
Pessoas com doenças autoimunes, imunossuprimidas ou 
alérgicas precisam ter cuidado

Os macacos servem como alerta ao surto de febre amarela

Ja rd im Cambur i

JORNAL euamomeubairro | EDIÇÃO EAMB/0018 - ANO II | FEVEREIRO DE 2017 | VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

N
Ã

O
 J

O
G

U
E

 E
S

S
E

 IM
P

R
E

S
S

O
 E

M
 V

IA
S

 P
Ú

B
LI

C
A

S
. -

 L
ei

a 
e 

re
p

as
se

 p
ar

a 
ou

tr
o 

le
ito

r.

Metafísica da saúde Kefir: um 
probiótico 
natural e 
saudável

Sabores do Bairro
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Livro “Metafísica da Saúde” é um 
recurso para a compreensão das 
causas emocionais das doenças

Vacinação pode 
evitar o surto

Febre amarela:
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Espaço empreendedor

Quero 
falar

Marcia Freitas
Life Coach

marciafreitascoach@gmail.com
fb.com/marciafreitascoach 

Marcia
Freitas

Quer um novo “ano novo”?
   Sempre que começa um 
novo ano, costumamos  fa-
zer muitos planos e muitas 
promessas, e os planos são 
realmente necessários. Ter 
planos é importante porque 
revigora a alma,nos leva a 
algum crescimento pessoal 
e nos faz sentir vivos.Entre-
tanto precisamos ter alguns 
cuidados para que essa se-
leção de grandes realiza-
ções não se torne uma de-
cepção quando  chegamos à 
conclusão de que não cum-
primos nada ou quase nada 
do que prometemos. Quan-
do pensar nos planos para o 
futuro, procure transformá-
-los  em metas.
     Nos processos de Coa-
ching é comum, ao pensar 
nos planos para o futuro, 
desenvolver estratégias 
para transformar o que cha-
mamos de planos, desejos 
e sonhos em metas. Neste 
sentido, sugiro três dicas 
básicas para você traçar as 
suas metas e ter maior pro-
babilidade de alcançar o 
que você planejou.
   A primeira dica: Pense 

em metas práticas, metas 
possíveis de serem alcan-
çadas. Não adianta por no 
papel metas que não são 
viáveis. Você vai perder 
muito tempo e terá a sen-
sação de frustração muito 
grande quando não con-
seguir cumpri-las.  Metas 
tem prazo para começar e 
serem realizadas. Se você 
tem uma meta de melhorar 
a sua qualidade de vida, ter 
uma vida mais saudável, 
estabeleça pequenas ações 
para alcançar essa meta: 
mudando alguns hábitos 
na alimentação,começando 
a fazer atividade física, se 
dedicando à algum hobby. 
Provavelmente, se você ra-
dicalizar, não conseguirá 
seguir por muito tempo.
   A segunda dica:  Estabe-
leça metas que podem mu-
dar o seu futuro, que  farão 
diferença na sua vida. Pen-
se em metas que ajudarão 
você alcançar o que você 
deseja para o seu amanhã. 
Quais as ações  que de fato 
irão mudar a sua vida? 
Quais as metas que farão 

diferença para a sua his-
tória? O que realmente vai 
levar você para o próximo 
nível profissional ou pes-
soal? Será apreender um 
novo idioma? Será que é 
ter mais disciplina com os 
seus recursos financeiros? 
Será investir mais no seu 
desenvolvimento espiritu-
al? Será administrar me-
lhor o seu tempo? Se essas 
metas estão alinhadas com 
o que você deseja para o 
seu futuro , então faz sen-
tido você se dedicar a essas 
metas. Escolha  metas que 
irão impactar o seu futuro!
     E a terceira  e  última  
dica: Priorize e concentre-
-se em  poucas metas! Não 
adianta você ter muitas 
metas e não alcançá-las.    
Quando você não conse-
gue atingir uma meta você 
tem uma sensação de insa-
tisfação. Escolhas algumas 
metas e dedique-se! Quero 
aprender a dançar? Quero 
ter uma poupança? Quero 
fazer um novo curso? Que-
ro aprender um instrumen-
to musical? Sejam quais fo-

rem os desafios  que você 
queira realizar, concentre-
-se para alcançá-los.
   Segundo  Flip Flippen 
educador, psicoterapeuta 
e autor do livro Pare de 
se sabotar e dê a volta por 
cima, “promover o cres-
cimento pessoal significa 
dar atenção a tudo na sua 
vida que impede que você 
atinja seu pleno poten-
cial”. O que impede você 
de atingir o seu pleno po-
tencial? Talvez seja o fato 
de ficar só na “famosas” 
promessas de fim de ano.

Expediente:
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Escola de inglês utiliza técnicas 
inovadoras para ensinar o idioma
A neurolinguística e a mnemônica são técnicas utilizadas pela UPTIME. 
A escola é a primeira do mundo com realidade virtual e aumentada

A 
empresária Dilsa 
Terra (76 anos) dei-
xou o Rio de Janeiro, 

em julho de 2014, para vir 
para  Vitória (ES) instalar a 
UPTIME, em Jardim Cam-
buri, uma escola de inglês 
que tem proposta inovado-
ra, onde o aluno aprende a 
falar, ler e escrever o idio-
ma com segurança. 
     De acordo com Dilsa, 
a Uptime utiliza a neuro-
linguística e a mnemôni-
ca, técnicas que facilitam 
o aprendizado, bem como 
a fluência definitiva. Tudo 
isso de maneira rápida e 
natural. 
     “Percebemos a rotina de 
estudantes, universitários e 
profissionais em pleno cres-
cimento, se matriculando no 
curso de inglês, por necessi-
tar da fluência no idioma. 

Eles se apresentam aflitos, 
com pressa de aprender. 
Nesses últimos anos tenho 
acompanhado o recebimen-
to do certificado dos alunos 
comprometidos com a me-
todologia “Day by Day” do 
método Uptime, em 12 me-
ses de curso. O método con-
ta com aulas diversas uti-
lizando vídeos, simulações 
de jogos, música e outras 
atividade, como as aulas ex-
ternas. Realizamos práticas 
em restaurantes, dialogando 
com os garçons em inglês”, 
diz Dilsa.
     Segundo Dilsa a UP-
TIME busca inovações na 
área de ensino e uma no-
vidade é a tecnologia AVR 
(realidade virtual e au-
mentada). 
     “Na realidade aumenta-
da, o aluno tem a possibili-

dade de trazer um objeto de 
estudo para o ambiente onde 
ele está.  A realidade virtual 
é uma tecnologia imersiva e 
com o auxílio de óculos “he-
adsets”, proporciona ao usu-
ário experiências em outras 
ambientações que, até então, 
estavam fora do seu alcance. 
A Uptime é a primeira esco-
la de idiomas do mundo a 
utilizar a realidade virtual 
e aumentada em seus mé-
todos de estudo, oferecendo 
diversos benefícios, como fa-
cilitar a memorização e en-
tendimento, aprendizagem 
com maior rapidez, fixação 
do conteúdo, entre outros. 
Assim, o aprendizado do in-
glês acontece de forma mais 
natural, devido à experiên-
cia do usuário. As aulas na 
UPTIME possibilitam um 
aprendizado agradável e, 

ao mesmo tempo, divertido”, 
comenta. 

