Editor chefe: Georgia Noronha (MTB3164-ES)
Revisão: Michelle Baptista
Comercial:  contato@euamomeubairro.com - (27)99939-6748

Sugestão de pauta:  faleconosco@euamomeubairro.com
Portal de notícias:  www.euamomeuba i r ro .com
Facebook:  fb.com/euamomeubairro Instagram:  euamomeubairro 
Twitter:  euamomeubairro1   issuu:  issuu.com/euamomeubairro1 - Impresso elaborado e produzido por Eu Amo Meu Bairro-

Espaço empreendedor

Quero 
falar

Ronildo Miguel Soares 
é Pastor da Igreja 
Presbiteriana em 
Jardim Camburi

ronildomiguel@hotmail.com

Ronildo 
Miguel Soares

Cultive seu jardim

       A narrativa bíblica começa no jardim e termina na cidade. Essa 
tem sido a experiência da maior parte da sociedade. Ainda bem que o 
homem descobriu que jardins e cidades não se excluem mutuamente, ao 
contrário, formam uma bela parceria. Não é à toa que uma das sétimas 
maravilhas do mundo antigo são os jardins suspensos da Babilônia. 
         Embora  essa   combinação  jardim-cidade  seja  possível,  ela é 
desafiadora. Muitas cidades nascem pequenas no meio de jardins; e à 
medida que crescem, os jardins vão se tornando pequenos dentro delas, 
e algumas vezes destruídos. Mas, toda cidade digna terá o seu jardim, ou 
os seus jardins. 
        O jardim embeleza, perfuma, dá sombra, inspira. O jardim é lugar 
de meditação, renovação, descanso, romance, amor, alegria, paixão, paz e 
vida. Por isso, todos nós devemos cada vez mais apreciar nossos jardins, e 
mais do que isso, precisamos cuidar dos nossos jardins e cultivar outros. 
          Dentre os tantos jardins de nossa vida, temos os jardins da família, 
da amizade, da comunidade, os quais merecem todo nosso cuidado. E 
como se não bastassem todos esses lindos jardins, temos Jardim Camburi 
- esse lugar tão especial onde temos o privilégio de morar. Esse jardim 
não é perfeito, mas será cada vez melhor, se cada um fizer a sua parte. 
Cultive seu jardim! 

SEJA VISTO
NÓS TE DIVULGAMOS

ANUNCIE:
27 99939-6748

Assine nosso jornal

contato@euamomeubairro.com

Ligue para:

ou envie e-mail para:
contato@euamomeubairro.com

Laysa L. Xavier Lopes

Avaliação Psicológica e Terapia. 
Atendimento clínico para adultos e 

crianças

27 99740 1544
salaylopes@gmail.com

R. Gelu Vervloet dos Santos - 590- Norte Sul Tower, sala 1403
Jardim Camburi . Vitória/ES . CEP 29090-100

Envie seu nome e 
telefone para:

“Tomou, pois, o SENHOR Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o 
cultivar e o guardar.” (Gênesis 2:15)
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O Teatro do Sesc Gloria, em Vitória, será palco, no próximo dia 20 (domingo), do espetáculo 
“Egyptian Tribe of Bellydance”, promovido pelo Studio de Dança do Ventre Bianca Campagnoli. 
O evento está marcado para as 18h e tem classificação livre 

Domingo tem espetáculo de dança 
do ventre no Teatro Sesc Gloria

Segundo a organizadora do 
evento, a professora de dan-
ça Bianca Campagnoli, a 

exibição será o pano de fundo 
para uma imersão no mundo 
egípcio, por meio das apresen-
tações que remetem às várias 
vertentes da dança milenar. Ha-
verá exibições com dançarinas e 
professoras convidadas, repre-
sentantes das danças orientais, 
como Flamenco, Dança Cigana, 
Dança Indiana e Tribal Fusion, 
uma nova modalidade da dança 
do ventre. 
     O evento faz parte de uma 
série de atividades promovidas 
nos meses de novembro e de-
zembro pelo Studio, localizado 
em Jardim Camburi. No dia qua-
tro do próximo mês haverá um 
workshop sob a coordenação da 
professora Ana Paiva, que  abor-
dará  a  dança indiana. Serão 
duas horas de aula. 
     Para 2017, a programação con-
ta com a participação da reno-
mada dançarina Joline Andrade, 
maior referência no país em Tri-
bal Fusion. 
    Além dos benefícios já conhe-
cidos das danças orientais sobre 
o corpo da mulher, a professo-
ra Bianca Campagnoli também 
aponta os diferenciais da dança 
do ventre.  
     “A dança do ventre traz inú-

meros benefícios, como a melhora 
da autoestima, terapia corporal e 
espiritual. Também atua no siste-
ma linfático, respiratório e diges-
tivo, elimina cólicas menstruais e 
cistos; previne varizes e corrige a 
postura”, enumerou. 
    Com 23 anos de experiência 
nos palcos, Bianca afirma que 
a dança do ventre é benéfica a 
gestantes, idosos, crianças, e que 
estabelece didáticas especificas 

para cada perfil. 
 “Desenvolvemos  linhas tera-
pêuticas para os diferentes perfis. 
Este é o meu diferencial: dança 
circular, yoga, cromoterapia, 
ações que tornam mais rápida e 
terapêutica a dança. Não existe 
estereótipo físico padrão para 
fazer dança do ventre. O exercício 
do ocidente masculiniza a mulher 
e o exercício do oriente a torna 
feminina”, avaliou.

Serviço:
Espetáculo Egyptian Tribe of Bellydance do Studio de Dança do Ventre Bianca 
Campagnoli
Local: Teatro Sesc Gloria – Palco Virgínia Tamanini – Centro de Vitória
Data: 20 de novembro - Domingo - Horário: 18h   
Informações: 99741-8322 e 3035-0477

Maria Morena

euamomeubairro - Outubro e Novembro/2016
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Visite sua empresa

A rotina acelerada faz que os donos 
de empresas percebam que eles não 
podem perder tempo. Afinal, o con-

corrente está aí vendendo seus produtos 
e serviços, e buscando inovações.  O em-
presário não tem tempo para visitar sua 
própria empresa e verificar se tudo está 
caminhando conforme deveria.  
      Conversamos com a especialista em 
gestão de micro e pequenos negócios,    
Jaqueline Guerra, proprietária da  fran-
queada  Multiply  Consultoria – Unidade 
Vitória-ES, para obter informações sobre 
como é possível melhorar o gerenciame 
nto de uma empresa.
       Jaqueline informa que é preciso adotar 
o hábito da visita diária à empresa, verifi-
cando se realmente está sendo feito o que 
se planeja e passando a imagem deseja-
da pelo proprietário, aos colaboradores e 
clientes. “Temos de conhecer todos os setores 
de nossa empresa para que as tomadas de de-
cisões sejam rápidas e eficientes”.
      De acordo com Jaqueline, quatro per-
guntas e respostas servem de base para o 
empresário compreender se ele conhece 
sua empresa, ou se será necessário visitá-la 
todos os dias:
       
Será que está tudo de acordo com o que 
foi planejado e será que a empresa está 
transmitindo a imagem desejada para 
seus colaboradores e clientes?
    Sua empresa passará a imagem que você 
gostaria, se ela estiver de acordo com a sua 
missão, visão, e valores, e se seus colabo-
radores conhecerem claramente seus obje-
tivos, metas e processos internos. Eles re-
presentarão adequadamente sua empresa 
e passarão uma imagem positiva aos seus 
clientes. Caso contrário, tudo que cons-
truiu ao longo dos anos poderá ir por água 
abaixo.
    
