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Suporte emocional:  a entrada na faculdade merece atenção (pág. 3)

Pais amigos contribuem na 
formação de jovens e adultos

Câmeras em 
Camburi:

Febre Amarela. Conheça sete mitos e verdades sobre a doença.  (pág.6)

Pós vestibular
Os pais podem auxiliar os filhos para que tenham 

uma boa formação psicológica e consigam se sentir 

seguros na fase jovem/adulta (pág. 3)

Linha verde: Faixa exclusiva de ônibus recebe 
equipamentos em Camburi (pág. 8)

Um grupo de esportistas, acima dos 35 anos,  se 
reúne de segunda a sexta-feira para a praticar o 
esporte na Praia de Camburi  (pág.7)

Volei de 
praia:
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Viviane Kede é Psicóloga 
clínica, especialista em 

doenças psicossomáticas.
vkede@hotmail.com

Vivane 
Kede

Você costuma criticar os outros?
 A maneira como 
conversamos reflete 
muito quem somos. 
 O que falamos do 
outro pode revelar 
aquilo que achamos de 
nós mesmos e não te-
mos consciência. O ato 
de criticar está relacio-
nado a uma emoção ne-
gativa que carregamos 
dentro de nós. 
 Somos tão progra-
mados a falar de tudo 
e de todos que isso se 
tornou normal na so-
ciedade. Passamos a 
julgar o tempo todo.
 Quem critica de-

do com que a pessoa 
não seja tão afetada:
 - Verifique se a crí-
tica é real e aproveite 
para fazer uma avalia-
ção sobre si mesmo;
 - Não leve nada 
para o lado pessoal;
 - Pergunte para si 
mesmo: porque o que 
a pessoa falou te inco-
modou tanto?
 - Não dê tanta impor-
tância ao que os outros 
dizem, ao invés disso 
acredite em você e em 
seus pontos positivos.
	 Para	 finalizar	 com-
partilho neste texto uma 

Quero
FALAR

mais está mal consigo 
mesmo, não consegue 
enxergar nada de bom 
nos outros e nem em si 
próprio. São, normal-
mente, pessoas rigoro-
sas e inflexíveis.
 Quem convive com 
muita crítica pode de-
senvolver problemas 
como a depressão e bai-
xa estima.  C a s o 
seja sensível e absorva 
essa energia destrutiva, 
pode tornar-se alvo de 
“vampiros energéticos”.
 Existem algumas 
formas de lidar com es-
ses “vampiros”, fazen-

informação que li em 
algum lugar e gostei 
bastante. Vale a pena 
fazer	uma	reflexão:
 “Quando a sua sin-
ceridade for capaz de 
baixar uma autoestima, 
cale-se.  Quando a sua 
opinião for capaz de 
desmotivar alguém, ca-
le-se. Quando a sua ‘crí-
tica construtiva’ for ca-
paz de diminuir alguém 
cale-se. ‘Verdades’ sem 
empatia são apenas con-
veniências emocionais 
para satisfazer o seu 
egocentrismo”.

contato@euamomeubairro.com

www.euAMOmeubairro.com

Sugira
PAUTA

Visite
nosso
PORTAL

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 uma plataforma de serviços de comunicação, publicidde 
e eventos e nosso objetivo é apresentar e contribuir com informações úteis, com matérias atualizadas. 
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Pais amigos: contribuindo  com a formação 
dos jovens e adultos de amanhã

A psicóloga clínica 
Lenita Alves fala 
sobre importância 

da relação dos pais como 
“amigos”	de	seus	filhos	no	
processo de construção de 
seu amadurecimento. Se-
gundo ela, o tema merece 
bastante atenção, porque à 
medida que os pais se de-
bruçam sobre essa “ami-
zade” na relação com os 
filhos,	pode	desempenhar	
um papel bastante impor-
tante que é, também, o de 
formador	deste	filho	neste	
processo de passagem de 
jovem a adulto. 
 “Como os pais 
podem desenvolver essa 
‘amizade’ e ao mesmo tem-
po ser um formador deste 
sujeito, uma vez que as opi-
niões se divergem com a 
dos filhos? Principalmente, 
quando há afeto. O afeto 
cria o interesse genuíno 
no desenvolvimento des-
te filho e ele percebe que 
não é um ‘jogo’ de quem 
esteja certo ou errado. No 
caso da relação de amiza-
de desenvolvida, mesmo 

