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Gestação: Uma das maiores preocupações das mulheres após a gravidez é a mudança corporal e a flacidez abdominal

Empresária cria técnica para 
diminuir a barriga do “pós parto”

Entrevista:

QUEDA DE CABELO. Fatores nutricionais podem provocar ou evitar a queda (pág. 6).

A flacidez 
abdominal pós 
parto tem solução

Advogada fala sobre algumas medidas 
empresariais que minimizam impactos 
causados pelo Covid-19 (pág.4)

A vida materna e a transformação corporal 
são temas do blog da moradora Luana Alves 
dos Santos, no Instagram (pág.3)

Blog Eululy:

O Centro Estético Kellem Alasia 
oferece tratamento corporal, 
facial e capilar (pág. 5)
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Em tempos de pandemia o bairro se adapta ao novo momento
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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.br, sendo mais uma ferramenta de utilidade 
pública disponível para moradores e transeuntes de Jardim Camburi.  Somos uma plataforma de serviços de 
comunicação, publicidde, relacionamento com a comunidade e eventos de empreendorismo, com o intuito 
de contribuir com ações que auxiliem na transformação de pessoas de forma colaborativa, fornecendo 
informações úteis, atualizadas e oportunidades.
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Jardim Camburi é um bairro 
que tem vida. A minha vida, 
pelo menos, está todinha 

aqui. É gostoso demais encon-
trar amigos do colégio pelas 
ruas e pensar que, há alguns 
anos, estávamos desfi lando no 
7 de setembro. É bom entrar na 
lojinha de chás e saber o nome 
do vendedor, ver a movimenta-
ção do chorinho que acontece 
todos os domingos e o calçadão 
lotado de gente indo e vindo.

O leitor quer

Maressa Moura

A paz que a gente sente 
só de ver o mar é inexplicável!

Acredito que no momento 
pós pandemia vamos valorizar 
mais os pequenos encontros com 
amigos. Os abraços serão mais 
demorados e verdadeiros. O ba-
rulho das crianças brincando na 
praça - que outrora incomodara 
- soará como música para nossos 
ouvidos! O simples fato de po-
der se exercitar, fazer compras 
com tranquilidade ou ir à igreja 
terá um ar e devoção diferentes.

Sou fotógrafa. Vejo be-
leza até no caos e acredito 
que, neste momento, isso de-
veria ser um exercício di-
ário para todas as pessoas, 
independente da profi ssão.

É lindo ver mensagens so-
lidárias de vizinhos no elevador.

É maravilhoso ver pessoas 
empenhadas em arrecadar dona-
tivos para os mais necessitados.

Me emocionei ao receber 
a mensagem de uma cliente 
informando o desejo de me 
pagar quatro ensaios (traba-
lhos) de uma só vez, para me 

Jardim Camburi 
tem vida

Lojas fechadas tempo-
rariamente e outras defi -
nitivamente. É o resultado 
da pandemia que o Brasil 
e o mundo estão vivendo.

A diversidade de empre-
sas e profi ssionais autôno-
mos existentes em Jardim 
Camburi se adapta ao novo 
cenário econômico e social.

Nesta nova realidade, 
quem tem loja física busca, 
incessantemente, alternativas 
de sobrevivência, seja ofere-
cendo serviços delivery, seja 
fi rmando parcerias ou estu-
dando outras estratégias para 
retornar às atividades após a 
quarentena e não enfraquecer.

Enquanto uns se esforçam 

para pensar, outros apenas agem.
Para algumas pessoas, 

como os infl uenciadores di-
gitais, o momento é trans-
formador. Já para outros, a 
rotina comercial continua ou 
aumentou a sua demanda.

Falando em infl uenciado-
res, alguns deles necessitam 
estar presentes em comércios, 
para apresentar produtos e ser-
viços em suas mídias sociais. 
Com a pandemia foi necessário 
modifi car seus alvos e forma-
tos de trabalho. Uns ganharam 
com isso! Outros, encontraram 
difi culdades. Principalmente 
os profi ssionais que não estru-
turaram suas mídias e não as 
transformaram em um negó-

cio. Estavam apenas executan-
do as atividades e ganhando di-
nheiro! É um momento dúbio. 
Trouxe muitas oportunidades 
para uns e perdas para outros.