     A Uptime oferece 
turmas com número de 1 a 
8 alunos, horários flexíveis, 
100% de conversação, 
aprendizagem acelerada 
e o aluno pode iniciar o 
curso em qualquer dia 
do ano. Possui curso de 

12 meses para adultos a 
partir de 16 anos e de 2 
anos para Adolescentes 
de 11 a 15 anos. Para mais 
informações, acesse: avr.
uptime.com.br  ou ligue 
para (27) 3376-0980 Cel. 
(27) 9 9736 3230. 

A Uptime está locallizada na rua Carlos Martins, em frente às Lojas Americanas

A escola oferece turmas com a quantidade máxima de 
oito alunos

Aula prática em uma lanchonete próxima à Uptime

Michelle Baptista

Michelle Baptista
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A diferença entre site e sistema
Web

Quer ser feliz? 
Escolha mudar.

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

      
Hoje em dia a maioria de nós sofre 
quando o nível de estresse atinge o pico. 
Aconteceu comigo há alguns meses. A 
ansiedade tomou conta da minha vida,  
a tensão muscular era constante, assim 
como as dores de cabeça, a pressão alta 
e a preocupação excessiva ocasionados 
pelo “mal de pensar demais”. Isso tudo 
porque somos levados a acreditar que 
a felicidade gira em torno do sucesso, 
mais especificamente do sucesso profis-
sional. E, sinceramente, eu não estava 
nada feliz com o meu trabalho.
    O escritor Shawn Achor explica em 
seu livro “O jeito Harvard de ser feli-
z”,que graças às descobertas da psicolo-
gia positiva, o que acontece na verdade 
é o contrário: Quando estamos felizes, 
quando a nossa atitude e estado de es-
pírito são positivos, somos mais inte-
ligentes e motivados, o que nos traz o 
sucesso. Depois de várias consultas e 
exames, percebi que era hora de fazer 
diferente. Quando estamos prestes a ba-
ter na traseira do carro à nossa frente, 
pisamos no freio, certo? Bem, para ten-
tar desacelerar eu resolvi comprar um 
cachorro.
      No início deste ano, percebi a ne-
cessidade de mudar meu ritmo de vida 
e comprei o Dom, um frenchie muito 
bagunceiro, esperto e amoroso. Já na 
primeira semana descobri que ter um 
animalzinho em casa exige esforço e 

dedicação. Foram noites mal dormidas 
devido aos choros, muita limpeza, 
veterinários, vacinas, remédios, es-
forço e suor para tentar ensinar o 
pequeno a não roer os objetos da 
casa. Precisei fazer mudanças sig-
nificativas em minha casa, e na 
minha vida. E me dei conta de que 
foi exatamente por isto que adiei 
por tanto tempo a decisão. Mas, 
por que será que temos tanto 
medo de nos abrir ao novo? 
Resistência à mudança é algo 
absolutamente normal, porém 
é preciso parar de temê-la, e 

eu sou prova disto! Se tem 
alguma coisa que aprendi 
nesse tempo é que somos 
completamente adaptáveis, 
e isso sim tem tudo a ver 

com felicidade. Ser feliz não 
é não precisar mudar, ser feliz 

é perceber que podemos fazê-lo.
      Claro que há inúmeros motivos para 
se ter um cachorro em casa e todo mun-
do deveria experimentar este aprendi-
zado. Para mim as principais lições são: 
Não importa se você é o presidente de 
uma empresa ou um estagiário, o cão 
vai te amar pelo que você é, não pelo 
que você tem. E, os cães se preocupam 
exclusivamente com o presente: são 
incapazes de sentir ressentimento. Um 
dos maiores fenômenos da literatura es-
piritual, Eckhart Tolle em seu livro “O 
poder do agora” afirma que quanto mais 
nos concentramos no passado e no futu-
ro, mais perdemos o momento presente, 
que é o mais importante. A vida é sem-
pre agora. 
      Certo dia, brincando com o Dom e 
uma garrafa pet, percebi a sua alegria 
por uma coisa tão simples e pensei: Por 
que só valorizamos as pequenas ale-
grias do cotidiano quando chega o so-
frimento? Nada externo a nós pode nos 
dar a felicidade permanente e verdadei-
ra. Viver é um eterno aprendizado. Nos-
sa vida deve ser de nossa total e plena 
responsabilidade e a felicidade é mais 
do que apenas um estado de espírito, ela 
requer prática e empenho. Acho que se 
o meu cachorro fosse me dar um conse-
lho, seria: Corra, pule, brinque e divirta 
– se todos os dias, e nunca perca a opor-
tunidade de sair para uma caminhada.

    Geralmente o cliente não sabe dife-
renciar o desenvolvimento de um site 
e de um sistema. Muitos preferem de-
senvolver seu site com qualquer pessoa, 
que utiliza uma ferramenta paga ou até 
mesmo gratuita, mas não considera suas 
limitações e nem deixa isso claro para 
o cliente.
Quando o assunto é desenvolvimento de 
sistema, estamos falando de um planeja-
mento mais detalhado. 
     Podemos classificar os websites podem 
ser classificados como informativos, 
institucionais, portfólios, profissionais, 
pessoais, entre outros. O desenvolvedor 
necessita compreender o real objetivo 
para iniciar uma análise de como fun-
cionará o website e qual o público-alvo a 
ser alcançado. 
    Já um sistema, ou aplicação web, irá 
interagir com um ou mais usuários e 
com um servidor web. Ele automatizará 
os procedimentos.
    Antes de iniciar o desenvolvimento 
sistema é necessário entrevistar o clien-
te para compreender o negócio dele, seus 
objetivos e onde deseja chegar. Muitas 
vezes aquilo que ele vislumbra, quando 
é passado para o papel, sua funcionali-
dade não será da mesma forma que foi 
pensada, pois existem algumas questões 
que torna o processo de desenvolvimen-

to mais simples ou mais complexo.
     O cliente deseja abrir a tela, buscar 
e visualizar determinada informação, 
e exibir um relatório. Isso parece 
simples. No entanto, não é tão simples 
quanto se parece. Ele desconhece 
que antes de existir uma tela a ser 
exibida, existe uma programação e um 
desenvolvimento, algo que dificulta o 
entendimento do cliente. Dependendo 
do grau de complexabilidade do sistema, 
faz-se necessário que haja uma equipe 
para que possa ser viabilizado, como 
um analista de sistemas, que projetará 
a lógica do funcionamento do sistema, 
um gerente de projetos que gerenciará 
a execução e projeção do sistema, 
o programador que desenvolverá o 
sistema, e um webdesign que fará a 
apresentação visual do sistema. Numa 
empresa pequena, uma só pessoa 
acaba cumprindo com todos os papéis, 
ficando um pouco mais desgastado com 
a execução da atividade. Além disso, 
terá maior responsabilidade porque 
será necessário guardar informações 
e elas precisam de segurança. O site é 
algo mais pontual e um pouco menos 
complexo. O sistema é algo maior, onde 
pode ser desenvolvido por etapas, de 
acordo com o que é acordado e com a 
necessidade do cliente. 

Roziane Freitas
Socia Proprietária da RN Webmaster
roziane@rnwebmaster.com.br
27 99653-3370
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A diferença entre site e sistema
Web

Quer ser feliz? 
Escolha mudar.