Você conhece bem seu cliente e atende 
às expectativas que ele busca quando 
entra em sua empresa?
   Conhecer seu cliente é fundamental e 
superar as expectativas dele é essencial. 
Parece fácil, porém, muitas empresas ig-
noram e não buscam excelência no aten-
dimento. É preciso entender a maneira que 
eles compram; quais os produtos ou servi-
ços que eles mais gostam; e o quanto eles 
gastam. Observando estes pontos a empre-
sa terá mais chances de efetivar a venda e 
fidelizar estes clientes.
    
Como  andam  seus  processos  internos?
         É fundamental que sua empresa tenha 
seus processos de gestão bem desenhados 
e funcionando adequadamente, pois isso 
garante que todos os departamentos se 
comuniquem de forma eficaz e que o an-
damento das rotinas flua de acordo com os 
padrões de excelência adotados. É preciso 
ter um organograma bem definido para 

que seus colaboradores saibam a quem se 
reportar.  Seus colaboradores devem ter 
suas rotinas escritas, claras e objetivas 
para que possam desempenhar seu pa-
pel adequadamente. Além disso, a saúde 
financeira da sua empresa precisa estar 
muito bem cuidada. Para tanto, é preciso 
investir o tempo necessário para acompa-
nhar rigorosamente seus relatórios finan-
ceiros.
      
Qual a diferença entre iguais?
     Se você ainda não parou para anali-
sar o que sua empresa faz de diferente 
do concorrente ao lado, este é o momen-
to. As empresas, apesar de semelhantes e 
atuarem no mesmo ramo de atividade ou 
produzirem os mesmos serviços, não são 
iguais. O que torna sua empresa diferen-
te são a missão, visão, as competências e 
os objetivos que ela se propõe a alcançar. 
Todas estas diferenças aparecem nos pro-
cessos internos, na comercialização do 
produto ou serviço, na administração, no 
atendimento, na qualidade, na capacitação 
dos seus colaboradores e na gestão de sua 
empresa como um todo. Tudo isso trans-
mite a seu cliente qualidade e confiança, 
fatores importantes e decisivos na hora de 
escolher a empresa que comprará. É o que 
podemos chamar, em apertada síntese de 
vantagem competitiva.
     “Visitar sua empresa todos os dias, conhe-
cer seus processos e quem a representa são fa-
tores fundamentais para que o empreendedor 
possa corrigir, de maneira rápida e assertiva, 
algo que não está de acordo com o padrão de-
finido pela instituição”, finaliza.

Consultora destaca a necessidade de o empresário 
conhecer todos os setores de sua empresa

(27) 3376-3746   -   (27)99244-9771
Central Vitória - ES

Material elétrico, parafusos e rebites
Conexões, ferramentas, utilidades e artefatos

(27)99648-6189kasamaises

Rua Wellignton de Freitas, 254 - Loja 2 - Jardim Camburi - Vitória/ES 
(Em frente ao colégio Renovação)

Exercícios revitalizam 
o cérebro e ajudam a 
melhorar a memória

Samuel Vieira

Educadora há mais de 30 anos, a 
pedagoga, professora, Enédia Nena 
Simões é diretora e pesquisadora no 

Instituto Revigora - Ginástica Cerebral, 
cujo tema principal é a Neuróbica, uma 
espécie de aeróbica para os neurônios, que 
tem como objetivo trabalhar as diversas 
áreas cerebrais, enfocando a atenção, a 
concentração e a memória. 
      No intuito de alcançar pessoas de todas 
as idades e prevenir problemas de memória 
como o, Alzheimer e outras doenças, Nena 
trouxe para Jardim Camburi o curso de 
Neuróbica. 
   As atividades desenvolvidas no programa 
do curso incluem desafios, quebra-cabeças, 
palavras-cruzadas, leitura e escrita, 
cálculos básicos, debates variados (sobre 
atualidades) filmes, excursões, e palestras 
com pesquisas recentes envolvendo a 

atividade mental do participante.
        “Temos a preocupação de levar ao público 
jovem, adulto e da 3ª idade (com enfoque con-
centrado nesta faixa etária), uma observação 
maior da ginástica cerebral, no sentido de não 
deixar em desuso algumas funções, que, com 
o passar dos anos e agregado ao término das 
atividades profissionais (como na aposenta-
doria), ficam paralisadas ou, melhor dizendo, 
menos acionadas, na maioria das vezes., pre-
venindo problemas.  O treinamento acelera o 
desenvolvimento da concentração, da atenção 
e da memória como um todo, trazendo me-
lhoria na qualidade de vida do ser humano”.

      São 4 aulas mensais com  duração de uma 
hora numa turma de 15 pessoas. Para par-
ticipar basta entrar em contato pelo e-mail: 
enedianena@gmail.com, ou pelo telefone 
(27) 3082-6553 / (27) 99988-6553.

Sobre o curso de Neuróbica

Instituto Revigora lança ginástica cerebral.  Atenção, concentração e memória são 
pontos trabalhados pela pesquisadora Enédia Nena Simões, no curso de Neuróbica
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Jardim Camburi
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Restaurante Kioto 
comemora aniversário com 
novos pratos no cardápio
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Há três anos em Jardim Camburi, o Kioto apresenta pratos orientais 
e brinda a data de aniversário com novidades para seus clientes
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Sabores do bairro

Isla Café: Cafeteria apresenta novo 
conceito oferecendo lanches e drinks

com Cleide Moraes

ALGUMAS ERVAS
Substituem muito bem o sal, 
sem que o alimento fique 
insosso. São elas: alecrim, 
coentro, tomilho, cebolinha, 
erva cidreira, sálvia e funcho 
ou erva doce. O estragão é 
o único que substitui o sal 
no feijão. Páprica picante 
também deixa o prato 
delicioso e nem se percebe a 
ausência do sal, porque tem 
sabor acentuado e saboroso.

O LEITE 
É um excelente 
tira-manchas.

Coloque-o sobre 
tecidos mancha-
dos por frutas ou 

tinta de caneta. As 
manchas sairão 

facilmente.

A ALCAPARRA
É originária de 
uma planta da 
Ásia oriental, 
ideal para 
salada, molhos, 
pizza e entradas 
sofisticadas.

Samuel Vieira

Soluções

Jardim Camburi ganhou um espaço que serve bebidas quentes e geladas, lanches, sobremesas, 
vinhos e outros produtos. O Isla é uma espécie de café bar, recebendo clientes até as 22 horas.

O Frapuccino Nutela é destaque no Isla Café. A bebida leva sorvete de creme no preparo

O capuccino e a torta crocante são alguns dos produtos 
mais pedidos pelos clientes

A casa apresenta uma excelente carta de vinhos 

Chegou ao bairro o 
Isla Café, um lugar 
agradável onde as 

pessoas podem tomar 
desde um café quentinho, 
a um refrescante frapuc-
cino gelado (mistura de 
sorvete com café). O Isla 
apresenta um novo con-
ceito de cafeteria, onde é 
possível fazer uma reu-
nião de trabalho, um en-
contro romântico, reunir 
a família para um lanche, 
ou até mesmo estar com 
amigos para tomar um 

vinho ou uma cerveja 
gelada.
     O empresário Thiago 
Torres da Costa, conta 
que a proposta do Isla 
Café é reunir em um 
só ambiente diversos 
tipos de públicos, 
proporcionando um 
momento agradável às 
pessoas. 
   “Sempre frequentei 
cafés porque adoro esse 
tipo de ambiente. O Isla 
é excelente local para 
um bom bate papo e co-

nhecer pessoas, porque é 
um ambiente diversifica-
do. Oferecemos produtos 
com qualidade e preço 
acessível. Senti que Jar-
dim Camburi precisava 
de um lugar específico 
de cafés, com caracterís-
ticas peculiares. Além do 
café, oferecemos também 
outros produtos como 
tortas, bolos e salgados. 
Nossa proposta é ofertar o 
conceito de café, juntando 
produto, clima, música 
ambiente, serviço e café.  