Em relação a empre-
sas que possuem funcio-
nários, muitas delas de-
mitiram colaboradores ou 
modifi caram a forma de traba-
lho, optando pelo home	offi	ce.

Nesta edição do jornal EU 
AMO MEU BAIRRO apresen-
tamos a entrevista com uma 
advogada que fala sobre as 
medidas provisórias que o 
governo federal adotou e que 
visam minimizar os impac-
tos da quarentena, apoiando 
empresários e trabalhadores. 

O EU AMO MEU BAIRRO 
oferece informações tanto 
para empresas quanto para a 
população, e busca envolver 
os moradores e empresários 
para oferecer conteúdo in-
teressante e, principalmente 
neste momento de pandemia, 
adaptou a distribuição dos 
impressos, que são entregues 
à comunidade via parceiros, 
via serviços delivery. Além 
disso, o leitor pode retirar o 
impresso em alguns locais 
onde é permitida a circulação 
de pessoas, como supermer-
cados, farmácias e padarias. 
No entanto, somente empre-
sas parceiras do jornal estão 
envolvidas neste processo.

ajudar neste tempo incerto e 
difícil que estamos passando.

Somos uma grande comu-
nidade em Jardim Camburi! Aju-
damos mesmo quando precisa-
mos ser ajudados. Valorizamos 
o pequeno empresário, somos 
solidários e fazemos nossa parte.

Vamos enxergar a beleza 
na atitude de amor ao próximo!

Caso você olhe pra dentro 
de si e perceba que não fez nada 
para ajudar alguém nas últimas 
semanas, receba meu abraço for-
te e demorado e fi que com a men-
sagem: AINDA DÁ TEMPO!

@maressamouras
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Luana Alves dos Santos (28 anos) tem 
formação em turismo e é moradora de 
Jardim Camburi.Mãe de três fi lhos, atua 

como infl uenciadora digital com seu perfi l no 
Instagram (@eululy), desde 2017, onde iniciou 
registrando seu processo de emagrecimento.

A blogueira afi rma que engordou 26 quilos 
em sua segunda gestação e conseguiu elimi-
nar grande quantidade de peso com treino e 

alimentação equilibrada, sem uso de remédios 
ou suplementos. De acordo com a infl uenciado-
ra, sua grande transformação corporal chamou 
a atenção do público, que passou a seguir o seu 
perfi l por causa do interesse por seu conteúdo de 
emagrecimento e vida saudável.

Em 2018, a blogueira anunciou a terceira 
gestação, mostrando aos seguidores deta-
lhes da gravidez e do nascimento do bebê, 

atraindo um grande público materno.

Atualmente, além do conteúdo sobre ma-
ternidade e emagrecimento, ela publica 
informações sobre vida saudável, bele-

za, empoderamento feminino, vestuário e 

De forma anônima, Luana conquistou 
117 mil seguidores no Instagram, 

publicando conteúdos sobre rotinas 
maternas, processos de emagrecimento, 

empoderamento feminino e dicas diversas.

Georgia Noronha

Moradora mostra sua rotina 
no instagram e alcança 117 
mil seguidores

Divulgação @eululy

“Em cerca de seis meses eliminei 18 kg com 
treino e alimentação”.

Os fi lhos de Luanna a apoiam em algumas atividades 
e postagens para o blog

mostra a rotina de uma mãe de três fi lhos.
“Criei a página para registrar meu processo 
de emagrecimento de forma anônima, para 
que pudesse mostrar meu corpo, pós-parto, 

sem ser julgada. Aos poucos, as pessoas foram 
se identifi cando. Hoje o @eululy é minha mar-
ca pessoal e de trabalho. O objetivo é incentivar 
mulheres/mães a ter uma vida mais saudável e 
ativa, mesmo com todos os seus compromissos 
diários. Com o advento da maternidade aprendi 
a ser mais forte, além de vivenciar a rotina do 
maior amor do mundo, ser mãe”, afi rma.

