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MULHER!
EXPERIMENTE
OUSAR!
Renata Helena Marim, Fabiane De Carli e Amanda Paganoto
Mulheres de sucesso na vida e na proﬁssão

Na Agronorte você
encontra tudo que
precisa, com o melhor
preço, qualidade e um
excelente atendimento!

Estamos completando
15 anos em Aracruz
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Ser parte de uma empresa é como ter mais
uma família, nos preocupamos com ela,
cuidamos e queremos vê-la melhorar
cada vez mais.

A

agronorte agradece a vocês, clientes e amigos, pela preferência e
conﬁança ao longo desses 15
anos. Para bem atender, contamos com uma variada linha de produtos: rações, milho, artigos para pets,
aves e pássaros, medicamentos para
animais, telas, ovos direto da granja e
muito mais. Trabalhamos com atendimento personalizado e atencioso,
visando sempre a satisfação dos clien-

27 3256-1322 / 99760-7863
Av. Castelo Branco, 306
Bela Vista - Aracruz/ES

tes. Temos o melhor preço e excelente
qualidade em nossos produtos. Somos
uma empresa preocupada com o
bem- estar dos nossos colaboradores e
com a qualidade do atendimento em
um ambiente familiar e harmônico,
que faz com que os clientes sintam-se
bem acolhidos.
Jose Almeida Goularte e
Geanes Rodrigues Goularte
Fundadores da Agronorte

Venha fazer parte
da família
Agronorte
você também!

Equipe feminina da família Agronorte: Brenda, Gildélia, Jaqueline, Lidiane, Geanes, Kathiara, Livia, Rosiane e Valdinete

RUA DA ALEGRIA, Nº 811,
CENTRO, ARACRUZ/ES

98125-9337
Café da Manhã
Incluso

Com
Elevador

PORQUE VOCÊ MERECE O MELHOR.
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[Plástico: terror dos ocenaos]
Mais plástico do que peixes no mar
[Missão África]
Voluntários de Aracruz relatam
experiência
[Corrida de rua: nós praticamos essa ideia]
Sinônimo de saúde e qualidade de vida

NUTRICIONISTA
ESPORTIVO

João Gabriel Pedrini Cavalheri
Atende na Academia Vida Ativa
e no Armazém Fit Store
27 99902-1111

“NUTRIÇÃO DESCOMPLICADA”
Para melhorar a adesão do paciente
ao planejamento e se manter nele
durante um maior período.
Nutrição esportiva para praticantes de
atividades físicas, atletas e adultos em
geral com qualquer necessidade
Graduação em nutrição na UFES
Pós-graduando em Nutrição Esportiva
Graduação semipresencial em Marketing
ROD. LUIZ THEODORO MUSSO, B. DE CARLI - ARACRUZ/ES

O CERIMONIAL 2
AGORA TEM AR
CONDICIONADO
CENTRAL
ESTRUTURA COMPLETA
DE BUFFET PARA SEU
EVENTO E COM ESPAÇO
AMPLO E TOTALMENTE
CLIMATIZADO.
3256-2378 | 9 9951-1111
Rod. Aracruz x Ibiraçu, Km 03
contato@sitiosantajoana.com

Sítio Santa Joana - inovando para
que seu evento fique completo!

Advogados Associados
e s c r i t ó r i o C A R L E S S O,
CARVALHO, VASSOLER,
CASTIGLIONI & TOFFOLI
possui como sócios fundadores
cinco profissionais. Não
obstante o ambiente no
escritório ser descontraído e leve em
decorrência da amizade, o cerne do
relacionamento advogado/cliente
nunca deixou de ser a competência,
honestidade e confiança. Indagados
sobre o motivo da união, explicaram
sobre a intenção em oferecer uma

Dra. MARJORY
TOFFOLI
OAB-ES 17.976

Dra. DRIELLE
CARVALHO

advocacia de qualidade em todas as
áreas do Direito, focada no cliente,
com resultados maximizados e
apresentação de soluções personalizadas à realidade. Engajamento define a
a t u a ç ã o d e s s e s p r o f i s s i o n a i s.
Doutores Camila Vassoler, Drielle
Carvalho, Giordano Castiglioni,
Marjory Toffoli e Nayane Carlesso,
primorosos advogados, fascinados

Dra. NAYANE
CARLESSO

OAB-ES 19.527

OAB-ES 23.593

pela advocacia, pela Justiça e pelas
pessoas. Para o futuro, almejam
ampliar a atuação dentro do Estado,
c o m a d vo g a d o s a s s o c i a d o s e
colaboradores qualificados, conquistando mais clientes sem, contudo,
deixar de prestar o atendimento
p e r s o n a l i z a d o, p r e s e r va n d o a
credibilidade construída.

Dr. GIORDANO
CASTIGLIONI

Dra. CAMILA
VASSOLER

OAB-ES 18.007

OAB-ES 15.271

27 3256-6509

| 9 9703-4321

Rua Professor Lobo, 382, sala 202 - Centro, Aracruz/ES, CEP: 29.190-062
(em cima da AT3 Internet)

RONYS DUARTE

GUEDES

Construindo sonhos

decorador Ronys Duarte Guedes
é referência do setor em Aracruz e
Região, no mercado de decoração
e organização de festas. Guedes se
formou em Pedagogia, mas o
destino lhe reservava novidades.
Foi ambientando e ornamentando o
supermercado em que trabalhava, bem
como organizando coquetéis e jantares
para clientes daquele empreendimento
que ele teve certeza do caminho de
sucesso que iria trilhar.
Guedes especializou-se em decoração
de festas e eventos familiares e corporativos, chegando a atuar como professor
na área. Também formado em Design
de Interiores, ele hoje concilia as duas
paixões na missão de fazer parte dos

Decoração do
coquetel em
homenagem
às MULHERES,
promovido pela
revista Desejo

momentos mais importantes da vida dos
seus contratantes. “Sinto-me agradecido
quando sou escolhido entre tantos bons
proﬁssionais para decorar um casamento, uma
festa de aniversário, um batizado e outros tantos
eventos. Faço parte daquele momento e de
alguma forma entro na história da pessoa, pois a
minha arte será eternizada pelas fotograﬁas e
ﬁlmagens. Por isso, o cuidado minucioso sobre
cada detalhe”, diz.
Com uma ampla cartela de clientes,
Guedes sempre é indicado para novos
desaﬁos. Em razão disso, o proﬁssional
não abre mão da atualização contínua
para atender – com requinte, bom gosto
e personalidade – os anseios, os desejos e
as necessidades dos contratantes. “Não
tem preço quando o cliente se encanta com o seu
serviço; com a sua entrega e depois de algum
tempo te reencontra, te abraça e fala emocionado
como o momento dele ﬁcou ainda mais especial
porque você cuidou de tudo de forma diferenciada
e carinhosa. Pra mim, isso é o que traduz
sucesso”, pontua.

27 99984-3927
www.guedesdecor.com.br
guedes@guedesdecor.com.br

Aniversário

15 anos de Yasmin Camargo Nunes
País das Maravilhas foi o tema da festa
de 15 anos de Yasmin Camargo Nunes,
realizado no Cerimonial Broetto no dia
23 de fevereiro. A aniversariante, seus
pais - Irinéia Camargo Nunes e Carlúcio
Rocha Nunes e irmãos - Elisa e Júnior receberam familiares e amigos em clima
de emoção, encanto e magia, todos
deslumbrados com tamanha beleza. A
festa contou com a assessoria da competentíssima cerimonialista Ana Bogéa.
A Camarero enviou ﬁgurantes para
interpretar os clássicos personagens

Chapeleiro Louco, Coelho Branco e
Rainha de Copas. Já a MS Buffet marcou
presença com o chef Hugo Grassi,
participante do reality show Fábrica de
Casamentos (SBT).
Animada pelo DJ Jeferson Jr, a festa
ainda contou com cênica da Incolor,
abertura e efeitos da Adenes Produções,
coreograﬁas de Diogo Fraga, décor de
Maison Rosée, mesa de doces de Leninha Moreira, mesa de saída e maquete de
Regina Maynard, fotograﬁa de Weliton
Aiolﬁ e ﬁlmagem de Josimar Marques.