Nossa intenção é  trazer 
para  cá  o prazer  de  se  
tomar  um café  de  quali-
dade”, informa.
      O Isla Café funciona 
das 15 horas às 22 ho-
ras e oferece desde um 
simples lanche como um 
pão de queijo e cappuc-
cino, a uma linha de vi-
nhos e antepastos. 
     “Aqui não é só lugar 
de bebidas quentes, temos 
também as geladas e de-
liciosas, como Frapuccino 
Nutela, que leva chan-
tilly, sorvete de creme e 
nutela. Recebemos pú-
blico diversificado. Nos-
sos clientes são famílias, 
pessoas que saem num 
intervalo do trabalho, ou 
happy hour para tomar 
uma cerveja, vinho ou 
drinks. Algumas pesso-
as vêm depois do jantar 
para comer um doce. 
Conseguimos proporcio-
nar produtos diversifica-
dos para nosso cardápio”.
      O Isla está localizado 
à Av. Ranulpho Barbosa 
dos Santos, 1045, Jardim 
Camburi (próximo ao 
restaurante Banzai e Bar 
da Brahma).

Fb.com/IslaCafeVitoria 
Instagram: @islacafevitoria

Samuel Vieira

Samuel Vieira

euamomeubairro - outubro e novembro/2016
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Sabores do bairro

Faça seu pedido por telefone:

Av. Dr. Herwan Modesene Vanderley, 434 - Jardim Camburi - Rua da Maternidade Santa Paula
Funcionamento de segunda a sábado a partir das 18 horas.

2142-5437 ou 2142-5439

euamomeubairro - outubro e novembro/2016

O 
Kioto, restaurante 
oriental está co-
memorando dois 

anos em Jardim Camburi 
e para brindar essa data, 
oferece aos clientes novi-
dades no cardápio e rodí-
zio por apenas R$ 39,90 
por pessoa.

      Sushi, Sashimi, Ni-
giri, Hossomaki, Tem-
pura, Temaki, Rolinho 
Primavera, Gyoza, e 
uma infinidade de pratos 
orientais, fazem parte do 
cardápio do restaurante.
      Com um ambiente 
acolhedor e charmoso, 

e pratos típicos da culi-
nária oriental, o Kioto 
oferece o melhor e mais 
completo buffet com co-
mida fresquinha.
       De acordo com 
a empresária Marta 
Rossetto, o Kioto é um 
restaurante tradicional 

e foi inaugurado no Rio 
de Janeiro em 1978. Em 
2009 nasce o Kioto em 
Cachoeiro de Itapemirim 
e em 2014 foi instalado, 
também, no bairro Jardim 
Camburi, em Vitória(ES).
      “Para comemorar o 
aniversário de dois anos 

em Jardim Camburi 
passamos a oferecer no 
rodízio a Kafta, uma 
comida mexicana de dar 
água na boca, preparada 
com temperos deliciosos 
que fazem a gente viajar 
para lugares distantes, 
quando saboreamos essa 

delícia. Reúne ingredientes 
de alta qualidade, com 
um toque de sofisticação 
e criatividade. O rodízio 
tem excelente custo-
benefício para os clientes. 
Em breve abriremos o 
Kioto na Praia do Canto”, 
informa.

Ou pelo site:

www.redekioto.com.br

Restaurante Kioto celebra dois 
anos em Jardim Camburi

Kioto oferece toda a linha de comida japonesa e chinesa, com opção de pedidos à la carte ou rodízio

Samuel Vieira
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O capuccino e a torta crocante são alguns dos produtos 
mais pedidos pelos clientes

A casa apresenta uma excelente carta de vinhos 

Chegou ao bairro o 
Isla Café, um lugar 
agradável onde as 

pessoas podem tomar 
desde um café quentinho, 
a um refrescante frapuc-
cino gelado (mistura de 
sorvete com café). O Isla 
apresenta um novo con-
ceito de cafeteria, onde é 
possível fazer uma reu-
nião de trabalho, um en-
contro romântico, reunir 
a família para um lanche, 
ou até mesmo estar com 
amigos para tomar um 

vinho ou uma cerveja 
gelada.
     O empresário Thiago 
Torres da Costa, conta 
que a proposta do Isla 
Café é reunir em um 
só ambiente diversos 
tipos de públicos, 
proporcionando um 
momento agradável às 
pessoas. 
   “Sempre frequentei 
cafés porque adoro esse 
tipo de ambiente. O Isla 
é excelente local para 
um bom bate papo e co-

nhecer pessoas, porque é 
um ambiente diversifica-
do. Oferecemos produtos 
com qualidade e preço 
acessível. Senti que Jar-
dim Camburi precisava 
de um lugar específico 
de cafés, com caracterís-
ticas peculiares. Além do 
café, oferecemos também 
outros produtos como 
tortas, bolos e salgados. 
Nossa proposta é ofertar o 
conceito de café, juntando 
produto, clima, música 
ambiente, serviço e café.  

Nossa intenção é  trazer 
para  cá  o prazer  de  se  
tomar  um café  de  quali-
dade”, informa.
      O Isla Café funciona 
das 15 horas às 22 ho-
ras e oferece desde um 
simples lanche como um 
pão de queijo e cappuc-
cino, a uma linha de vi-
nhos e antepastos. 
     “Aqui não é só lugar 
de bebidas quentes, temos 
também as geladas e de-
liciosas, como Frapuccino 
Nutela, que leva chan-
tilly, sorvete de creme e 
nutela. Recebemos pú-
blico diversificado. Nos-
sos clientes são famílias, 
pessoas que saem num 
intervalo do trabalho, ou 
happy hour para tomar 
uma cerveja, vinho ou 
drinks. Algumas pesso-
as vêm depois do jantar 
para comer um doce. 
Conseguimos proporcio-
nar produtos diversifica-
dos para nosso cardápio”.
      O Isla está localizado 
à Av. Ranulpho Barbosa 
dos Santos, 1045, Jardim 
Camburi (próximo ao 
restaurante Banzai e Bar 
da Brahma).

Fb.com/IslaCafeVitoria 
Instagram: @islacafevitoria

Samuel Vieira

Samuel Vieira
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Sabores do bairro

Faça seu pedido por telefone:

Av. Dr. Herwan Modesene Vanderley, 434 - Jardim Camburi - Rua da Maternidade Santa Paula
Funcionamento de segunda a sábado a partir das 18 horas.

2142-5437 ou 2142-5439

euamomeubairro - outubro e novembro/2016

O 
Kioto, restaurante 
oriental está co-
memorando dois 

anos em Jardim Camburi 
e para brindar essa data, 
oferece aos clientes novi-
dades no cardápio e rodí-
zio por apenas R$ 39,90 
por pessoa.

      Sushi, Sashimi, Ni-
giri, Hossomaki, Tem-
pura, Temaki, Rolinho 
Primavera, Gyoza, e 
uma infinidade de pratos 
orientais, fazem parte do 
cardápio do restaurante.
      Com um ambiente 
acolhedor e charmoso, 

e pratos típicos da culi-
nária oriental, o Kioto 
oferece o melhor e mais 
completo buffet com co-
mida fresquinha.
       De acordo com 
a empresária Marta 
Rossetto, o Kioto é um 
restaurante tradicional 

e foi inaugurado no Rio 
de Janeiro em 1978. Em 
2009 nasce o Kioto em 
Cachoeiro de Itapemirim 
e em 2014 foi instalado, 
também, no bairro Jardim 
Camburi, em Vitória(ES).
      “Para comemorar o 
aniversário de dois anos 

em Jardim Camburi 
passamos a oferecer no 
rodízio a Kafta, uma 
comida mexicana de dar 
água na boca, preparada 
com temperos deliciosos 
que fazem a gente viajar 
para lugares distantes, 
quando saboreamos essa 

delícia. Reúne ingredientes 
de alta qualidade, com 
um toque de sofisticação 
e criatividade. O rodízio 
tem excelente custo-
benefício para os clientes. 
Em breve abriremos o 
Kioto na Praia do Canto”, 
informa.