Comportamento

não concordando com os 
pais, o filho o respeita, pois 
ele percebe este afeto nesta 
relação. Muitos pais e filhos 
se distanciam por que há di-
vergência de opiniões, mas 
não existe o afeto que reto-
ma o vínculo entre estes. A 
questão afetiva, faz com que 
consigamos ter a capaci-
dade de dialogar mais com 
os filhos e, com isso, auto-
maticamente, conseguimos 
avançar na relação”, diz. 
 Lenita destaca que 
quando é preciso enfrentar 
a vida de forma indepen-
dente	e	autônoma,	os	filhos	
não possuem “musculatura 
emocional”, que é a capa-
cidade de conseguir ope-
racionalizar sua própria 
história, seja diante das 
demandas, de problemas, 
ou de sua entrada na “adul-
tez”, podendo se sentir de-
samparados por seus pais 
ao ingressar na faculdade, 
por exemplo. Ela declara 
que isto pode trazer a sen-
sação de dever cumprido 
para muitos pais, deixan-
do	 seus	 filhos	 seguirem	

em frente sozinhos, sem 
prepará-los para a vida e 
também no aspecto emo-
cional, que deve ser de-
senvolvido neste convívio 
em que há algumas diver-
gências, porém, o interes-
se genuíno destes pais que 
este	filho	consiga	encarar	
sua própria jornada é em-
basado nesta relação de 
afeto. E, orienta que os 
pais se tornem “amigos” 
de	 seus	 filhos,	 apoiando-
-os no processo de desen-
volvimento e construção 
do jovem/adulto. 
      “Como os pais 
podem construir uma 
relação de ‘amizade’ na 
juventude e fase adulta de 
seus filhos? Pensando na 
perspectiva do afeto e em 
sua vivência podemos ob-
ter este sentimento através 
de momentos e atitudes. 
Um filho percebe o clima 
de uma casa e como as 
situações são resolvidas 
e aprende com isso. Os 
pais devem ficar atentos 
ao que este filho se inte-
ressa. O afeto está ligado 

Como criar relações 
de amizade com 

os filhos?
 De acordo com 
Lenita existem formas 
de os pais criarem re-
lações de amizade 
com	 seus	 filhos.	 Ela	
alega que o ser hu-
mano	 fica	 amigo	 de	
alguém, quando tem 
interesses em comum. 
 “Amizade é de 
tolerância a paciência, 
é longanimidade. Fazer 
junto, exercita a rela-
ção de amizade. Pode-
mos fazer um esporte, 
um plano, um projeto 
financeiro, algo rela-
cionado à casa onde 
moram ou a um carro, 
entre outras ações. Em 
minha prática em aten-
dimento psicológico 
clínico recebo alguns 
jovens na condição de 
sensação de abando-
no pelos pais. Neste 
caso, percebo que no 
processo de educação, 
alguns pais cuidaram 
de seus filhos, promo-
veram condições para 
que eles tivessem boas 
escolas, cursos, mate-
riais adequados, trans-
portes e todo o tipo 
de suporte necessário. 
Passada essa jornada, 
os filhos foram aprova-
dos no vestibular - inte-
resse final dos pais ou 
ambos -, e passaram a 

não ter mais esse tipo 
de amparo. É como se 
os pais tivessem a sen-
sação de jornada cum-
prida e agora fica por 
conta dos filhos. Por 
outro lado, os filhos 
ainda precisam de uma 
conversa, um abraço, 
um acolhimento, um 
estar junto. Minha ex-
periência em consultó-
rio apresenta esses jo-
vens perdidos, como se 
tivessem que dar conta 
do mundo e não foram 
treinandos emocional-
mente para tal. Muitos 
deles nunca tiveram, 
por exemplo, o proble-
ma de andar de ônibus 
porque sempre havia 
um carro à disposição. 
Os pais resolviam tudo 
acerca de documenta-
ções e outras questões 
para eles. Com isso, os 
jovens não desenvol-
veram sua capacidade 
argumentativa. Nessa 
nova jornada, pós ves-
tibular, a construção 
do jovem/adulto de-
pende da amizade que 
deveria ter sido cons-
truída, para que eles 
não se sintam incapa-
citados e com a sensa-
ção que não vão dar 
conta, o tempo todo”, 
conclui.