SAÚDE

A OdontoCompany é uma
rede de clínicas odontológicas
completa, com atendimento
em diversas áreas de forma
moderna e inovadora.

A força do seu sorriso
é a nossa prioridade!

Limpeza, Canal, Extração, Próteses,
Clareamento, Implante, Aparelho Ortodôntico
(27) 3111-2800
9 9920-5101
aracruz@odontocompany.com
www.odontocompany.com
Av. Venâncio Flores, 1392 - Centro - Aracruz/ES

“Faça o seu tratamento
odontológico com quem
é líder em sorrisos no
Brasil.
Essa eu aprovo.”
Carlos Massa
Ratinho

Quais são as opções para
substituir um dente perdido?
Dependendo da localização do
dente, é provável a
recomendação de um implante
dentário, uma ponte ou uma
prótese parcial. Todas essas
opções têm seus benefícios e
desvantagens, mas para saber
qual a melhor para o seu caso,
agende uma consulta conosco;
assim podemos examinar e
avaliar a melhor.

SA
ambiental

anos

Prestando Serviços
Especializados e atuando para
um Meio Ambiente Sustentável.

Em novembro/2000 iniciamos como uma empresa
de telecomunicações, hoje prestamos serviços
especializados e contribuímos para um
Meio Ambiente sustentável, estamos
presentes nos estados de São Paulo,
Bahia e Espírito Santo.

Continuaremos na busca pelo crescimento e
melhoria contínua. A SA ambiental agradece
por você fazer parte desta história.

isita do governador Renato
Casagrande no sábado, 16 de
fevereiro, a Demétrio Ribeiro, para
conhecer o projeto “Caminhos do
Campo”, com promessa de
assinatura de ordem de serviço
ainda neste semestre, para
asfaltamento da rodovia de Demétrio
Ribeiro a Santa Teresa, incentivando
o Turismo na região.

O governador
Renato Casagrande foi
recebido em Demétrio
Ribeiro pelo secretário
de Desenvolvimento
Urbano, Marcus Vicente,
a esposa Naciene
Modenesi Vicente e o
procurador da
Assembleia Legislativa,
Dr. Alécio Fávaro, para
um descontraído almoço
harmonizado com vinho
e muito bate papo.

Panorama
sobre as
agressões
contra
mulheres no
Brasil
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Segundo o levantamento, 52% das
mulheres que sofreram alguma
agressão no último ano ﬁcaram
caladas.
Apenas 22% das vítimas de
ag ressão buscaram um órgão
oﬁcial, sendo que a delegacia da
mulher foi a instituição mais
buscada. Ainda assim, 30% das
mulheres agredidas preferem falar
com a família, amigos e membros
da igreja que frequentam sobre a
violência.
Foi feita uma projeção quanto
aos casos de agressão e descobriuse que, de acordo com os números
p r o j e t a d o s, 1 2 . 8 7 3 mu l h e r e s
foram ag redidas por dia nos
últimos 12 meses, o que signiﬁca
536 delas por hora e nove por
minuto. Além de analisar casos de
agressão, a pesquisa observou
também os casos de assédio.
Frente às opções, 37,1% das
mulheres responderam ter sido
assediadas no último ano. Por faixa
etária, esse valor passou para
66,1% entre mulheres de 16 e 24
anos. De 25 a 34 anos o percentual
também é alto, sendo equivalente a
53,9%.

DENÚNCIAS SÃO IMPORTANTES
Fotos: Divulgação

local mais inseguro para a
mulher brasileira vítima
de violência é a própria
casa. E o agressor está
dentro do ambiente
d o m é s t i c o, a p o n t a o
levantamento “Violência
Contra as Mulheres”,
realizado pelo instituto
Datafolha a pedido do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP). O estudo, que nos dias 4 e
5 de fevereiro deste ano ouviu
2.084 pessoas em 130 municípios
do país, revela ainda que a maioria
das mulheres vítimas de agressão
não denuncia o agressor a um
órgão oﬁcial e também não
procura apoio da família ou de
amigos.
Entre as 1.092 mulheres
entrevistadas, 27,4% aﬁrmaram
ter sofrido algum tipo de violência
no último ano. Das mais de mil
vítimas, 76,4% aﬁr maram que
conheciam o agressor (namorado,
cônjuge, companheiro, vizinho ou
ex). Por mais que os casos de
violência sejam muito recorrentes,
a m a i o r i a d a s mu l h e r e s n ã o
denuncia os agressores à polícia.

Em 2018, mais de mil homens
foram presos em ﬂagrante no Espírito
Santo por crimes de violência contra a
mulher. O número mais que dobrou
em relação a 2017, quando, de acordo
com a secretaria de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social,
foram feitas 435 prisões em ﬂagrante.
Segundo a Divisão Especializada de
A t e n d i m e n t o à M u l h e r ( D I VDEAM), essas prisões são de casos em
que policiais puderam, a partir de
denúncia, ﬂagrar o agressor no ato.
Ainda no ano passado, a Polícia Civil
registrou quase 15 mil boletins de
ocorrência de violência contra a
mulher e cumpriu 240 mandados de
prisão contra agressores.
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Mulher!
Experimente ousar!
Convido você, leitor, a mergulhar no conteúdo
das próximas páginas e ter uma visão do que
preparamos para informar o que dene a
“MULHER DE SUCESSO”. Não há caminho fácil
para chegar ao topo. Estar no topo signica que
está em um lugar que conquistou com trabalho,
ousadia e determinação, já que é conhecida pelo
seu público, bem denida e tem o seu produto
procurado porque é relevante. A partir daí vem a
parte mais difícil: trabalhar com anco para não
perder esse lugar no ranking do mercado de
trabalho, destacando sua empresa entre as demais
e continuar investindo, se adaptando às mudanças
e às necessidades do consumidor.
Nos orgulhamos em poder celebrar e contribuir
para a seleção e apresentação “DELAS” que são
dinâmicas, bem relacionadas e importantes na
economia aracruzense. Anal, poder ousar
também é um luxo!
Conheça o perl prossional das Mulheres de
Sucesso de Aracruz, que se mostram exclusivas e
no comando de suas vidas, fazendo história e
conrmando porque lideram e permanecem na
memória de um município inteiro,
Beth Vervloet

Fabiane
De Carli
EMPRESÁRIA / MODA
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gosto de lidar com o público foi um
fator decisivo para que Fabiane
optasse pela mudança na direção da
carreira. Hoje, a empresária que
migrou com sucesso do comércio de
rua para o de shopping center, quer
agregar ao conceito acolhedor e
aconchegante de sua loja um atendimento cada vez mais personalizado,
privilegiando o olhar feminino nesta
atenção individualizada ao cliente.
“Prezo pela conﬁança dos meus clientes em
saber que o que estou vendendo a eles,
realmente combina. Ouço e interpreto a
necessidade do meu cliente diante dos seus
desejos e expectativas a ﬁm de apresentar uma
proposta individualizada o mais perto
possível do look ﬁnal almejado. A ideia agora
é ampliar essa minha aptidão, me capacitando como personal stylist”, explica.
Esposa do Sérgio e mãe da Luiza e
do João, Fabiane não abre mão de
tempo para se dedicar à família. Seu
maior hobbie, inclusive, é desfrutar de
momentos de lazer com ela. “Apesar da
rotina corrida, não me deixo levar pelo
trabalho e procuro ser proativa na

organização da minha agenda, garantindo,
assim, momentos de qualidade com meus
ﬁlhos e o meu marido. Também separo um
tempinho para cuidar de mim. Só tenho a
agradecer a Deus por tudo que tem me
proporcionado”, diz a empresária.
Com uma década de dedicação à
Essencial Lounge, o desejo de Fabiane
para os próximos 10 anos é que o
empreendimento siga prestigiado e
prospere em sintonia com a evolução
do mercado, sempre com uma equipe
especializada, atendimento personalizado e entregas de excelência. Entre
outros planos pessoais e proﬁssionais,
a empresária planeja montar sua
própria loja virtual, consolidando sua
marca também no segmento de ecommerce.