Para Luana, um dos maiores desafi os de ser 
mãe é saber lidar com a demanda intensa 
dos fi lhos sem deixar de ter seus momentos 

de autocuidado.
“Aprendi que também sou prioridade em 
minha vida e, quanto mais feliz me sinto, 
melhor mãe serei para os meus fi lhos. Saber 

lidar com as fases das crianças é um desafi o. 
Brinco que ser mãe é como jogar vídeo game: a 
próxima fase é sempre mais difícil. Mostro aos 
seguidores minha rotina de forma verdadeira e 
transparente, tonando meu trabalho diferencia-
do, pois as pessoas se identifi cam ao percebe-
rem que os infl uenciadores são pessoas comuns, 
com seus momentos felizes, de conquistas e de 
difi culdades, como todo mundo”, conclui.

Há muito que o assunto segu-
rança vem tendo lugar nas pautas 
de reuniões e assembleias de con-
domínios residenciais e comerciais. 

Buscando o signifi cado da palavra con-
domínio temos que é a posse ou o direito si-
multâneo, por duas ou mais pessoas, sobre 
um mesmo objeto; copropriedade, com-
propriedade. É aí que começa a complexi-
dade do assunto Segurança Condominial. 

A percepção e a importância desta 
sensação não é a mesma para todas as 
pessoas que habitam um condomínio e 
que tem o poder sobre aquele objeto. Haja 
vista, alguns dilemas para se tomar de-
cisões que favoreçam ou não a seguran-
ça das pessoas e do bem comum como o 
da COMODIDADE X SEGURANÇA. 

A proibição da entrada de entrega-
dores de encomendas no edifício é um 
exemplo clássico deste confl ito. Enquan-
to uns concordam com a medida de se-
gurança, outros contra argumentam em 
virtude de terem seu conforto comprome-
tido em ter que ir até o portão recebê-las. 
Algumas judicializações podem ocor-
rer no sentido de dirimir estas questões. 

Um outro embate atual é a implanta-
ção da PORTARIA REMOTA (porteiros 
na central de empresa especializada) ou 
a manutenção da PORTARIA PRESEN-
CIAL (porteiros no condomínio). Nes-
ta discussão encontramos outro elenco 
de idéias antagônicas. Há aqueles que 
argumentam a favor da manutenção da 
atividade dos porteiros, pois a presença 
deles passa uma sensação de segurança e 
bem-estar com o atendimento pessoal, a 
cortesia para com os moradores e outros 
comportamentos. Outros argumentam a 
favor da economia que será gerada com 
a redução dos custos desta mão de obra 
pela substituição do sistema de Portaria 
Remota. E haja reunião e discussão para 
se chegar a um denominador comum. 

Especialista

Nizio do Bem
Professor universitário, mestre em ciências sociais, 
especialista em inteligência de segurança pública e 
consultor em segurança privada. 
nizio@aecconsultoria.com

Nossa análise diante destes dilemas 
é que o assunto é complexo e requer re-
almente muita discussão para se tomar 
a melhor decisão para o condomínio, 
além, é claro de buscar ajuda técnica de 
profi ssionais especializados neste tema.

O que ressaltamos é que para se im-
plantar a Portaria Remota, que é um sis-
tema que integra três outras tecnologias 
como a proteção perimetral de alarme 
antiviolação, circuito fechado de TV e 
sistema de controle de acessos, não deve-
mos considerar como principal argumento 
a redução do custo, e, sim, a implantação 
de melhor controle e registro de acessos, 
o que aumenta consideravelmente a segu-
rança dada à frieza da tecnologia para au-
tenticar, bloquear ou desbloquear o acesso 
de visitantes ou prestadores de serviço, 
sem o envolvimento pessoal e presencial 
dos porteiros que desta forma estariam 
sempre suscetíveis às intimidações ou 
adulações, comuns nos condomínios e que 
fragilizam a segurança das operações .

Soluções híbridas de segurança e con-
trole também podem ser adotadas como 
as que mantém o porteiro num determi-
nado turno e transferem as atividades 
para a portaria remota em outro turno, o 
que agrada aos dois grupos antagônicos. 

Também pode-se adotar o controle 
de acessos com autogestão num período 
e controlado remotamente em outro perí-
odo, ou ainda o sistema tradicional, mais 
conhecido, que entrega toda gestão a uma 
empresa especializada (Portaria Remota).

Enfi m, a tecnologia cada vez mais está 
à disposição para tornar a vida das pes-
soas mais segura. Para implantá-la, de-
ve-se buscar o equilíbrio entre o grau de 
proteção e o bem estar dos condôminos. 

Quando se precisa tratar da saú-
de procura-se um médico. Se o tema é 
segurança, convém procurar profi ssio-
nais ou empresas sérias neste assunto.