no interesse pelo universo 
que o outro está vivendo 
e não apenas operaciona-
lizar, seja logisticamente 
ou financeiramente, mas 
um olhar mais apura-
do sobre os sentimentos/
emoções que permeiam 
a jornada que este filho 
está fazendo. Percebe-
mos que muitos jovens, 
de um modo geral, são 
levados para a vida sen-
do cuidados pelos pais, 
que os proporcionam 
boas escolas e aparatos 
financeiros para suas ne-
cessidades. No entanto, os 
pais se esquecem do apa-
rato emocional, que vem 
a partir do relacionar-se 
com afeto. Através desta 
via devemos considerar 
o processo de amadureci-
mento dos filhos, trilhan-
do um caminho, onde os 
pais possam tê-los duran-
te sua formação. Assim, a 
‘amizade’ é nutrida. Exis-
tem situações que pro-
movem este sentimento, 
como realizar atividades 
em conjunto com os fi-
lhos, podendo ser peque-
nas atitudes diárias como 
alimentar-se juntos - sem 
uso de TV, celulares e sem 
pressa. Isso é algo que 
tem efeito impactante. O 
ideal é que a ação seja di-
ária. Caso haja dificulda-
de para criar uma rotina 
é necessário buscar um 
momento para que isso 
aconteça, pois é impor-
tante que os filhos saibam 
que existe um período 
onde a família se reúne e 
preza que este tipo de re-
lação”, pontua Lenita. 

É preciso dar suporte 
emocional aos filhos 

após entrarem para a 
universidade



4 EAMB - janeiro/2018Soluções

Você quer ter sorte 
ou boa sorte?

Aldomar Junior
supereconsultoria.com.br
contato@supereconsultoria.com.br

 Se você acredita que a sorte 
é uma questão de acaso, o livro “A 
Boa Sorte”, de Álex Rovira Celma e 
Fernando Trías de Bes, te fará mudar 
de ideia. A obra defende que existem 
diferenças entre sorte e boa sorte. 
São 10 lições, contadas por meio de 
uma fábula, que começa com uma 
cena em que Vitor, um homem cheio 
de realizações, senta-se em um ban-
co ao lado de Davi, que tem um ar 
cansado e está passando por grandes 
dificuldades.	 Quando	 seus	 olhares	
se cruzam, os dois percebem que já 
se conhecem. Amigos de a infância 
revivem diversas lembranças. Davi 
explica o porquê do sumiço dele e de 
sua família do bairro onde moravam: 
herdaram uma grande empresa têx-
til de um tio distante e seus pais não 
queriam que soubessem da sorte que 
tiveram. Quando seu pai faleceu, as-
sumiu seus negócios. 
 “Tive muita falta de sorte e 
devido a vários problemas, comecei a 
atrasar o pagamento das contas e tive 
que vender a fábrica, os terrenos, a 
casa e todas as propriedades. A falta 
de sorte sempre esteve ao meu lado”.
 Já Vitor, começou a traba-
lhar aos dez anos lavando carros e 
em seguida foi mensageiro em um 
hotel. Mais tarde, conseguiu progre-
dir e foi porteiro de hotéis de luxo. 
Aos 22, após pegar um empréstimo 
no banco e todas as suas economias, 
comprou uma pequena fábrica que 
produzia bolsas que estava quase 
fechando as portas. Entretanto, aos 
poucos as vendas foram crescendo 
e, com muito trabalho, construiu um 
negócio próspero. 
 Davi interrompe o amigo e 
pergunta: “Você não acha que, na ver-
dade, teve muita sorte?” Vitor respon-
de: “não herdei nenhuma fortuna, mas 