Shopping Oriundi - Aracruz
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F

oi com deter minação e
persistência, colocando Deus
acima de tudo, que Fabiane De
Carli tornou-se uma empresária
de sucesso no mundo da moda.
Proprietária da Essencial
Lounge, empreendimento que tem
um relacionamento consolidado com
o público aracruzense, Fabiane
procura sempre proporcionar aos
clientes looks que oferecem conforto
e ao mesmo tempo, elegância.
Formada em Nutrição, a empresária
chegou a atuar na área. Mas, foi no
comércio onde ela se realizou
proﬁssionalmente. “Minha família é de
comerciantes. Com o tempo percebi que era
um caminho natural a se seguir. Comecei
vendendo calçados e acessórios. Depois,
ampliei as possibilidades de mercado,
incrementando linhas de roupas femininas e
masculinas. Este ano, a Essencial completa
10 anos reaﬁrmando, com cada vez mais
certeza e convicção, que conforto e elegância
podem andar juntos sempre”, enfatizou,
orgulhosa.
Aliado à vocação empreendedora, o
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Proﬁssional persistente e
mulher decidida

Renata
HelenaMarim
EMPRESÁRIA
CASA E DECORAÇÃO
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Proﬁssional dinâmica e
mulher
realizada
16

D

ona de um bom gosto
indiscutível, dinâmica e exímia
conhecedora da arte de
encantar unindo estilo;
qualidade; requinte e soﬁsticação, Renata Helena Marim não
poderia ter escolhido segmento
melhor do comércio para investir, se
não o de casa e decoração. Apaixonada
pelo seu trabalho, a empresária se
coloca no lugar dos seus clientes,
fazendo por eles tudo aquilo que
g ostaria que ﬁzessem por ela.
Tamanha dedicação ancorada em
valores como ética e transparência só
poderia mesmo torná-la referência no
mercado.
Formada em Administração de
Empresas, Renata atuou como
bancária por oito anos. Com o
encerramento das atividades do banco
para o qual trabalhava, precisou
buscar novas oportunidades no setor.
Sem sucesso imediato, ela, que não
consegue ﬁcar parada, decidiu abrir o
próprio negócio. Em 1995, inaugurou
a 'Papel Presente' em João Neiva,

vendia ﬂores naturais, material escolar,
brinquedos e presentes. Doze anos
depois, percebendo que era hora de
expandir e o momento certo para se
reinventar, abriu a segunda loja. Desta
vez, em Aracr uz, com g rande
variedade de produtos, entre artigos
de decoração, utensílios de cozinha,
mesa posta e organização, além do
serviço de lista de casamento.
“São 24 anos dedicados a 'Papel
Presente'. Considero-me uma vencedora.
Fiquei fora do mercado de trabalho e precisei
dar a volta por cima. Como venho de uma
família empreendedora, tornar-se comerciante foi praticamente uma consequência
natural. No início, mesmo tendo todo o apoio
do meu esposo, tudo foi difícil. Mas, com fé, se
supera limites. Sou a prova disso. Persisti,
venci e é um orgulho ser reconhecida;
respeitada e bem recebida pelo mérito do meu
trabalho, herança da minha mãe e das
minhas avós que faziam trabalhos manuais,
sempre evidenciando muito bom gosto em
cada detalhe”, conta.
Atenta aos desejos e necessidades
dos clientes, buscando sempre

encantar ao exceder as expectativas
dos mesmos, Renata, além de oferecer
atendimento personalizado atrelado a
um ambiente agradável e diferenciado,
proporciona comodidade ao visitar ela
própria o espaço que o cliente deseja
transformar. A propósito, a empresária – visando adicionar cada vez mais
conforto a sua loja – tem a abertura da
sede própria da 'Papel Presente' em
Aracruz (contando, inclusive, com
estacionamento) como plano para se
concretizar no futuro. Um logo ali,
onde – dosando trabalho e lazer,
desfrutando do amor do esposo e do
ﬁlho (futuro médico); da companhia
de outros familiares e amigos e
contemplando a vida com gratidão –
ela celebrará essa e muitas outras
conquistas.

Aracruz e João Neiva

Dra. Jesiane de
Jesus Silva Bravo
OAB-ES 25.666

ADVOGADA
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Proﬁssional resiliente e
mulher determinada
se tornou. “Sou acostumada com a
agitação. Ainda em Linhares, entrei na
faculdade com 17 anos, já conciliando estudos
com estágio. Quando vim para Aracruz,
passei a trabalhar de dia e estudar à noite,
então sempre foi muito corrido e até gosto
disso. Preﬁro o desaﬁo – conciliando ser
esposa, mãe, dona de casa, proﬁssional e
amiga – a ﬁcar parada”, assegura.
Outra vontade de Jesiane é montar
um projeto social voltado a crianças.
“À medida que vamos obtendo sucesso
proﬁssional e realizando nossos sonhos,
acredito que podemos pensar em contribuir
com outras pessoas, fazendo nossa parte por
um mundo melhor. É um sonho. Espero
poder realizá-lo”, pontua.

Dra. Jesiane de
Jesus Silva Bravo

Advogada

DESEJO

formou em 2015. “Sempre gostei de falar,
se expressar, comunicar e escrever. Cursar
Direito me oportunizou tudo isso e estou
muito satisfeita com minha escolha”, frisou.
Jesiane almejava prestar concurso
para seguir carreira pública depois de
concluir a graduação em Direito.
Entretanto, a aprovação no exame da
OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) antes da colação de grau a levou
de encontro à advocacia. “Apesar de
eventuais diﬁculdades, sinto-me muito
realizada na advocacia. Costumo dizer que
me encontrei com minha proﬁssão. Porém,
não descarto ampliar os estudos para
ingressar na magistratura”, revela.
Fora do escritório, a advogada gosta
de curtir a família e sair com os
amigos. Casada e mãe de uma menina,
procura atuar com maestria na gestão
do tempo para dar conta da demanda
que lhe é exigida. Isso sem esquecer o
desenvolvimento pessoal, dedicando
tempo a si mesma, aﬁnal, o sucesso é
algo que ela atraiu pela mulher em que