Ou pelo site:

www.redekioto.com.br

Restaurante Kioto celebra dois 
anos em Jardim Camburi

Kioto oferece toda a linha de comida japonesa e chinesa, com opção de pedidos à la carte ou rodízio

Samuel Vieira
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Pizza combina 
com vinho
Um dos pratos mais simples e apreciados do mundo pode 
ser acompanhado por diferentes estilos da bebida

Calabresa, Margue-
rita, Portuguesa, 
Frango com Catu-

piry,  Mussarela,  Napo-
litana, enfim, são varia-
dos os sabores de pizza 
que você pode combinar 
com vinhos, refrigeran-
tes, sucos, ou sua bebida 
predileta.
         A maioria das pizzas  
tem como base o queijo 
e molho de tomate, por 
isso é necessário ficar 
atento  às escolhas 
e buscar vinhos que 
tenham acidez elevada 
para quebrar a gordura 

do queijo, e frutados 
pra não deixarem que 
a acidez do tomate se 
destaque. Além disso, os 
vinhos de maior acidez 
ajudarão na digestão.
    De acordo com a 
chef de cozinha Cleide 
Moraes, os vinhos bran-
cos são boas opções, 
por apresentarem al-
guns desses aspectos. 
“Devemos evitar vinhos 
tintos muito encorpados 
e alcóolicos, pois a 
combinação deixa tudo 
muito “pesado”, diz.  
     Ela fala que as  pizzas   

doces pedem vinhos per-
fumados e secos para 
que o sabor não fique 
enjoativo. “Comemos as 
pizzas doces depois das 
salgadas”, comenta. 
    O vinho cabernet é 
excelente combinação 
com pizza de peperone, 
portuguesa, calabresa 
e as pizzas que 
tem sabores mais 
acentuados. As pizzas 
mais leves combinam 
com o souvignon. O 
importante é que o vinho 
acompanhe a comida e 
não sobressaia.
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Moradoras realizam o sonho 
de ter seu próprio negócio

Empreendedorismo

Um  lugar com bastante verde, 
pequenos macaquinhos, 
aves, localizado próximo a 

uma praia com brisa deliciosa, 
situado em uma rua plana e 
arborizada, são algumas das 
características do Recanto das 
Orquídeas, uma residência 
assistida para idosos que 
proporciona aos vovôs e às vovós 
um ambiente aconchegante e 
acolhedor.
    “A casa tem espaço amplo, 
decoração bastante aproximada 
a de uma residência, possui 
serviço de qualidade e fica a 30 
minutos de Jardim Camburi. É 

um sonho realizado”, diz a sócia-
proprietária Roseli Ferreira 
da Silva, que informa que o 
Recanto oferece três tipos 
de hospedagem para idosos: 
hospedagem integral (moradia), 
temporária (permanece até as 18 
horas), e centro dia (diária).
      A   nutricionista   Maria 
Angélica Oliveira conta que, 
nos últimos três anos, estava 
determinada a abrir seu próprio 
negócio, quando sua amiga e 
atual sócia Roseli a convidou 
para participar da realização 
de seu grande sonho. Com isso, 
iniciaram o desenvolvimento do 

projeto de uma casa de repouso. 
“Foi quando tudo começou”, 
completa.
       Na   trajetória  da  vida  
de   Roseli, o empreendedoris-
mo caminha ao lado dela 
constantemente. Com 10 anos 
de idade, teve sua primeira 
experiência cuidando de uma 
idosa. Aos 13 anos, abandonou 
o interior do estado do Espírito 
Santo para morar na capital, onde 
conseguiu estudar no horário da 
noite para que pudesse trabalhar 
de dia e, com muito esforço, 
frequentou a quarta série do 
ensino fundamental. 

    Seu pai sofrera um AVC e a 
empreendedora pensou em 
ajudá-lo, fazendo um curso de 
massagista para atendê-lo. A 
partir daí, além do trabalho 
em casa de família, passou a 
executar também o serviço de 
massagem, atendendo na casa 
de clientes. Não satisfeita com 
a vida que levava, se preparou 
ainda mais profissionalmente, 
participando de outros cursos 
na área da estética. Juntou suas 
economias e abriu uma clínica 
de estética em sociedade com 
outros profissionais. No entanto, 
não tinha possibilidades de 
investir como os outros sócios. 
Então, logo se desfez do negócio  e 
continuou fazendo atendimentos 
em residências, somente na área 
que se especializara.

Recanto das Orquídeas é um lugar onde é possível morar, hospedar-se ou até mesmo obter um serviço de diária para idosos

“Hoje sei que sou uma empreendedora, aprendendo a cada dia a buscar soluções para o crescimento do 
meu negócio”, diz Roseli.

     Roseli casou-se e sua sede de 
aprender nunca foi saciada. In-
gressou na faculdade de enfer-
magem e se identificou com as 
aulas que tratam da saúde dos 
idosos que, segundo ela, eram 
gratificantes. Então, surgiu o 
sonho de montar uma casa de 
repouso. “Juntei dinheiro e fui em 
busca de um sócio, até encontrar 
Maria Angélica, que gostou da 
ideia e aceitou meu convite. Es-
tudamos as possibilidades, fomos 
orientados pelo Sebrae, fizemos 
cursos de empreendedorismo e 
montamos o negócio”, diz.
      O fato de Roseli ter expe-
riência com estética e formação 
em enfermagem, e de sua sócia, 
Angélica, ser nutricionista es-
pecialista em alimentação en-
teral e parenteral (suporte de 

nutrição clínica), com 25 anos 
de experiência trabalhando em 
áreas como nutrição clínica em 
consultório e dietoterapia (dieta 
hospitalar) e um vasto currículo 
na área nutricional, fez que essa 
união fosse perfeita para o su-
cesso do Recanto das Orquídeas. 
     “O cardápio é elaborado por 
nutricionista, voltada para a ne-
cessidade de cada idoso. Há casos 
de idosos com diabetes e outros 
com restrição à lactose ou glúten, 
então buscamos atender cada um 
conforme suas necessidades. A 
refeição é preparada por uma co-
zinheira que utiliza produtos ca-
seiros e sem conservantes” destaca 
Angélica.
     O Recanto das Orquídeas 
está localizado em Manguinhos, 
município de Serra. Um local es-
tratégico, pois está longe do ba-
rulho, situado próximo ao mar e 
contém uma área ampla com um 
lindo jardim . De acordo com 
Angélica, os serviços ofereci-
dos pela casa são de qualidade, 
através de profissionais técnicos 
e cuidadores 24 horas, com nu-
tricionista e enfermeira. Oferece 
atividades diárias e, por conta 
da sua localização, os passeios 
matinais são bastante prazero-
sos porque acontecem na praia. 
“Hoje nossa casa já é referência 
no meio médico e os visitantes 
tem a visão de uma pousada, ou 
uma casa de praia, por ser uma 
casa ampla, bem arejada, com um 
lindo jardim e arborizada. Atu-
almente, o conceito de asilo não 
existe mais, e nesse tipo de servi-
ço acredito que além da estrutura 
adequada e linda, com profissio-
nalismo, o carinho e atenção são 
fundamentais para garantir o bem 
estar dos nossos idosos”, comenta 
Angélica.

Recanto das Orquídeas: 
um sonho realizado

CASA DE REPOUSO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

Recebemos moradores a partir de 60 anos que buscam 
companhia, cuidados, carinho e qualidade de vida.