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

      
Hoje em dia a maioria de nós sofre 
quando o nível de estresse atinge o pico. 
Aconteceu comigo há alguns meses. A 
ansiedade tomou conta da minha vida,  
a tensão muscular era constante, assim 
como as dores de cabeça, a pressão alta 
e a preocupação excessiva ocasionados 
pelo “mal de pensar demais”. Isso tudo 
porque somos levados a acreditar que 
a felicidade gira em torno do sucesso, 
mais especificamente do sucesso profis-
sional. E, sinceramente, eu não estava 
nada feliz com o meu trabalho.
    O escritor Shawn Achor explica em 
seu livro “O jeito Harvard de ser feli-
z”,que graças às descobertas da psicolo-
gia positiva, o que acontece na verdade 
é o contrário: Quando estamos felizes, 
quando a nossa atitude e estado de es-
pírito são positivos, somos mais inte-
ligentes e motivados, o que nos traz o 
sucesso. Depois de várias consultas e 
exames, percebi que era hora de fazer 
diferente. Quando estamos prestes a ba-
ter na traseira do carro à nossa frente, 
pisamos no freio, certo? Bem, para ten-
tar desacelerar eu resolvi comprar um 
cachorro.
      No início deste ano, percebi a ne-
cessidade de mudar meu ritmo de vida 
e comprei o Dom, um frenchie muito 
bagunceiro, esperto e amoroso. Já na 
primeira semana descobri que ter um 
animalzinho em casa exige esforço e 

dedicação. Foram noites mal dormidas 
devido aos choros, muita limpeza, 
veterinários, vacinas, remédios, es-
forço e suor para tentar ensinar o 
pequeno a não roer os objetos da 
casa. Precisei fazer mudanças sig-
nificativas em minha casa, e na 
minha vida. E me dei conta de que 
foi exatamente por isto que adiei 
por tanto tempo a decisão. Mas, 
por que será que temos tanto 
medo de nos abrir ao novo? 
Resistência à mudança é algo 
absolutamente normal, porém 
é preciso parar de temê-la, e 

eu sou prova disto! Se tem 
alguma coisa que aprendi 
nesse tempo é que somos 
completamente adaptáveis, 
e isso sim tem tudo a ver 

com felicidade. Ser feliz não 
é não precisar mudar, ser feliz 

é perceber que podemos fazê-lo.
      Claro que há inúmeros motivos para 
se ter um cachorro em casa e todo mun-
do deveria experimentar este aprendi-
zado. Para mim as principais lições são: 
Não importa se você é o presidente de 
uma empresa ou um estagiário, o cão 
vai te amar pelo que você é, não pelo 
que você tem. E, os cães se preocupam 
exclusivamente com o presente: são 
incapazes de sentir ressentimento. Um 
dos maiores fenômenos da literatura es-
piritual, Eckhart Tolle em seu livro “O 
poder do agora” afirma que quanto mais 
nos concentramos no passado e no futu-
ro, mais perdemos o momento presente, 
que é o mais importante. A vida é sem-
pre agora. 
      Certo dia, brincando com o Dom e 
uma garrafa pet, percebi a sua alegria 
por uma coisa tão simples e pensei: Por 
que só valorizamos as pequenas ale-
grias do cotidiano quando chega o so-
frimento? Nada externo a nós pode nos 
dar a felicidade permanente e verdadei-
ra. Viver é um eterno aprendizado. Nos-
sa vida deve ser de nossa total e plena 
responsabilidade e a felicidade é mais 
do que apenas um estado de espírito, ela 
requer prática e empenho. Acho que se 
o meu cachorro fosse me dar um conse-
lho, seria: Corra, pule, brinque e divirta 
– se todos os dias, e nunca perca a opor-
tunidade de sair para uma caminhada.

    Geralmente o cliente não sabe dife-
renciar o desenvolvimento de um site 
e de um sistema. Muitos preferem de-
senvolver seu site com qualquer pessoa, 
que utiliza uma ferramenta paga ou até 
mesmo gratuita, mas não considera suas 
limitações e nem deixa isso claro para 
o cliente.
Quando o assunto é desenvolvimento de 
sistema, estamos falando de um planeja-
mento mais detalhado. 
     Podemos classificar os websites podem 
ser classificados como informativos, 
institucionais, portfólios, profissionais, 
pessoais, entre outros. O desenvolvedor 
necessita compreender o real objetivo 
para iniciar uma análise de como fun-
cionará o website e qual o público-alvo a 
ser alcançado. 
    Já um sistema, ou aplicação web, irá 
interagir com um ou mais usuários e 
com um servidor web. Ele automatizará 
os procedimentos.
    Antes de iniciar o desenvolvimento 
sistema é necessário entrevistar o clien-
te para compreender o negócio dele, seus 
objetivos e onde deseja chegar. Muitas 
vezes aquilo que ele vislumbra, quando 
é passado para o papel, sua funcionali-
dade não será da mesma forma que foi 
pensada, pois existem algumas questões 
que torna o processo de desenvolvimen-

to mais simples ou mais complexo.
     O cliente deseja abrir a tela, buscar 
e visualizar determinada informação, 
e exibir um relatório. Isso parece 
simples. No entanto, não é tão simples 
quanto se parece. Ele desconhece 
que antes de existir uma tela a ser 
exibida, existe uma programação e um 
desenvolvimento, algo que dificulta o 
entendimento do cliente. Dependendo 
do grau de complexabilidade do sistema, 
faz-se necessário que haja uma equipe 
para que possa ser viabilizado, como 
um analista de sistemas, que projetará 
a lógica do funcionamento do sistema, 
um gerente de projetos que gerenciará 
a execução e projeção do sistema, 
o programador que desenvolverá o 
sistema, e um webdesign que fará a 
apresentação visual do sistema. Numa 
empresa pequena, uma só pessoa 
acaba cumprindo com todos os papéis, 
ficando um pouco mais desgastado com 
a execução da atividade. Além disso, 
terá maior responsabilidade porque 
será necessário guardar informações 
e elas precisam de segurança. O site é 
algo mais pontual e um pouco menos 
complexo. O sistema é algo maior, onde 
pode ser desenvolvido por etapas, de 
acordo com o que é acordado e com a 
necessidade do cliente. 

Roziane Freitas
Socia Proprietária da RN Webmaster
roziane@rnwebmaster.com.br
27 99653-3370
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Kefir é um alimento funcional capaz de auxiliar na 
prevenção de doenças e tem inúmeros outros benefícios

Você já ouviu falar de kefir?
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Sabores do bairro

com Cleide Moraes

RECEITA ADOÇADA
Se adoçou muito 
uma receita, 
acrescente uma 
pitada de sal ou uma 
colher de chá de 
vinagre de maçã.

SUCO DE LARANJA
Depois de 
preparado, o suco 
da laranja deve 
ser consumido 
até duas horas, 
porque oxida 
e perde suas 
vitaminas.

Soluções

euamomeubairro - Fevereiro/2017

FERMENTO EM PÓ
Para saber se ele está bom, coloque 
uma colher em um copo de água 
morna e mexa. Se crescer, estará 
bom.