MARÇO 2019

T

endência natural para se
recuperar ou superar com
facilidade os problemas que
aparecem, resiliência é a
marca pessoal mais evidente
da advogada Dra. Jesiane de
Jesus Silva Bravo, que possui experiência nas áreas cível, trabalhista,
consumidor e família, atuando no
âmbito preventivo e contencioso.
Bastante determinada, ela conta que
sempre fez escolhas e tomou decisões
pautadas no versículo bíblico de
Filipenses: “Tudo posso naquele que me
fortalece”.
Natural de Linhares, Jesiane
sonhava em ser jornalista. Mudou-se
para Aracruz devido a uma oportunidade de emprego. Como não há no
município ofer ta do curso de
Comunicação Social, e cursá-lo em
outra cidade diﬁcultaria a conciliação
de estudo e trabalho, ela optou pela
graduação em Direito na Faculdade
Casa do Estudante (Face), onde se
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legria é a marca pessoal mais
forte da assistente social
Amanda Rosário Cor reia
Pag anoto, que também é
cantora e vem despontando
cada vez mais no cenário da
música capixaba. Dona de uma voz
marcante e cheia de personalidade, ela
ganha novos fãs a cada dia não só pela
competência musical, mas também
pelo gigantesco carisma. E no Serviço
Social não é diferente. Carinho e
dedicação estão evidentes em cada
atribuição proﬁssional que Amanda
cumpre.
Formada pela Escola Superior de
Ciências da Santa Casa de Misericórdia
de Vitória (Emescam) em 2012,
Amanda foi assistente social do
sistema prisional capixaba por cinco
anos e, há um, exerce a proﬁssão no
projeto 'Espaço de Convivência
Aprender Fazendo' do 25/ES Grupo
Escoteiro Jequitibá. Membro do
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA),
ela também trabalhou no 'Projeto

Girassol', da Paróquia São João Batista.
“Sempre atuei na minha área de formação.
Acredito ter sido escolhida por minha
proﬁssão, pois me inscrevi em quatro cursos e
consegui bolsa de estudos para Serviço Social.
Talvez era uma predestinação. Hoje, sinto-me
realizada enquanto assistente social”, conta.
Realizada, Amanda também está
com a segunda (quase primeira)
proﬁssão, mas não totalmente, aﬁnal
tem muito a conquistar e a fazer. “Os
desejos são grandes, mas com muito trabalho e
os pés no chão, acredito ser possível”,
enfatiza a cantora que, apostando no
estilo sertanejo, começou a brilhar nos
palcos em 2015. O hobby virou
trabalho e de lá pra cá foram diversas
experiências marcantes. Na mais
recente delas, Amanda arrastou uma
multidão atrás do trio elétrico.
A assistente social e cantora deﬁne
seu dia a dia como uma eterna corrida.
Desdobrando-se para cumprir com as
atribuições das duas proﬁssões, tendo
também que atuar como empresária
para gerenciar a sua carreira e a da
banda que montou para acompanhá-

la, Amanda não abre mão de tempo
para praticar crossﬁt e curtir sua 'base,
porto seguro e tesouro mais precioso',
a família. Filha mais velha da Cida e do
João Luiz, ela tem os pais, a irmã
Bruna e o esposo Ricardo como os
maiores amores. Mais do que isso:
seus maiores incentivadores. “Eu os
amo demais. A razão de toda a correria é
conquistar o sonho de proporcionar para
todos nós uma vida de realizações”,
explicou.
Amanda faz uma menção especial
ao esposo e braço direito. “O Ricardo
poderia ﬁcar em paz, sem participar dessa
correria, porém, além de me incentivar, ele
integra minha banda e ainda é meu produtor,
gerente ﬁnanceiro, fotógrafo, segurança e até
motorista. Enﬁm, compartilha comigo o
sonho de viver da música”, detalha a
cantora, que logo verá seu desejo
tornar-se realidade. Aﬁnal, como bem
diz o texto bíblico (Romanos 8:28) no
qual ela se inspira diariamente para
alcançar seus objetivos, “Todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus”.

Dra. Milene
Iremar
CRO ES 7557

DENTISTA
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reinventando-se e proporcionando aos meus
pacientes a garantia do melhor sorriso”, diz.
Milene vê a Odontologia como propósito de Deus em sua vida. “Não escolhi
minha proﬁssão, foi ela que escolheu a mim.
Orei, pedi ao Senhor um direcionamento e a
Odontologia apareceu na minha vida. Sou
imensamente feliz e grata por isso. Gosto muito
do que faço”, conta ela, acrescentando
acreditar que “o gosto de lidar com as pessoas e
o desejo de causar algum benefício em suas vidas,
mostrando-as o amor de Cristo, foram determinantes para esse chamado em minha vida”.
Na rotina corrida do dia a dia, a cirurgiã-dentista não abre mão de esquecer
momentaneamente o trabalho e atribuir
total atenção aos amores de sua vida: o
esposo Bruno Alves e seus sete cães
(Ágata, Antonela, Cecília, Chico, Faisquinha, Sophie e Teodora). “Sem esquecer,
claro, dos meus compromissos com Deus e com a
minha família, sobretudo, meus pais (Iremar e
Mirilândia), que tenho e terei sempre no coração.
Tudo o que sou devo a eles, que sempre me
incentivaram muito”, completa Milene, que
ainda, sempre que possível, dedica-se ao
voluntariado, uma experiência espontânea; alegre; prazerosa e gratiﬁcante.

Para o futuro, Dra. Milene deseja
seguir no mercado sem perder sua essência e o amor pela Odontologia, conquistando cada vez mais a admiração e o
respeito das pessoas pela comprometida
e dedicada proﬁssional que é. “Eu sempre
falo que, como proﬁssional e como pessoa, a gente
precisa amar o próximo. Quem tem amor ao
próximo compartilha aquilo que de melhor o
nosso coração carrega. É com essa capacidade
que quero – e sei que vou – alcançar meus
objetivos”, pontua.

Implantodontia | lentes de contato dental |
| clareamento dental | botox |
| preenchimento labial |
| lipo enzimática de papada.
2799528-4832
@dra.mileneiremar
admilene2011@hotmail.com

Av. Venâncio Flores, 1558 A
Centro - Aracruz/ES
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titude, criatividade, comprometimento, dedicação e solidariedade
são substantivos que sempre se
ﬁzeram presentes na trajetória da
cirurgiã-dentista, Dra. Milene
Iremar de Oliveira, especialista
em implante, prótese sobre implante,
bichectomia e harmonização orofacial.
Formada pela Escola Superior São Francisco de Assis (Esfa) em 2016, Milene
montou e competentemente administra
– em Aracruz – o consultório odontológico Implantar, empreendimento cheio
de personalidade que já é referência local
e, no que depender da proprietária,
ganhará os quatro cantos do Estado.
Plenamente satisfeita com seu trabalho, Milene empenha-se para oferecer o
seu melhor. É por isso que o sonho de
tê-lo reconhecido como referência em
nível estadual não está longe de ser alcançado. A proﬁssional, inclusive, já atende
pacientes de outros municípios. “Costumo
dizer que cada sorriso que entrego, leva o meu
sorriso por toda parte e ele ecoa em cada lábio
sem parar. Por esse motivo, quero continuar
fazendo o melhor de mim, buscando informações
de qualidade onde for possível, atualizando-se,
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26 CAPAS,

26 EDIÇÕES

DE DESEJO!

Com esta edição em suas mãos, e nossas
capas sendo homenageadas nestas páginas,
são seis anos de muita parceria!
Um super obrigado a todos.

SAÚDE

"Doutor, eu
escolhi você"

MARCELA
GIACOMIN PANDOLFI
A história de
uma guerreira
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DESEJO MARÇO 2019

HOMENAGEM ÀS
NOSSAS CAPAS

MARÇO 2019

DESEJO

6º COQUETEL DA REVISTA DESEJO | COBERTURA

DESEJO
revista
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Oferecem :
6º Coquetel/Jantar da revista Desejo
em homenagem ao Mês da Mulher
Organização e produção do ensaio fotográﬁco:
Beth Vervloet
Fotos:
Studio Casa e Vinícius Gardiman Fotograﬁa
Buffet:
Sítio Santa Joana
Música ao vivo:
Amanda, violão e bateria
Decoração do ambiente:
Guedes decoração de festas e eventos
Dj Diogo
Palestrante
Cirurgião Plástico - Dr. Rafael Busatto
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Para você,
a nossa

26ª

edição

º
6

RECHEADA DE
FOTOS EXCLUSIVAS
QUE MARCARAM O
6º COQUETEL EM
HOMENAGEM À
MULHER!