HOSPEDAGEM INTEGRAL

HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA

HOSPEDAGEM DIÁRIA

27 3243 4223  |  27 9 9945 9483  |  27 9 9503 8793  |  www.recantodasorquideas.com.br

euamomeubairro - Outubro e Novembro/2016

Samuel Vieira
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Aprenda a lidar com 
as explosões de raiva 
entre as crianças

Diferentes sentimentos 
estão no cotidiano 
das pessoas ao longo 

da vida. Alegria, tristeza, 
raiva, medo. Esses fenô-
menos podem resultar em 
emoções e reações auto-
destrutivas, como a raiva 
e o ódio. Uma recorrente 
dúvida entre os pais é en-
tender e atuar corretamen-
te diante do sentimento de 
raiva por parte dos filhos, 
especialmente na primeira 
infância.
    Segundo a psicóloga 
Lenita Alves, a raiva é 
sempre um sinal impor-
tante da criança e uma 
reação que precisa ser 
considerada pelos pais e 
educadores. Ela  explica  
que a raiva é a  manifestação 
da frustração e que uma 
criança tem capacidade 
de interpretação e inteli-
gência. Assim sendo, é 
preciso dialogar com a 
criança, a   fim de evitar 
acontecimentos como bir-
ra diante de um objetivo 
não alcançado. Lembrou 
que uma das manifesta-
ções da frustração por 
parte da criança é por 
meio da raiva.
     “É uma das manifesta-
ções, mas existem outras. 
Nestas situações, pai e mãe 
também se sentem frustra-
dos. Muitas vezes é recor-
rente pais trazerem atitudes 

descontroladas dos filhos 
até mim, mas percebo que 
pessoas que passam par-
te do tempo com a criança 
também se descontrolam. 
A criança repete o compor-
tamento do adulto e sem-
pre questiono o ambiente 
da casa, se existem entre os 
adultos explosões de raiva. 
Não adianta exigir de uma 
criança aquilo que eu não 
faço”, disse.
    Ela lembrou que para 
conter as cenas de birra ou 
descontrole da criança é 
preciso segurá-la e contê-
-la, até que se acalme e sin-
ta-se acolhida. “O diálogo é 
o primeiro caminho. A pri-
meira coisa a fazer depois 
de acalmar é questionar o 
que a levou a esta reação. 
As crianças querem ser ou-
vidas e quando têm quatro, 
cinco ou seis anos, o seu 
universo se resume à famí-
lia, brincadeiras  e escola.  
É disso que ela vive e sobre 
isso que fala”, observou.
     Lenita   disse  também 
que é necessário um traba-
lho  de  construção  para  
se garantir que tais cenas 
não se  repitam  ao  longo  
da vida.  
   “É um treinamento na 
infância, e a criança vai  
precisar aprender a se con-
trolar na escola, em com-
promissos sociais e  no tra-
balho”, finalizou.

Como perceber se seu filho tem birra ou um 
problema que merece estudo e mais atenção?

Maria Morena

Narcóticos Anônimos: uma 
irmandade a serviço do bem

      Narcóticos Anônimos 
(NA) é uma instituição 
sem fins lucrativos, for-
mada por uma irmandade 
que realiza reuniões, para 
apoiar homens e mulheres 
que enfrentam problemas 
com drogas, onde os inte-
grantes expõem suas expe-
riências e ouvem pessoas 
em situações semelhantes 
para auxiliar umas às ou-
tras a se manterem “lim-
pas” (livres de drogas).
      A  organização  atua 
com um conjunto chama-
do de subcomitês que se 
preparam para levar infor-
mações às pessoas que são 
dependentes químicos. Es-
ses subcomitês estão sub-
divididos em: Hospitais e 
Instituições (HI), Relações 
Públicas (RP), Linha de 
Ajuda e Longo Alcance.
         Fazem  parte  do  HI,  
um grupo de pessoas trei-
nadas para levar informa-
ções às clínicas, hospitais, 
prisões, centros de recu-
peração e comunidades 
terapêuticas, partilhando 
suas experiências para 
os  adictos   (dependentes   
químicos). 
      Segundo E.S., um dos 
integrantes do grupo, foi 
comprovado que caso o 
adicto tenha alta em uma 
instituição e se encontre 
sozinho, ele não sabe qual 
caminho deve percorrer, 
pois as pessoas que ele 
conhece, sua família e os 
amigos, de certa forma, 
estão relacionadas à droga, 
ocasionando o retorno dele 
ao uso da química.
      O  subcomitê  “Rela-

-ções Públicas” (RP) é res-
ponsável por divulgar ao 
público através de painéis 
(em escolas, igrejas, em-
presas, faculdades, entre 
outros) a existência do NA. 
     Já a “Linha de Ajuda” 
tem como objetivo prin-
cipal conduzir um recém-
chegado em potencial para 
uma reunião do NA, dire-
cionando-o ao subcomitê 
apropriado.
    De acordo com E.S, atra-
vés da Linha de Ajuda um 
voluntário do NA é res-
ponsável em dar atendi-
mentos pelo telefone. 
     “Temos que estar prepa-
rados, para orientar como 
os adictos devem agir. Eles 
ligam de madrugada, após 
usar drogas. Orientamos 
que retornem para suas ca-
sas, descansem, ou procu-
rem um NA”. 
     O  subcomitê  “Longo 
Alcance” é responsável 
por levar a mensagem de 
serviço para dentro dos 
grupos de NA, dos Comi-
tês de Serviço de Área e 
Subcomitês, informando e 
conscientizando os mem-
bros do Narcóticos Anô-
nimos da importância do 
serviço, dentro de 12 tra-
dições e 12 conceitos que o 
Narcóticos  segue.

As reuniões do NA se baseiam em 12 passos e 12 tradições (um conjunto de orientações)

Os encontros do NA acontecem todas as sextas-feiras, a 
partir das 21:30 na unidade de saúde de Jardim Camburi

“O Narcóticos 
Anônimos 

oferece uma 
vida limpa, longe 

das drogas”

“O Narcóticos Anônimos 
oferece uma vida limpa, sem 
droga e uma nova maneira 
de viver. Para isso é muito 
importante estar no meio 
de pessoas e locais que não 
tenham relação com dro-
gas. É um conjunto de pas-
sos e exercícios que podem 
ser sentidos no coração de 
cada um. Eu fui internado 
e percebi como minha vida 
estava ruim. Há mais de 
cinco anos eu não dormia. 
Eu me exauria a ponto de 
desmaiar, meu cérebro não 
aceitava descansar. Hoje 
consigo dormir bem me-
lhor”, diz. 
      E.S. informa que em 
Vitória existem 13 institui-
ções que tratam adictos e 
que, para cada uma delas é 
nomeado um membro dos 
comitês do NA para parti-
lhar com os doentes. 
       “Alguns comitês levam 
informações às escolas, ex-
plicam sobre a doença, par-
tilham suas experiências 
com a droga e como membro 

dos Narcóticos Anônimos. 
Contam como suas vidas 
mudaram com o NA. Quem 
está ouvindo passa a ter 
grande noção de como uni-
versal é a experiência, e que 
todos acabam partilhando 
o mesmo experimento. So-
mente pessoas habilitadas 
podem partilhar, temos que 
estar preparados para dar 
uma abordagem séria à si-
tuação e obter o resultado”, 
explica. 
       E. S conta que as pes-
soas que frequentam o NA 
são pessoas que buscam 
mudança de vida e querem 
ajuda. De acordo com ele, 
adicta é a pessoa que tem 
adcção, uma doença física, 
mental e espiritual que en-
volve o uso de drogas.  
     “Eu tinha muitos medos 
e a droga me deu poder, ego-
centrismo e força para eu 
fugir dos meus problemas. 
Ela dá asas e escraviza. Fi-
camos sozinhos, perdemos 
família, amigos, tudo. O 
adicto sabe que é um vicia-
do. No entanto, saber não é 
importante. O importante é 
sentir, buscar ajuda. Todos 
que frequentam o NA, estão 
limpos. Não usam mais dro-
gas. A Única promessa que 
o NA faz ao adicto é que se 
continuar frequentando e 
cumprir o programa de 12 
passos, ele vai parar de usar 
droga, vai perder o desejo de 
usá-la e vai encontrar uma 
nova maneira de viver. Essa 
é uma promessa e acontece”, 
conta.
      E.S.  finaliza dizendo 
que o Narcóticos Anôni-
mos funciona por atenção 
e não por indução. 
    “Os adictos ouvem as 
pessoas partilhando em al-
guma instituição e sentem o 
desejo de participar do NA”, 
conclui.