ganhei algo muito melhor, aprendi a 
diferença da sorte e da boa sorte com 
uma história contada pelo meu avô. Há 
muitos anos, um mago, nos jardins do 
castelo	 real,	 propôs	 um	 desafio	 a	 to-
dos os cavaleiros. Dentro de sete luas, 
nasceria um trevo mágico, o trevo da 
sorte ilimitada, no bosque encantado, 
e eles deveriam encontrá-lo. Um a um, 
os cavaleiros foram desistindo, pois o 
bosque era muito extenso e encontrar 
um minúsculo trevo seria praticamen-
te impossível. Apenas dois deles parti-
ram, separadamente, em direção ao lo-
cal. Chegando lá, ambos perguntaram 
a várias criaturas que moravam por ali 
se sabiam onde nasceria o trevo mági-
co de quatro folhas e todos foram vee-
mentes: é impossível nascer um trevo 
aqui nesse bosque! No entanto, um dos 
cavaleiros não desistiu e foi conhecen-
do as 10 regras da boa sorte”. 
 Ele aprendeu, entre outras 
coisas, que:
- A sorte não dura muito tempo, pois 
não depende de você. A boa sorte é 
criada por você, por isso dura para 
sempre;
- Muitos são os que querem ter a boa 
sorte, mas poucos decidem buscá-la; 
- Se você não tem a boa sorte agora, 
talvez seja porque está sob as cir-
cunstancias de sempre. Para que ela 
chegue é preciso criar novas circuns-
tâncias; 
- Preparar as boas condições para a 
boa sorte não significa buscar somen-
te o benefício a si mesmo. 
- Criar as condições favoráveis nas 
quais outros também ganhem atrai 
boa sorte; 
- Se você deixa para amanhã o tra-
balho que precisa ser feito hoje, a 
boa sorte talvez nunca chegue; -Para 
quem só acredita no acaso, criar con-
dições favoráveis parece absurdo.

Rodadas de negócios
 A plataforma de comunica-
ção, divulgação e eventos Eu Amo 
Meu Bairro (EAMB) lançou em 
outubro de 2017 a Rodada EAMB, 
um evento de network com diferen-
ciais	 exclusivos,	 a	fim	de	 reunir	 pro-
prietários de empresas de diferen-
tes segmentos para fazer negócios. 
 A diretora executiva da Eu 
Amo Meu Bairro, Georgia Noro-
nha, informa que a rodada é mais 
uma oportunidade criada para auxi-
liar  proprietários de empresas na di-
vulgação de seus produtos e serviços, 
e uma forma de criar relacionamento 
entre eles, fortalecendo os negócios do 

bairro e criando intercâmbio comer-
cial com empresas de outros bairros.
     “A próxima rodada está prevista 
para fevereiro e quem tiver interesse 
em participar deve se cadastrar no site 
euamomeubairro.com/rodadas, 
pois selecionaremos empresas de di-
ferentes segmentos. Vamos multipli-
car as oportunidades de cada empre-
sário gerando a produção de muitas 
semanas em apenas um dia. Ampliar 
o networking dos lojistas e presta-
dores de serviços é um dos maiores 
desafios	 para	 2018,	 pois	 acredita	 ser	
uma das soluções para os problemas 
relacionados com a crise”, informa.

-  BEM ESTAR -  COSMÉTICOS -  PERFUMARIA -  HIGIENE PESSOAL -  MAQUIAGEM -

Adquira produtos Hinode e/ou 
trabalhe conosco

(27)99728-2988
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Papelaria Riske Rabiske: 35 anos de história  
Comunidade

A papelaria Riske e Rabiske fica na Rua Carlos Martins, 698, Jardim Camburi e atende no telefone: (027)3337-6576

Mariana Moraes Spelta
mariana.spelta@gmail.com

Com mais de 30 
anos de funcio-
namento, a pa-

pelaria Riske Rabiske 
faz parte da história de 
Jardim Camburi. Isso 
porque, além de ter sido 

a primeira papelaria do 
bairro, a loja ainda foi o 
primeiro estabelecimen-
to comercial da rua Car-
los Martins. 
 Entre cader-
nos, lápis e mochilas, 
a proprietária da Riske 
Rabiske, a empresária 
Dazília Maria Araú-

Ald Junior

jo Ribeiro, conta que o 
bairro de três décadas era 
muito diferente.  
 “Não havia pra-
ticamente nenhum comér-
cio. A padaria mais pró-
xima, por exemplo, era 
em Goiabeiras”, lembra.
 Por acreditar no 
potencial do bairro e pela 

paixão que tinha por tra-
balhos manuais, Dazília 
decidiu abrir a papelaria. 
“No começo eu vendia 
pela janela do quarto das 
minhas filhas”,	afirma.
 A casa de Da-
zília	 ficava	 onde	 hoje	
funciona a papelaria. 
Aos poucos, a loja foi 

crescendo e tomando 
o espaço da residência 
que teve que passar para 
o segundo andar. Con-
tudo, para que a Riske 
Rabiske desse certo, a 
proprietária teve que 
ganhar	 a	 confiança	 dos	
moradores do bairro.
 “Muitos não acre-