COQUETEL

para celebrar você,

MULHER!

Fotos do coquetel: Studio Casa e Vinícius Gardman Fotograﬁa
Veja todas as fotos em nosso site:
www.folhadolitoral.com.br

Feliz Mês da
Mulher!
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Mulher de Sucesso tem nome e proﬁssão:
Amanda Paganoto (cantora), Renata Helena Marim
(empresária casa e decoração), Jesiane de Jesus Silva
Bravo (advogada) e Fabiane De Carli (empresária de moda)
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Cirurgião Plástico,
Dr. Rafael Busatto
Palestrante
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Amei voltar a participar da
comemoração ao dia da
Mulher organizada pela Revista
Desejo, pois participei da
primeira edição. Foi realmente
uma noite para valorizar a
Mulher!! Com buffet gostoso,
ótima música e companhias
super agradáveis, marcaram
uma recepção maravilhosa
organizada com muito carinho
pela Beth!!
Muito obrigada!!
A festa foi inesquecível !!!
Fabiane De Carli
Boutique Essencial Lounge
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Dra.
Viviane Camara
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TIM!
TIM!
Evento sensacional, tudo de muito bom gosto.
Boa música, buffet delicioso e um público
maravilhoso que fez a energia da festa ser só
alto astral. É tradição na cidade a revista DESEJO
proporcionar esse evento de sucesso em
homenagem às mulheres de Aracruz. Foi
ótimo!
Bete Santi Roni
Boutique Sinal Verde
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99930-8307
amandacantora
@amandacantoraa
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KARIME DIAS LOPES LOUREIRO
AMANDA GADELHA
LAURIETE REIS
AMANDA PAGANOTO
LILIAN FADINI CHIEPPE MORA
ANA BOGEA
LUCIENE CAVALHERI HERMANO
ANA DEYSE CAMPAGNARO QUEIROZ
MARCIETE NUNES SOARES RAMOS
ANA PAULA CHRISTO PALAORO
MARISA SANTI CORDEIRO
ANDRÉA MIGUEL ASSAD
MARILZA MINCHIO
ANDRÉIA PAES DA ROCHA
MAYARA MUSSO
ANDREA VERVLOET
MARIA DA GLÓRIA DELPUPO
ADRIANE APARECIDA DA SILVA
MARIA DA GLÓRIA MAYER COUTINHO
BEATRIZ LOPES MAZIM
MARCIA CARNEIRO
BETE SANTI RONI
MARIA DA PENHA SELVATICI
BETH VERVLOET
MARCIA LUBE
CAMILIANA CANDIDO DE JESUS
MARCIA MODENESI
CELI GUISSO CABRAL
MARCIE VERVLOET COMÉRIO
CRISTIANE DIAS LOPES MAZIM
MARGARET MARINATO
CRISTINA LUZIA DE ALMEIDA
MARINETE SOUZA MARQUES MARTINS
CYNTHIA DE BARROS LIMA SCARPATI
MANUELA VERVLOET
DALILA DE JESUS CORREIA
MARTHA BARBARIOLI SANTI
ELEN GOMES HERMANO
MILENE IREMAR
FABIANE DE CARLI
NACIENE VICENTE
FABÍOLA CAETANO MORO
PATRICIA BERTOLLI
FABRICIA DE JESUS CORREIA
RAQUEL FAVARATO E REALI
FERNANDA FARINA
RENATA MARIM
FLAVIA NASCIMENTO BROETTO
ROSINETE APARECIDA ALBUGUETTI DE SOUZA
FLAVIA PUGET
SHIMENA CABRAL BUSATTO
FRANCINE RODRIGUES BITTI
SULAMITA LOUREIRO ROCHA
GEANES RODRIGUES GOULART
THAINA SANTI RONI
HELER TANIA PIGNATON
VANDETE FERRETI VERVLOET
IVANIA GOMES DO ROSÁRIO
VANIA PONTIN
JAQUELINE BORLINE
VIVIANI LECCO MANTOVANI
JEESALA MAYER COUTINHO COELHO
VITÓRIA CAVALHERI HERMANO
JESIANE SILVA BRAVO

MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO MÊS INTERNACIONAL DA MULHER.
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Beth, você está mais uma vez de
parabéns pela linda festa em
homenagem ao nosso dia ! Linda
decoração, ao som da cantora Amanda
e ainda com DJ fazendo a festa ﬁcar
ainda mais animada. Fomos muito bem
servidas, esse ano tivemos a
participação do Cirurgião Plástico Dr.
Rafael Buzatto, que passou muitas
informações importantes a respeito de
estereótipo de beleza e como alcançalá de uma forma equilibrada.
Resumindo, foi Um momento que
tiramos para nos divertir, dançar, bater
papo! Parabéns :)
Marcia Modenesi
Cirurgiã Dentista / Odontopediatra
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Sorteio de Brindes
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Sorteio
Espaço Original

A festa foi um momento de reunião de amigas,
bem descontraída, aconchegante, que contou
com um ambiente agradável, cardápio delicioso
e decoração impecável. Vale a pena tirar um
momento para comemorar e ainda curtir um
bom som. A festa nos proporcionou tudo isso.
Super indico !!!
Jesiane de Jesus Silva Bravo
Advogada
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Uma festa linda! Decoração
soﬁsticada, palestra interessante e
música animada que levou todo
mundo para a pista de dança.
Parabéns para belíssima recepção!
Fernanda Farina
Jornalista e Mestre de Cerimônias
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Solicite seu orçamento: (27) 99851-1274 | e-mail: djdiogoeventos@hotmail.com
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Estar junto com as amigas é sempre muito
bom, mas estar junto com elas em um
ambiente feito especialmente para agradar
mulheres, com muita música boa e ainda
com buffet e bebida da melhor qualidade é
simplesmente indescritível!!
Uma noite de muito glamour, com muita
descontração, completada por uma
palestra de qualidade sobre cirurgia
estética com o Dr. Rafael Busatto. Assim
deﬁno o que foi a festa em homenagem à
Mulher, organizada pela nossa melhor
anﬁtriã Beth Vervloet! Obrigada pela
oportunidade de comemorar este dia com
amigas queridas aqui de Aracruz.
Flávia Puget
Professora do IFES
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revista

Não que de fora das nossas edições
“MARÇO DELAS”

Mulher!

Experimente ousar!
“Estaremos juntas
em março de 2020"

revista

9 9949-5888
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Agradecimento especial da revista
DESEJO a todas vocês que
participaram deste jantar que
brindou o mês da mulher.
Um obrigado especial aos parceiros
que fizeram do momento do sorteio
de brindes, uma festa.