Samuel Vieira

Samuel Vieira
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A cobrança indevida de ICMS 
sobre encargos nas contas de luz

Colunas

     Tema relevante, atualmente, 
consiste na cobrança indevida de 
ICMS sobre encargos de transmissão e 
distribuição da energia elétrica.
     O assunto tem atraído grande 
atenção devido à sua abrangência, 
pois todo consumidor de energia 
elétrica, seja ele pessoa física ou 
jurídica, é atingido pela cobrança e 
tem direito de pleitear na Justiça tanto 
a interrupção do pagamento quanto 
o reembolso dos últimos cinco anos 
pagos indevidamente.
     Na conta de energia elétrica que 
pagamos mensalmente são cobrados, 
além dos custos de geração de 
energia, os custos com a condução da 
mesma até nossas casas (transmissão 
e distribuição) e ainda, encargos e 
tributos, como ICMS, PIS, Cofins.
     De acordo com a Constituição 
Federal, artigo 155, inciso II o ICMS 
é um imposto incidente sobre as 
operações relativas à circulação de 
mercadorias  e serviços de transporte 
e comunicação. E, cabe destacar que 
para fins de incidência do ICMS, 
a energia elétrica é considerada 
mercadoria e não serviço.
     O fato gerador do imposto consiste 
na saída da mercadoria, ou seja, 
ocorre no momento em que a energia 
elétrica é efetivamente consumida 
pelo contribuinte, o que não ocorre 
na fase de distribuição e transmissão, 
vez que é anterior a da consumação da 
energia. 
     Assim, o ICMS, indevidamente, 
vem incidindo também sobre os custos 
com a transmissão e distribuição da 
energia, chamados TUSD – Tarifa 
de Uso do Sistema de Distribuição e 
TUST – Tarifa de Uso do Sistema de 
Transmissão.
     Tais encargos fazem parte de 
um valor cobrado pelas empresas 
de distribuição e transmissão de 

energia para remunerar instalações, 
equipamentos e componentes dessas 
redes.
     No entanto, o ICMS somente pode 
ser cobrado sobre a circulação de 
mercadorias, isto é, sobre a entrega 
de energia ao consumidor e não 
sobre o sistema de distribuição desta 
energia.
     A ilegalidade, portanto, consiste no 
cálculo do ICMS, tendo em vista que 
vem se utilizando como base valores 
que não são de responsabilidade do 
consumidor final.
     Dessa forma, é totalmente pos-
sível que os consumidores solicitem 
a restituição do ICMS pago a maior 
nos últimos 5 (cinco) anos, referente 
aos valores calculados pela aplicação 
da alíquota de ICMS sobre os valores 
referentes à TUSD e à TUST.

Fernanda de Souza Silva - Advogada 
Sócia da SO.M.AR Advocacia e Assessoria 
Jurídica, inscrita na OAB/ES sob o nº 11.392. 
Especialista em Direito Civil e Processo Civil. 
contato@somaradvocacia.com.br

Direito

     A felicidade é, sem dú-
vida, a coisa mais impor-
tante na nossa vida. Mas, 
nem sempre estamos sa-
tisfeitos com nós mes-
mos, felizes com nossos 
relacionamentos, com as 
nossas finanças e carrei-
ra. A grande saída para 
essa situação é mudar a 
forma como estamos ad-
ministrando nossa vida.
     Se você se identifi-
cou com esta constata-
ção, talvez seja a hora 
de parar e se perguntar 
“ O que eu mais dese-
jo melhorar na minha 
vida? “, “Qual o sonho 
ou objetivo que desejo 
conquistar? Ter suces-
so profissional, mudar 
de emprego, emagrecer, 

abrir meu próprio negó-
cio, ou quem sabe ter uma 
vida mais próspera? “ Seja 
qual for a sua resposta, o 
Coaching pode te ajudar a 
vencer esse desafio.
     Todos nós precisamos 
de um sonho para nos es-
timular e dar sentido à 
vida. E para que estes so-
nhos possam se tornar re-
alidade devemos levar em 
consideração três passos 
importantes. Primeiro, é 
preciso ter clareza. Antes 
de fazer qualquer coisa, 
você precisa descobrir 
exatamente o que você 
mais deseja alcançar, as-
sim você diminui as pos-
sibilidades de se perder ao 
longo do caminho. O se-
gundo passo é saber quais 

as decisões você precisa 
tomar para alcançar esse 
objetivo. Finalmente, o 
terceiro passo é se per-
guntar: O que eu posso 
fazer hoje para começar a 
realizar o meu sonho?
      Parece fácil, mas esta 
caminhada tende a se 
mostrar confusa e até 
impossível para algumas 
pessoas. Nestes casos, o 
momento é de pedir aju-
da. Uma das ferramentas 
que pode auxiliar nessa 
busca é o Coaching.
    Eu costumo explicar 
Coaching fazendo uma 
analogia entre o trabalho 
do Coach (Profissional 
que conduz o processo) e 
o trabalho de um Perso-
nal Trainer. No processo 
de coaching, o Coach atua 
como um treinador e tem 
o papel de motivar e ins-
truir seu cliente no atin-
gimento de seus objetivos 
de vida, utilizando para 
isto técnicas, ferramen-
tas e metodologias base-
ados na neurociência. Os 
encontros são individu-
ais, semanais e com 60 
minutos de duração, em 
média. A primeira sessão 
é experimental e não tem 
custo, estabelecendo um 
primeiro contato entre o 
Coach e o cliente. O pro-
jeto completo dura, em 
média, 10 sessões.

Coaching auxilia 
na conquista 

de metas

Aldomar Junior Coach
www.supereseuslimites.com - coach@supereseuslimites.com

euamomeubairro - Outubro e Novembro/2016



11

Centro de Atendimento Social oferece 
serviços gratuitos para a população

A comunidade do bairro Jar-
dim Camburi tem à dispo-
sição uma série de serviços 

oferecidos por diversos volun-
tários que atuam no Centro de 
Atendimento Social (CAS), uma 
instituição organizada pela Pri-
meira Igreja Batista em Jardim 
Camburi. O espaço disponibi-
liza atendimento social, apoio 
psicológico e terapêutico, es-
pecialmente na recuperação 
de dependentes químicos com 
o projeto CADEQ (Centro de 
Atendimento a Dependentes 
Químicos); oficinas de arte, 
farmácia comunitária, bolsa 
emprego e outros benefícios. O 
local funciona na, entre 8h e 
11h30 e de 13h até 18h.
     De acordo com a coordena-
dora do CAS, Denise Pereira Ne-
ves Quiangala, o espaço oferece 

um bazar que conta com peças a 
partir de R$ 3,00, cujo montante 
arrecadado é revertido em favor 
da instituição, pessoas necessita-
das e para pagamento de títulos, 
convênios, compra de medica-
mentos e outros.  
     O Centro, segundo Denise, 
conta com dezenas de profissio-
nais voluntários, entre psicólo-
gos, psicanalistas, advogados, 
pedagogos, professores e arte-
sãos. 
     “Nosso foco é o atendimento a 
dependentes químicos, mas temos 
ainda projetos externos, como visi-
tas a comunidades, onde são ofere-
cidas oficinas”, lembrou.
     O CAS oferece ainda o Ca-
dastro de Emprego, atendimento 
à terceira idade e familiar. 
     “Toda segunda-feira é realizada 
a reunião de acolhimento, Temos 

Maria Morena

Ação Socialeuamomeubairro - Outubro e Novembro/2016

Samuel Vieira

O CAS está localizado à Rua Júlia Lacourt Penna 1031, Jardim Camburi, Vitória – ES

No CAS acontecem cursos de corte e costura. É um 
excelente local para sociabilização

O bazar vende desde roupas mais simples, a vestidos de bailes. Os preços 
variam entre três e dez reais. O dinheiro recebido pelas mercadorias é 
convertido em ações ou pagamento de despesas da instituição.