Soluções de segurança condominial. 
O que e como adotar?

Comunidade

, 
Soluções de segurança condominial. O que e 
como adotar?
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Medidas empresariais minimizam 
impactos causados pelo Covid-19
Diante o cenário desafi a-

dor frente ao covid-19, 
as empresas brasilei-

ras necessitam se adequar ao 
novo momento econômico. O 
governo federal publicou al-
gumas Medidas Provisórias 
para minimizar os impactos 
econômicos e sociais decor-
rentes da pandemia mundial.
 Em entrevista ao jornal Eu 
Amo Meu Bairro, a advoga-
da, Luanna Figueira, especia-
lista em direito e membro da 
Comissão Estadual de Direito 
do Trabalho da OAB/ES e da 
Comissão Especial Educa-
cional da OAB/ES, orienta e 
informa sobre algumas me-
didas adotadas pelo governo.
O que acontece com o empre-
gado e o empregador no perío-
do de quarentena?
 O empregador tem situação 
obscura e insegura. No entan-
to, o governo editou medidas 
provisórias para ajudar a econo-
mia e orientar os empregadores 
em face da situação extraor-
dinária que estamos vivendo.
O que dizem as medidas 
provisórias adotadas pelo 
governo?
 A MP 937/2020 fala sobre 
o teletrabalho, a antecipação 
de férias, a concessão de férias 

coletivas, a antecipação de feria-
dos e o banco de horas. Já a MP 
927/2020 cuida da organização 
da saúde, do FGTS e do estabe-
lecimento de saúde. A medida 
de impacto para o setor empre-
sarial foi a MP 936/2020 que, 
em síntese, trouxe a possibilida-
de de reduzir a jornada laboral 
e o salário, além da suspensão 
de contrato do trabalhador, sen-
do que em benefício o governo 
vai complementar o valor do 
salário do obreiro. A medida 
autoriza a redução salarial por 
meio de acordo individual entre 
as partes sem precisar da anu-
ência do sindicato da categoria.
O que pode alterar em relação 
à demissão de empregados? 
Proprietários de empresas 
podem demitir em período de 
quarentena? 
 É preciso observar que o 
artigo 10 da MP 936/2020 criou 
uma nova modalidade de garan-
tia provisória no emprego, sen-
do que durante a percepção da 
redução da jornada ou suspen-
são do contrato e após o restabe-
lecimento normal da jornada por 
período equivalente, o trabalha-
dor que participou da redução 
ou suspensão não poderá ser dis-
pensado. É necessário mencio-
nar que a empresa que não ade-

rir a esta modalidade de acordo 
poderá proceder com a dispensa 
dos seus funcionários no perío-
do da pandemia, com o devido 
pagamento das verbas normais, 
visto o seu poder diretivo.
Como fi ca a situação de 
funcionários que estavam 
em férias no período da 
quarentena?
 Os trabalhadores continuam 
com suas férias, visto o seu direi-
to já adquirido. A empresa não 
poderá suspender ou anular as 
férias do trabalhador em detri-
mento de utilizar, por exemplo, 
os mecanismos da MP 936/2020.
Os contratos de trabalho 
podem ser cancelados neste 
período?
 Sim, desde que o empregador 
não tenha feito os acordos para a 
redução do salário e a suspensão 
dos contratos de trabalho trazi-
dos pela MP 936/2020. E, des-
de que respeite a lei trabalhista 
de cancelamento dos contratos.
No caso de dispensa de funcio-
nários, como fi ca a situação do 
empregador quando os sindi-
catos não respondem?
 Na recente decisão do 
STF, não é preciso a anuência 
do sindicato para ter validade 
o acordo individual pactua-
do nesta situação. Sendo as-

Fonte: ANATEL

Telefones de serviços delivery em Jardim Camburi

Chef Fantoni (pizzaria):

Pedidos: Ifood,  shipp e Uber Eats
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: Cerveja, refrigerante, porcões, espe-
tos exóticos, espeto no burguer, e outros.

Pedidos: no tel.: 3337-4646 | 998627883  
Site: cheffantoni.com.br ou app cheffantoni
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: Opção de 50 sabores.