Dra.
Viviane Camara
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ANOS
FOLHA DO LITORAL
1993-2019

Quer colocar a foto do seu pet
na Coluna? Envie email para
folhalitoral@uol.com.br

O nosso coração transborda de
gratidão a todos vocês que se sensibilizaram com o desaparecimento da
Sophie e desde então não mediram
esforços para nos ajudar a encontrá-la.
Foram dias sofridos para nós e traumatizantes para ela, porém, devido à
tamanha proporção, tivemos um ﬁnal

feliz. Que Deus abençoe a vida de cada
um que compartilhou em suas redes
sociais e que se empenharam conosco.
Agradecemos aos nossos familiares,
amigos, pacientes do consultório,
Cigano Mouro, blogueiros, locutores,
todos os meios de comunicação de
Aracruz e região. Agradecemos tam-

bém aos instagrans @Janadeambrozi,
@missitatinara, @lais_carreiro,
@Natyhorse, @dayharasilveira,
@amandacantoraa, @molinaloja que
não deram tréguas.
Recebam todos as nossas
considerações e um abraço carinhoso!

Instagran: @dra.mileneiremar e @Canildobruno
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da ONU Meio Ambiente que busca
reduzir os impactos dos plásticos
descartados nos oceanos.
Feito de polipropileno ou poliestireno, materiais que não são biodegradáveis, o plástico é um 'vilão duro de
matar'. Alguns tipos do material como
o PET, usado em garrafas de refrigerante, levam até 200 anos para desaparecer da natureza, que sempre paga a
conta pela falta de conscientização.
Segundo dados divulgados pela ONU,
80% de todo o lixo marinho é composto por plástico.
No oceano Pacíﬁco, duas manchas
gigantes de lixo tem, juntas, o dobro
do tamanho dos Estados Unidos.
Metade dessa sujeira toda é lançada no
mar por navios e plataformas de
petróleo. A outra parte deságua nos

oceanos trazida por rios espalhados
pelo mundo. O pior é que o desastre
ecológico só aumenta: o volume de
plástico no Pacíﬁco mais que triplicou
nos últimos dez anos. O isolamento
poderia fazer desse lugar um paraíso
para os animais. Mas eles rondam a
linha do lixo e só têm plástico para
comer.
Correntes marítimas como a Círcu-

Foto: Divulgação/Blog simplyﬂow

esponsáveis por metade do
oxigênio que respiramos, e
por alimentar mais de 1/3 da
população mundial, os oceanos estão se transformando
em grandes lixões. E desse
lixo todo, o plástico – resultado dos hábitos de consumo humano diários – é o que mais
preocupa. Nos últimos 20 anos, a
proliferação de resíduos de descartáveis e microesferas de plástico tornou
o problema do lixo marinho ainda
mais sério. A cada ano, oito milhões de
toneladas do material vão parar nas
águas dos oceanos, levando cerca de
100 mil animais marinhos à morte. Se
continuar assim, “até 2050 poderá haver
mais plástico do que peixes no mar”, alerta a
campanha 'Mares Limpos', iniciativa

Foto Shutterstock
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lo Polar Antártica ligam os três oceanos da Terra. Assim, grande parte dos
resíduos do Atlântico e do Índico
acaba se dirigindo para o Pacíﬁco,
mesmo que leve décadas percorrendo
os mares do mundo. Em algumas
regiões do oceano Pacíﬁco, as correntes marítimas se movimentam em
círculos, formando enormes “redemoinhos”. O lixo que entra nessas áreas,
após vagar pelos oceanos de todo o
planeta, ﬁca preso nas correntes,
formando as duas manchas gigantes
de plástico.
Para aves e animais marinhos de
maior porte, o perigo está na sacola
plástica. No caso das tartarugas, há
outro agravante: elas não conseguem
diferenciar o material de uma águaviva e ao ingeri-lo, sofrem falsa saciedade. Com o estômago entulhado de
plástico, esses répteis aquáticos ﬁcam
incapazes de ingerir algo mais, morrendo de desnutrição.
Os canudos plásticos também são

um perigo para os animais marinhos.
Eles podem ingerir o produto inteiro
ou um pedaço maior, o que pode
impactar o trato gastrointestinal e a
área bucal. Sem falar que o plástico vai
se quebrando e virando partes cada
vez menores. Quanto menor for esse
plástico, mais vai afetar os níveis mais
baixos da cadeia alimentar.
Outro problema são os microplásticos, que é o que todo plástico descartado um dia se tornará. Nos oceanos, o
movimento das ondas com a luz solar
fragmentam-no em minúsculas partículas de até cinco milímetros de diâmetro, diﬁcultando o recolhimento no
meio ambiente. Os microplásticos
também têm sido detectados em aves
e mamíferos marinhos, possivelmente
Nos últimos 20 anos, a proliferação de
resíduos de descartáveis e microesferas
de plástico tornou o problema do lixo
marinho ainda mais sério.

por meio da ingestão de peixes que já
haviam acumulado as partículas. A
situação preocupa porque tem sido
estudado que diversas partículas de
microplásticos podem absorver contaminantes químicos, como compostos de petróleo, produtos farmacêuticos ou pesticidas presentes na água.
Uma vez engolido, os efeitos prejudiciais desse microplástico contaminado
se tornam ainda maiores que a ingestão em si.

Foto: Divulgação/Green Peppers
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Espírito Santo aperta
o cerco a canudos
plásticos

Foto: Divulgação/Getty Images

O Espírito Santo
apertou o cerco a
canudos ﬂexíveis
plásticos
descartáveis. Sua
distribuição e venda
em restaurantes e
similares está proibida
no Estado. A decisão
vai ao encontro de um
crescente movimento
global de combate ao
lixo plástico, um dos
principais vilões da
poluição marinha.
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Longe de ser o principal problema
quando o assunto é poluição por plásticos, o canudo deste material está
tendo o seu conceito reavaliado, principalmente devido aos impactos ambientais. Popular desde os anos 1960 e
tido como inofensivo, ele – apesar de
ter poucos minutos de vida útil –
demora cerca de 500 anos para se
decompor na natureza.
A batalha contra o produto ganhou
força a nível global em 2015, depois
que o vídeo de uma tartaruga viralizou
na internet. Ela tinha um canudinho
plástico entalado em suas narinas. O
Espírito Santo adotou uma medida
prática de combate a esse “pesadelo
ambiental” no ano passado, quando o
então governador Paulo Hartung
sancionou a Lei n.º 10.942, de autoria
da ex-deputada estadual Luzia Toledo,
que proíbe estabelecimentos comerciais, em todo o Estado, a comercializar
e fornecer aos clientes canudos descartáveis de material plástico e/ou
similares.
Com o objetivo de evitar agressões
ao meio ambiente, a lei determina que
os estabelecimentos comerciais forneçam aos seus clientes somente canudos biodegradáveis ou similares. Ou
seja, o prazer de tomar água de coco
ou qualquer outra bebida segue igual:

se quiser fazer com canudo tudo bem,
desde que seja o canudo certo. E a
natureza agradece.
Caso a medida seja descumprida, o
estabelecimento será advertido e
receberá uma intimação para regularizar a situação. O não cumprimento da
lei pode implicar ao infrator uma
multa que varia entre 1.000 e 5.000
Valores de Referência do Tesouro
Estadual (VRTEs), podendo variar de
R$ 3,6 mil a R$ 16,3 mil.
É notório que muitos acabam usando o canudo somente por costume, e
não porque realmente precisam. Avaliar se, de fato, é necessário fazer uso
do material é pouco diante do problema que se tem com o descarte irregular do plástico, mas já é um passo para
introduzir essa consciência aos poucos; para desenvolver uma cultura de
sustentabilidade. É verdade que o
plástico está em tudo, praticamente.
Mas, é possível sim, ao menos, diminuir o lixo plástico no mundo ao reduzir o seu consumo. Pela regra dos três
erres (3R’s), primeiro devemos reduzir
o consumo, em segundo, reutilizar e,
por último, reciclar.