A instituição realiza atendimentos 
com psicólogos e psicanalistas 
para crianças e adultos

A farmácia atende a toda a 
comunidade, basta apresentar a 
receita médica

As mulheres têm a oportunidade de participar de  
oficinas de artes e artesanatos

O centro é administrado por membros da igreja Batista de Jardim Camburi, disponibiliza atendimento social, apoio psicológico e 
terapêutico, atua na recuperação de dependentes químicos, oficinas de arte, farmácia comunitária, bolsa emprego e outros benefícios

      Entre os dias 31 de novembro 
e dois de dezembro, a Paróquia 
Sagrada Família realizará um 
bazar de artesanatos, através de 
um grupo de mulheres volun-
tárias que costuram e produ-
zem artigos para a venda. Com 
o dinheiro arrecadado, o gru-
po realiza compra de material 
como malha, sabonete, fraldas 
descartáveis e, mensalmente, 
prepara  kit ś  que são entregues 
para mulheres carentes, que es-
tão no sétimo e oitavo mês de 
gestação. No dia da entrega do 
material acontece uma palestra 
para orientar às futuras mamães 

sobre amamentação e cuidados 
com o bebê.
       A aposentada, Maria Apare-
cida Casali é uma das participan-
tes do grupo e pede às pessoas 
que tenham noções de costura, o 
auxilio no preparo dos kit ś. “O 
grupo se reúne às terças e quar-
tas-feiras, das 14 às 17 horas, na 
Igreja Católica, para produzir os 
material para doação e artesa-
natos para a venda no final do 
ano. As artesãs pedem doações 
de berços, banheiras, roupinhas, 
ou outros materiais usados, para 
a realização de sorteios com as 
gestantes”, informa.

atendimento especializado para 
quem sofre recaída (caso de depen-
dentes químicos). Na terça temos 
atendimento familiar; também te-
mos atendimento à terceira idade 
na sexta”, observou ela.
    De acordo com o psicanalis-
ta clínico Jorge Abreu, a terapia 
psicanalítica comunitária é um 
trabalho de assistência terapêu-
tica que vem sendo realizado no 
CAS por profissionais da área 
da psicanálise, cujos objetivos 
são promover a melhoria da saú-
de mental de crianças, jovens, 
adultos e idosos. “Auxiliando no 
processo de reconstrução psíquica 
do sujeito, através dos significados 
que giram em torno dos conflitos 
apresentados e consequentemente 
restaurando os seus vínculos inter-
nalizados com a família, escola e 
sociedade”, argumentou.

Oficina de Costura da Igreja Católica de Jardim 
Camburi realiza bazar de artesanato
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Diabetes: uma nova forma de viver

No ambiente de trabalho, Ivone mantém alimentos e 
bebidas que ela pode consumir, como biscoitos diets, 
café e suco com adoçante.

Adaptar-se a uma 
nova situação é algo 
que podemos levar 

tempo. Isso acontece com 
quem descobre que tem 
o diabetes, uma doença 
onde o paciente necessita 
do apoio de todos os mem-
bros da família, que devem 
participar do processo de 
conhecimento dos cuida-
dos que o doente necessi-
ta, surgindo para ele, um 
novo estilo de vida.
   Quem nunca conviveu 

com uma pessoa com dia-
betes deve procurar com-
preender melhor a doença, 
os sintomas, cuidados, en-
tre outras informações que 
ajudem a evitar complica-
ções. Apesar de ainda não 
existir a  cura,  é  possível  
conviver  bem  com  a do-
ença. 
   A analista financeira 
Ivone Pessanha, conta que 
descobriu que tem diabe-
tes por acaso, quando co-
meçou a sentir vertigens. 

Ela desconfiava que estava 
com algum problema rela-
cionado ao seu colesterol. 
Comia doce, passava mal. 
Procurou um cardiolato-
gista que a orientou fazer 
diversos exames, até diag-
nosticar o diabetes. Des-
de então, sua vida mudou 
completamente.
      “Fiquei chocada quando 
soube que eu tinha o diabe-
tes. Pensei que não ia poder 
viver tranquilamente, não 
poderia me machucar e mu-
daria completamente minha 
rotina. E mudou. Chorei, 
desesperei, mas com tempo 
percebi que a gente pode 
viver bem com a doença. 
Basta ter uma alimentação 
balanceada, fazer atividade 
física e controlar. Antes de 
sair de casa costumo fazer o 
autoexame com o medidor. 
Se a glicose estiver muito 
baixa, me dou o luxo de co-
mer um doce, se estiver alta 
evito o açúcar. Fui orientada 
pelo médico a fazer dieta e 
atividade física controlada. 
Atualmente, vivo tranquila-
mente”, comenta.
    Ivone fala que tem todo 
apoio de sua família e que 
se adaptou à nova vida com 
a reeducação alimentar. 
Segundo ela, sua maior di-
ficuldade é encontrar ali-
mentos dietéticos à venda 
que saciem seu desejo de 
consumir doce.  Para ela, 
o comércio não está prepa-
rado para receber o públi-
co diabético, pois nem todo 
produto diet pode ser con-

sumido pelo doente, por-
que alguns contêm quan-
tidade elevada de sódio e 
carboidratos. 
   “Já me retirei de sorvete-
rias que não forneciam pro-

Descoberta da doença: a família tem 
papel importante na vida do paciente

    Segundo o médico do 
trabalho Jorge Luiz de 
Miranda, especialista em 
Medicina Psicossomática 
e Psicologia Junguiana, o 
Diabetes é uma doença do 
pâncreas que se caracteri-
za pela falta ou ineficiên-
cia de insulina, hormônio 
responsável por permitir a 
entrada de açúcar (glicose) 
para dentro das células.  
    “A importância da famí-
lia na vida de um diabético 
consiste nos hábitos de vida, 
pois ele precisa de mudança 
de hábitos alimentares, ati-
vidade física, sono e redução 
do stress. Os níveis de glicose 
no sangue dependem de dis-
ciplina alimentar, de exer-
cícios, controle emocional e 

boa qualidade do sono. Além 
disso, uma mudança na cul-
tura alimentar da família 
servirá de prevenção de no-
vos casos”, informa.
    De acordo com Jorge são 
dois tipos principais. “O 
Diabetes tipo I é a falên-
cia completa do pâncreas 
também conhecido como 
diabetes juvenil. O Tipo II, 
diabetes adulto,  tem  causa  
imunológica. O pâncreas é 
destruído pelo próprio sis-
tema imunológico da pes-
soa e o tipo adulto é cau-
sado pelo abuso alimentar., 
ou seja, dieta rica em calo-
rias associada ao sedenta-
rismo”, diz.
    Jorge comenta que as 
pessoas diabéticas, em sua 