Meat Point (espetaria)

Pedidos: 3022-0337 | Zap 99648:3745 
e site: www.hortifrutix.com.br
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: Frutas, Verduras, Carnes e mercearia 

Shopping das Frutas (hortfruti e mercearia)

Pedidos:  iFood, Shipp e Take Away
Pagamento: Pic pay, cartão e dinheiro 
Serviços: serviços de padaria e mercearia, 
pães, bolos, biscoitos e outros lanches

Padaria Mineira (padaria):

sim, por enquanto é válida a 
redução de jornada e salário 
por mero acordo individual.
O empregador pode reduzir 
o salário do empregado na 
quarentena, tendo em vista a 
diminuição de tempo de aber-
tura de empresas?
 Não. A redução salarial 
só poderá ser feita mediante 
os termos estipulados na MP 
936/2020. A responsabilidade 
do negócio jurídico é do empre-
gador, sendo o responsável pelo 
risco do negócio e arcando com 
eventuais prejuízos decorrentes 
da atividade econômica nos ter-
mos do artigo 2º caput da CLT.
Caso não seja possível cum-
prir as regras da quarentena, 
para home offi ce, qual é a res-
ponsabilidade do empregador, 
caso o funcionário necessite 
estar presente na empresa?
 O empregador é responsável 
por manter o ambiente laboral 
apto às exigências das autori-
dades da saúde, providenciando 
máscaras aos seus trabalhado-
res e álcool em gel dentro do 
ambiente de trabalho, tratando 
o ambiente profi ssional com as 
mesmas cautelas que a OMS 
vem solicitando a todos.
Quais são os benefícios as-
segurados ao empregado 

pelas medidas provisórias?
 As MPs foram editadas para 
que não houvesse uma demis-
são em massa no país. O maior 
benefício das MPs é a garantia 

de emprego, ou seja, o empre-
gador não poderá dispensar o 
obreiro nos termos já mencio-
nados nesta entrevista. Mui-
tos empregos serão mantidos.

Patricia Pim
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Fisioterapeuta cria técnica para 
diminuir barriga no pós-parto

O Dandy Body é um  procedimento envolve um trabalho ao redor de toda a anatomia abdominal, diminuindo, assim, a flacidez muscular.

Estrias podem ser 
minimizadas ou camufladas

De acordo com a dermato-funcional Kel-
lem Alasia, nos tratamentos para estrias 
a pele é reestruturada, fazendo com que 
os traços fiquem camuflados, apresentan-
do resultados com melhora de até 80%.

SERVIÇO: 
Centro Estético Kellem Alasia

Endereço:
Vtória ( Jardim Cambuir) 
Serra ( Porto Canoa)

Funcionamento:
Porto Canoa: De Segunda à sexta-feira, 
das 8hs às 20hs, e aos sábados das 8hs 
às 12hs.
Jardim Camburi: de segunda a quarta-
feira e sexta-feira das 13hs às 20hs.

Contato: 
(27) 27 999385593 

Instagram: 
@kellemalasiacentroestetico 

Pensando nas mulheres que passam pelo 
processo da gestação, a fisioterapeu-
ta dermato-funcional e cosmetóloga, 

Dra. Kellem Alasia, desenvolveu o método 
Dandy Body,  criado para as mulheres que 
apresentam seus abdomens volumosos no 
pós-parto. Isso ocorre devido à flacidez dos 
músculos dessa região, ocasionada pelo pe-
ríodo gestacional. Essa técnica permite me-
lhorar o seu aspecto e devolver a sua forma 
como antes da gravidez, impactando positi-
vamente a autoestima da mulher.
	 “O	abdômen	é	a	parte	do	corpo	que	sofre	
maior	 transformação	durante	o	período	ges-

tacional.	Isso	ocorre	a	fim	de	que	o	feto	possa	
se	 desenvolver	 da	maneira	mais	 confortável	
possível.	Porém,	para	que	aconteça	esse	pro-
cesso,	toda	a	estrutura	anatômica	abdominal,	
principalmente	os	músculos	da	região,	sofrem	
uma	grande	tensão	e	ficam	fracos	e	flácidos.	
Apesar	dessas	alterações,	 com	o	 tratamento	
certo,	esse	corpo	poderá	voltar	ao	seu	forma-
to	original	ou	até	melhor	que	antes	da	gravi-
dez”, informa a Dra. Kellem.
 De acordo com a fisioterapeuta, antes 
de iniciar o tratamento a paciente passa por 
uma avaliação e só depois disso inicia os 
procedimentos. 