Cocada de Beterraba
Ingredientes:
2 xícaras de (chá) de coco verde ralado
1 xícara de (chá) de água
1 xícara de (chá)  de açúcar
1 colher de (sopa) de sobremesa de beterraba ralada 
levemente cozida
3 cravos
Hortelã para enfeitar

Preparo:
Leve ao fogo a água, o açúcar e faça uma calda. Mexa 
por cerca de 5 minutos até engrossar. Junte o coco 
e os cravos, e mexa até soltar do fundo da panela. 
Separe metade da cocada e reserve.
Junte a beterraba na outra metade da cocada e misture 
em fogo baixo durante cinco minutos. Esfrie.
Coloque uma camada de cocada branca no fundo 
de uma taça transparente, acrescente uma camada 
de cocada feita com a beterraba, outra da branca, 
alternando até finalizar a porção. Enfeite com um 
buquê de hortelã por cima.

Acompanhamento: 
requeijão cremoso ou queijo fresco.

Para encomendas de pães vegetarianos, apfelstrudel  
e madelaines, ligue para (27) 3314-1377 (Cleide)

Receita da Chef Cleide Moraes
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Kefir: um probiótico natural e saudável
Probióticos são bactérias be-

néficas que melhoram a saú-
de do intestino facilitando a 

digestão e a absorção de nutrien-
tes. O kefir tem essa função e 
muitas outras.
    Muitas pessoas desconhecem 
o Kefir. Um alimento que lembra 
a coalhada e o iogurte. Esse ali-
mento diferenciado, é um leite 
fermentado, que podemos culti-
var em nossa casa, sendo que é 
totalmente saudável, com benefí-
cios incontáveis. Kefir é o nome 
que se dá a uma bebida probióti-
ca fermentada por grãos forma-
dos por uma cultura de colônia 
de bactérias e leveduras. Não se 
sabe exatamente como e onde 
surgiram e até hoje ninguém 
conseguiu produzi-los, senão a 
partir de um pedaço de uma co-
lônia existente. 
    Para se produzir kefir é neces-
sário conseguir primeiro os grãos 
de Kefir, que contém variada flora 
de microorganismos benéficos ao 
ser humano. Uma vez obtidos os 
grãos é possível ter a bebida em 
casa para sempre, basta cultivá-
-los de forma adequada. Além 
disso, eles podem ser guardados 
em condições especiais por lon-
gos períodos quando não estive-
rem sendo consumidos.
    Segundo a Nutricionista Clíni-
ca e especializanda em Fitotera-
pia, Rachel Amélia Canhim Arre-
co, trilhões de bactérias habitam 
o intestino humano, e tendem a 
viver harmonicamente tanto as 
espécies nocivas quanto as bené-
ficas. Contudo, diversos fatores 
podem alterar o ambiente intesti-
nal, de modo a viabilizar aumen-
to de bactérias nocivas e redução 
de bactérias boas. De acordo com 
ela, os fatores mais comuns são 
o estresse, alguns tipos de remé-
dios, alimentos, doenças, entre 
outros. 
    “Uma forma de viabilizar o 
restabelecimento do equilíbrio 
intestinal é por meio do consumo 
de probióticos, famosos micror-
ganismos também chamados de 
lactobacillus e bifidobacterium. Os 
mais comuns são comprados em 

supermercados (leite fermentado).  
O Kefir é também um probiótico, 
considerado um alimento funcio-
nal capaz de auxiliar na prevenção 
não apenas de doenças intestinais, 
mas de doenças cardiovasculares, 
doenças crônicas não transmissí-
veis (câncer, diabetes, obesidade, 
dislipidemia) e alergias. Trata-se 
de alimento a base de microrga-
nismos que convivem simbioti-
camente, e que se multiplicam 
quando em ambiente apropriado. 
Denominado latobacillus Kefir, 
o grão é constituído por diversos 
microrganismos, tais como bacté-
rias acido-lacticas, ácido-acéticas, 
e leveduras capazes de fermentar 
a lactose. A quantidade de cada 
espécie depende do cultivo, trans-
porte, e modo de preparo. O bom 
do Kefir é que, além de ter o mes-
mo papel dos probióticos, cultural-
mente no Brasil, ele é doado e não 
vendido. Dessa forma, famílias 

carentes têm mais chance de ter 
acesso ao produto”, informa.
    Rachel fala que o método de 
preparo do kefir é simples. Basta 
utilizar 5% de grãos de Kefir  em 
1 litro do substrato de sua pre-
ferência. Exemplo, leite ou água 
com açúcar mascavo. Ou seja, 2 
colheres de sopa em um 1 litro 
de leite ou em 1 litro água ado-
çada com 2 colheres de açúcar 
mascavo. Temperatura deve ser 
25 graus. A mistura deve ficar 
em temperatura ambiente por 24 
horas. Em seguida os grãos são 
separados do líquido por meio 
de filtro. Pode-se utilizar penei-
ra para a separação. Os grãos 
podem então ser reutilizados em 
novo substrato. O filtrado segue 
para geladeira devendo permane-
cer por mais 24 horas. Após esse 
período está pronto para o con-
sumo. Pode ser acrescentado em 
diversos preparos. Sucos, vitami-

nas, e outras formas de uso. 
    “Sobre aspecto nutricional, uma 
parte interessante, é que no pro-
cesso de fermentação, há produ-      
ção de vitaminas do complexo B. 

Tem baixa quantidade de lactose”, 
finaliza.
    Existem divesos sites e comu-
nidades na internet que divulgam 
listas de doadores do kefir.

Os grãos de kefir se multiplicam rapidamente e chega a um ponto que é necessário doar ou congelar para não depositá-los no lixo

O soro do 
kefir muito 
se assemelha 
ao que todos 
conhecem pelo 
nome em inglês: 
Whey Protein.
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Guardar e requentar uma pi-
zza da maneira errada pode 
resultar em fatias molha-

das ou secas demais. 
    Não existe um método mais 
correto para fazer a pizza “dor-
mida” ficar com gosto de fresca 
novamente. No entanto, exis-
te uma forma para guardá-la e 
aquecê-la fazendo com que ela 
fique ainda mais apetitosa.

A melhor forma de guardar 
e requentar uma pizza

    Colocar a caixa de pizza dire-
to na geladeira, fará com que ela 
fique umedecida. A umidade do 
molho de tomate, dos vegetais 
e da carne vazarão pela massa. 
Quanto mais fina for a massa, 
mais molhada a pizza ficará. 
    Uma das formas de guardar 
a pizza é retirá-la da caixa e co-
locá-la em uma embalagem com 
tampa, envolta de um papel toa-

lha, ou colocá-la em  um prato e 
cobri-la com um plástico filme.
    Se pretende comer a pizza no 
dia seguinte, guarde-a na gela-
deira. Isso fará com que ela res-
frie e não estrague, e sua textu-
ra continuará excelente.
    Quanto  mais  tempo a pizza 
permanece dentro da geladeira, 
mais úmida fica.
     Para guardá-la por vários dias 

coloque-a envolvida em folhas 
de papel toalha, dentro em uma 
vasilha com tampa, para acon-
dicioná-la no freezer. É possível 
guardá-la por alguns meses. 
    A pizza não deve ir direto 
da geladeira ou freezer para o 
forno. Para conseguir a melhor 
textura possível, deixe-a des-
congelar e ficar na temperatura 
ambiente primeiro. 