ditavam que daria certo, 
mas hoje eu tenho uma 
relação afetiva com meus 
clientes e isso não tem 
preço. Essa papelaria é 
a minha vida. Tudo que 
consegui na vida e na de 
minhas filhas provém do 
fruto do meu trabalho 
aqui”, ressalta. Dazília 
conta que a maioria dos 
seus clientes são anti-
gos. “Hoje vendo para as 
crianças que cresceram e 
agora têm famílias”.
 Sempre inves-
tindo em produtos de 
qualidade, a Riske Ra-
biske é uma ótima op-
ção para pessoas que 
precisam comprar a 
lista de material esco-
lar. O cliente escolhe o 
material na loja e a lis-
ta é entregue completa 
em uma caixa persona-
lizada com o nome da 
criança e com todos os 
cadernos encapados.
 “A nossa inten-
ção é facilitar a vida 
dos clientes que não tem 
tempo pra fazer este tipo 
de atividade. Existem até 
aqueles que ligam e de-
pois só vem na loja para 
buscar a caixa. Fico 
muito agradecida com 
a confiança que os mo-
radores do bairro depo-
sitaram em mim”, agra-
deceu Dazilia. Além de 
todos os tipos de objetos 
de papelaria, a Riske 
Rabiske também conta 
com uma grande varie-
dade de mochilas, brin-
quedos pedagógicos e 
material de escritório.
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Mitos e verdades da febre amarela
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) orienta sobre doença que atinge algumas 

cidades do país com oferecimento da vacina pelo SUS com foco na prevenção

Com novos casos 
de febre amarela 
em algumas cida-

des do país, a Sociedade 
Brasileira de Medicina 
de Família e Comunida-
de (SBMFC) esclarece as 
principais dúvidas sobre 
a doença que é mais fre-
quente em matas (ciclo 
silvestre), mas apenas 
em macacos. Conside-
ra-se o ser humano um 
hospedeiro acidental do 
vírus - o mosquito pica 
um macaco infectado, 
e depois pica um huma-
no não vacinado. Esse é 
considerado o ciclo sil-
vestre da febre amarela.
 “O grande risco é que 
se o hospedeiro humano 
(a pessoa que está com 
febre amarela) for picada 
pelo Aedes aegypti den-
tro da zona urbana, esse 
mosquito pode transmi-
tir a febre amarela para 
outras pessoas dentro do 

município - ciclo urbano, 
quando deixa de existir 
apenas em matas). Atu-
almente a febre amarela 
está sendo considerada 
como ciclo SILVESTRE, 
e todas as pessoas que 
tiveram confirmação da 
doença foram por pi-
cada de mosquitos que 
contraíram a doença de 
macacos”, explica Lucas 
Gaspar Ribeiro, médico 
de família e comunidade, 
membro da SBMFC.
   

  1. A febre é o prin-
cipal sintoma. VERDA-
DE. A febre amarela é 
considerada uma sín-
drome febril transmiti-
da por mosquito. Assim, 
o principal sintoma dela 
é a febre que dura até 
sete dias. Associados à 

febre, o paciente apre-
senta alguns sintomas 
gerais e inespecíficos: 
calafrios, dores pelo 
corpo, dor de cabeça, 
dor nas costas, mal-es-
tar, náuseas e vômitos.
 2. A pessoa fica com 
a pele amarelada. VER-
DADE. O nome da febre 
é característico pois em 
torno de 15-25% dos pa-
cientes ficam com a pele 
amarelada (icterícia).
 3. Qualquer pessoa 
pode se vacinar. MITO. 
A partir de abril de 2017, 
o Ministério da Saúde 
passou a considerar ape-
nas uma única dose por 
indivíduo, que já é sufi-
ciente para imunização. 
Importante ressaltar que 
não são todas as cidades 
do Brasil que necessitam 
de vacina, apenas as que 
têm macacos com febre 
amarela ao redor (risco 
elevado da doença). A 