A foto mostra o antes e o depois de uma cliente que passou pelo procedimento do Dandy Body

Ela afirma que dentre os procedimentos, a 
cliente realiza exercícios específicos para 
trabalhar o fechamento da diástase – uma 
abertura que o músculo do abdômen propor-
ciona para que o bebê fique bem encaixado 
durante seu desenvolvimento. A Dra. Kel-
lem também diz que o procedimento envol-
ve um trabalho ao redor de toda a anatomia 
abdominal, diminuindo, assim, a flacidez 
muscular, pois devolve para esse músculo a 
sua tonicidade original, diminuindo o per-
centual de gordura localizada na região e 
melhorando significativamente o aspecto da 
pele da barriga, que foi tão castigada com o 
processo gestacional.	“O	resultado	do	trata-
mento	é	percebido	em	aproximadamente	30	
dias	de	procedimento”, afirma. 

Tratamento de flacidez com 
fios de PDO

O Centro Estético Kellem Alasia oferece 
diversos tratamentos para flacidez de pele 
e o carro chefe é o PDO, uma terapia que 
utiliza pequenas agulhas carregadas com 

mini fios de sustentação que são introdu-
zidos debaixo da pele, produzindo colá-
geno e proporcionando um efeito lifting 
natural (melhora da espessura da pele).
 “O	 Centro	 Estético	 Kellem	
Alasia	 é	 formado	 por	 uma	 equipe	 de	
qualidade	 e	 todos	 são	 muitos	 atenciosos. 
O	 tempo	 que	 me	 cuidei	 com	 eles	 foi	 muito	
bom	 e	 essencial	 pra	 que	 eu	 conseguisse	 um	
retorno	rápido	ao	meu	peso	e	medidas”	(Arine 
Kroebel, Advogada).

Tratamento facial
“Trabalhamos	 com	 um	 tratamento	 di-
ferenciado	 para	 melasma,	 como	 o	 Ma-
gical	 Process,	 uma	 técnica	 que	 rea-
liza	 o	 clareamento	 da	 mancha	 sem	
descamação	 da	 pele”, conta a Dra. Kellem.

Outras atividades do 
centro estético

O Centro Estético Kellem Alasia realiza ser-
viços diversificados na área estética, como o 
facial, o capilar e o corporal. Além disso, re-
aliza a aplicação de botox, micro vasos, entre 
outros procedimentos.

A Advogada Arine Kroebel e digital influencer (@
blitzvix), em um dos procedimentos da clínica.
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Blogues no Instagram
O bairro Jardim Camburi possui diversos 

profi ssionais e celebridades que se destacam 
no Instagram. A edição do jornal Eu Amo 

Meu Bairro já entrevistou três deles: a 
publicitária Aline Dias (@alineaproves), 

a advogada Arine Kroebel (@blitzvix) e a 
turismóloga Luana Alves (@ eululy).

 Se você conhece profi ssionais que 
fortalecem o bairro de alguma maneira e 
que merecem ser destaque no impresso, 

entre em contato conosco por e-mail 
(contato@euamomeubairro.com) ou através 
do  Instagram (@euamomeubairro) e envie 

sua sugestão.

Aulas gratuitas de matemática
 A Código Kid é uma escola que 

oferece cursos de informática, robótica, 
programação, youtuber e outros 

treinamentos. A escola foi inaugurada em 
Jardim Camburi no fi nal de 2019 e acabou 

de lançar sua versão online, dando destaque 
às atividades para crianças, adultos e idosos, 

além de um curso gratuito de matemática. 
Confi ra mais informações no Instagram da 

Código Kid (@codigokidvix).

“O	sucesso	normalmente	vem	para	quem	está	ocupado	demais	para	procurar	por	ele”	
Henry	David	Thoreau

Utilidade pública
  Todas as quartas-feiras, a partir das 
20h30, acontecem lives no Instagram do jornal 

Eu Amo Meu Bairro (@euamomeubairro). 
Confi ra entrevistas com profi ssionais especia-
listas em diversas áreas, como saúde, beleza, 

direito, empreendedorismo, entre outras. Vamos 
discutir temas como queda de cabelo, estresse, 

doenças psicossomáticas e outros que podem ser 
sugeridos pelo público.