    A pizza poderá ser aqueci-
da no forno ou na frigideira. 
No caso de esquentá-la em uma 
frigideira, coloque uma tampa 
para ajudar a derreter o queijo. 
Aqueça a pizza em fogo baixo, 
espere alguns minutos e tenha 
cuidado para não queimá-la.
       Comer a pizza dormida, 
fria, no café da manhã, também 
é uma delícia.

Sabores do bairro euamomeubairro - Fevereiro/2017
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No último final de semana do mês de ja-
neiro, o Parque Botânico Vale alcançou o 
marco de 2 milhões de visitantes e a data foi 
comemorada com um piquenique e algumas 
oficinas.
   De acordo com o supervisor do parque, 
Vitor Maciel, o espaço está aberto ao públi-
co, recebe pessoas de toda a Grande Vitória 
e oferece diversos tipos de atividades para 
os frequentadores. “Abrimos de terça-feira a 
domingo, das 8 as 17 horas, com programa-
ções baseadas nos pilares saúde, educação e 
cultura. A educação ambiental é fortemente 
trabalhada em nossas ações. O Parque Botâni-
co Vale é o maior polo de educação ambiental 

do Estado e trabalhamos para cerca de 30.000 
crianças. Temos uma programação intensifi-
cada ao longo do ano, buscando o lazer, onde 
recebemos desde o público infantil ao idoso, 
com atividades diversas. Muitas das progra-
mações acompanham as temáticas de cada 
período ou mês, como por exemplo, nas férias 
temos oficinas de bioférias, em fevereiro o bai-
linho de carnaval, entre outras atividades. A 
programação pode ser acompanhada no site 
vale.com/parquebotanicovitoria”, informou.
     Para comemorar o marco de dois milhões 
de visitantes, o Parque Botânico Vale esco-
lheu Marina Campos Cunico, uma menina 
de apenas 10 anos, que idealiza e executa 

projetos sociais para crianças carentes da 
Grande Vitória, para representar o momen-
to, por ser uma das pessoas que frequenta 
constantemente o parque, além de se des-
tacar por realizar ações sociais. A menina 
conta com o apoio da Vale em seu projeto 
“Voltas às aulas da Marina”, onde a popu-
lação fornece cadernos e outros materiais 
escolares para serem reformados e doados 
às escolas carentes. O Parque Botânico Vale 
é dos pontos de coleta destes materiais.
     “Alcançamos dois milhões de visitantes, por 
isso, preparamos uma comemoração especial. 
Marina trouxe um piquenique e organizou 
uma oficina de reforma de materiais escolares. 
Ela convidou as pessoas envolvidas em seus 
projetos sociais - aproximadamente 90 crian-
ças” e realizamos um parabéns simbólico 
para o parque, complementou, Vitor.

Parque alcança 2 milhões de visitantes

Marina lança 
o projeto 
‘Escolinha da 
Marina’  para 
reforçar o que 
as crianças 
carentes 
aprendem na 
escola.

O marco de 2 milhões de visitantes foi 
comemorado com um piquenique, oficinas e 
um parabéns simbólico

Aberto ao público, o parque proporciona diversos eventos, oferece oficinas e atividades voltadas para o bem-estar, além de orquidário, brinquedos e um espaço 
verde, onde as famílias podem aproveitar para fazer um piquenique e relaxar

  Marina diz que iniciou seus trabalhos so-
ciais doando seus cabelos para pessoas com 
câncer. Posteriormente, passou a trabalhar 
com projetos de reciclagem e educação. 

     “Executo um projeto de com reciclagem de 
garrafas, caixas, entre outros materiais, com a 
finalidade de cuidar do meio ambiente. Mon-
tei uma loja para fornecer roupas, calçados e 
brinquedos para crianças carentes”, disse.
     A jornalista Fabiana Campos Franco, 
mãe de Marina, fala que a menina é bastan-
te sensível às causas de outras pessoas.
     “Marina criou uma loja itinerante para 
periferias, onde as crianças podem adquirir os 
produtos que conseguimos com doações. Criou, 
também, um dinheiro social chamado ‘Amores 
Reais’, para as crianças realizarem as compras 
na loja. O dinheiro é conquistado através da 
participação de oficinas de reciclagem. Atra-
vés do projeto ‘Volta as Aulas da Marina’, 
preparamos mochilas escolares com materiais 
novos para crianças que não têm condições de 
compra. Marina quer que a criança tenha a 
oportunidade de estudar. Ela sonha em ter um 
caminhão levando o reforço escolar às perife-
rias. Recentemente, recebeu um aporte finan-
ceiro do apresentador de TV Rodrigo Faro que 
veio ao Estado conhecer os projetos dela. Ele 
doou 50.000 reais para ajudar na aquisição do 
caminhão. Marina tem ideias diferentes e con-
segue firmar algumas parcerias sozinha, como 
fez com o Parque Botânico Vale”, comentou.

Samuel Vieira
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“Metafísica da saúde” auxilia na busca 
da compreensão das causas das doenças
O livro Metafísica da Saúde leva o leitor a compreender os sinais do corpo, trazendo uma nova visão de vida

A edição do EAMB entre-
vistou o psicólogo Valca-
pelli Testa, um dos autores 
da série do livro Metafisica 
da Saúde, uma obra que, se-
gundo os autores nos traz 
uma nova visão de vida e 
nos leva a compreender os 
sinais de nosso corpo, an-
tes que a doença chegue. 
Ele fala da metafísica da 
saúde como recurso para 
a compreensão das causas 
emocionais das doenças. 
O corpo é uma espécie de 
sensor que acusa o modo 
como o indivíduo lida com 
os acontecimentos. Cada 
parte do organismo reflete 
uma emoção. Portanto, as 
alterações metabólicas têm 
origem no desequilíbrio 
emocional.
    A aquisição da consci-
ência metafísica das cau-
sas das disfunções do or-
ganismo proporciona um 
importante recurso para a 
reorganização e resgate da 
saúde.
    O termo metafísica sig-
nifica: meta = além e física 
= matéria. Portanto, tudo 
aquilo que estiver além do 
físico poderá ser conside-
rado Metafísica.
   Valcapelli diz que de 
acordo com Aristóteles, 
a metafísica é a busca da 
causa, do princípio inse-
rido na filosofia, a origem 
do conhecimento e da sa-
bedoria. Já a metafísica da 
saúde baseia-se na busca 
da causa da saúde e da do-
ença. 
    “A leitura da metafísica da 
saúde é a busca dos poten-
ciais do ser e das qualidades, 
que preservam nossa saúde, 
como se cada órgão do corpo 
fosse um ‘departamento’ do 
ser e nele expressasse nossos 
potenciais. Como exemplo, 
cito os ovários e os testícu-
los que, metafisicamente, 
seriam a fonte manifesta-
dora dos potenciais criati-
vos, inovadores e da admi-
nistração das adversidades. 
O estômago, manifestaria 
o potencial de lidar com os 
acontecimentos concretos. 
Cada órgão teria uma rela-
ção com esses potenciais do 
ser, conforme a série da Me-
tafísica da Saúde, que faz a 
leitura dessa correlação en-
tre os potenciais e as funções 
do corpo”.