MEIO AMBIENTE

Foto: Rodrigo Borçato

Limpeza das praias
não deve se
restringir ao poder
público
Em Aracruz, a SA Ambiental –
empresa responsável pelo serviço
público de limpeza urbana – designa uma equipe exclusiva para atuar
na costa litorânea. Durante todo
ano, além da coleta de resíduos,
são realizados serviços de capina,
rastelamento e roçada. Entretanto,
o descarte inadequado do lixo,
sobretudo nas faixas de areia e nas
áreas de restinga das praias, não
contribui com a eﬁciência deste
trabalho.
Buscando conscientizar a população sobre a necessidade de dar
destinação correta ao lixo, a SA
Ambiental, por iniciativa própria,
indo além de suas responsabilidades contratuais, instalou em todo
município, inclusive à beira-mar,
dezenas de papeleiras e kits de
lixeiras de coleta seletiva. Cabe a
moradores e turistas também fazer
a sua parte em favor da conservação e limpeza das praias e dos
logradouros públicos.
É preciso levar uma sacola plástica para armazenar o lixo e sempre

descartá-la em um local apropriado. Se não conseguir achar uma
lixeira ou um ponto especíﬁco de
descarte próximo a praia, o morador ou turista pode tomar uma
atitude responsável e de comprometimento levando o lixo que produziu durante sua estadia na praia
para ser descartado em casa.
A SA Ambiental também reforça
o combate ao lixo nas praias por
meio de suas ações socioambientais, caso do projeto desenvolvido
em conjunto com as secretarias
municipais de Educação e Meio
Ambiente, onde alunos da rede
pública visitam a empresa e, entre
outras atividades, participam de
uma palestra que aborda o tema.
Entre as recomendações, está a
utilização de recipientes reutilizáveis. Evitar comprar água mineral
engarrafada nas praias e levar a
própria garraﬁnha é uma dica. A
empresa, inclusive, distribuiu
neste verão cerca de 2,5 mil squeezes para incentivar o consumo
consciente entre os banhistas.

Outro problema são
os microplásticos,
que é o que
todo plástico
descartado um dia se
tornará.
Nos oceanos, o
movimento das ondas
com a luz solar
fragmentam-os em
minúsculas partículas
de até cinco
milímetros de
diâmetro, diﬁcultando
o recolhimento no
meio ambiente.
Leve todo seu lixo e
seja cuidadoso para
não deixar sacolas de
plástico e outras
coisas leves voarem
quando você estiver
na praia; coloque-os
em lugar seguro antes
que isso possa
acontecer. Conﬁra
também se você
coletou todos os seus
pertences antes de ir
embora. Recipientes
de comida, toalhas
etc., tudo isso tornase lixo na praia,
quando abandonado.
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MISSÃO ÁFRICA

Jovens de Aracruz cruzam o Atlântico
para praticar o voluntariado

A dentista Milene Iremar e Bruno Alves da Silva
realizaram trabalho voluntário nos países
Senegal e Guiné Bissau, no Continente Africano

Neste ano, as férias de janeiro foram
diferentes para três jovens de Aracruz.
A cirurgiã-dentista Milene Iremar; seu
esposo, o enfermeiro Bruno Alves; e
uma amiga do casal, Glaucimara Franqueta, a Gagal, embarcaram – com
recursos próprios – numa viagem de
voluntariado rumo à África Ocidental,
onde viveram experiências transformadoras, marcadas pela oportunidade
de servir e amar ao próximo.
Os jovens estiveram na GuinéBissau e no Senegal a convite do missionário Sérgio Coutinho Feitosa, da 1ª
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
em Aracruz. Milene prestou atendimentos odontológicos, compartilhou
orientações de higiene bucal e distribuiu kits para escovação à população
local; Bruno, além da prestação de
serviços de enfermagem aos populares, promoveu palestras e treinamento
de primeiros socorros aos missionários que atuam nos dois países visitados.
Já Gagal auxiliou os amigos em suas
tarefas.
Envolvendo-se com diferentes
culturas e desenvolvendo competências pessoais enquanto realizavam
boas ações, os jovens voluntários
receberam muito mais do que doaram
durante o período da viagem. Entre
emoções provocadas pela receptividade calorosa e os olhares de gratidão
dos africanos, eles ﬁzeram novos
amigos, obtiveram conhecimento
sobre assuntos críticos que o mundo

ainda enfrenta na atualidade, além de
conhecimento e entendimento da
cultura local, sem falar da possibilidade de fazer a diferença na vida de
outras pessoas.
Para realizar a viagem, Milene idealizou o projeto “Missão África”, que
supervisionado pelo pastor Geraldo
Pinto de Oliveira e o missionário
Sérgio Feitosa, consiste na arrecadação de creme dental, escovas de dente,
medicamentos e recursos ﬁnanceiros
para custear equipamentos e suprimentos necessários para prestação
dos serviços de saúde nos países africanos que ainda sofrem com diversos
grandes problemas, como a pobreza
extrema, a fome e/ou a falta de recursos básicos.
Grata pelo apoio recebido e determinada em retornar ao Continente
Africano nas próximas férias, Milene
estende o convite a outros proﬁssionais interessados em cruzar o Oceano
Atlântico para praticar o voluntariado.
“Você se sentirá melhor consigo mesmo e
ﬁcará com um constante sentimento de
gratidão, pois ajudar aos outros nos faz mais
felizes, proporciona amadurecimento e reﬂexão, nos tornando pessoas melhores ainda.
Você se conhecerá melhor e dará valor ao que
realmente importa, ao perceber que não
precisamos de muito para sermos felizes”,
explicou, acrescentando que a viagem
é independente de religião. Mais informações podem ser obtidas no consultório odontológico Implantar.

CORRIDA DE RUA:

nós praticamos
essa ideia.

CORRIDA
DE RUA.
SINÔNIMO DE
SAÚDE E
QUALIDADE
DE VIDA

enômeno mundial relativamente recente, a corrida de
rua atrai cada vez mais adeptos em Aracruz. Não à toa, o
município conta com pelo
menos três assessorias esportivas que trabalham com a
introdução do aluno à modalidade e cuidam para que ele evolua de
forma consistente e saudável. Professores de Educação Física das academias também têm voltado o olhar para
esse esporte participativo. Grupos no
aplicativo WhatsApp dão uma ideia do
quão praticado ele está sendo. O 'Corredores de Aracruz', por exemplo,
reúne mais de 200 atletas. “A expectativa
é que o movimento não pare por aí. Muito tem
se discutido sobre os benefícios da atividade
física para a saúde, e a corrida se encaixa
perfeitamente, pois é um esporte de fácil acesso
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Catia Bragatto
e Maria Cristina
Rocha
Gambarti

e que não precisa de local e hora exata para
acontecer”, enfatiza o educador físico
Cássio Dambroz, especialista em
treinamento esportivo.
Ao mesmo tempo do aumento do
número de corredores de rua está a
maior oferta de eventos do segmento
em Aracruz. Em 2017 foram dois, no

ano passado ocorreram três e para este
ano, que já contou com a realização da
tradicional Corrida Interpraias, a
previsão é de mais cinco eventos,
incluindo a oitava edição da Corrida
de São João e a segunda edição da
corrida alusiva ao aniversário do 5°
BPM (Batalhão da Polícia Militar).