vacina, como todo me-
dicamento, apresenta 
riscos à saúde, por isso 
existem suas indicações 
e contraindicações, que 
estão a seguir: 
 Com a vacina, a 
chance de ter febre ama-
rela é muito pequena. 
Um ponto a se conside-
rar é quem pode e quem 
não pode ser vacinado: 
crianças menores de seis 
meses e idosos acima 
dos 60 anos, gestantes e 
mulheres que amamen-
tam crianças de até seis 
meses, pacientes em tra-
tamento de câncer e pes-
soas imunodeprimidas. 
Em situações de emer-
gência epidemiológica, 
vigência de surtos, epi-
demias ou viagem para 
área de risco, o médico 
deverá avaliar o benefí-
cio e o risco da vacina-
ção para estes grupos, 
levando em conta o ris-

co de eventos adversos.
 4. É possível preve-
nir. VERDADE. Porém, 
a única forma de preven-
ção é a vacinação contra 
o vírus da febre amarela. 
Outro ponto muito im-
portante é o controle do 
vetor, que na zona urba-
na é o Aedes aegypti (o 
mesmo mosquito trans-
missor da dengue, zika e 
chikungunya).
 5. Existe tratamento 
específico. MITO. As-
sim como a dengue, zika 
e chikungunya, inicial-
mente é oferecido supor-
te para dor e orientação 
de ingestão de bastante 
líquido. Caso haja piora 
dos sintomas, é necessá-
ria a internação e alguns 
casos inclusive são inter-
nados em UTI.
 6. É contagiosa. 
MITO. A única for-
ma de transmissão da 
febre amarela é pela 

picada do mosquito.
 7. O diagnóstico está 
disponível em todo o 
Brasil. MITO. O diag-
nóstico é realizado por 
exame de sangue, mas 
que não é disponível em 
todos os lugares do Bra-
sil, por ser um exame 
muito específico, contu-
do sempre que há o risco 
(é pensada nesse diag-
nóstico), é colhido exa-
me e encaminhado ao la-
boratório para confirmar. 
Existem outros exames 
mais comuns que é pos-
sível fazer o diagnóstico 
do quadro grave (pro-
blemas de coagulação, 
hepáticos e renais). O 
diagnóstico laboratorial 
não é obrigatório para 
o tratamento. (Fonte: A 
Sociedade Brasileira de 
Medicina de Família e 
Comunidade (SBMFC) 
- Assessoria de Comuni-
cação)

Confira mitos e 
verdades da febre 

amarela:
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Camburi recebe amantes do vôlei 
de praia para a prática do esporte
O grupo é aberto ao público e  formado por pessoas entre 35 a 50 anos Há cerca de sete anos, 

um grupo de pessoas com 
idade acima dos 35 anos, 
“amantes do vôlei de 
praia”, se reúne de segun-
da a sexta-feira para a pra-
ticar o esporte na Praia de 
Camburi. O treino acon-
tece na areia da praia, em  
local próximo ao módulo 
do Serviço de Orientação 
ao Exercício (SOE), com a 
finalidade	 de	 promover	 a	
saúde e o bem-estar.
 A prática do vôlei é 
aberta ao público e, tradi-
cionalmente, o grupo rea-
liza torneios na praia.
 “Somos um grupo mis-
to de vôlei de praia, com 
55 integrantes, todos aci-
ma de 20 anos. No entan-
to, a idade média de idade 
dos participantes do grupo 
é de 35 a 50 anos. Sou a 
fundadora e coordenado-
ra. O grupo existe há sete 
anos, jogamos de segun-
da a sexta-feira, a partir 

das 17h30min, no final da 
praia de Camburi, sentido 
‘Tubarão’ em frente ao 
quiosque do Paulinho. Re-
alizamos dois torneios por 
ano, sendo que o próximo 
acontecerá no dia 19 de 
maio de 2018, a partir das 
14:00 horas. Utilizamos 
recursos próprios para 
manter esta atividade, 
contamos com arbitragem 
federada, sonorização, 
tenda para os eventos. 
Buscamos parceria com 

uma loja de material es-
portivo para a realização 
do próximo torneio. Além 
disso, contratamos uma 
empresa que utiliza dro-
nes para filmagens áreas 
para realizar a cobertu-
ra do evento. O grupo é 
aberto ao público, por 
isso temos o interesse em 
divulgá-lo. Desta forma, 
reunimos os que amam o 
vôlei de praia”, informa a 
educadora física, Dil-cea 
Ferreira Paula Rocha.