    Segundo Valcapelli, a 
medida em que mantemos 
essas qualidades ou ad-
ministramos as situações 
do cotidiano, fazendo uso 
desses potenciais, o cor-
po  permanece saudável. 
Por outro lado, quando 
negligenciamos essa capa-
cidade, reprimimos esses 
potenciais, ou nossos ta-
lentos são mal utilizados, 

criamos uma condição me-
tafisicamente favorável ao 
surgimento das doenças 
que afetam o corpo. A raiz 
dos problemas físicos está 
na atitude interior, frente 
às situações do cotidiano. 
A postura da pessoa é de-
terminante para preserva-
ção da saúde, e os conflitos 
interiores desencadeiam 
as doenças que afetam o 

organismo.
    Valcapelli fala que al-
gumas doenças físicas que 
afetam o organismo tem 
causa orgânica conforme 
a ciência aponta. Ele diz 
que a metafísica da saúde 
observa que paralela a esse 
quadro físico existem con-
flitos emocionais, mau uso 
das faculdades inerentes 
ao ser, fazendo com que o 

corpo apresente tais doen-
ças. Então, segundo a me-
tafísica da saúde, compre-
endemos resumidamente 
quais são as condições que 
nos mantém saudáveis e 
porque adoecemos.
    Testa conta que ao logo 
dos anos, pesquisa a corre-
lação entre cada doença e 
nossas condições internas, 
resumindo na publicação 
em cinco volumes da série 
Metafísica da Saúde, con-
tendo informações a cerca 
de centenas de doenças 
com suas respectivas cau-
sas internas ou ‘emocio-
nausas’. 
    “O estudo visa nos orien-
tar o que estamos fazendo 
conosco, com nossos talentos 
e habilidades, de forma que 
machucamos nosso corpo 
porque negligenciamos esses 
talentos que nos tornariam 
pessoas felizes, em pleno 
uso de nossas faculdades, e 

consequentemente, bem-su-
cedidos na vida quotidiana, 
conquistando resultados 
promissores em nossas atua-
ções diárias. Por outro lado, 
quando o corpo adoece é 
porque não nos encontramos 
em posse dessas faculdades 
e arrastamos por longo de 
muito tempo, angústias, in-
felicidades e muitos conflitos 
internos, levando o corpo a 
adoecer de maneira que ele 
reflete exatamente no que 
acontece interiormente no 
doente. Portanto, muitas 
pessoas que adoecem já vem 
sofrendo esses quadros in-
teriores. O cuidado que ela 
passa a ter com a saúde, a 
necessidade de restaurar 
a saúde por meio do trata-
mento médico e cuidados 
físicos, através da metafí-
sica, ela retorna a si e res-
gata esse elo perdido com 
suas faculdades. A própria 
cura obtida, seja por meio 
do tratamento médico ou 
por meio dos cuidados com 
o corpo, vem acompanhada 
de um resgate de potencial, 
aprendizado sobre como uti-
lizar seus potenciais na vida 
quotidiana”. 
    Valcapelli exemplifica 
a metafísica da saúde, ci-
tando uma mulher cujas 
faculdades criativas de 
inovar foi reprimida, fa-
zendo com que seu corpo 
tenha manifestado cistos 
de ovários. E, a medida 
em que ela cuida clinica-
mente do órgão ou resgata 
suas faculdades, ela volta 
a expressar seu potencial 
criativo e o uso de novas 
alternativas, tornando-se 
uma mulher independente, 
mais ousada e em busca de 
soluções.

     Dor de cabeça: em alguns casos a pessoa traz para si ou 
assume todas as obrigações, inclusive daquilo que não compe-
te a ela, e espera ter um resultado de maneira específica, ou de 
acordo com sua vontade, ou insiste que as coisas aconteçam de 
acordo com seus critérios. Isso tudo gera uma congestão das 
ondas psíquicas, um peso demasiado de responsabilidade sobre 
si, quando na verdade nossa cabeça tem funções neurológicas de 
coordenar o corpo. Quem sofre com dor de cabeça extrapola com 
essa condição, deseja assumir tudo sozinho e dar conta de toda a 
responsabilidade. Para que essa condição amenize é importante 
aprender a delegar, confiar na vida e fazer apenas o que compe-
te exclusivamente a si, abrindo mão das coisas que não nos diz 
respeito e permitindo que cada um assuma a parte que lhe cabe 
nas situações.

Algumas doenças na visão da metafísica da saúde
     Psoríase: é associada como estresse. Metafisicamente, a 
pessoa se esgota por tentar assumir todas as questões. No con-
tato com os outros se desgasta, arrumando solução para tudo. 
Um nível de esgotamento em relação aos acontecimentos a sua 
volta, aos quais ela está em contato. Essa situação provoca 
grande desgaste esgotando sua energia, sua força. Tem uma 
certa relação, ainda que distante, com a dor de cabeça.
     Doenças neurodegenerativas: é quando as pessoas não 
conseguem se manter no controle da situação, como se ela per-
dessem as rédeas de conduzir o que se passa ao redor. 

         Para conquistar a saúde e melhorar a qualidade de vida, faz-
se necessário promover significativas mudanças, começando 
dentro, para depois proceder no meio. 

“Se seu corpo fica doente é porque você não está em contato com o seu melhor, não está preservando suas qualidades, está se 
misturando muito com o ambiente e esquecendo a pessoa extraordinária que você é. Para obter a cura volte a si e identifique o 
elo perdido com suas qualidades, o quanto você é bom. E, dê o melhor de si daqui para frente” (Valcapelli).

Valcapelli Testa é um dos autores do livro “Metafísica 
da Saúde”
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Há muito tempo não se 
ouvia falar da febre 
amarela. No entan-

to, atualmente, a doença é 
pauta nos meios de comu-
nicação, por causa do surto 
que ronda o Espírito Santo. 
Com o resultado do exame 
de um macaco encontrado 
na capital ter sido positi-
vo para o vírus da doença 
silvestre, a Prefeitura Mu-
nicipal de Vitória realiza 
ação para prevenir o surto 
de febre amarela na cidade, 
com a vacinação de toda a 
população.
      De acordo com o médico 
do trabalho Jorge Luiz de 
Miranda, especialista em 
Medicina Psicossomática 
e Psicologia Junguiana, a 
febre amarela é uma doen-
ça grave causada por vírus 
(flavivirus) transmitido por 
mosquitos. 
     “A transmissão é prove-
niente da picada de mosqui-
to que serve como vetor do 
vírus da febre amarela. Na 
forma silvestre são os mos-
quitos dos gêneros Haemago-
gus e Sabethes  e na urbana 
é o Aedes aegypti (o mesmo 
da dengue). As primeiras 
manifestações da doença são 
repentinas: febre alta, cala-
frios, cansaço, dor de cabeça, 
dor muscular, náuseas e vô-
mitos por cerca de três dias. 
Em cerca de 70% dos infec-
tados não apresentam sin-
tomas. Ela é diagnosticada  
através do método sorológico 
(o mais utilizado é o ELISA), 
que detecta anticorpos IgM a 
partir do 4º dia de doença”, 
informa Jorge.
      Segundo  o  médico, 
o tratamento é sintomáti-

co. Ele diz que ainda não 
existem medicamentos que 
possam matar o vírus e em 
10% dos casos pode evoluir 
para a forma grave e cau-
sar a morte das pessoas. 
     Jorge afirma que a do-
ença não é contagiosa, ou 
seja, não há transmissão de 
pessoa a pessoa. É transmi-
tida somente pela picada 
de mosquitos infectados 
com o vírus da febre ama-
rela.
      “A cura da febre amarela 
é espontânea caso o pacien-
te sobreviva. A imunidade é 
adquirida naturalmente ou 
através da vacinação. A va-
cina tem que ser aplicada até 
dez dias antes da pessoa via-
jar para área de risco (tempo 
suficiente do organismo criar 
anticorpos). A prevenção é 
feita através do combate ao 
mosquito e com a vacinação 
da população. O paciente 
deve procurar uma unidade 
de saúde mais próxima a fim 
de confirmar o diagnóstico e 
notificar a doença”, comple-
menta Jorge. 