Inauguração inovadora
 O mês de abril foi marcado pela inaugura-
ção do Studio Karina Louvem, um espaço que 
atua com micropigmentação e estética facial. O 
evento aconteceu de forma inovadora, por conta 

do momento de quarentena que o Brasil está 
vivendo. A inauguração foi realizada através de 
uma live no Instagram, onde a proprietária mos-
trou todo o espaço interno da loja e falou sobre 
os serviços oferecidos. Além do atendimento, 

o espaço foi projetado para a realização de 
cursos e treinamentos. O estúdio está locali-

zado pertinho da Unidade de Saúde de Jardim 
Camburi, na rua Carlos Martins, n. 1180, loja 
07. Mais informações no Instagram do estúdio 

(@ studiokarinalouvem).

Volta em Jardim Camburi, 

A catarata é a maior causa de ce-
gueira reversível em todo o mundo, 
com exceção dos países desenvolvidos. 
Corresponde a 47,8% dos casos mun-
diais de cegueira em estudos em 2004.

O termo catarata é dado para qual-
quer perda de transparência do cris-
talino, que é uma lente natural que 
se encontra dentro dos nossos olhos. 
Ele é um dos responsáveis pela nos-
sa capacidade de focar nos objetos. A 
doença pode ser congênita (a pessoa 
nasce com a catarata) ou adquirida, 
sendo a idade o principal fator. Algu-
mas doenças, como diabetes mellitus, 
podem acelerar o processo. Outros fa-
tores seriam o tabagismo, o alcoolis-
mo, e o uso de certos medicamentos.

Com o avanço da idade, a prevalên-
cia da catarata foi estimada em 2,5% 
em pessoas entre 40 e 49 anos, 6,8% 
naqueles entre 50 e 59 anos, 20% en-
tre 60 e 69 anos, 42,8% entre 70 e 79 
anos e 68,3% em pessoas acima de 80 
anos, segundo alguns pesquisadores 
brasileiros. De acordo com a OMS, a 
incidência anual de catarata é estima-
da em 0,3% ao ano. Isso representaria, 
no Brasil, cerca de 550 000 novos ca-
sos de catarata por ano (TALEB, 2009).

Os sintomas mais frequentes são: 
sensação de visão embaçada, alteração 
continua do grau de óculos, espalha-
mento dos refl exos ao redor das luzes 
e alteração na percepção de cores (pa-
recem estar desbotadas). Geralmente 
há uma piora, primeiro, da visão para 
longe comparativamente à visão de 
perto. Somente o oftalmologista po-
derá realizar os exames necessários 
para a confi rmação do diagnóstico 

Especialista

Dr Luis Augusto Gesteira de Campos
Médico Oftalmologista - CRM 7003
Formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, espe-
cialista em Catarata e Retina, pela Faculdade de Ciências 
Médicas, Santa Casa de Belo Horizonte e Fellowship em 
Retina pelo Hospital de Olhos de Minas Gerais. 

e também indicar o melhor procedi-
mento cirúrgico para o tratamento.

A correção cirúrgica é a única opção 
para a recuperação da capacidade visu-
al do portador de catarata senil Hoje, 
com a evolução da cirurgia, ela é fei-
ta de forma indolor, com anestesia em 
forma de colírio (tópica) e sedação, e o 
paciente não fi ca internado, retorna para 
casa ao fi nal do procedimento. A tecno-
logia veio incorporar avanços, também, 
em diminuir a dependência do ócu-
los, em alguns casos, após a cirurgia.

Você sabia que a catarata é a maior causa de 
cegueira reversível no Mundo?

O cristalino é uma lente biconvexa natural do 
olho localizado atrás da pupila, onde perde a 
transparencia e se transforma em catarata.

Faça uma avaliação. Atendemos 
convênios e particulares de segunda a 
sexta-feira de 8:00 as 18:00, na Oftal-
moclínica, localizada no Unique Mall 
- Av. José Maria Vivacqua Santos, 280 
- Salas 1009 e 110 - Jardim Camburi.

Agendamento no telefone (27)3337-
8285 ou Whatsapp (27)99608-3144.