A prática do esporte acontece na areia da praia, no final de Camburi, 
perto ao módulo do SOE

Divulgação

Divulgação
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Câmeras são instaladas em Camburi 
para auxiliar faixa exclusiva de ônibus

Postes para as câme-
ras e iluminadores, 
demarcações, laços 

indutivos e sinalização 
horizontal, de acordo com 
o site da Prefeitura de Vi-
tória são alguns dos itens 
que servirão de teste para 
a nova Linha Verde - fai-
xa exclusiva para ônibus 
-, na avenida Dante Mi-
chelini, em Camburi.
 O site informa 

que a previsão é de que 
todos os equipamentos 
que farão a leitura dos 
veículos que entrarem 
na Linha Verde tenham 
sua instalação comple-
tada, aproveitando a 
diminuição	 do	 fluxo	 de	
veículos em Vitória por 
conta do período de fé-
rias escolares e também 
a estiagem. Em seguida 
será executada a sinali-

zação vertical.  A pre-
visão é que no início de 
fevereiro a Linha Verde 
deverá ser liberada para 
os ônibus, passando por 
um período de teste. O 
objetivo principal é dar 
prioridade ao corredor 
de ônibus, servindo di-
retamente a quem utili-
za o transporte coletivo.
	 A	 fiscalização	
da Linha Verde deverá 

ser feita por 16 câmeras 
de monitoramento. E, 
também poderão trafe-
gar na faixa ônibus es-
colares, particulares e de 
excursão e turismo, além 
de micro-ônibus. 
 As câmeras au-
xiliarão ao “cerco eletrô-
nico”, apoiando o traba-
lho da Guarda Municipal. 
 Os veículos de 
passeio somente poderão 
acessar a faixa exclusiva 
ao entrarem nos bolsões de 
estacionamento da praia.
 Segundo o se-
cretário de Transportes, 
Trânsito e Infraestrutura 
Urbana de Vitória, Tya-
go Hoffmann, a insta-
lação dos equipamentos 
segue adiantada.
 A Linha Verde 
dará agilidade aos corre-
dores de ônibus, evitará 
paradas sem necessidade 
e também aumentará a se-
gurança para o embarque 
e desembarque de passa-
geiros dos coletivos. 
 Como nesse tre-
cho de Camburi as baias 
de ônibus são segregadas, 
os ônibus que não preci-

sam fazer embarque e de-
sembarque de passageiros 
poderão ultrapassar os de-
mais pela faixa exclusiva.
 O secretário des-
taca que será realizado 
trabalho de educação e 
conscientização de mo-
toristas, pois a intenção 
não é punir, mas imple-
mentar um projeto que 
servirá à coletividade.
 A faixa funcio-
nará entre o píer de Ie-
manjá e o cruzamento 
da Dante Michelini com 
a avenida Norte-Sul 
(sentido Jardim Cambu-
ri). A extensão será de 
3,8	quilômetros.	A	faixa	
exclusiva será a da direi-
ta, em função dos pontos 
de ônibus estarem nesse 
lado da pista. Nesse tre-
cho, a via possui três 
faixas de rolamento, 
além das faixas de con-
versão à esquerda.
 A Linha Verde 
na avenida Dante Mi-
chelini ganhará placas e 
sinalização horizontal, 
com pintura no pavi-
mento de legendas como 
“Linha Verde” e “Só ôni-

bus”. O modelo já é ado-
tado na avenida Desem-
bargador Santos Neves, 
na Praia do Canto.
 A faixa funcio-
nará de segunda a sex-
ta-feira, das 6 às 20 ho-
ras, e aos sábados, das 6 
às 14 horas.
 Tyago Hof-
fmann diz que a implan-
tação da Linha Verde 
cria um espaço privile-
giado para o transporte 
coletivo. Ele destaca que 
a implantação será aos 
poucos, pois é uma mu-
dança cultural.
 “Nossa priori-
dade é o transporte pú-
blico, uma vez que ele 
transporta cerca de 60% 
das pessoas nos horários 
com maior fluxo. Além 
disso, é muito mais sus-
tentável que o transpor-
te individual. Por isso, o 
nome do projeto é Linha 
Verde, para lembrar que, 
ao investirmos no trans-
porte público, estamos in-
vestindo também no meio 
ambiente e no desenvolvi-
mento sustentável da ci-
dade”.(Fonte: PMV)

Linha Verde: faixa exclusiva de ônibus recebe equipamentos em Camburi

Divulgação Setran