Febre amarela: vacina evita surto da doença
É necessário informar-se acerca das reações da vacina. Pessoas com doenças autoimunes, imunossuprimidas ou alérgicas precisam ter cuidado

     A única forma de pre-
venção da doença é atra-
vés da vacina contra febre 
amarela, que segue crité-
rios recomendados pelo 
Programa Nacional de 
Imunizações.
     Os médicos e especialis-
tas da área de infectologia 
e imunologia são unâni-
mes em recomendar que 
é necessário se informar 
com o profissional da saú-

Prevenção

Existem dois tipos de ciclos de febre amarela – a 
silvestre e a urbana. A diferença está apenas nos 
transmissores:

Ciclo Silvestre – (atualmente presente no Brasil). O vírus 
é transmitido pelo mosquitos dos gêneros Haemagogus 
e Sabethes, em regiões naturais de florestas e cerrado. 
O mosquito pica um macaco infectado e depois pica um 
macaco saudável. Uma pessoa pode ser infectada por 
um mosquito que contenha o vírus quando presente em 
áreas afetadas.

Ciclo urbano – (erradicada do Brasil desde 1942). O vírus 
é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti (o mesmo que 
transmite os vírus da dengue, zica e chikungunya) no 
meio urbano. A transmissão do vírus ocorre quando o 
mosquito pica uma pessoa infectada e depois pica uma 
pessoa saudável que não tenha tomado a vacina.

(Fonte: Projeto Muriqui – ES)

     Pessoas com histórico 
de reação alérgica a subs-
tâncias presentes na vaci-
na (ovo de galinha e seus 
derivados, gelatina e ou-
tros produtos com proteí-
na bovina), bem como his-
tórico anterior de doenças 
do timo (miastenia gravis, 
timoma, ausência de timo 
ou remoção cirúrgica), em 
tratamento de câncer, ou  
portadores de HIV com 
imunodepressão, devem 
buscar orientação médica.
     O site do Ministério da 
Saúde informa que a vaci-
na é contraindicada para 
crianças menores de seis 
meses, idosos acima dos 
60 anos (que nunca foram 
vacinados), gestantes, mu-
lheres que amamentam 
crianças de até seis meses, 
pacientes em tratamento 

de câncer e pessoas imuno-
deprimidas. Em situações 
de emergência epidemio-
lógica, vigência de surtos, 
epidemias ou viagem para 
área de risco, o médico de-
verá avaliar o benefício e 
o risco da vacinação para 
estes grupos, levando em 
conta o risco de eventos 
adversos.

de para saber se a pessoa 
está apta em tomar a va-
cina. 
O médico Jorge Miranda 
informa que a vacina con-
tra febre amarela deve ser 
tomada em duas doses.  “A 
dose é recomendada tanto 
para adultos quanto para 
crianças. As crianças devem 
receber as vacinas aos nove 
meses e aos quatro anos de 
idade. Assim, a proteção 
está garantida para o resto 
da vida. Para quem não to-
mou as doses na infância, 
a orientação é de uma dose 
da vacina e outra de refor-
ço, dez anos após a primeira 
dose”, afirma.

Contra 
indicação

    De acordo com resul-
tados do Projeto Muriqui 
– ES, um programa de 
conservação e monitora-
mento de populações de 
muriquis da Mata Atlân-
tica do Espírito Santo, vin-
culado ao  Departamento 
de Ciências Biológicas da 
UFES, e é desenvolvido na 
Região Serrana do ES, a fe-
bre amarela é uma doença 
infecciosa aguda, de curta 
duração (no máximo 10 
dias), causada por um ví-
rus, desenvolvendo febre 
alta, calafrios, cansaço, 
dor de cabeça, dor mus-
cular, náuseas, vômitos e 
icterícia (cor amarelada na 
pele, no nariz, Ana boca 
ou nos olhos). Ocorre nos 
continentes americanos 
(América do Sul) e africa-
no. No Brasil, ela é uma 
doença frequente (endêmi-
ca) que ocorre principal-
mente nas regiões Norte e 
Centro-Oeste. No Espírito 
Santo, existem algumas 
áreas consideradas de ris-
co, como a região do Capa-
raó e o Norte do Estado.

Outras 
informações

    O Biólogo Sérgio Lucena, 
Professor de Zoologia 
da UFES e Coordenador 
do Projeto Muriqui – 
ES, diz que os macacos 
são extremamente sen-
síveis à febre amarela e 
podem sofrer uma alta 
mortandade em épocas de 
surtos, por causa disso, eles 
são verdadeiros sentinelas, 
nos alertando quanto um 
surto da febre amarela 
está presente e a rapidez 
da sua transmissão em 

Primatas: as vítimas 
da febre amarela
Os macacos servem como alerta ao surto de febre amarela

uma região. Por isso, eles 
desempenham um papel 
importante no combate à 
doença.
    “Devido à febre amare-
la, vários macacos estão 
morrendo em pouquíssimo 
tempo no Espírito Santo, 
deixando diferentes partes 
das florestas vazias. A espé-
cie mais sensível é o macaco 
barbado (ou bugio), entre-
tanto, outras espécies podem 
ser encontradas, vítimas da 
doença”, informa. 

O Biólogo Sérgio Lucena está há três décadas estudando 
os muriquis de Minas e do Estado do Espírito Santo

Quem encontrar um macaco morto (que pode ser víti-
ma da febre amarela), não deve tocar no animal. Deve 
entrar em contato com o projeto Muriqui/ES, através 
do telefone (27) 99630-2827. Os animais silvestres são 
protegidos por lei e caso alguém tenha conhecimento 
de agressões ou maus tratos de animais deverá de-
nunciar para os órgãos ambientais.

Tipos de febre amarela:

Alerta do Projeto Muriqui/ES
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ACACCI oferece espaços  
compartilhados e eventos 
para a comunidade

     Marcados pela superação e muita emoção, os atletas da equipe de ciclismo 
Star Cycle participaram do “2º Desafio Espírito Santo de Norte a Sul” realizado 
no dia 15 de janeiro de 2017. O desafio tem o objetivo de cruzar o Estado do 
Espírito Santo de Norte a Sul, largando na divisa com a Bahia e chegando até a 
divisa com o Rio de Janeiro.
    “A primeira vez que aconteceu o desafio foi em 2003 e nossa equipe participou 
marcando 13 horas e 15 minutos de percurso. Desta vez marcamos 11 horas e 34 
minutos e fizemos o mesmo percurso, com 461 km”, diz Sebastião Silva, membro da 
equipe Star Cycle.