A má alimentação pode 
provocar queda capilar

A queda de cabelo 
é muito comum, 
tanto para jovens 

quanto para adultos. Os 
fatores genéticos como a 
calvície, a alopecia, o es-
tresse e outros problemas 
podem ser desencadeado-
res da queda capilar. No 
entanto, é possível que o 
problema esteja ligado di-
retamente à alimentação.
 O nutricionista Rafael 
Monteiro fala que a ali-
mentação influencia na 
boa saúde do ser humano 
e que uma dieta restriti-

va, com baixa ingestão de 
frutas, por exemplo, pode 
causar a queda de cabe-
lo. Segundo ele, é preciso 
consumir vegetais, legu-
mes, e outros alimentos 
que contenham os nu-
trientes necessários para 
uma boa nutrição e para 
a manutenção da saúde.
 “Costumo fazer uma 
analogia com o combustí-
vel de um carro. Se abas-
tecemos frequentemente 
em um posto de gasolina 
duvidoso, poderemos ter 
problemas com peças e 

com o funcionamento ge-
ral do veículo. Da mesma 
maneira acontece com nos-
so corpo. Se é nutrido de 
forma inadequada, a curto, 
médio ou a longo prazo de-
senvolveremos algum tipo 
de problema de saúde ou 
de estética. A má alimenta-
ção é prejudicial”, afirma.
 Rafael diz que para tra-
tar um paciente com queda 
capilar é necessário verifi car 
como estão as vitaminas, mi-
nerais, alterações na tireoi-
de, testosterona, hormônios 
sexuais femininos e outras 
informações que ajudam a 
descobrir o motivo da queda.
“Dependendo do resultado 
podemos regular a dieta 
do paciente e até mesmo 
suplementar. Na consulta 
é feito o mapeamento para 
saber qual é a deficiên-
cia e assim fazermos uma 
reposição específica. De 
forma nutricional, quan-
do percebo que o exame 
de sangue não tem proble-
ma algum, busco detectar 
se um dos fatores é sono, 
ansiedade, estresse ou ou-
tro, podendo suplementar 
com fitoterápicos, como a 
valeriana, a camomila e o 
5HTP, em cápsula ou via 
oral. O paciente é acompa-
nhado a cada três meses, 
com exames de sangue, 
para saber se o problema 
foi solucionado”, informa.
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Conheça outras ações em vale.com/coronavirus

Solidária com toda a mobilização nacional 
para combater a Covid-19, a Vale está 
contribuindo para que a rede de saúde 
esteja mais estruturada.

Aqui no Espírito Santo, mais de 600 mil 
unidades de equipamentos de 
proteção, como máscaras, óculos, luvas e 
outros itens de segurança estão sendo 
entregues para hospitais e profissionais 
da saúde.

Além disso, a Vale está trazendo para o 
Brasil 5 milhões de kits de teste 
rápido e mais de 15 milhões de 
equipamentos de proteção 
individual.

Com serenidade, responsabilidade e 
colocando à disposição tudo que 
estiver ao nosso alcance, vamos 
superar juntos esse momento.

Hospital Dório Silva - Serra

Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves - Serra

Hospital São José - Colatina

Hospital Dr. João Santos Neves - Baixo Guandu

A Vale também está adiantando 
pagamento a fornecedores, injetando 
mais de 90 milhões de reais na 
economia capixaba.

Neste momento difícil e desafiador, 
a Vale está junto com o Brasil para
superar essa crise.

unidades de equipamentos de 
proteção, como máscaras, óculos, luvas e proteção

entregues para hospitais e profissionais 
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9 de abril | Dia do Aço ArcelorMittalTubarao

Temos que ser fortes como o aço, para cuidarmos das pessoas, seja ficando em casa ou continuando 
com as nossas funções essenciais. E você pode contar com o aço, ele está em sua casa para que continue 
com o teletrabalho, está nas instalações hospitalares para auxiliar nos cuidados dos que mais precisam e 
nas estradas para garantir o abastecimento das cidades. O aço continua em seu dia a dia. E assim como 
o aço, você tem a capacidade de se reinventar e se renovar estando sempre PRESENTE e em movimento. 
Juntos seguiremos em frente, com a convicção e a esperança de que o futuro somos nós que fazemos.

Neste Dia do Aço, celebrado em 9 de abril, é hora de 
enxergar o que realmente importa: O OUTRO. 

Presentes como o aço.