Unidade de saúde disponibiliza programa 
para atender hipertensos e diabeticos

    A Unidade de Saúde 
de Jardim Camburi rea-
liza ações de promoção 
da saúde e de prevenção 
a diabetes e hipertensão, 
além de acolher, acompa-
nhar e oferecer o trata-
mento aos pacientes. 
  A enfermeira Vivian 
Kecy Vieira Maia é res-
ponsável pelo programa 
de hipertensão e diabetes, 
e diz que para não deixar 

os pacientes desassistidos, 
é atendido o maior núme-
ro de pessoas por dia. 
      “Iniciamos a atividade 
com uma palestra, verifi-
camos a pressão, a taxa de 
glicose, medimos a circun-
ferência da cintura e peso 
de todos os pacientes. Após 
isso, o médico faz o atendi-
mento para transcrição de 
receita de cada um”.
    Segundo  Vivian,  a  

dutos dietéticos ou não me 
davam opções de sabores”, 
lamenta.
    Para controlar as taxas 
de glicose, Ivone frequen-
ta o consultório médico a 

cada dois meses e evita o 
stress. “É preciso ter cons-
ciência se aceitar como um 
diabético. Aprendemos a 
conviver com  a  doença”,  
finaliza. 

palestra orienta sobre 
alimentação saudável, 
mudança de hábitos e in-
centiva a prática de ativi-
dade física. Em seguida, o 
educador físico estimula 
os pacientes a participa-
rem do núcleo de educa-
ção física.
    O  programa  acontece  
a cada  dois  meses  com 
médicos, enfermeiros, 
educadores físicos e 
farmacêuticos e segundo 
Vivian, o a orientação 
sobre quais os tipos de 
alimentos que os pacientes 
podem consumir, é o que 
eles apreciam. 
    “Meu papel é orientar 
os pacientes. Meço pressão 
e glicose. Percebendo que 
alguns deles não estão 
controlados, encaminhamos 
para a consulta individual. 
Identificamos para dar 
seguimento ao tratamento 
deles. Pela avaliação inicial 
e recepção conseguimos 
captar pacientes para 
participar do programa. 
Tem perfil para participar 
do grupo, o paciente que 
está compensado (pressão 
ou diabetes controlada). 
Quem quiser participar 
da turma de dezembro 
basta agendar na recepção 
da Unidade de Saúde”, 
finaliza.

maioria, são obesas e os 
sintomas dependem da fase 
da doença.  “O início pode 
ser assintomática. Depois 
se caracterizará por aquilo 
conhecido por polis. Poliúria 
(aumento da frequência uri-
nária), Polidipsia(muita sede) 
e Polifagia(muita fome).  O 
diagnóstico é feito através 
da dosagem da glicose no 
sangue. O valor normal é 
até 99mg/dl. O tratamento 
consiste em dieta, atividade 
física e hipoglicemiante. No 
caso de diabetes tipo I é re-
posição de insulina. Outros 
exames são necessários para 
investigação de complicações 
em órgãos como por exem-
plo: rins, coração e visão”, 
completa.

A enfermeira Vivian Maia é responsável pelo programa que atende hipertensos e diabéticos 
na Unidade de Saúde de Jardim Camburi
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Centro de Atendimento Social oferece 
serviços gratuitos para a população

A comunidade do bairro Jar-
dim Camburi tem à dispo-
sição uma série de serviços 

oferecidos por diversos volun-
tários que atuam no Centro de 
Atendimento Social (CAS), uma 
instituição organizada pela Pri-
meira Igreja Batista em Jardim 
Camburi. O espaço disponibi-
liza atendimento social, apoio 
psicológico e terapêutico, es-
pecialmente na recuperação 
de dependentes químicos com 
o projeto CADEQ (Centro de 
Atendimento a Dependentes 
Químicos); oficinas de arte, 
farmácia comunitária, bolsa 
emprego e outros benefícios. O 
local funciona na, entre 8h e 
11h30 e de 13h até 18h.
     De acordo com a coordena-
dora do CAS, Denise Pereira Ne-
ves Quiangala, o espaço oferece 

um bazar que conta com peças a 
partir de R$ 3,00, cujo montante 
arrecadado é revertido em favor 
da instituição, pessoas necessita-
das e para pagamento de títulos, 
convênios, compra de medica-
mentos e outros.  
     O Centro, segundo Denise, 
conta com dezenas de profissio-
nais voluntários, entre psicólo-
gos, psicanalistas, advogados, 
pedagogos, professores e arte-
sãos. 
     “Nosso foco é o atendimento a 
dependentes químicos, mas temos 
ainda projetos externos, como visi-
tas a comunidades, onde são ofere-
cidas oficinas”, lembrou.
     O CAS oferece ainda o Ca-
dastro de Emprego, atendimento 
à terceira idade e familiar. 
     “Toda segunda-feira é realizada 
a reunião de acolhimento, Temos 

Maria Morena

Ação Socialeuamomeubairro - Outubro e Novembro/2016

Samuel Vieira

O CAS está localizado à Rua Júlia Lacourt Penna 1031, Jardim Camburi, Vitória – ES

No CAS acontecem cursos de corte e costura. É um 
excelente local para sociabilização

O bazar vende desde roupas mais simples, a vestidos de bailes. Os preços 
variam entre três e dez reais. O dinheiro recebido pelas mercadorias é 
convertido em ações ou pagamento de despesas da instituição.

A instituição realiza atendimentos 
com psicólogos e psicanalistas 
para crianças e adultos

A farmácia atende a toda a 
comunidade, basta apresentar a 
receita médica

As mulheres têm a oportunidade de participar de  
oficinas de artes e artesanatos

O centro é administrado por membros da igreja Batista de Jardim Camburi, disponibiliza atendimento social, apoio psicológico e 
terapêutico, atua na recuperação de dependentes químicos, oficinas de arte, farmácia comunitária, bolsa emprego e outros benefícios

      Entre os dias 31 de novembro 
e dois de dezembro, a Paróquia 
Sagrada Família realizará um 
bazar de artesanatos, através de 
um grupo de mulheres volun-
tárias que costuram e produ-
zem artigos para a venda. Com 
o dinheiro arrecadado, o gru-
po realiza compra de material 
como malha, sabonete, fraldas 
descartáveis e, mensalmente, 
prepara  kit ś  que são entregues 
para mulheres carentes, que es-
tão no sétimo e oitavo mês de 
gestação. No dia da entrega do 
material acontece uma palestra 
para orientar às futuras mamães 

sobre amamentação e cuidados 
com o bebê.
       A aposentada, Maria Apare-
cida Casali é uma das participan-
tes do grupo e pede às pessoas 
que tenham noções de costura, o 
auxilio no preparo dos kit ś. “O 
grupo se reúne às terças e quar-
tas-feiras, das 14 às 17 horas, na 
Igreja Católica, para produzir os 
material para doação e artesa-
natos para a venda no final do 
ano. As artesãs pedem doações 
de berços, banheiras, roupinhas, 
ou outros materiais usados, para 
a realização de sorteios com as 
gestantes”, informa.

atendimento especializado para 
quem sofre recaída (caso de depen-
dentes químicos). Na terça temos 
atendimento familiar; também te-
mos atendimento à terceira idade 
na sexta”, observou ela.
    De acordo com o psicanalis-
ta clínico Jorge Abreu, a terapia 
psicanalítica comunitária é um 
trabalho de assistência terapêu-
tica que vem sendo realizado no 
CAS por profissionais da área 
da psicanálise, cujos objetivos 
são promover a melhoria da saú-
de mental de crianças, jovens, 
adultos e idosos. “Auxiliando no 
processo de reconstrução psíquica 
do sujeito, através dos significados 
que giram em torno dos conflitos 
apresentados e consequentemente 
restaurando os seus vínculos inter-
nalizados com a família, escola e 
sociedade”, argumentou.

Oficina de Costura da Igreja Católica de Jardim 
Camburi realiza bazar de artesanato