Conheça os
benefícios
e
como COMEÇAR
a praticar a

ATIVIDADE
ESPORTIVA
que conquista
cada
vez MAIS
aracruzenses

Dr. Bruno Lameiras de Souza
Ortopedista

Praticante da modalidade há quase
dois anos, o médico ortopedista e
traumatologista Dr. Bruno Lameiras
de Souza, especialista em Medicina
Esportiva, destaca que “sendo um esporte
de endurance (atividade de resistência), a
corrida de rua força seu corpo a gerar
transformações físicas, que são fundamentais
para a sua prática. É uma modalidade que
melhora a parte física, mental, melhora o sono
e te faz repensar sobre sua alimentação e

hábitos diários, te obriga a ter disciplina,
atitude fundamental para o sucesso em
qualquer área. Hoje, com 45 anos, com
certeza estou muito melhor em todos estes
parâmetros do que quando tinha 25 ou 30
anos”.
Para encarar uma cor rida,
entretanto, não basta calçar os tênis e
sair por aí. O ideal, de acordo com Dr.
Bruno, é que todo pretendente a
corredor de rua procure um educador

físico; um nutricionista e um médico,
de preferência especializado em
Medicina Esportiva, proﬁssionais
essenciais para uma prática duradoura.
“O educador físico irá preparar os treinos
respeitando o corpo do aluno e a evolução que
ele precisa para alcançar os resultados,
evitando assim excessos, que é tão comum aos
iniciantes. O nutricionista será fundamental
para proporcionar uma educação alimentar
ao atleta, calculando corretamente seus gastos
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Carmem Polyana dos Santos Ribeiro, Danieli Rocha e Debora Cardoso
na 29ª corrida Garoto, setembro de 2018, Vila Velha-ES
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energéticos e sua reposição alimentar
adequada. Já o médico irá traçar as metas e
objetivos do futuro corredor e através de
e x a m e s c l í n i c o s, d e i m a g e m e / o u
laboratoriais, poderá propor terapias
adequadas para que o mesmo pratique a
modalidade sem riscos à sua saúde e ainda
possa obter melhora do rendimento
esportivo”, explica.
O médico lembra que a corrida é um
esporte maravilhoso, mas muito
traiçoeiro. “É comum encontrarmos
praticantes que iniciam na corrida de rua e
com muito pouco tempo de prática procuram
provas mais longas, de 15 km, 21 km ou
mais. A pessoa que inicia neste esporte tem
que entender que as distâncias são conquistas
de transformações que seu corpo adquire com
o tempo, através de treinamento adequado
(que neste mundo chamamos de
periodizações). Não adianta tentar 'furar a
ﬁla', pois quando o corpo passa do seu limite,
aumenta muito o risco de aparecer as lesões
musculoesqueléticas, podendo ocorrer ainda
baixa da imunidade (com risco de infecções),
risco cardiovascular e até alterações psíquicas
(como a depressão)”.
“Quando praticada de forma correta, não
há dúvida dos benefícios da corrida para
tendões, músculos, ossos ou ligamentos, como
para toda a saúde de uma forma completa.
Há melhora hor monal, do sistema
imunológico (sistema de defesa do corpo),
melhora metabólica (dos níveis de glicose e
lipídios no sangue), melhora do sistema
digestivo (melhora o trânsito intestinal) entre
outros”, salienta Dr. Bruno, reforçando
que “a corrida melhora o físico (com os
treinamentos e hábitos), melhora a mente
(com melhora da concentração e
autoconﬁança) mas, sem dúvida, o maior
benefício é para a alma, através dos amigos
que você encontra e curte esta séria e gostosa
brincadeira”.

Alerta!

Antes de correr...

Muitos optantes pela corrida procuram o
esporte por se tratar de algo ao ar livre.
Outros acabam escolhendo-a para fugir da
academia, entretanto, é um pensamento
errôneo, já que a atividade com resistência
pode ser um grande aliado na diminuição
da ocorrência de lesões e ajuda na melhora
do desempenho esportivo.

A primeira providência é uma avaliação
médica para saber a real situação de sua
saúde do indivíduo. A segunda, e não menos
importante, é buscar auxílio de proﬁssionais
para mostrar o caminho a seguir, tais
proﬁssionais serão capazes de orientar
sobre todas as variáveis existentes na prática
da corrida.
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O que dizem
os corredores
“Na corrida, você começa por hobbie, visando uma
melhora da qualidade de vida, mas quando os
resultados dos treinos aparecem, vira uma
competição. O gostoso é que na corrida de rua você
não compete contra outro alguém, mas sua disputa
é consigo mesmo. À cada prova você busca
melhorar o seu tempo, o seu Pace, como dizemos
no mundo das corridas”.
Bruno Lameiras de Souza, médico
Corredor há dois anos

“Devido a fortes crises de asma, vivia com falta de ar.
Hoje, com a prática da corrida, isso mudou.
Consegui controlar e driblar a asma e as bombinhas
e medicamentos, que eram itens obrigatórios na
minha bolsa, já não fazem parte da minha rotina. De
um modo geral, minha saúde melhorou muito
depois da corrida. Pratico por hobbie. Tenho paixão
em colocar os tênis nos pés e sair por aí correndo.
Mas, competir também faz parte. Indico com
certeza esse esporte encantador e, o melhor,
acessível a todos. Traz ao corpo inúmeros
benefícios físicos, psicológicos e estéticos, além de
nos proporcionar novas amizades. Na corrida,
descobrimos que podemos ultrapassar nossos
próprios limites a cada dia”.
Catia Bragatto, empresária
Corredora há três anos

“Levava uma vida sedentária e decidi correr para
perder peso. Emagreci 17 kg e ganhei uma conexão
comigo mesma. No início cansa, dói, mas com um
pouco de insistência encontrei a paz de espírito, um
momento só meu, uma conversa franca comigo
mesma. Um momento de agradecer pelo ar, pela
chuva ou pelo sol e por cada batida do coração. É
quase uma oração! É um esporte para todos, onde a
limitação está na mente e não no corpo”.
Carmem Polyana dos Santos Ribeiro, empresária
Corredora há três anos

Corrida e
nutrição
er uma alimentação adequada é de extrema importância tanto no intuito de conseguir praticar e evoluir na
corrida quanto na intenção de proporcionar uma
recuperação adequada para o corpo após o desgaste
causado pelo treino. “Isso porque, quando submetemos
nosso corpo a uma atividade física, naturalmente, aumentamos
também sua necessidade energética e de alguns importantes nutrientes”,
observa o nutricionista esportivo João Gabriel Pedrini Cavalheri.
Para quem está iniciando na corrida, João Gabriel recomenda o acompanhamento proﬁssional tanto na prática do
esporte quanto na alimentação para praticá-lo. Outras duas
dicas imprescindíveis que ele aponta são acrescentar produtos
de forma mais natural possível na alimentação (frutas, tubérculos, verduras, legumes, proteínas de boa qualidade e grãos
integrais) e manter uma hidratação adequada, tendo uma
ingestão de líquidos contínua e suﬁciente.
Sobre o uso de suplementos, o nutricionista esportivo
alerta que “como seu próprio nome já diz, eles vêm para suplementar,
não para ser base da alimentação do praticante. Em alguns casos, é
necessário, para suprir alguma deﬁciência, adequar o planejamento e
potencializar algum quesito. Porém, isso é bem subjetivo, então o mais
indicado é saber a real necessidade de cada um através do acompanhamento proﬁssional”.
João Gabriel enumerou outras observações na relação
entre corrida e nutrição. “Evite realizar refeições
com grande volume antes da prática, para
não trazer nenhum desconforto estomacal. Da mesma forma, evite praticar
corrida sem realizar nenhuma refeição
adequada em torno de 60 a 90 minutos
antes da atividade. Evite ainda o uso
excessivo de substâncias estimulantes,
pois isso pode trazer algum problema
cardíaco durante a prática. Mantenha
uma alimentação balanceada, pois a
sua junção com a prática de
atividade física regular é a
fórmula do sucesso contra
a prevenção e combate a
várias doenças na
atualidade”.