Aconteceu
Atletas de ciclismo da equipe Star Cycle participam de desafio e cruzam o 
Estado do ES

Acontece

    Aconteceu pela segunda vez a Feira 
do Neném, organizada pelo Shopping 
Norte Sul, nos dias 24 a 28 de janeiro, 
proporcionando um momento único 
aos que estiveram por lá e oferecendo 
artigos para gestantes, bebês, moda 
infantil e palestras gratuitas.

Feira do Neném atinge mais de 41 mil pessoas e já tem data marcada 
para o prpoximo evento

      Uma vez por semana, moradores de Jardim Camburi e bairros vizinhos, se 
reúnem para participar de um passeio ciclístico, com o objetivo de incentivar 
às pessoas a aderir o uso de bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte.
     O evento acontece todas as quartas-feiras, e a concentração da partida é 
em frente a loja Star Cycle - localizada na Praça da Bocha (ao lado da Jepel)-, a 
partir das 19:30.
       Segundo os organizadores, para participar do passeio, basta ter uma bici-
cleta em bom estado e o equipamento mínimo, que é o capacete. Outra exigên-
cia do movimento é que o ciclista participante precisa ter consciência de que 
aguenta pedalar em longo percurso. O passeio chega a cerca de 20 a 30 km e o 
itinerário é variado (Manguinhos, Cidade Alta, Ilha do Boi).

Comunidade cria agenda para passeio ciclístico semanal

A Acacci  (Associação 
Capixaba Contra o 
Câncer Infantil) pas-

sou a compartilhar alguns 
de seus espaços com a co-
munidade. Com isso, a 
instituição encontrou uma 
forma não apenas de cap-
tação de recursos – funda-
mentais para a sua susten-
tabilidade – mas também 
de estreitar relacionamen-
tos.
     Empresas e outras orga-
nizações, por exemplo, po-
dem alugar o auditório da 
instituição para encontros, 
cursos, workshops, pales-
tras e afins. O espaço tem 
capacidade para 150 pesso-
as e possui acessibilidade, 
excelente acústica, cadei-
ras com apoio para escrita, 
tela de projeção e ambiente 
climatizado.
     O valor do aluguel do 
auditório é de R$ 150,00 

Nova opção de happy hour em Jardim Camburi
     Será no dia 14 de mar-
ço a próxima edição do 
Espetáculo da Cozinha na 
Acacci. O evento é realiza-
do no pátio da instituição e 
constitui uma nova opção 
de happy hour em Jardim 
Camburi.
     Aberto ao público em ge-
ral, o Espetáculo vai das 18 
às 21 horas e reúne ingre-
dientes fundamentais para 
uma boa roda de conversa 
e relax: lugar agradável, 
boa comida e boa música.
     Estão à frente do pre-
paro do atendimento e do 
preparo dos pratos a ad-
ministradora Mara Rúbia 
Madeira Câmara, as irmãs 
Mara Nívea e Ledy Mara, 
e os amigos Maria Goreth, 
Monike e Carlos Eduar-
do. Parte da renda obtida 
com o evento é destinada 
à Acacci (Associação Ca-
pixaba Contra do Câncer 
Infantil).
      Mara Rúbia destaca que 
sempre esteve envolvida 
com trabalho voluntário.     
    “O que mais faz brilhar 

Movimento Focolares reúne diversas religiões e crenças na igreja católica

    No dia 12 de março acontecerá o “Encontro das Famílias”, na Paróquia San-
tuário Nossa Senhora de Fátima, das 14 as 18 horas. O evento reunirá pessoas 
de diversas crenças e religiões, para discutir o tema “Desafios e perspectivas 
para a construção de uma nova humanidade”. O encontro somará para que as 
pessoas tenham um espaço para pensar na paz em família. 
     O evento é uma realização do Movimento dos Focolares, um  movimento que 
tem como finalidade a construção de um mundo unido, o “que todos sejam Um”, 
organizado/fundado por Chiara Lubich, em 1943 na Itália, uma jovem que reu-
nia amigas para superarem a crise na qual a Europa estava passando durante a 
Segunda Guerra Mundial.
      Por mais que seja vinculado a Igreja Católica, o Movimento dos Focolares 
é ecumênico. Chiara Lubich conseguiu identificar o “fio de ouro” de diferentes 
religiões, que é o amor mútuo, e conseguiu ao longo dos anos fazer uma ampla 
mobilização em torno da unidade dos povos pela paz e pela nova humanidade. 
Com isso, o Movimento dos Focolares se espalhou por todo o mundo, dentro de 
uma dinâmica diferenciada, seus membros/adeptos se encontram em casas e 
espaços públicos para refletirem a espiritualidade de unidade e do amor mútuo 
e também para trocar experiências concretas de vivência em torno da unidade. 
Até ateus participam do movimento.
     De acordo com o psicólogo Gerson Abarca, no bairro Jardim Camburi exis-
te  um núcleo de adeptos que se reúne todo primeiro sábado do mês às 15hs, 
sempre na residência de alguma família. “No bairro somos mais de 20 membros. 
O encontro do dia 12/03 na Paróquia Santuário de Nossa Senhora de Fátima ao lado 
do Bairro Jardim Camburi é em comemoração aos 50 anos das Famílias Novas do 
Movimento dos Focolares e lembrará o 9°aniversário da morte de Chiara Lubich. No 
estado há núcleos espalhados em várias cidades, com destaque para São Mateus, 
Nova Venécia, Rio Quartel, Vitória: Jardim Camburi e Jardim da Penha, Serra, Vila 
Velha, Guarapari, Bom Jesus do Norte. Todo encontro organizado pelo Movimento 
é sempre muito agradável. É um momento para pensar caminhos de paz e trocar 
experiências concretas de práticas da unidade entre as pessoas no dia a dia das 
famílias. Vale a pena conferir.” 

“A feira foi um sucesso. Focada em 
produtos capixabas e personalizados, 
valorizando  a  indústria  familiar  mui-
to presente em nosso Estado, alcançando 
o público de mais de 41 mil pessoas nos 
cinco dias. Igualmente sucesso foram as 
10 palestras gratuitas que acorreram  
durante  a  Feira nas salas de cinema 
focando  nas  gestantes, mamães, pa-
pais, babás e toda a família. No qual, 
tratamos de assuntos desde a gestação 
aos  12  anos de vida da criança. Foi 
tanto o sucesso que nos dias 06 a 10 
de junho teremos a terceira edição da  
feira”, informou Leonardo Picinati, 
Gerente de  Marketing  do  Shopping  
Norte  Sul

os nossos olhos com o evento 
na Acacci é que estamos 
ajudando de alguma forma 

e levando mais pessoas para 
conhecerem a Associação”, 
diz, Mara.

por dia, para empresas 
parceiras da instituição 
por meio do Selo Compro-
misso com a Criança. Para 
as demais, é de R$ 200,00.
     Outra área que poderá 
ser usada pela comunidade 
é o pátio, com 105 m² (me-
tros quadrados), com teto 
retrátil e ideal para even-

tos, como festas de aniver-
sários infantis.
     A área gramada em 
frente ao Espaço Bem-Me-
-Quer é outra opção para 
eventos, inclusive pique-
niques. Que tal dar ao seu 
evento um toque especial, 
em clima de solidariedade 
e amor ao próximo?

Espetáculo da Cozinha na Acacci


